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zijne laste als bewezen verklaard wordt ;
Dat hieruit volgt dat de beslissing over
de burgerlijke vordering van eiser ook
een gevolg is van zijn onwettelijke veroordeling over de publieke vordering ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zover het bij bevestiging van het beroepen vonnis uitspraak
doet over de tegen verweerder ingestelde
publieke vordering ; beveelt dat melding
van het thans gewezen arrest zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerder in de kosten; verwijst de aldus
beperkte zaak naar de Correctionele
Rechtbank te leper, zitting houdende
in hoger beroep.
31 oktober 1966.- 2e kamer.- Voorzitte1' en Ve1·slaggeve1•, H. van Beirs, voorzitter. - Gelijlcl~tidende conclusie, H. Colard, advocaat-generaal.- Pleite1·, H. Gevaert (van de balie van Veurne).

4D

OVEREENKOMST. NIETIGHEID
WEGENS DWALING OVER DE ZAAK ZELF.
BEGRIP.

1 D Buiten het geval voo1·zien bij a1·tilcel 1
van de wet van 8 maa1·t 1948, is niet
tijdig en de1·halve niet ontvanlcelijlc de
voo1·ziening ingesteld, in stTajzalcen,
tegen een in hoge1· be1•oep en op tegensp1·aalc gewezen eindbeslissing, na het
ve1'st1·ijlcen van de te1·mijn voorzien bij
w·tilcel 373 van het W etboelc van stmfv01·de1·ing ( 1).
2D Mist feitelijlce grondslag het middel dat

aanvoe1·t dat de best1·eden beslissing de
bewijslc1·acht van een bepaalde alcte mislcent, tenoijl de beslissing het alclco01'd
dat deze alcte vaststelt nietig verlclaart
en niet e1'op gesteuncl is (2).
3D Een ove1·eenlcomst lean nietig ve1·lclaarcl

w01·den, wannee1• zij gesloten werd tengevolge van een dwaling ove1· de zelfstandighetd van de zaalc die het voonoerp
eTvan is (3). (Burg. Wetb., art. 1110.)
4D De dwaling ove1' de zelfstandigheid van
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1D VOORZIENING IN CASSATIF.
TERMIJN. STRAFZAKEN. VOORZIENING TEGEN EEN IN HOGER BEROEP
OP TEGENSPRAAK GEWEZEN EINDBESLISSING.

2D BEWIJS.- SCHRIFTELIJK BEWIJS.BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. STRAFZAKEN. -BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. MIDDEL DAT AANVOERT
DAT DE BESTREDEN BESLISSING DE
BEWIJSKRACHT VAN EEN BEPAALDE
AKTE MISKENT. BESLISSING WELKE
DIE AKTE NIETIG VERKLAART.- MIDDEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG MIST.

3D

OVEREENKOMST. NIETIGHEID
WEGENS DWALING. VoORWAARDE.

(1) Cass., 29 juni 1964 (Bttll. en PAsrc.,
1964, I, 1160); raadpl. cass., 17 oktober 1966,
sup1·a, biz. 227.
(2) Cass., 20 juli 1964 (Bull. en PAsrc.,
1964, I, 1172); 5 november 1965 (ibid., 1966,
I, 305) en 5 september 1966, supm, biz. 9.

de zaalc, oo1·zaalc van de nietigheid van
een ove1'eenlcomst, is de clwaling ove1· die
hoedanigheid van die zaalc wellce de
partij vooral op het oog had, bij het
sluiten van de ove1·eenlcomst, en die haa1'
e1' toe gebmcht lweft het contract aan te
gaan (4). (Burg. Wetb., art. 1110.)
(DE MEERSMAN, T. DE GENDT.)
ARREST.
RET HOF; Gelet op de bestreden
vonnissen, respectievelijk op 6 jauuari
1964 en 21 maart 1966, in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Dendel'lnonde ;

I. In zover de voorziening de beslissing
van 6 januari 1964 en gewezen over de
publieke vordering bedoelt :
Overwegende dat bet bestreden vonnis
op tegenspraak gewezen werd en dat de
beslissing definitief is in de zin van artikel 416 van het Wetboek van strafvordering;
(3) en (4) Cass., 8 mei 1905 (Bull. en PAsrc.,
1905, I, 214); DE PAGE, Tmite elli1nentai1·e de
droit civil, d. I, ur 39, en de aangehaaide verwijzingen; KLUYSKENS, Beginselen van bu1'gerlijk 1·echt, « Verbintenissen >>,d. I, ur 23, 1°,
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op 25 maart 1966 ingediend werd, hetzij
na het verstrijken van de termijn voorzien bij artikel 373 van hetzelfde wethoek;
Dat de voorziening derhalve niet ontvankelijk is, artikel 1 van de wet van
8 maart 1948 ten deze niet van toepassing
zijnde;
II. In zover de voorziening de beslissingen over de bmgerlijke vordering bedoelen :

A. Wat de beide bestreden vonnissen
betreft :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1134, 1319,
1320, 1322 van het Bmgerlijk Wetboek,
en van de bewijskracht van het « akkoord , door verweerder gesloten en getekend op 31 januari 1963, 97 van de
Grondwet, doo1·dat het bestreden tussenvonnis van 6 januari 1964 besliRt heeft
dat verweerder ontvankelijk was om van
eiser, als schadevergoeding, een hoger
bedrag te vorderen dan het forfaitair
bedrag van 13.873 frank « dat tussen
partijen op 31 januari 1963 werd overeengekomen voor de herstelling van het
beschadigd metselwerk van de woning
van verweerder >>, en doordat het bestreden eindvonnis van 21 maart 1966 eiser
veroordeeld heeft aan verweerder de
som van 5.337 frank te betalen «hoven
gezegd forfaitair bedrag ,, eerste onde1•deel,
terw1jl het intrinsiek strijdig was, in het
eindvonnis enerzijds vast te stellen « dat
tussen partijen, op 31 januari 1963, een
forfaitair bedrag van 13.873 frank werd
overeengekomen voor de herstelling van
het beschadigd metselwerk , en anderzijds te beslissen dat, voor dezelfde herstelling, eiser aan verweerder een supplementair bedrag van 5.337 frank verschuldigd was ; tweecle onde1·deel, te1·wijl
het bestreden tussenvonnis, door te beslissen dat een akkoord tussen partijen
over de raming der bedoelde schade aan
het metselwerk van de waning van verweerder, akkoord dat door de partijen
forfaitair verklaard werd, later voor
nietig zou kunnen verklaard worden om
reden dat een der partijen, zijnde verweerder, een dwaling zou begaan hebben
over de beschikbaarheid, in de handel,
van de stenen die voor de herstellingswerken moesten gebruikt worden, geweigerd heeft de overeenkomst tussen partij en, die als wet gold, toe te pass en
(schending van artikel 1134 van het
Burgerlijk W etboek) en alleszins deze

overeenkomst ge'interpreteerd heeft op
een wijze die onverenigbaar is met de
normale en gebruikelijke betekenis van
het woord « forfaitair >> (schending van
de artikelen 1319, 1320, 1322 van het
Bmgerlijk Wetboek) :
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het vonnis van 6 januari 1964 zijn beslissing een deskundig
onderzoek te bevelen nopens de werkelijk
geleden schade, ondanks de door eiser
ingeroepen forfaitaire raming van 31 januari 1963, steunt hierop dat « indien bij
nader onderzoek, zulks (te weten : dat
sedertdien zou bevonden zijn dat de ...
te vervangen stenen niet meer beschikbaar zouden zijn in de handel) moest
bevestigd worden, de door de bmgerlijke
partij (hier verweerder) aanvaarde uannemingssom wegens dwaling over de
zelfstandigheid van de zaak door nietigheid zou aangedaan zijn en zou dienen
vervangen te worden door een op bestek
vastgestelde prijs >> ;
Dat de rechter heeft kunnen beslissen,
zonder artikel 1134 van het Bmgerlijk
Wetboek te schenden, dat een overeenkomst nietig is wanneer er dwaling is en
dat deze de zelfstandigheid betreft van
de zaak die het voorwerp van de overeenkomst uitmaakt ;
Overwegende voor het overige, dat
hetzelfde vonnis zijn beslissing niet steunt
op het in bet middel bedoeld « akkoord >>
van 31 januari 1963, en derhalve de
bewijskracht niet heeft kunnen scbenden
van de akte die bet vaststelt;
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het niet strijdig is
enerzijds "vast te stellen dat tussen partijen een forfaitair bedrag van 13.873 fr.
werd overeengekomen voor de herstelling
van het beschadigd metselwerk >> en
anderzijds te beslissen dat, voor dezelfde
herstelling, eiser aan verweerder een
"supplementair bedrag van 5.337 frank
verschuldigd is >>, vermits de rechter
vroeger beslist had dat, ten deze, bedoelde overeenkomst nietig was en diende
verva.ngen te worden door een op bestek
vastgestelde prijs ;
Overwegende dat het middel niet kan
aangenomen worden ;
Over het tweede middel, afgeleid nit
de schending van de artikelen 1110 van
het Bmgerlijk W etboek en 97 van de
Grondwet, doo1·dat de bestreden vonnissen
beslist hebben dat een forfaitair overeengekomen bedrag van de herstellingskos-
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een akkoord tussen partijen bepaald op
l3.873frank,nietig kon verklaard worden
wegens dwaling, in hoofde van de schuldeiser der vergoeding, over de zelfstandigheid der zaak, om reden dat bet na het
akkoord bevonden werd dat de door het
akkoord bedoelde stenen, die voor de
herstelling moesten gebruikt worden, niet
verkrijgbaar waren in de handel, teTwijl
deze feitelijke omstandigheid niet van
deze aard was dat zij «de zelfstandigheid
van de zaak " betrof :
Overwegende dat de in artikel lllO
van het Burgerlijk W etboek bedoelde
zelfstandigheid van de zaak de hoedanigheid is die een partij vooral op het oog
had bij het sluiten van een overeenkomst
en die haar er toe gebracht heeft bet contract aan te gaan ;
Dat de rechter heeft kmmen beslissen,
zonder gezegde wetsbepaling te schenden,
dat, ten deze, indien bepaalde stenen in
de handel niet meer beschikbaar zijn voor
het herstel van een gevel, zulks over de
zelfstandigheid draagt van de zaak die
bet voorwerp van het contract uitmaakt;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;

B. vYat het vonnis van 21 maart 1966
betreft :
Over het middel afgeleid uit de scherrding van artikel 97 van .de Grondwet,
doo1·dat het bestreden vonnis eiser veroordeeld heeft aan verweerder de som
van 19.210 frank als schadevergoeding te
betalen, voor « herstel van metselwerk
en gevel ,, zonder de conclusies van eiser
te beantwoorden, in zoverre zij staande
hielden dat << verweerder- de forfaitaire
schade van architect Agon, zijnde
13.873 frank, uitdrukkelijk aanvaard
had >> en dat hij bijgevolg geen recht had
op een bijkomend bedrag van 5.337 frank,
teTwijl om wettelijk gemotiveerd te zijn,
de rechterlijke beslissingen al de door de
partijen in regelmatig neergelegde c~n
clusie ingeroepen middelen en exceptws
moeten beantwoorden :
Overwegende dat eiser in zijn conclusie
deed gelden dat verweerder de forfaitaire
raming van de schade voor herstel van
de gevel, zijnde 13.873 frank, uitdrukkelijk aanvaard had;
Overwegende dat het vonnis vaststelt
dat de beschadigde gevelstenen niet meer
kunnen vervangen worden daar zij in de
handel niet meer verkrijgbaar zijn;
Dat de rechter, eens zulks vastgesteld,
er toe niet gehouden was de bedoelde

conclusie verder te beantwoorden ; dat,
inderdaad, deze conclusie niet meer pertinent geworden was wegens de door bet
interlocutoir vonnis van 6 januari 1964
gewezen en door het eindvonnis van
21 maart 1966 impliciet en zonder twijfel
gehandhaafde beslissing krachtens dewelke, in dergelijk geval, de door verweerder aanvaarde aannemingssom wegens dwaling over de zelfstandigheid van
de zaak door nietigheid aangetast is ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
31 oktober 1966.- 2e kamer.- Voo1·zitte1· en VeTslaggeve1·, H. van Beirs, voorzitter. - Gelijlclttidende conclusie, H. Colard, advocaat-generaal.
Pleite1·,
H. Struye.
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10 CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. - STRAFVORDERING. -MIDDEL DAT EEN GEBREK AAN ANTWOORD·
OP EEN VERWEER AANVOERT.- PASSEND ANTWOORD. MID DEL DAT
FEITELIJKE GRONDSLAG MIST.
2o VOORZIENING IN CASSATIE.
NEERLEGGING VAN MEMORIES.
STRAFZAKEN. - EINDBESLISSING OVER
DE STRAFVORDERING EN GEEN EINDBESLISSING OVER DE BURGERLIJKE
REOHTSVORDERING. VOORZIENING
VAN DE BEKLAAGDE TEGEN DE EERSTE
BESLISSING. MEMORIE DOOR DE
BURGERLIJKE PARTIJ NEERGELEGD. MEMORIE ONTVANKELIJK.- KOSTEN.
1o Mist feitelij lee g1·ondslag het middel dat

een geb1·elc aan antwo01·d aanvoeTt op
een ve1·wem· tegen de stTajv01•de1·ing,
1·egelmatig in conclusie voo1•gelegd, te1'wijl dit ve1·wem· in de best1·eden beslissing
passend we1'Cl beantwoo1·d (1). (Grondwet, art. 97.)
2o W annee1· de belclaagde, definitief veTOOTdeeld op de stmfvo1'Cle1·ing en bij vooT-

(1) Cass., 26 september 1966, supra, blz.115.
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raad op de burgeTlijke 1'echtsvorde1·ing,
zich in cassatie voo1·zien heeft tegen de
ee1·ste beslissing, is de bu1·ge1'lijke partij
ontvanlcelijk een memm·ie tot antwoord
op de voorziening nee?' te leggen; in
geval van verwe1·ping van deze, vallen
de kosten e1·van ten laste van de eiser ( 1).

(COOLS, T. LUYPAERTS EN DE LANDSBOND VAN DE CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 20 april 1966 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;

I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de strafvordering :
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van artikel 97 van de Grondwet,
doonlat het bestreden arrest eiser heeft
veroordeeld wegens vluchtmisdrijf, alkoholemie en dronkenschap bij het sturen,
om reden dat de staat van alkoholintoxikatie van eiser op het ogenblik der
feiten voldoende bleek zowel uit de vaststellingen van de verbalisanten als uit
de getuigenis van de herbergiers JViaria
Aerts en Ferdinand Van Reuse!, dat de
bevindingen van de aangestelde geneesheer nopens het alkoholgehalte in het
bloed van eiser op het ogenblik van het
ongeval geenszins ontzenuwd werden
door het tijdsverloop en tijdsverbruik
van eiser tussen de feiten en de afname
van het bloed, daar het nauwkeurig onderzoek desbetreffend ingesteld niet uitgewezen had, wel integendeel, dat eiser
na het ongeval en v66r de bloedafname
alkoholische dranken zou hebben verbruikt, en om reden dat eiser klaarblijkelijk de vlucht had genomen om te trachten te beletten dat zijn staat van alkoholintoxikatie zou komen vast te staan,
dit is, om zich aan de desbetreffende
dienstige vaststellingen te onttrekken,
door zijn afwezigheid bij het onmiddellijk
vereist onderzoek ter zake, en dat zulks
echter niet heeft belet dat hij hierin is
mislukt, echter buiten en tegen zijn wil
in, nadat hij vruchteloos had gepoogd
verwarring te scheppen aangaande zijn
staat van dronkenschap of minstens het
tijdstip ervan, te1·wijl deze motivering

geen afdoend antwoord inhoudt op de verweermiddelen welke eiser in zijn conclusie
v66r het Hof van beroep had laten gelden,
namelijk dat uit de verldaring van de
rijkswachters de afwezigheid van dronkenschap moest worden afgeleid, daar
bij dronkenschap de verbalisanten aan
eiser de opdracht niet zouden hebben gegeven zelf zijn wagen te verplaatsen, en
dat de wet niet veroorloofde de verklaringen van de herbergiers te splitsen door
enerzijds die verklaringen te weerhouden
volgens dewelke eiser na het ongeval
geen bier dronk, en door anderzijds de
verldaringen te verwerpen volgens dewelke eiser niet dronken was :
Overwegende, eensdeels, dat het bestreden arrest het vermoeden van nuchterheid door eiser afgeleid uit het feit
dat de verbalisanten eiser opdracht hadden gegeven zelf zijn wagen te verplaatsen, passend weerlegt door te verwijzen
naar de door dezelfde verbalisanten gedane vaststellingen, nadat eiser zijn
wagen had verplaatst, waaruit blijkt dat
eiser een waggelende gang had, met een
stijve dikke tong sprak en stotterde, dat
zijn ogen rooddoorlopen en waterachtig
waren en zijn adem een gistende bierreuk
had, en door de getuigenissen van herbergiers aan te halen, alsmede het alkoholgehalte in het bloed van eiser op het
ogenblik van het ongeval ;
Overwegende, anderdeels, dat het arrest de verklaringen van de houders van
de herbergen, welke eiser na het ongeval
heeft bezocht, geenszins splitst, vermits
geen van die houders heeft verklaard dat
eiser, bij bet intreden van hun herberg,
niet dronken was, de eerste (Van Reusel)
hebbende integendeel verklaard gezien
te hebben dat eiser te veel gedronken
had, daar hij zich onevenwichtig aanstelde, de tweede (Huypens) hebbende
verklaard niet te kunnen zeggen of eiser
onder de invloed van de drank verlmerde
en daarop trouwens niet te hebben gelet;
Overwegende derhalve dat het middel
feitelijke grondslag mist ;
En overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de burgerlijke
vordering :

A. van Frans Luypaert :
(1) Cass., 26 september 1966, wpm, blz.l04.

Overwegende dat eiser heeft verklaard
afstand te do en van zijn voorziening;
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B. van de Landsbond der Christelijke
:Mutualiteiten :
Overwegende dat eiser geen bijzonder
middel aanvoert ;
En overwegende dat, indien de voorziening ingewilligd was geweest, de vernietiging van de beslissing over de strafvordering de vernietiging van de niet
definitieve beslissing over de vordering
van de burgerlijke partij Frans Luypaerts
zou medegebracht hebben, zodat de door
die partij neergelegde memorie ontvankelijk is;
Om die redenen, decreteert de afstand
van de voorziening in zover zij gericht is
tegen de beslissing over de burgerlijke
vordering van Frans Luypaerts; verwerpt de voorziening voor het overige ;
veroordeelt eiser in de kosten, daarin
begrepen die van de memorie neergelegd
door Frans Luypaerts.
31 oktober 1966.- 2e kamer.- Voo?'zitte?', H. van Beirs, voorzitter. - Verslaggeve?', H. Naulaerts.- GeUjkluidende
conclusie, H. Colard, advocaat-generaal.
- Pleiters, HH. Bayart en van Heeke.
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WAPENEN. DRAGEN VAN EEN SPORTWAPEN. WETTIGE REDEN. BEGRIP.

Het enkel inzicht zich te ontspannen is geen
geldige 1·eden om wettig een spoTtwapen
te dragen (1). (Wet van 3 januari 1933,
art. 13.)
(PROOUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN
BEROEP TE GENT, T. BARBIAUX EN
THYS.)
A,RREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 19 maart 1966 door het Hof
van beroep te Gent gewezen ;
(1) Raadpl. cass., 23 december 1963 (Bull.
en PAsrc., 1964, I, 431); Algernene p1•actische
1'echtsverzameling, vo Wapens, nrs 330, 332
en 333,

Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet en 13 van de wet van 3 januari 1933,
doo1•dat het aangevochten arrest, na de
materialiteit der feiten te hebben aanvaard, de beklaagden vrijspreekt met de
overweging dat ze een « wettige reden "
kunnen doen gelden om een sportwapen
te dragen, namelijk deze van uit vermaak
vogels te schieten zelfs indien zulks gebeurt op andermans gronden, zonder
vanwege de eigenaar daartoe de toelating
te hebben bekomen, te1·wijl het openbaar
ministerie in zijn conclusie had doen gelden dat er van sportbeoefening geen
spraak kon zijn, wanneer de beweerde
sportieve bedrijvigheid plaats greep in
een eigendom waar beklaagden niet door
de eigenaar gemachtigd werden hun wapen te dragen, en niet eens kunnen beweren aan sport te hebben gedaan :
Overwegende dat naar luid van het
bestreden arrest verweerders toegeven
met een sportwapen buiten hun waning
in een gesloten erf te hebben rondgelopen
om er gebeurlijk een vogel te schieten,
zulks als vermaak of tijdverdrijf en dat,
naar het oordeel van het hof van beroep,
deze ontspanning in hun hoofde een
geldige reden is om dit sportwapen te
dragen;
Overwegende dat die beschouwingen
de in het middel opgenomen conclusie
van eiser niet passend beantwoorden daar
zij in het onzekere laten of het hof van
beroep heeft willen beslissen dat het feit
zelfvan een sportwapen gebruik te maken
om zich te ontspannen een geldige reden
is om dit wapen te dragen, ofwel dat dit
feit op zichzelve het uitoefenen van een
sport cutmaakt, ofwel nog dat het voldoende was om het dragen van het wapen
te rechtvaardigen dat de verweerders
bedoelde ontspanning beschouwd hebben
als een sportuitoefening ;
Overwegende dat het enkel inzicht zich
te ontspannen geen geldige reden is om
wettig een sportwapen te dragen ; dat het
als ontspanning gebruik maken van een
sportwapen niet noodzakelijk beduidt een
sport beoefenen in de gebruikelijke zin
van het woord ; dat eindelijk een geldige
reden om een sportwapen te dragen op
objectieve elementen dient gesteund te
worden;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest ; beveelt dat op de kant van
de vernietigde beslissing melding van het
thans gewezen arrest zal worden ge-
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kosten; verwijst de zaak naar bet Hof
van beroep te Brussel.
31 oktober 1966.- 2" kamer.- Vaa1·zitter, H. van Beirs, voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. Louveaux.- Gelijkluiclencle
canclusie, H. Colard, advocaat-generaal.

2"

KA~IER.

-

31 oktober 1966.

1° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. - STRAFZAKEN. -:--- RECHTER
IN HOGER BEROEP DIE HET BEROEPEN
VONNIS HERVORMT. - GEEN CONCLUSIE.- FElTEN IN DE TERMEN VAN DE
WET OMSCHREVEN EN BEWEZEN VERKLAARD.- GEEN SCHENDING VAN DE
REOHTEN VAN DE VERDEDIGING.
2° VONNISSEN EN ARRESTEN. STRAFZAKEN. HOGER BEROEP. BEKLAAGDE DIE DAN ALLEEN RET
LAATST AAN RET WOORD l\WET KOMEN
INDIEN HIJ RET VRAAGT.
1° Schenclt niet cle ?'echten van cle ve?·clecliging cle ?'echte1· in hager be?·aep clie, bij
antstentenis van cancl~tsie, het be1·aepen
vannis he1•varmt claar cle feiten in cle
termen van cle wet amsch?"even bewezen
te vedcla1·en (1).
2° V am· cle ?'echte?' in hager be?"aep, maet
cle beklaagcle clan alleen het laatst aan
het waanl lcamen wannee?' h~i het
v?"aagt (2). (Wetb. van strafv., art. 210,
gewijzigd bij art. 4 van bet koninklijk
besluit nr 258 van 24 maart 1936.)
(VANDERBEKE.)
ARREST,
RET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 13 juni 1966 door het Hof van
beroep te Gent gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de

(1) Oass., 24 oktober 1960 (A1·1·. V m·b1·.,
1961, blz. 171).
(2) Cass., 10 oktober 1966, sttp1•a, blz. 190.

Grondwet, 195 en 211 van het Wetboek
van Strafvordering, wegens gebrek aan
motivering of verkeerde motivering, claa?"clat het Hof van beroep overweegt dat,.
door het onderzoek en bij de behandeling
v66r het Hof, de telastlegging in hoofde
van de beklaagde bewezen is gebleven,
terwijl voor de eerste recbter de telastlegging niet bewezen was en zij dan ook
niet bewezen kon blijven; dat toch het
arrest bij verstek gewezen geen bewijs
van de telaste gelegde feiten kan uitmaken ; dat dus de telastlegging moet'
bewezen worden; dat de vermelding van
het Hof van beroep dat de telastlegging
bewezen is door bet onderzoek en bij de
bebandeling v66r het Hof, een loutere
stijl-overweging is ; dat zulkdanige formule er niet van doet blijken welke juist
de bestanddelen zijn van bet onderzoek
of in de behandeling van de zaak, welke
bet bewijs van de telastlegging uitmaken;
dat evenmin door deze clausule aangetoond wordt dat Vanderbeke opzettelijk
zou geslagen hebben; dat het Hof de
betichting beeft aangenomen zonder de
bestanddelen welke bet bewijs van de
telastegelegde feiten uitmaken naar voor
te brengen, zodat in ieder geval de recbten van verdediging hierdoor geschonden
zijn ; dat toch de motivering zodanig moet
zijn dat zij ervan doet blijken dat bet
Hof zowel de bestanddelen van de zaak
welke gunstig zijn voor de betichte als
deze welke ongtmstig voor hem zijn,
onderzocht heeft; dat het bevvijs van dit
onderzoek niet tot voldoening van recht
geleverd is, door de aangestipte bewoordingen :
Overwegende dat het bestreden arrest,
in strijd met wat het middel beweert, niet
beslist dat, door het onderzoek en bij de
behandeling van de zaak v66r het bof,
de telastlegging in hoofde van de beklaagde bewezen is gebleven, maar wel
dat zij bewezen is gebleken ;
Overwegende dat, bij gebrek aan conchlSie van eiser v66r het hof van beroep,
het bestreden arrest, waarbij vastgesteld
wordt dat de feiten, omscbreven in de
termen van de wet, bewezen zijn, de elementen niet nader diende te preciseren
waaruit bet de scbuld en het opzet van
eiser a:fleidde ; dat zulks geen schending
van de rechten van de verdediging kan
uitmaken;
Overwegende derhalve dat het middel
niet kan worden aangenomen ;
Over bet tweede middel, afgeleid uit de
schending van artikel 190 van bet Wetboek van strafvordering, claardat bet
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bestreden arrest vermeldt dat 'de telastlegging bij de behandeling v66r het Hof
bewezen is gebleven, te1·wijl nochtans uit
niets blijkt dat er een waarachtig onderzoek op de terechtzitting is gebeurd; dat
immers de beldaagde niet ondervraagd
werd:
Overwegende dat artikel 210 van het
W etboek van strafvordering bepaalt dat,
in hoger beroep, na het verslag en vooraleer de verslaggever en de rechters hun
mening uitbrengen, de beklaagde, hetzij
hij vrijgesproken, hetzij hij veroordeeld
werd, dient gehoord te worden over de
bepaalde grieven die hij tegen het vonnis
aanvoert, alsook dat de verdachte steeds
het laatst aan het woord zal komen, als
hij het vraagt ;
Overwegende dat uit het bestreden arrest blijkt dat eiser in zijn middelen van
verdediging werd gehoord, bijgestaan
door zijn raadsman; dat uit geen enkel
stuk van de rechtspleging blijkt dat hij
als laatste het woord gevraagd heeft en
dat dit hem werd geweigerd ;
Overwegende dat bet middel niet kan
worden aangenmnen ;
En overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
31 oktober 1966.- 2e h:amer.- Voorzitte?', H. van Beirs, voorzitter. - Verslaggever, H. N aulaerts. Gelijkluidende conclusie, H. Colard, advocaat-generaal.

TELIJKE GRONDSLAG.
ZONDER GEVOLG.

-

BEGROTING

2°

BEVOEGDHEID EN AANLEG. AANLEG. BuRGERLIJKE ZAKEN. GEEN GEGEVENS DIE DE TOEPASSING
VAN DE WETTELIJKE GRONDSLAG VOOR
DE BEGROTING VAN RET GESCHIL MOGELIJK MAKEN. - BESLISSING IN LAATSTE
AANLEG.

3°

OPENBARE ORDE. -BURGERLIJKE
ZAKEN. REGEL VOLGENS \'VELKE
GEEN HOGER BEROEP OPENSTA.AT TEGEN
EEN BESLISSING DIE, KRACHTENS DE
WET, IN LA,A,TSTE AANLEG IS GEWEZEN,
REGEL DIE DE OPENBARE ORDE
RAAKT.

4°

HOGER BEROEP.- BURGERLIJKE
ZAKEN. VERPLICHTING VOOR DE
RECHTER, ZELFS AMBTSHALVE, DE NIETONTVANKELIJKHEID VAN RET HOGER
BEROEP AAN TE VOEREN, WA.NNEER
GEEN HOGER BEROEP OPENSTAAT, DE
BESLISSING ZIJNDE, KRACHTENS DE
WET, IN LAATSTE AANLEG GEWEZEN.

1° De beg1·oting van het geschil in de dagvaa?·ding, tot bepaling van de aanleg,
mist elk gevolg wanneer de wet de g1'Dndslagen voo1· de begroting van het geschil
bepaalt ( 1).
2° TVannee1· noch in de alcten van de rechtspleging voo1• de ee1·ste 1;echte;·, noch in
de beslissing van deze laatste gegevens
vooThanden zijn wellce de toepassing
van de wettelijke grondslag voo1· de beg?'oting van het geschil mogel~jk maken, is
de beslissing in laatste aanleg gewezen (2).
3° De 1'egel volgens wellce geen hoge1· bm·oep
openstaat tegen een beslissing die, lc?·achtens de wet, in laatste aanleg is gewezen,
makt de openba1·e o1·de (3).

1e
1°

KAMER. -

3 november 1966.

BEVOEGDHEID EN AANLEG.AANLEG. BuRGERLIJKE ZA.KEN. BEGROTING VA,N RET GESCHIL.- 'VET-

(1) Cass, 21 mei 1965 (Bull. enPA.src., 1965,

I, 1016).
(2) en (3) Cass., 22 november 1962 (Bttll. en
PAsrc., 1963, I, 370) en de noten 1 tot 5;
18 december 1964 (ibid., 1965, I, 400); 25 sep-

4° De niet-ontvanlcel~jkheid van het hogm·
beToep moet doo1· de 1'echte1·, zelfs ambtshalve, aangevoe1·d wo1•den, wannee1· geen
hager bm·oep openstaat omdat de beslissing, lcmchtens de wet, in laatste aanleg
gewezen is (4).

tember en 26 november 1965 (?bid., 1966, I,
117 en 405); 27 januari 1966 (ibid., 1966, I,
678).
(4) Cass., 11 september 1958 (A1·r. Yerbr.,
1959, biz. 25),
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(GEMEENSCHAPPELIJKE KAS «DE \'ERENIGDE
TEXTIELNIJVERHEDEN n,
T.
BREULET.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 16 januari 1965 in hager beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg van JYiarche-en-Famenne;
Over het middel afgeleid nit de schending van de artikelen 6 en 1134 van het
Bnrgerlijk Wetboek, 16 en 443 van het
W etboek van bnrgerlijke rechtsvordering
en, voor zoveel als nodig, 1 en 24 van de
bij koninklijk beslnit van 28 september
1931 gecoordineerde wetten betreffende
de vergoeding der schade voortsprnitende
uit arbeidsongevallen, doonlat het bestreden vonnis, rechtdoende over de gegrondheid van het hager beroep, bij exploot
van 27 maart 1964 ingesteld tegen het
vonnis op 24 december 1963 gewezen
door de vrederechter van Marche-enFamenne, het niet ontvankelijk verklaart,
op grand dat eiseres in dit vonnis heeft
bernst door zonder voorbehond te verschijnen op de terechtzitting, bij voormeld vonnis van 24 december 1963 bepaald mn het basisloon van verweerder
te bespreken, tenvijl geen enkele partij
v66r de rechter in feitelijke aanleg te
eniger tijd een zogenaamde bernsting in
het beroepen vonnis had doen gelden, de
uit de bernsting afgeleide grand van nietontvankelijkheid van het boger beroep
niet de openbare orde raakt en het, derhalve, bij het stilzwijgen van de partijen,
de rechter verboden is het middel ambtshalve op te werpen, te meer daar in het
onderhavig geval een dergelijke bernsting, in de veronderstelling dat zij aanwezig is, nietig zon geweest zijn, aangezien de stof van de arbeidsongevaJlen de
openbare. orde raakt :
Overwegende dat nit de regelmatig aan
het Hof voorgelegde dagvaarding volgt
dat de rechtsvordering van verweerder
strekt tot vergoeding door eiseres, arbeidsongevallenverzekeraar
van
zijn
werkgever, van de schade nit een ongeval
dat zich op de weg naar of van het werk
heeft voorgedaan, " n1et inachtneming
van de regels van de wet op de arbeidsongevallen n, en aldns gestennd is op de
wetten betreffende de vergoeding der
schade voortsprnitende nit arbeidsongeballen, gecoordineerd bij koninklijk beslnit van 28 september 1931, en op de
beslnitwet van 13 december 1945 betreffende de vergoeding der schade voort-

sprnitende nit ongevallen die zich op de
weg naar of van het werk voordoen ;
Overwegende dat verweerder in die
dagvaarding verklaart de rechtsvordering
op 20.000 frank te begroten, behondens
verhoging of vermindering tijdens het
verdere verloop van bet geding, maar
dat dergelijke begroting elk gevolg mist,
daar de wet in deze materie de grondslagen voor de begroting van het geschi1
bepaalt;
Dat voormelde dagvaarding de leeftijd
of het loon van de getroffene niet aangeeft ; dat het beroepen vonnis van
24 december 1963 vaststelt dat partijen
zich niet nader over het basisloon hebben
verklaard en dientengevolge beslist dat
er grand bestaat om een heropening van
de debatten te bevel6n ten einde hen in
de mogelijkheid te stellen znlks te doen;
Overwegende dat wanneer geen gegevens worden meegedeeld die de toepassing van de wettelijke grondslag voor de
begroting mogelijk maken, die beslissing
in laatste aanleg is gewezen ;
Overwegende dat de regel volgens
welke geen hager beroep openstaat tegen
een heslissing die, krachtens de wet, in
laatste. aanleg is gewezen, de openbare
orde raakt; dat hieruit volgt dat de nietontvankelijkheid van een in strijd met
die regel ingesteld hager beroep door de
rechter zelfs ambtshalve, moest worden
aangevoerd ;
Overwegende dat de beslissing die het
door eiseres tegen het vonnis van 24 december 1963 ingestelde hager heroep niet
ontvankelijk verklaart aldns wettelijk
verantwoord is ; dat hieruit volgt dat het
middel, zelfs al was het gegrond, niet
ontvankelijk is wegens het ontbreken van
belang;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
3 november 1966. re kamer. Voo1·zitte1·, H. Bayot, eerste voorzitter.Ve1·slaggever, Baron Richard. - Gelijkluidende oonolusie, H. Ganshof van der
JYieersch, eerste advocaat-generaal. Pleite1·s, HH. Ansianx en De Brnyn.
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-309WOORD OP DE CONCLUSIE VAN VERWEERDER DOOR ElSER INGEROEPEN
ALS 1\UDDEL TOT STAVING VAN ZIJN
VOORZIENING.- VOORWAARDEN VOOR
DE ONTVANKELIJKHEID VAN DIT MIDDEL.

De eiser is ontvanlcelijlc om voor het Hof
van cassatie een middel te doen gelclen
afgeleid uit de weigering van de 1·echte1·,

(1) Uit de vaststellingen van bet bestreden
vonnis bleek dat het schip bestuurd door
eerste verweerder schade had aangebracht aan
de beschermingsinrichting van een voorlopige
spoorwegbrug over de Schelde en dat die
schade teweeggebracht werd ingevolge een
aanvaring tussen bet schip bestuurd door
eerste verweerder en een schip bestuurd door
de tot vrijwaring opgeroepen verweerder.

Eiseres had tegen eerste verweerder een eis
tot schadevergoeding ingesteld en eerste verweerder, die de tweede verweerder en de
naamloze vennootschap « Union chimique
beige » tot vrijwaring had opgeroepen, had
voor de rechtbank van koophandel twee excepties tegengeworpen gegrond respectievelijk op
de verjari:rig van twee jaar en op de eenja.rige
verjaring en had drie conclusies neergelegd,
In de eerste voerde hij aan dat de eis verjaard
was omdat het in de zaak ging om een binnenvaartaanvaring en artikel 270 van het Wethoek van koophandel aile rechtsvordering tot
vergoeding van door aanvaring veroorzaakte
schade verjaard verklaart twee jaar na de
gebeurtenis. In een tweede conclusie beweerde
dezelfde verweerder dat, op grond van de
reglementering van de politie op bet wegverkeer, de vordering eveneens verjaard was,
daar de overtredingen op de politie van bet
verkeer verjaren na ee~~ jaar. Ten slotte had
hij in een derde conclusie staande gehouden
dat de vordering van de Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen in ieder geval
verjaard was, hetzij op grond van artikel 270
van het Wetboek van koophandel, hetzij op
grond van artikel 7 van de wet van 1 augustus
1899,
In de conclusie welke zij had neergelegd in
antwoord op de exceptie welke verweerder
steunde op de overtreding op de politie van
het verkeer, voerde eisercs aan dat de feiten
die aanleiding hadden gegeven tot de averij
en dus tot de schade geen overtreding uitmaakten op de politie van het verkeer maar
wei een inbreuk hetzij op de ·politie van de
scheepvaart, hetzij op de politie van de spoorwegen, en dat de burgel'lijke vordering ingesteld op grond van feiten die de ene of de

wegens geb1·elc aan belang, de conclttsie
te beantwoo1·den waarb~i de ve1·wee1·cler
een exceptie van niet-ontvanlcelij lcheicl
aan cle eis tegenstelde, wannee1· clom· clie
weige1·ing te antwoonlen de rechte1· zich
nooclzalceUj 7c m·van onthielcl oolc op het
ve1·wee1· tegen clie exceptw te antwoo1·clen,
verwee1· hetwellc eiser, verweenle1· op
except1:e, het mogelijlc moest malcen aan
te ton en clat zijn eis ontvanlcelij 7c was ( l).
(Grondwet, art. 97.)

andere inbreuk uitmaken, slechts verjaart
door verloop van drie jaar. Zij sprak zich niet
uit omtrent de vraag of de feiten ook een aanvaring uitmaakten.
De inbreuken op de voorschriften van het
koninklijk besluit van 18 oktober 1957 houdende reglementering namelijk van het verkeer op de spoorwegen en hun aanhorigheden,
zoals die op de voorschriften van bet koninkIijk besluit van 15 oktober 1935 houdende
algemeen reglement van de bevaarbare waterwegen, verjaren na verloop van drie jaar, nu
de twee koninklijke besluiten bepalen dat de
inbreuken gestraft worden overeenkomstig de
wet van 6 maart 1818, gewijzigd door de wet
van 5 juni 1934.
Het vonnis had enkel de eerste door de
verweerders tegengeworpen exceptie beantwoord. V aststellende dat, zo bet schip bestuurd door verweerder tegen de beschermingsinrichting van de spoorwegbrug was
aangebotst en ze had beschadigd zulks het
gevolg was van bet feit dat het eerst in aanvaring was gekomen met het do~r verweerder
tot vrijwaring bestuurde schip, had de rechter
daaruit afgeleid dat de schade bet gevolg was
van een aanvaring en, de exceptie aannemende, had hij de vordering van eiseres verjaard verklaard. Maar hij had geen antwoord
verstrekt op de tweede exceptie, uitdrukkelijk
verklarende, eensdeels " dat het van geen
belang is die exceptie te onderzoeken », en
anderdeels " dat het van geen belang is de
andere middelen van de verwerende partijen
nate gaan »,
Eiseres bestreed de wettelijkheid niet van de
beslissing omtrent de verjaring. Zij riep slechts
de schending in van artikel 97 van de Grondwet. Maar waarop was die grief gegrond ?
Het schijnt zeker dat bet vooreerst was op
een gebrek aan antwoord op de conclusie
waarbij eiseres aanvoerde dat de vordering,
die het haar mogelijk maakte een verweer in
te brengen tegen de conclusies van eerste verweerder, ontvankelijk was, en anderzijds op
een geb1•ek aan antwoord op de conclusies
. van eerste ve1'wem·dm· zelf, welke de rechter
\Veigert << na te gaan >> en te << onderzoeken ))'

-310(NATIONALE MAATSCHAPPI.J VAN BELGISOHE SPOORWEGEN, T. GORIS, BOGAART EN NAAMLOZE VENNOOTSOHAP
«UNION CHIMIQUE - OHEMISOHE BEDRI.JVEN ll.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op bet bestreden
vonnis, op 12 december 1963 in laatste

ool?delende dat zulks van belang ontbloot was.
Men mocht dua niet aannemen dat het vonnis,
door de vordering van eiseres verjaard te
verklaren op grond van artikel 270 van het
Wetboek van koophandel, het verweer had
tegengesproken dat eiseres had tegengesteld
tegen de exceptie door eerste verweerder afgeleid uit de eenjarige verjaring.
Diende het vonnis de tweede conclusie van
eerste verweerder te beantwoorden en een
beslissing te treffen omtrent de daarin aangevoerde exceptie ?
In principe is de rechter niet ertoe gehouden
zich over een subsidiaire exceptie uit te spreken, wanneer hij de principale exceptie aanneemt. Men kan ten deze nochtans niet staande
houden dat het om een s"bsidiain exceptie
ging. Daar het ging om de eenjarige verjaring,
schijnt het zelfs, in verband met de op artikel 270 van het Wetboek van koophandel
gegronde exceptie, dat er geen antwoord werd
verstrekt op de exceptie die als de principale
exceptie diende beschouwd te worden, om
't even welke benaming daaraan ook gegeven
werd. Ten andere, zoals reeds vermeld, verwees
verweerder, in een derde op dezelfde terechtzitting neergelegde conclusie, naar de twee
excepties, ze beurtelings inroepende en niet
de ene subsidiair met betrekking tot de andere.
Maar de rechter is ertoe gehouden een zelfs
subsidiaire exceptie te beantwoorden, zelfs
wanneer hij de principale exceptie aangenomen heeft, in een geval, zoals het onderwerpelijke, waarin de verweerder op exceptie daartegen een middel tegenstelt dat, ware het
gegrond, de ontvankelijkheid van zijn vordering ten gevolge zou hebben. De weigering zodanige exceptie te onderzoeken, die gegrond
is op de verjaring, zou immers ertoe leiden
eiseres, verweerster op exceptie, te beroven
van het onderzoek van het verweer dat zij
tegen die exceptie tegenstelde en dus van het
recht staande te houden dat haar vordering
op die juridische grondslag niet verjaard en
derhalve ontvankelijk is.
Ziedaar de regel welke het arrest stelt, met
de nodige beperkingen, voor 't geval dat het
gebrek aan antwoord op de conclusies van de
verweerde1: de eiser, of zoals ten deze de eiseres,

aanleg gewezen door de Rechtbank van
koophandel te Doornik ;
Over bet middel afgeleid uit de scherrding van artikel 97 van de Grondwet,
dom·dat, nadat bet bestreden vonnis had
verklaard dat de rechtsvordering van
eiseres tot vergoeding van de schade die
haar werd toegebracht door de aanvaring
van de schepen " Leona », bestuurd door

van het recht berooft haar aanspraak te doen
gelden.
Om zijn weigering te rechtvaardigen een
van de door eel?ste verweerder tegengestelde
excepties te onderzoeken, roept de rechter
het gebrek aan belang in, zonder dit te verantwoorden. Hij beperkt deze bewering niet tot
een van de partijen. Men moet dus aannemen
dat deze beoordeling, in verband met de weigering de in het middel gecritiseerde exceptie te
onderzoeken, betrekking heeft op de partijen
ter zake.
Ret Hof is bevoegd de gevolgtrekking te
controleren, afgeleid uit de vaststellingen van
de rechter of de akten van de rechtspleging,
volgens welke de partijen al dan I\iet belang
erbij hebben dat een tegen de vordering tegengestelde exceptie wordt onderzocht.
Eiseres had voorzeker belang erbij dat de
rechter de verplichting zou naleven door eel\
gemotiveerde beslissing uitspraak te doen over
de exceptie, vermits deze laatste eiseres in de
mogelijkheid moest stellen tegen die stelling
een verweer aan te voeren dat, indien ingewilligd, ten gevolge moest hebben de ontvankelijkheid van haar vordering te doen aannemen.
De bestreden beslissing had alzo niet aileen
geweigerd de tweede tegen de vordering ingeroepen exceptie te beantwoorden, ten onrechte
oordelende dat de partijen geen belang daarbij
hadden, maar zij had tevens geweigerd de
aanspraak van eiseres te beantwoorden, die
staande hield dat de feiten geen inbreuk op
de politie van het verkeer uitmaakten, maar
een inbreuk hetzij op de politie van de scheepvaart, hetzij op de politie van de spoorwegen,
en dat in beide gevallen haar vordering ontvankelijk was.
Voorzeker is men meer gewend het belang
van de vorderingen, de akten van rechtspleging, de beroepen en de middelen te beoordelen
in hoofde van de eisers ten principale of op
exceptie, maar dit belang kan ook, in zekere
om&tandigheden, buiten zodanige toestanden
getoetst worden.
In strafzaken vindt men toestanden die
gelijken op die welke de voorziening behandelt.
Bij voorbeeld, wanneer een partij zich bur-

-'- 311 eerste verweerder en « Sidac II "' bestuurd door tweede verweerder, overeenkomstig artikel270 (van boek II) van het
W etboek van koophandel verjaard was
daar ze meer dan twee jaren na de gebeurtenis werd ingesteld, het beslist dat het
van geen belang is de tweede exceptie te
onderzoeken die subsidiair door eerste
verweerder is tegengeworpen en afgeleid
is uit de eenjarige verjaring ingesteld bij
artikel 7 van de wet van l augustus 1899
houdende herziening der wetgeving en der
reglementen op de politic van het vervoer,
welke bepaling op de feiten van de zaak
toepasselijk is verklaard bij artikel 26 van
het koninklijk besluit van 18 oktober
1957 tot regeling van het verkeer op
spoorwegen en aanhorigen, terwijl in antwoord op de twee door eerste verweerder
voorgestelde excepties en in alle geval op
de door hem subsidiair ingeroepen exceptie, eiseres bij regelmatige conclusie had
doen gelden dat de schade aan de beschermingsinrichting van een spoorwegbrug
over de Schelde een in breuk was enerzij ds
op artikel 91, 2°, van bet koninklijk besluit van 15 oktober 1935 houdende algemeen reglement der scheepvaartwegen
van het Rijk, en anderzijds op artikel 13

gerlijke partij heeft gesteld tegen een derde
die rechtstreeks gedagvaard werd voor de
strafrechter voor wie aanhangig was een strafrechtelijke vervolging ingesteld tegen de eiser
in cassatie, is deze laatste ontvankelijk om
tot staving van een voorziening een middel in
te roepen, afgeleid uit het gebrek aan antwoord
op de conclusie van die burgerlijke pa1'tij, in
zover die conclusie betrekking had op een
betwisting waarvan de oplossing van belang
was voor de tegen hem ingestelde vordering
(cass., 6 november 1961, Bull. en PAsrc.,
1962, I, 269).
Het Hof heeft oak beslist dat, wanneer
eenzelfde paJ?tij twee vorderingen heeft ingesteld tegen twee verweerders en die vorderingen samengevoegd werden door de rechter,
de eisende partij, die een voorziening instelt
tegen een van de verweerders, ontvankelijk is
om het gebrek aan antwoord in te roepen
op de conclusie van de tweede verweerder,
indien de oplossing van de door die conclusie
opgeworpen betwisting een belang vertoont
voor het tussen eiser en eerste verweerder
bestaande geschil (cass., 22 juni 1956, A1'1',
Ve1'b1·., 1956, blz. 892; Bull. en PAsrc., 1956,
I, 1161).
De bestreden beslissing, welke een gebrek
aan belang inroept waaromtrent zij noch nitlegging noch verantwoording verstrekt, wei-

van voormeld koninklijk besluit van
18 oktober 1957, dat, aangezien de wet
die misdrijven strafbaar stelt als wanbedrijf de publieke vordering en de bmgerlijke vordering in beide gevallen verjaren na drie jaar en dat derhalve haar
eis, in zover hij gesteund was op de door
eerste verweerder begane misdrijven die
wanbedrijven vormen, tijdig was ingesteld, terwijl de rechter, om zijn beslissing
met redenen te omkleden naar vereiste
van artikel 97 van de Grondwet, verplicht
was dit verweer te beantwoorden voor
zoveel dit, indien het gegrond was bevonden, tot gevolg zou hebben gehad een
driejarige verjaring in de plaats te stellen
van de tweejarige verjaring inge9teld bij
artikel 270 van boek II van het Wetboek
van koophandel, die door het vonnis
werd aangenomen :
Overwegende dat eerste verweerder
tegen de rechtsvordering van eiseres twee
excepties van verjaring heeft tegengeworpen, de ene gegrond op artikel 270
van boek II van het W etboek van koophandel, gewijzigd bij de wet van 12 augustus 1911, de andere op artikel 7 van de
wet van 1 augustus 1899 op de politie
van het vervoer ;

gert de tweede conclusie van eerste verweerder
te onderzoeken. Dit komt er op neer dat zij
d1e conclusie niet beantwoordt. En, in zijn
dispositief, strekt de rechteJ? die weigering uit
tot de andere conclusies - en dus tot die van
eiseres - eveneens zonder enige rechtvaardiging. Welnu eiseres hield staande dat haar
vordering verjaarde noch na een jaar, noch
na twee jaar, maar slechts na drie jaar vanaf
de gebeurtenis, daar het feit dat aanleiding gaf
tot de schade, al ware het een aanvaring,
evenzeer een inbreuk was hetzij op de ]JOlitie
van de spoorwegen, hetzij op de politie van
de scheepvaart, naargelang men de beschermingsinrichting van de spoor>"egbrug als een
aanhodgheid van de spoorweg of als een aanhorigheid van de waterweg beschouwt.
Wanneer een feit verschillende misdrijven
uitmaakt welke na verloop van verschillende
termijnen verjaJ?en, dient de verjaring van
het misdrijf waarop de zwaarste straf gesteld
is toegepast te worden (cass., 10 oktober 1949,
Bull. en PAsrc., 1950, I, 71 ; 12 december 1949,
ibid., 1950, I, 246; 23 oktober 1950, ibid.,
1951, I, 93). Deze regel geldt oak wanneer een
feit aanleiding geeft tot een vordering welke
aan een bijzondere verjaring onderworpen is,
en wanneer dit feit terzelfdertijd een of verschillende misdrijven uitmaakt.
W. G.
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laatste exceptie bij conclusie inroept dat
"averij, door een schip aangebracht aan
een beschermingsinrichting van een
spoorwegbrug geen inbreuk op de politie
van het verkeer kan zijn, maar wel een
inbreuk, hetzij op de politie van de spoorwegen, hetzij op de politie van de scheepvaart, naargelang die inrichting en spoorwegbrug als een aanhorigheid van de
spoorwegen of van de bevaarbare waterwegen wordt beschouwd" ; dat zij hieruit
besloot dat " in beide gevallen daarop
een correctionele straf is gesteld en de
verjaring verkregen wordt door verloop
van drie jaren " en dientengevolge haar
rechtsvordering ontvankelijk was ;
Overwegende dat eiseres aldus stelde
dat haar vordering niet verjaarde door
verloop van een jaar of twee jaren, maar
door verloop van drie jaren vanaf de
gebeurtenis, daar het feit waaruit de
schade is ontstaan, een inbreuk was,
hetzij op de politie van de spoorwegen,
hetzij op de politie op de scheepvaart
zelfs indien dit feit ook een aanvaring
opleverde, zodat de vordering ontvankelijk was;
Overwegende dat het vonnis, na te
hebben vastgesteld, zonder deswege te
worden gekritiseerd, dat de schade waarvan vergoeding wordt gevorderd het
rechtstreeks gevolg is van een aanvaring
tussen twee schepen en aileen daaraan te
wijten is, beslist dat, gelet op de algemene
bewoordingen van artikel 270 van boek II
van het Wetboek van koophandel, de
rechtsvordering in " het raam van de
wettekst >> past en dientengevolge verklaart dat de eis, die meer dan twee jaren
na de gebeurtenis werd ingesteld, verjaard is, zonder te onderzoeken of het
feit waaruit de schade is ontstaan, ook
geen misdrijf opleverde waarvoor de
verjaringstermijn drie jaren was;
Overwegende dat de rechter, die oordeelt dat het van geen belang is de
tweede exceptie te onderzoeken en « de
andere middelen van de verwerende partijen na te gaan "• verzuimd heeft te

antwoorden op de tweede exceptie, door
eerste verweerder tegen de eis ingeroepen,
en dienvolgens op de aanspraak van eiseres;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis ; beveelt dat melding van dit
arrest zal gemaakt worden op de kant
van de vernietigde beslissing; veroordeelt
de verweerders in de kosten; verwijst
de zaak naar de Rechtbank van koophandel te Bergen, zetelende in laatste
aanleg.
3 november 1966. 1e kamer. Voo1·zitter, H. Bayot, eerste voorzitter.Ve1'slaggeve1•, H. Busin. - Gelijklttidende
conclusie, H. Ganshof van der Meersch,
eerste advocaat-generaal.
Pleite1',
H. VanRyn.

1e

KAMER. -

4 november 1966.

LASTGEVING. - INDEnAATSSTELLING
VAN LASTHEBBER.- VERHAAL VAN DE
INDEPLAATSGESTELDE LASTHEBBER TEGEN DE INDEPLAATSSTELLENDE LASTBEBBER.

De ve1·houdingen tussen de indeplaatsstellende lasthebber en de indeplaatsgestelde
blijven behee?'st doo?' de 1·egels van de
lastgeving, zelfs indien de indeplaatsstellende lasthebbe?' de oorsp1'onkelijke
lastgever niet laat kennen. De indeplaatsstellende lasthebbm· is deThalve e1·toe gehottden de indeplaatsgestelde lasthebber
schadeloos te stellen voo?' de verliezen die
hij te1• gelegenheid van de uitvoe1·ing van
zijn opdmcht geleden heeft (1). (Burgeri.
Wetb., art. 1994.)
-----------------

(1) LAURENT, t. XXVII, n° 494; BAUDRY·
LACANTINERIE, t. XXIV, n° 578 en 579;
AUBRY et RAu, 6e ed., t. VI, § 413, blz. 222 ;
GUILLOUARD, Mandai, n° 129; PLANIOL et
RIPERT, t. XI, n° 1470; DE PAGE, t. V,
no 417 ; DALLoz, Nouveau 1'epe1·toire de d1·oit,
v 0 Mandai, n° 64; Ju1·isclasseu1' de d1·oit civil,
art. 1991 tot 1997, fasc. I, n° 169 en 171.
W at betreft de vraag of de indeplaatsge-

stelde lasthebber een rechtstreeks verhaal heeft
op de oorspronkelijke lastgever err wat betreft
de wettelijke grondslag van zodanig verhaal,
raadpleeg : in ontkennende zin : DE PAGE,
t. V, no 417; PLANIOL et RIPERT, t. XI,
n° 1470; H., L. et J. MAZEAUD, Legons de droit
civil, t. III, n° 1403; DALLOZ, Nouveau repm·toire de droit, v 0 M and at, no 63 ; in bevestigende
zin
BAUDRY-LACANTINERIE et WAHL,

-313(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP << CONSORTIUM
VAN INVOERDERS VAN NOORDS EN
AMERIKAANS ROUT»., T. BELGISCHE
STAAT, MINISTER VAN ECONOMISCHE
ZAKEN, IN TEGENWOORDIGHEID VAN
PIERARD.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op bet bestreden
arrest, op 1 februari 1963 gewezen door
bet Hof van beroep te Gent, verenigde
burgerlijke kamers ;
Gelet op de arresten op 20 mei 1955 ( 1)
en 22 juni 1956 (2) door het Hof gewezen;
Over bet eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1134, 1319
tot 1322, 1984, 1994, 1995, 1999, 2000
van bet Burgerlijk Wetboek en 97 van
de Grondwet, doo1·dat het bestreden arrest, niettegenstaande de regelmatig v66r
het bof van beroep genomen conclusie,
waarbij eiseres liet gelden dat uit de bepalingen van de overeenkomst van 20 februari 1946 duidelijk blijkt dat zij, handelend in naam van 38 invoerders van
hout, mandaat gaf aan het Ministerie
van economische zaken tot aankoop,
vervoer naar een Belgische haven en verzekering, « alles naar beste », van een
hoeveelheid van ongeveer 40.000 standaard Amerikaans hout ; dat eiseres in
deze invoeroperatie slechts in de hoedanigheid van bemiddelaar tussen de
Belgische Staat en de begunstigden van
de loten optrad ; dat ze geen enkel andere
persoonlijke verplichting had dan " voor
de verdeling en het gebruik van de gekochte koopwaren, de plannen te volgen
opgemaakt door de burelen voor verdeling van het Ministerie van economiscbe
zaken >> zoals voorgesclueven door § 6
van de overeenkomst van 20 februari
1946, en dat zij aldus niet persoonlijk
moest instaan voor het herstel van de
verliezen die aan de Staat zouden veroorzaakt zijn door bet niet in ontvangst
nemen van de litigieuze lading hout door
haar lastgever Pierard, nochtans beslist
dat dit middel niet gegrond is en bijgevolg
eiseres veroordeelt om aan de Belgische
Staat 2.564.929 frank in hoofdsom te
betalen, om de reden « dat het Consortium, door de Staat te belasten met de

t. XXIV, n° 587; AuBRY et RAU, 6• ed.,
t. VI, § 413, n° 7; GuiLLOUARD, Mandat,
n° 128;

DAI-Loz,

Repm·toire de d1·oit civU,

vo Mandat, n° 222; Ju1·isclasseur de d1·oit civil,
art. 1991 tot 1997, fasc. I, n ° 164; cass. f~.,
27 december 1960 (Dalloz, 1961, biz. 491 en

uitvoering van zijn eventueel mandaat,
een overeenkomst van onderlastgeving
afsluit, waarin bet Consortium de hoedanigheid heeft van lastgever en de
Staat die van mandataris ; dat, ingevolge
deze substitutie van mandataris, t.wee
onderscheiden contracten van lastgeving
naast elkander bestaan, die respectievelijk aan dezelfde wetsbepalingen onderworpen zijn ; dat het Consortium, zelfs
indien men zijn hoedanigheid van mandataris aanneemt, nochtans ten onrechte
de Staat houdt voor de derde met wie,
tot vervullen van zijn mandaat, bij vertegenwoordiging moest worden gecontracteerd ; dat immers, in dit geval, zijn
voorgebouden mandaat het kopen en
invoeren van Amerikaans hout tot voorwerp had, zoals blijkt uit het ingeroepen
proces-verbaal van de vergadering van
19 september 1945 van de houtinvoerders
alsmede uit de gause inhoud van het
litigieus contract, meer bepaald §§ 1 en 7 ;
dat de Staat bij derden hout heeft aangekocht en daarna ingevoerd; dat het
Consortium, in opdracht waarvan deze
rechtshandeling gesteld werd, ten overstaan van zijn medecontractant, de Staat,
als lastgever verbonden is, ongeacht of
zijn verplichtingen in een rechtstreekse
lastgeving of in een omlerlastgeving btm
oorzaek vinden; ... , dat het, voor de
beslissing ove1 de aanspraken van de
Staat, overbodig voorkmnt te onderzoeken of het Consortium, hetzij in persoonlijke naam, hetzij als vertegenwoordiger
van de in § 2 aangeduide houtinvoerders,
Pierard inbegrepen, gecontracteerd heeft ;
dat, zowel in het ene als in het andere
geval, de aansprakelijkheid van het Consortium uit bovenstaande beweegredenen
voortvloeit », ee1•ste oncleTdeel, tenv~jl geen
enkel van de redenen van het arrest de
veroordeling van eiseres rechtvaardigt
noch zou kunnen rechtvaardigen indien
eiseres met de Belgische Staat als vertegenwoordigster van de in § 2 van de
overeenkomst van 20 februari 1946 aangeduide houtinvoerders, Pierard inbegrepen, heeft gecontracteerd, en tm·wijl
indien eiseres slechts directe lastgeving
of onderlestgeving aan de Belgische Staat
gegeven had, in uitvoering van de lastgeving gegeven door Pierard en de andere

noot J. BIGoT, en Rev. t?·im, d1·oit civil, 1961,
biz. 700, n° 5, met aantekeningen van G.
CoR.NU); zie ook cass. fr., 31 januari 1956
(Bull. civ., 1956, III, n° 47, biz. 38).
(1) Bull. en PAsiC., 1955, I, 1030.
(2) Bull. en PAsiC., 1956, I, 1161.
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hot in hoofde van doze laatsten is dat
kraehtens de regels van de vertegenwoordiging de verpliehting bestond tot teruggave of vergoeding tegenover de Staat ;
zodat hot arrest door eiseres aansprakelijk to stollen voor de door de Belgisehe
Staat voorgehouden verliezen, zonder
vast to stollen dat eiseres met de Belgische
Staat niet als vertegenwoordigster van
Pierard en de andere invoerders gecontraeteerd heeft, en door zelfs to weigeren
dit to onderzoeken, al de in hot middel
aangehaalde wetsbepalingen geschonden
heeft ; tweecle onclenleel, tenvijl het arrest,
door to weigeren to onderzoeken of eiseres
als vertegenwoordigster van de houtinvoerders, Pierard inbegrepen, met de
Belgische Staat gecontracteerd heeft., aan
hot Hof hot nagaan van zijn wettelijkheid
onmogelijk maakt (schending van artikel 97 van de Grondwet); clenle onclenleel,
te1·wijl ten minste, de rechter voor zover
hij in zijn motieven heeft willen beslissen
dat eiseres met de Belgische Staat niet
als vertegenwoordigster van de houtinvoerders, Pierard inbegrepen, gecontracteerd had, niet zonder tegenstrijdigheid heeft kunnen beslissen dat het overbodig voorkomt to onderzoeken of hot
Consortimn, in persoonlijke naam, ofwel
als vertegenwoordiger van de in § 2 aangeduide houtinvoerders, Pierard inbegrepen, gecontracteerd heeft, en doze tegenstrijdigheid, of ten minste doze dubbelzinnige motivering, gelijkstaat met hot
ontbreken van motieven (schending van
artikel 97 van de Grondwet); viercle
oncle1·cleel, tenvijl de Belgische Staat en
eiseres hot in hun conclusies eons wa.ren
dat eiseres buiten zaak moest gesteld
worden indian zij hot bewijs leverde dat
zij als vertegenwoordigster van Pierard
met de Belgische Staat gecontracteerd
had; dat hot arrest, door nochtans to
weigeren to onderzoeken of eiseres als
vertegenwoordigster van de in § 2 aangeduide houtinvoerders, Pierard inbegrepen, gecontracteerd heeft, de bewijskracht van de eonclusies van de partijen
miskend heeft (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van hetBurgerlijk Wetboek) :
Wat hot eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat hot arrest vaststelt,
zonder dienaangaande bestreden to worden, dat eiseres de houtimport tot doel
heeft, zo voor eigen rekening als voor
rekening van darden, dat zij daarvoor,
in de beschouwde periode, op staats-

instellingen eon beroep moest doen en
dat, wanneer eiseres door darden gelast
wordt hout aan to kopen en zich to dien
einde tot de Staat wendt, zij met de Staat
eon onderlastgeving afsluit, waarin zij
als lastgeefster en de Staat als lasthebber
optreedt, zodat or, ingevolge doze indeplaatsstelling, twee onderscheiden lastgevingen naast elkander bestaan ;
Overwegende dat, zo de verhoudingen
tussen de oorspronh:elijke lastgever en de
persoon die door de lastbebber in zijn
plaats is gesteld belnvloed ktmnen worden
naargelang de in de plaat.s stellende aan
de indeplaatsgestelde zijn lastgever heeft
laton kennan, zulks niet wegneemt dat de
verhoudingen tussen de indeplaatBstellende lasthebber en de indeplaatsgestelde
beheerst blijven door de regels van de
lastgeving, zodat de in de plaats stellende
lasthebber or toe gehouden is, de in de
plaats gestelde lasthebber schadeloos to
stollen voor de verliezen die hij tor gelegenheid van de uitvoering van zijn opdracht geleden heeft;
Overwegende dat hot arrest alzo wettelijk heeft kunnen beslissen, zonder aan
de regal van de vertegenwoordiging inzake last.geving to tornen, dat eiseres
eerste verweerder moest schadeloos stollen voor de verliezen die doze tor gelegenheid van de besp1oken houtimport galeden heeft, en dat hot, bij de beoordeling
van de aanspraak van eerste verweerder,
overbodig is na to gaan of eiseres met
eerste verweerder gecontracteerd heeft
als rechtstreekse lastgever of als in de
plaats stellende lasthebber voor rekening
van zekere houtimporteurs, tweede verweerder inbegrepen, vermits zo in hot
one als in hot andere geval eersto verweerder zijn verhaal op eiseres kan nelnen;
Overwegende mitsdien dat, voor zover
hot onderdeel de schending inroept van
de artikelen 1984, 1994, 1995, 1999 en
2000 van het Burgerlijk W etboek, hot
naar recht faalt ;
Overwegende dat, voor zover hot onderdeel de schending inroept van andere
artikelen van hot Burgerlijk Wetboek en
97 van de Grondwet, hot niet ontvankelijk is, daar hot niet preciseert waarin
hot arrest die bepaltngen zou geschonden
hob ben;
vVat hot tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat uit hot antwoord op
hot eerste onderdeel volgt dat hot arrest
wettelijk heeft beslist dat hot overbodig
is na to gaan of eiseres met eerste verweerder gecontracteerd heeft als ver-
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het zodoende tevens aan het vormvereiste
van artikel 97 van de Grondwet heeft
voldaan;
Overwegende dat het onderdeel feitelijke grondslag mist ;
Wat het derde onderdeel betreft
Overwegende dat bet arrest niet beslist
dat eiseres in eigen naam de overeenkomst met eerste verweerder heeft afgesloten ; dat het onderdeel, uitgaande van
een verkeerde interpretatie van het arrest, feitelijke grondslag mist ;
Wat bet vierde onderdeel betreft
Overwegende dat zo eerste verweerder,
ten aanzien van de subsidiaire vordering
welke bij tegen tweede verweerder had
ingesteld, in zijn conclusie staande hield
dat, indien eiseres bet bewijs van een
lastgeving vanwege tweede verweerder
zou bijbrengen, laatstgenoemde tot scbadeloosstelling jegens hem zou dienen veroordeeld te worden, hij nochtans, ten
aanzien van de hoofdvordering welke bij
tegen eiseres had ingesteld, concludeerde
dat, zelfs in de onderstelling dat tweede
verweerder bedoelde lastgeving aan eiseres zou hebben verleend, deze laatste
niettemin jegens hem tot schadeloosstelling gehouden zou blijven ;
Overwegende dat bet onderdeel, uitgaande van een verkeerde lezing van
de conclusie van eerste verweerder, feitelijke grondslag mist ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de Grandwet, cloo?·dat, niettegenstaande de regelmatig voor het hof van beroep genomen
conclusies, waarbij eiseres liet gelden dat
haar hoedanigheid van eenvoudigt tussenpersoon en de afwezigheid van iedere
persoonlijke verplichting tegenover de
Belgische Staat niet aileen voortspruiten
uit de bepalingen van de overeenkomst
van 20 februari 1946, en meer bepaald
uit haar §§ 2, 3 en 4, maar ook uit de door
de verweerders daaraan gegeven interpretatie : « dat de Belgiscbe Staat, door
de uitvoering die hij aan het contract
gegeven heeft. op een niet twijfelacbtige
manier de hoedanigbeid van eenvoudige
tussenpersoon van de concluderende partij (tbans eiseres) erkend heeft; dat
inderdaad, vanaf bet ogenblik van de
aankomst van de vracht, het O.M.A.,
handelende voor rekening van de Staat,
steeds recbtstreeks de facturen heeft doen

geworden aan de attributaire firma's,
terwijl deze hem het bedrag van de facturen betaalden ; dat deze rechtstreekse
facturering ook plaats heeft gegrepen in
bet betwiste geval van de ss. « Frederik
Yves >>, bet bestreden arrest nochtans
eiseres veroordeelt om aan de Belgische
Staat 2.564.929 frank in boofdsom te
betalen, om de reden « dat de opdracht,
uit te voeren door de Staat als overheidsorgaan en verantwoord door de naoorlogse grondstoffenschaarste, ten dele op
publiekrechtelijke grondslag berust die de
uitzonderlijke schikkingen nopens de
bestemming en het factureren van de
koopwaar wettigt; dat deze bijzondere
regeling, onafwendbaar opgedrongen door
economische toestanden onafbankelijk
van de wilder partijen, voor de bepaling
van hun gemeenrechtelijke rechtsverhouding niet in aanmerking komt ; dat, bij
ontstentenis van akkoord, de verklaringen van partijen aangaande het bestaan
of de draagwijdte van hun respectieve
verplichtingen niet uiteraard verbindend
zijn ))' terwijl deze onduidelijke en duistere motivering, die niet de minste wettelijke publiekrechtelijke bepaling aanbaalt tot staving van haar thesis, geen
passend antwoord uitmaakt op de conclusie van eiseres (schending van artikel 97 van de Grondwet); te1·wijl, in ieder
geval, voor zover de rechter heeft willen
beslissen dat de directe facturering van
de Belgische Staat aan de houtinvoerders,
en onder andere aan Pierard, voorgeschreven werd door publiekrechtelijke wetsbepalingen, hij geen enkele van deze in zijn
opvatting bestaande wetsbepalingen aanduidt en het bof aldus onmogelijk maakt
de wettelijkheid van het arrest na te
gaan (schending van artikel 97 van de
Grondwet) :
Overwegende dat eiseres bij conclusie
aanvoerde dat haar hoedanigheid van
lasthebber van tweede verweerder bleek
uit de uitvoering welke door eerste verweerder zelf aan de overeenkomst werd
gegeven, onder meer uit het rechtstreeks
factureren van de koopwaar aan tweede
verweerder ;
Overwegende dat het arrest niet outkent dat eiseres als lastbebber van tweede
verweerder kan gehandeld bebben, maar
beslist dat zij desniettemin, ingevolge de
regelen van de onderlastgeving, jegens
eerste verweerder tot schadeloosstelling
gehouden blijft;
Overwegende derhalve dat het arrest
geen nader antwoord diende te verstrekken op de argumenten waaruit eiseres
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haar hoedanigheid van lasthebber wilde
afleiden; dat het middel aldus tegen een
overtollige reden gericht en deswege, bij
gebrek aan belang, niet ontvankelijk is ;
Om. die redenen, verwarpt de voorziening en de oproeping tot bindendverklaring van het arrest; veroordeelt eiseres
in de kosten.
4november 1966. -1ekamer.- Voor·zitteT, H. Rutsaert, raadsheer waarnemend voOl'zitter.- VeTslaggeve?', H. Naulaer ts.- Gelijkluiclende concl~•sie, H. Paul
Mahaux, advocaat-generaal. - Pleite?'B,
HH. Van Ryn en Simont.

I e KAlVIER. -

4 november 1966.

1° HUUR VAN GOEDEREN.- LAND·
PACHT. - RECHT VAN VOORKOOP TEN
GUNSTE VAN DE HUURDER. - BouwGROND OF GROND VOOR INDUSTRIEEL
GEEN RECHT
GEBRUIK BESTElVID. VAN VOORKOOP. - VOORWAARDEN.
2° TUSSENKOMST.- VooR HET HoF
VAN CASSATIE. - BURGERLIJKE ZAKEN,
- EIS TOT GElVIEENVERKLARING VAN
RET ARREST INGESTELD DOOR DE ElSER
IN CASSATIE. - VERWERPING VAN DE
VOORZIENING.- EIS VAN BELANG ONT·
BLOOT.

1° Opdat de huuTdeT van een lancleigenclom,
niet, ingeval van ver·koop, het r·echt van
voor·koop zou genieten om r·eden clat die
eigendom, gezien zijn ligging moet beschouwd w01·den als bouwgTond of gr·ond
met inclustr·iele bestemming, is het veTeist
dat de gr·ond als zodanig wer·d opgegeven
in de pachtove1·eenkomst, ofwel, dat hij
als zodanig door· de vTedeTechter· (1) wer·d
er·kend v66r· de ver·koop. (Burgeri. Wetb.,
art. 1774, § 3, 3°, 177Sbis en 177Ssexies;
so.)

2° De ver·weTping van de voor·ziening ontneemt elk belang aan de eis tot gemeenveTklaTing van het aTTest ingesteld cloo1'
de eiser· in cassatie (2).

(1) De Franse tekst van artikel 1774, § 3,
3°, luidt : " le juge "·
(2) Cass., 4 maart 1966 (Bttll. en PAsrc.,
1966, I, 859).

(VERBRUGGHE EN LAlVIBERT, T. JACOBS,
IN AANWEZIGHEID VAN DE VOS.)
ARREST,
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 22 december 1964 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te Kortrijk ;
Over het middel afgeleid nit de schending van de artikelen 177Sbis, 177Ste1',
1778qttinqt<ies, 1778sexies, meer bepaald
S0 en 9°, 177Socties en 1774, meer bepaald
§ 3, 3°, van het Burgerlijk Wetboek, cloor·clat het bestreden vonnis, dat uitspraak
moest doen over de vordering die door
eerste verweerder werd ingesteld als pachter van een door eiseres aan eiser, blijkens
akte van tweede verweerder, verkochte
perceel grond, en die ertoe strekte eerste
verweerder in de plaats van eiser als
koper te laten stellen wegens miskenning
van het recht van voorkoop van de pachter, zulks met inachtneming van het feit
dat de eisers in hun conclusies lieten
gelden dat het perceel grond waarover
het gaat, gezien zijn ligging, onbetwistbaar het karakter van bouwgrond bezat
op 19 juli 1963, datum van de verkoop,
en dat eerste verweerder in zijn conclusie
niet loochende dat het perceel, gezien
zijn ligging, bouwgrond was maar betoogde dat, wegens het niet opgeven
daarvan in de pachtovereenkomst, de
aard van het perceel als bouwgrond, met
het oog op de toepassing van zijn recht
van voorkoop, aileen dan bestond indien
het door de vrederechter als zodanig was
erkend vooraleer tot de verkoop werd
overgegaan, bij bevestiging van de beslissing van de eerste rechter, ten gunste
van eer·ste verweerder het recht op indeplaatsstelling van de koper erkent wegens
miskenning van het recht van voorkoop,
en tevens overweegt dat de vraag van
eiser, om door een deskundige te do en
vaststellen dat het bedoeld perceel op
19 juli 1963, gezien zijn ligging, als bouwgrond moest worden beschouwd, laatt.ijdig is en die vraag dus verwerpt, tM·w~jl
artikel 177Ssexies, S0 , van het Burgerlijk
W etboek, door te verwijzen naar artikel 1774, § 3, 3°, van dat wetboek, het
recht van voorkoop van de pachter uitsluit voor gronden die, gezien hun ligging,
1noeten worden beschouwd als bouwgronden of als gronden voor industrieel
gebruik bestemd, mits zij door de vrederechter als zodanig worden erkend, hetwelk voorschrift geenszins vereist dat de
erkenning door de vrederechter vooraf-
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juist de woorden « worden erkend " er op
wijzen dat het niet gaat om een rechtscheppende of constitutieve uitspraak
maar integendeel om een rechtsverklarende of declaratoire uitspraak die betrekking heeft op de aard van het perceel
op het ogenblik van de verkoop maar,
wegens haar declaratoire natuur, ook na
de verkoop kan tot stand komen, dom·dat
het vonnis aldus, door het bijkomende
vereiste te stellen van een voorafgaande
uitspraak van de vrederechter, hetwelk
vereiste niet in de 'wet voorkomt, het
recht van voorkoop, in strijd met de wet,
op bouwgronden heeft toegepast :
Overwegende dat het vonnis vaststelt
dat de door eiseres Lambert, blijkens akte
van 19 juli 1963 verleden voor verweerder
Devos, aan eiser Verbrugghe verkochte
grond, die door verweerder Jacobs in
pacht genomen was, niet als bouwgrond
of als grond voor industrieel gebruik bestemd in de pachtovereenkomst opgegeven werd en evenn:tin v66r de verkoop
als zodanig door de vrederechter was
erkend;
Overwegende dat de wet van 1 februari
1963 betreffende het recht van voorkoop
ten gunste van de huurders van landeigendommen, waarbij onder meer sommige bepalingen in het Burgerlijk Wetboek na artikel 1778 worden ingelast, als
regel stelt dat de eigenaar dergelijk eigendom slechts aan iemand anders dan de
pachter mag verkopen nadat hij aan deze
de gelegenheid heeft gegeven zijn recht
van voorkoop uit te oefenen; dat zij, bij
artikell778sexies, 8°, van gezegd wetboek
een uitzondering op die regel bepaalt voor
de bouwgronden en de gronden voor
industrieel gebruik bestemd, mits die
gronden als zodanig opgegeven zijn in de
pachtovereenkomst of als zodanig door
de vrederechter worden erkend ;
Overwegende dat bij ontstentenis van
dergelijke verklaring in de pachtovereenkomst, de m1mnning door de vrederechter
van het karakter van bouwgrond of van
grond voor industrieel gebruik bestemd,
aan de verkoop moet voorafgaan, opdat
de uitzondering van toepassing weze;
Dat immers uit de algemene economie
van de wet blijkt dat deze tot doel heeft
de stabiliteit van de toestand van de
pachter te verzekeren; dat de wetgever,
om dit doel te bereiken, niet heeft toegelaten dat, wanneer het karakter van
het goed in de pachtovereenkomst niet is
opgegeven, de eigenaar dit zelf bepaalt ;
dat hij heeft willen beletten dat de pachter plots zou vernemen dat het land bui-

ten zijn wete werd verkocht, wat het
geval zou zijn indien de verkoop zou
mogen plaats vinden zonder dat het karakter van de grond voorafgaand door de
vrederechter zou zijn erkend ; dat in zulk
geval de pachter in de onmogelijkheid
zou gesteld worden zijn recht van voorkoop uit te oefenen, met het gevolg dat
hij nog enkel zou beschikken over de in
artikel 1778q~tinqnies van het Burgerlijk
vVetboek bedoelde vorderingen ;
Overwegende dat deze interpretatie
bevestigd wordt door de voorbereidende
werken van de wet van 1 februari 1963,
in de Senaat, waarbij onder meer gewezen
werd op de omstandigheid dat « indien
de eigenaar enkele bouwgronden, die als
zodanig niet in de pachtovereenkomst of
door de vrederechter werden bepaald,
wenst te verkopen, hij aan de pachter de
bekendmaking zal doen" en dat het
wetsontwerp « de bouwgronden uitsluit
doch eist dat, in bepaalde gevallen waar
alle twijfel uitgesloten is, het (het karakter van de grond) toch nog voorafgaandelijk door de vrederechter wordt bevestigd));
Dat het middel naar recht faalt ;
En overwegende dat, ingevolge het
verwerpen van de voorzieningen, de eis
tot gemeenverklaring van bet arrest door
de eisers tegen Devos ingesteld, van belang ontbloot is;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eisers in de kosten.
4 november 1966. 1e kamer. Voo1·zitte1·, H. Belpaire, raadsheer waarnemend voorzitter.
VeTslaggeveT,
H. Delahaye. - Gelijklnidende conclttsie,
H. Depelchin, advocaat-generaal.
Pleitm·s, HH. Van Heeke en Philips.

2" KAMER. -

7 november 1966.

1° VERJARING. STRAFZAKEN.
MEERDERE VERDACHTEN. DAD EN
VAN ONDERZOEK OF VAN VERVOLGING
TEN AANZIEN VAN EEN VAN HEN. STUITEND GEVOLG, VAN DE VERJARING
TEN OPZICHTE VAN DE ANDEREN.
VooRWAARDEN.
STRAFZAKEN. 2° VERJARING. MEERDERE MISDRIJVEN DIE DE UITVOE·
RING VAN EEN ZELFDE DELICTUEUS
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SLEOHTS EEN AANVANG NEEMT VANAF
HET LAATSTE DELIOTUEUS FElT,

l

0

2°

De daden van onderzoek of van vervolging ten aanzien van een van de ve?'dachten stttiten de ve1jm·ing van de publieke voTde?"ing ten opzichte van de
ande1·en, op vom·waa1·de dat het om hetzelfde feit gaat, of om feiten die met
elkaa1· in nauw ve1·band staan, door
banden van een inne1·lijke samenhang (1).

vV annee~· mee1·deTe misd1·ijven de uitvoe?·ing uitmaken van een zelfde delictuetts inzicht, en alcltts slechts een enkel
wanbedrijf uitmaken, gaat de ve1jaring
van de publieke vonle1·ing, ten aanzien
van de algeheelheid van de feiten, pas
vanaf het laatste feit in (2).
(TUTS.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 16 december 1965 gewezen door
het Hof van beroep te Luik, rechtdoende
als gerecht waarnaar de zaak is verwezen (3) ;
Gelet op het arrest door het Hof gewezen op 25 november 1963 (3);
Overwegende dat de voorziening slechts
gericht wordt tegen de beslissing op de
burgerlijke rechtsvorderingen ;
Over hot eerste middel, afgeleid uit de
schending van de vroegere artikelen 22
en 26 van de wet van 17 april 1878 houdende de vomafgaande titel van het Wetboek van strafvorclering, doonlat het
bestreden arrest verklaart clat de tegen
eiser ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen niet verjaard zijn, te1·wijl het meest
recente van de in de telastlegging B
vermelde misdrijven waarop de burgerlijke partijen htm op 10 april 1962 ingestelde rechtsvorderingen stetmen, van
november 1956 dagtekent, teTwijl geen
enkele daad van onderzoek of van vervolging v66r november 1959 de verjaring
van de strafvordering gestuit heeft, de
vordering tot onderzoek van 17 oktober

(1) Cass., 27 juni 1966 (Bull. en PAsiC.,
1966, I, 1387).
(2) Cass., 22 maart 1965 (Bull. en PAsiC.,
1965, I, 778); 20 juni 1966 (ibid., 1966, I,
1347).
(3) BttU. en PAsiC., 1964, I, 318.

1959 slechts een medebeklaagde betrof
en de ten laste van eiser gelegde feiten
niet aangaf, en te1·wijl de meeste van de
ten laste van eiser gelegde feiten op het
ogenblik van deze vordering van v66r
meer dan drie jaar dagtekenden, zodat
deze akte de verjaring van de strafvordering en dientengevolge van de burgerlijke
rechtsvorderingen ten opzichte van eiser
niet kon stuiten :
Overwegende enerzijds dat de daden
van onderzoek of van vervolging de verjaring stuiten, zelfs ten aanzien van personen die er niet persoonlijk bij betrokken zijn, en dit betreffende alle feiten
die met elkaar nauw samenhangen, zelfs
als de feiten, ten laste gelegd van de
verdachte die er niet in vermeld is, er
niet in opgenomen zijn ;
Overwegende anderzijds dat het bestreden arrest de redenen van het beroepen vonnis uitdrukkelijk overneemt en
vaststelt dat « de verschillende ten laste
van de beklaagden gelegde feiten, in zover
ze bewezen zijn, de opeenvolgende en
onafgebroken uiting zijn van een zelfde
delictueuze werkzaamheid, en erop wijst
dat het jongste van deze feiten van november 1956 dagtekent;
Dat bet arrest hieruit wettelijk kon
afleiden dat de vordering tot onderzoek
van 17 okto ber 1959 tegen de medeverdachte Bailly de verjaring van de strafvordering en dientengevolge van de burgerlijke rechtsvorderingen krachtens het
vroegere artikel 25 van de wet van
17 april 1878 ten opzichte van eiser gestuit had;
Dat het immers van weinig belang is
dat die vordering slechts de onder de
t.elastlegging D omschreven feiten vermeld heeft, terwijl de bmgerlijke rechtsvorderi:ngcn op de telastlegging B gegrond
waren, daar de rechter het nauw verband
vaststelt tussen alle feiten die ten laste
zowel van de medeverdachte Bailly als
van eiser bewezen geacht zijn, onder meer
de telastleggingen B en D daaronder
begrepe:n, zodat de bedoelde vordering
eveneens ten opzichte van eiser de verjaring stuit ;
Overwegende dat hieruit volgt dat de
op 10 april 1962 ingestelde burgerlijke
rechtsvorderingen gebracht zijn v66r de
strafrechter bij wie de strafvordering
aai:lhangig was gemaakt voordat zij vervallen was; dat de verjaring van de strafvordering zonder gevolg is gebleven ten
opzichte van de burgerlijke rechtsvorderingen, die regehnatig bij de strafrechter
aa:nhangig waren gemaakt ;
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mist;
(Het ove1•ige zonde1· belang.)
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten_
7 november 1966. ~ 2e kamer. ~
Voo1·zitte1·, H. van Beirs, voorzitter. ~
Ve1·slaggever, H. De Bersaques. ~ Gelijkluidende conclusie, H. Depelchin, advocaat-generaal. ~ PleiteT, H. Simon Gronowski (van de balie bij het Hof van
beroep te Brussel).

2e KAMER.

~

7 november 1966.

VERJARING. ~ STRAFZAKEN.
STR.A,FVORDERING. ~ STUITING VAN DE
VERJARING. ~ DAAD VAN ONDERZOEK.
~ EEGRIP.
20 VERJARING. ~ STRAFZAKEN. ~
STRAFVORDERING.
KANTSCHRIFT
VAN DE PROCUREUR DES KONINGS DIE
DE GERECHTELIJKE POLITIE l\'IET HET
HERVATTEN VAN HET ONDERZOEK GELAST. ~ DAAD VAN ONDERZOEK DIE DE
VERJARING STUIT.
3o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. ~ STRAFZAKEN. ~
CONCLUSIE WAARBIJ VERDACHTE DE OPSCHOETING VAN DE UITSPRAAK, EN, IN
DE TWEEDE PLAATS, HET UITSTEL VAN
DE TENUITVOERLEGGING VERZOEKT. ~
VERZOEK OP DEZELFDE FEITELIJKE
Ol\'ISTANDIGHEDEN GESTEUND. ~ ARREST DAT HET UITSTEL VAN DE TENUITVOERLEGGING VERLEENT. ~ Ill'IPLICIETE VERWERPING VAN HET VERZOEK
STREKKENDE TOT DE OPSCHORTING VAN
DE UITSPRAAK.

}0

2° Maakt een claacl van oncle1·zoek uit clie
de ve?jaTing van de strajv01'cle1·ing
st~tit, het kantschnft cloo·r cle P1'0cureu1'
des Konings aan cle cornrnissa1·is voo1·
ge1·echtelijke opdmchten b~j zijn parket
gericht, ten eincle het onclerzoek betreffencle een wanbecl1·ijf te he1•vatten (2).
3° Door aan ve1·clachte het in de tweecle
plaats aangevmagcl ~titstel van cle tenuitvoe?'legging van cle st1·af te ve1·lenen,
beantwoordt de ?'echte1· op irnpliciete wijze
cle conclttsie, clie, op g1·ond van clezelfde
feitelijke ornstancligheclen, in de ee?'8te
plaats de opscho1·ting van de uitspmak
van cle ve1·oonleling ve1·zoekt ( 3).
(ROULIN.)
ARREST.
HET HOF ; ~ Gelet op het bestreden
arrest, op 26 januari 1966 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel ;

de verjaring van de st?'afvo?·dering
stuit, elke dactcl uitgaancle van een claa1'toe bevoegcle ove?'l~eicl en hebbencle tot
vooTwe1·p bewijzen te verzamelen of cle
zaalc in staat te stellen om gevonnist te
wo1·clen (1). (Wet van 17 april 1878,
gewijzigd door de wet van 30 mei 1961,
art. 22.)

Over het eerste middel, afgeleid uit de
scl:lending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 21 en 22 van de wet van
17 april 1878 houdende de voorafgaande
titel van het W etboek van strafvordering
en 22 tot 4 7 van Boek I van het W etboek
van strafvordering, cloonlat het bestreden
vonnis beslist heeft dat het kantschrift
van 8 februari 1963 van de Procureur des
Konings ten behoeve van de hoofdcommissaris voor gerechtelijke opd:rachten te
Bergen « om het getuigenverhoor en de
confrontatie te hervatten "• de verjaring
van de strafvordering gestuit had, tenvijl,
ee1·ste onclenleel, overeenkomstig de in het
middel vermelde bepalingen en inzonderheid artikel 22 van bedoelde wet van
17 april 1878 alleen de daden van onderzoek of van vervolging, verricht binnen
de in artikel 21 van de wet van 17 april
1878 gestelde termijnen het karakter
hebben van daden van stuiting van de
verjaring, en de Procurem· des Konings
niet bevoegd was om de in artikel 22
van de wet van 17 april 1878 vermelde
daden van onderzoek te verrichten, bij
ontstentenis van ontdekking op heter
daad met betrekking tot feiten die een
lijf- of schandstraf kunnen medebrengen

(1) Cass., 4 april en 16 mei 1966 (Bttll. en
PASIC., 1966, I, 1017 en 1176).
(2) Vergel. cass., 11 maa.rt 1940 (Bttll. en
PAsrc., 1940, I, 85) en 22 juli 1959 (ibid.,
1959, I, 1135).
(3) Raadpl. en vergel. cass., 7 oktobe~ 1946

(Bttll. en PAsiO., 1946, I, 354); 2 september
1948 (ibid., 1948, I, 477); 16 en 23 mei 1949
(ibid., 1949, I, 362 en 392); 27 januari 1958
(ibid., 1958, I, 557); 2 januari 1961 (ibid., 1961,
I, 470); 20 januari 1964 (ibid., 1964, I, 540);
12 ap~il 1965 (ibid., 1965, I, 867).

1o JJ![aakt een daad van onderzoek uit, die
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wetten tot zijn onderzoeksbevoegdheid
behoren ; terwijl, tweede onde1·deel, het bedoelde kantschrift overigens duidelijk
zegde dat de bevolen maatregel tot doel
had na te gaan of « er verschillende
slachtoffers van de handelingen van
Roulin waren geweest " en of « administratieve strafmaatregelen getroffen waren "• en deze maatregel van de promrreur
des Konings in feite geenszins tot doel
had om de bewijzen van de misdrijven
en van de schuld van de beklaagde te
verzamelen of om de zaak in staat van
wijzen te stellen en evenmin om de beklaagde voor het gerecht te roepen, met
als gevolg dat het bedoelde kantscbrift
geen 'daad van onderzoek of geen daad
van vervolging was in de zin van artikel 22 van de wet van 17 april 1878
Wat het eerste onderdeel betreft
Overwegende dat iedere alde die uitgaat van een him·toe bevoegde overheid
en tot doel heeft bewijzen te verzamelen
of de zaak in staat van wijzen te stellen,
een daad van onderzoek is ;
Overwegende dat blijkens artikel 22
van het W etboek van strafvordering de
Procureur des Konings belast met de
opsporing en de vervolging van alle misdxijven waarvan de kennisnmning aan de
correctionele rechtbanken behoort, bevoegd is om de bedoelde daden te verrichten;
W at het tweede onderdeel betreft
Overwegende dat uit de processtukken
blijkt dat de procurem des Konings te
Bergen op 8 februari 1963 de commissaris
voor gerechtelijke opdrachten door een
kantschrift in algemene bewoordingen
gelastte, het getuigenverhoor te hervatten
en de confrontaties te doen, en meer in
het bijzonder na te gaan of er verschillende slachtoffers van de handelingen van
de beklaagde waren gev\leest en of tegen
laatstgenoemde sancties waren genomen;
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat de bevolen maatregel ertoe strekte
de ten laste van eiser gelegde feiten in
staat van wijzen te stellen ; dat het derhalve wettelijk heeft ktmnen beslissen dat
dit kantschrift een daad van onderzoek
was die de verjaring van de strafvordering stuitte ;
Dat elk onderdeel van het middel wettelijke grondslag mist ;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de

Grondwet en 3 van de wet van 29 juni
1964, doordat het bestreden arrest niet
beslist heeft op de in conclusie v66r het
hof van beroep gestelde eis waarbij eiser
opschorting van de uitspraak van de
veroordeling verzocht overeenkomstig de
wet van 29 juni 1964;
Overwegende dat eiser in zijn conclusie
v66r het hof van beroep vroeg voor de
opschorting van de uitspraak van de
veroordeling in aanmerking te komen en
feitelijke overwegingen tot staving van
dit verzoek aanvoerde ; dat hij op grond
van dezelfde overwegingen verzocht « ten
minste " voor uitstel in aanmerking te
komen;
Overwegende dat het arrest aan eiser
vijf jaar uitstel van de tenuitvoerlegging
van de hoofdgevangenisstraf en van de
ontzetting van rechten verleent; dat het
aldus geantwomd heeft, door er gevolg
aan te geven, op de subsidiaire conclusie
van eiser, en noodzakelijk, hoewel impliciet beslist heeft, dat de bij conclusie
aangevoerde overwegingen niet voldoende
waren om eiser voor de toepassing van
artikel 3 van de wet van 29 juni 1964 in
aanmerking te doen komen; dat de rechter in feitelijke aanleg niet verplicht was
speciaal aan te duiden waarom hij artikel 8 eerder dan artikel 3 van de bedoelde
wet toepast ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eis6r in de kosten.
7 november 1966. 2• kamer.
Voo1·zitter, H. van Beirs, voorzitter.
Ve1·slaggeve1·, H. de Waersegger. - Gelijkltticlende conclusie, H. Depelchin, advocaat-generaal. - Pleiter, H. CharlesLouis Closset (van de balie bij het Hof
van beroep te Brussel).

2• KAMER. -

7 november 1966.

BEWIJS. - SCHRIFTELIJK BEWIJS.
STRAFZAKEN. - BEWIJSKRACHT VAN
DE AKTEN.- VONNIS DAT ZIJN BESLISSING OP DE GEZAMENLIJKE GEGEVENS
VAN DE ZAAK STEUNT. - BESLISSING
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SPREEKT. GEEN MISKENNING VAN
DE BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.

JJ1iskent de bewijskmcht van de stukken
van het straj1·echtelijk dossie1• niet, het
vonnis dat zijn beslissing op de gezamenlijke gegevens van de zaak steunt, en
de draagwijdte ervan beo01·deelt zonder
de inhoud van enig stulc van het dossie1·
tegen te sprelcen (1).
(BEN ABDERRAHMANE EN l\1AA.TSCHAPPIJ
VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER
TE BRUSSEL, T. NISENBAUM.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 12 februari 1966 in hoger beroep gewezen door de Oorrectionele
Rechtbank te Brussel ;

I. In zover de voorzieningen gericbt
worden tegen de beslissing op de strafvordering die tegen verweerder is ingesteld :
Overwegende dat de eisers niet de hoedanigheid hebben om zich in cassatie te
voorzien;

l'I. In zover de voorzieningen gericht
worden tegen de beslissingen op de rechtsvorderingen ingesteld door het openbaar
ministerie ten laste van de eisers, en
tegen de beslissingen op de burgerlijke
rechtsvorderingen :
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 1317, 1319, 1320,
1322, 1382, 1383, 1384, inzonderheid
lid 3, van bet Burgerlijk Wetboek, 4 van
de wet van 17 april 1878 houdende de
voorafgaande titel van het W etboek van
strafvordering, 15-2 (koninklijk besluit
van 30 april1963, artikel 5), 25, inzonderheid 2, a (koninklijk besluit van 30 april
1963, artikel 12), van het algemeen reglement op de politit) van het wegverkeer,
bijgewerkt krachtens artikel 6 van het
koninklijk besluit van 10 december 1958,
6, inzonderheid lid 5 (koninklijk besluit
van 26 augustus 1938, artikel 1}, van het
koninklijk besluit van 27 januari 1931
houdende politiereglement voor de exploitatie van de door de regering vergunde

(1) Oass., 12 april 1965 (Bull. en PAsrc.,
1965, I, 868).
0ASSATIE,

1967. -
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of te vergunnen tramwegen, en 97 van
de Grondwet, doo1·dat het bestreden vonnis, om de ten laste gelegde overtreding
van artikel 6, lid 5, van het koninklijk
besluit van 27 januari 1931 tegen eiser
bewezen te verklaren, om verweerder vrij
te spreken van de ten laste gelegde overtreding van artikel15-2 van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer, om de rechtbank onbevoegd te verklaren tot kennisneming van de burgerlijke rechtsvordering van eiseres en de
eisers te veroordelen tot het betalen van
schadevergoeding aan verweerder, hierop
steunt dat uit het getuigenverhoor gedurende de terechtzitting, uit de gegevens
van het dossier, onder meer uit de bijgevoegde schets en inzonderheid uit de
verklaring van de getuige G. Hooke v66r
de eerste rechter blijkt a) dat verweerder
v66r het rode licht gestopt heeft en zich
opnieuw in beweging gezet heeft om
rechts af te slaan toen de groene pijl
naast dat licht aanging ; b) dat de pijl
op het ogenblik 25 aangaat en het licht,
geplaatst tegenover de door de tram
gevolgde ricbting, oranje wordt op het
ogenblik 22 en rood op het ogenblik 25,
terwijl de getuige Hooke v66r de eerste
rechter verldaard heeft << de pijl is groen
geworden, bet licht was rood, daarna is
bet licht groen geworden, met de pijl.
De in de middenlaan rijdende wagen is
toen rechts afgeslagen » en te1·wijl de naar
rechts wijzende horizontale groene pijl,
zoals vermeld in de regelingskaart van
bet lichtsignaal, op het ogenblik 25 aangaat wanneer het licht nog groen is, dit
is v66r bet uitgaan op het ogenblik 32
van bet groene licht en bet gelijktijdig
aangaan van het rode licht, waaruit volgt
dat de rechter door zijn overweging dat
verweerder zich terug in beweging gezet
heeft op het ogenblik 25 toen bet licht
rood was, terwijl het nog groen was, de
bewijskracht zowel van de verklaring van
de getuige Hooke als van de voormelde
regelingskaart miskend heeft en zijn
beslissing niet wettelijk althans niet
ondubbelzinnig heeft gemotiveerd, aangezien het licht groen was, zodat verweerder niet rechts mocht afslaan of zijn
maneuver niet verder mocht uitvoeren,
gelet op de aankomst van de tram, zonder
de artikelen 15-2 en 25-2, a, van het
algemeen reglement op de politic van het
wegverkeer te overtreden :
Overwegende dat het vonnis zijn beslissing « meer in het bijzonder » niet
aileen, zoals het middel onderstelt grondt
op de verklaring van de getuige Hooke
v66r de eerstg- rechter, maar ook op de.
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verklaring van deze getuige tijdens bet
voorbereidende onderzoek ;
Overwegende dat bet vonnis enerzijds
stelt dat verweerder zicb opnieuw in
beweging gezet heeft op het ogenblik dat
de groene pijl v66r hem aanging, anderzijds dat de groene pijl aangaat " op het
ogenblik 25 " en dat bet licht geplaatst
tegenover de richting gevolgd door de
tram die de eiser bestuurde, op datzelfde
ogenblik 25 rood is geworden ;
Overwegende dat deze laatste vaststellingen overeenstemmen met de in het
middel vermelde regelingskaart ;
Overwegende dat het vonnis ook niet
in zijn andere motieven de inboud van
de stukken tegenspreekt ; dat het van
deze geen bijzondere uitlegging geeft door
ze af te scheiden van de andere gegevens
van de zaak; dat de rechter aldus eisers
.schuld in feite beoordeeld beeft volgens
de gezamenlijke gegevens van het voorbereidend onderzoek en van de behandeling tijdens de terechtzitting; dat hij
derhalve de bewijsk:racht van de stukken
van het dossier en van de regelingskaart
niet heeft kunnen miskennen ;
Overwegende dat het middel niet kan
.worden aangenomen ;
En overwegende, met betrekking tot
de beslissing op de tegen eisers ingestelde
strafvordering, dat de substantiele of op
·straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eisers in de kosten.

7 november 1966. 2e kamer. Voorzitter, H. van Beirs, voorzitter. Ve1·slaggeve1·, H. de Waersegger. - Gelijkluiclende conchtsie, H. Depelcbin, advocaat-generaal. - Pleiter, H. Fally.
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KAMER. -

7 ·november 1966.

SOEVEREINE BEOORDELING
DOOR DE RECHTER. - STRAFZAKEN.- VERKLARINGEN VAN DEVERDACHTE EN GETUIGENISSEN.- DRAAGWIJDTE EN JUISTHEID.- SOEVEREINE
BEOORDELING. - PERKEN.

De 1'echte1· beoo1·deelt soeve1·ein de d1•aagwijclte en cle,j~tistheid van cle verklaringen
van cle ve1·clachte en vtf;n de getuigen,

mits hii dezen geen ande1·e ve1·klaringen
toesch1-ijft dan die welke z1:J afgelegd
hebben (1).
(VANDENHAUTE, T, MOUTON
EN VANZIEUNE.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 25 februari 1966 in boger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Brussel ;
Over het eerste middel, hieruit afgeleid
dat het vonnis, eerste onderdeel, de conclusie niet beantwoordt waarbij eiser
beweerde dat hij zijn maneuver begonnen
was voordat de verweerder Mouton aangereden k:wam en dat hij gestopt had
zodra hij deze gezien had; tweede ondercleel, de toepassing in het onderhavige
geval van artik:el 17 van het wegverkeersbesluit niet 1notiveert, daar bet aanneemt
dat eiser zicb in beweging gezet heeft
voor Mouton aangereden kwam, en dat
hij op 1,50 meter van het trottoir gestopt
heeft, zodra hij hem gezien heeft ; cle1·de
onderdeel, deze wettelijke bepaling
schendt warmeer het beweert dat ze een
algemene draagwijdte heeft :
Overwegende dat bet vonnis niet vaststelt dat eiser zich in beweging heeft gezet
v66r de verweerder Mouton aangereden
kwam, maar integendeel dat eiser de
stationeerplaats verliet op het ogenblik
dat Mouton aankwam ; dat bet beslist
dat het geen belang heeft te doen
opmerken dat de voorzijde van eisers
wagen zich op het ogenblik van de botsing
slechts op 1,50 meter van de recbterkant
bevond, daar Mouton, verrast door het
maneuver, niet kon voorzien waar het
eisers wagen ging voeren ;
Overwegerrde dat het vonnis zijn beslissing aldus wettelijk verantwoordt en
regelmatig met redenen omkleedt; dat
de overweging betreffende de draagwijdte
van artik:el 17 van het wegverkeersbesluit
ten overvloede is gegeven ; dat het middel
niet kan worden aangenomen ;
Over het tweede middel, hieruit afgeleid dat het vonnis beslist dat eiser geen
gebruik gemaakt heeft van zijn k:nipperlicht, te1·wijl eiser steeds beeft beweerd
(1) Oass., 24 juni 1964 (Bttll. en PASIC.,
1964, I, 1135) en 10 januari 1966 (ibid., 1966,
I, 596); raadpl. cass., 26 oktober 1964 (ibid.,
1965, I, 204).
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dit wel te hebben gedaan en de verweerder Mouton dit toegegeven heeft :
Overwegende dat de rechter in feitelijke
aanleg de draagwijdte en de juistheid van
de verklaringen van beldaagden en getuigen op onaantastbare wijze beoordeelt,
mits hij, zoals hier het geval is, de beklaagde of de getuigen geen andere verklaringen. toekent dan die welke ze afgelegd hebben;
En overwegende dat, met betrekking
tot de beslissing op de strafvordering, de
substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;

AFSTAND DIE GEEN BERUSTING IN DEZE
BESLISSING IMPLIOEERT. VERNIETIGING VAN DE TWEEDE BESLISSING, YERNIETIGING DIE
DEZE
VAN DE
EERSTE BESLISSING MEDEBRENGT,

3°

OASSATIE.- UITGESTREKTHEID.STRAFZAKEN.- BURGERLIJKE VORDERINGEN.- BESLISSING DIE DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN EEN ONGEVAL
TUSSEN DE TWEE DADERS IN TWEE
HELFTEN VERDEELT. VOORZIENING
VAN EEN VAN DE DADERS. 0ASSATIE
VAN DE BURGERLIJKE VEROORDELINGEN. 0ASSATIE DIE ZIOH NIET UITSTREKT TOT DE BESCHIKKING DIE HET
.A,A,NDEEL VAN DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE ANDERE DADER TEN
MINSTE TEN BELOPE VAN DE HELFT
VASTSTELT.

4°

HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN.
-HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR
MINISTERIE EN VAN EEN BURGERLIJKE
PARTIJ. HERVORMING VAN DE BESLISSING OVER DE VORDERING VAN EEN
ANDERE BURGERLIJKE P ARTIJ. ONWETTELIJKHEID,

5°

VERWIJZING NA OASSATIE. STRAFZAKEN. BURGERLIJKE VORDERING. YONNIS IN HOGER BEROEP
VERNIETIGD OM DE REDEN DAT DE
RECHTER IN HOGER BEROEP KENNIS
GENOMEN HEEFT VAN BURGERLIJKE
VORDERINGEN DIE NIET VOOR HEM
GEBRAOHT WAREN.- 0ASSATIE ZONDER
VERWIJZING.

Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten,

7

november

1966. -

2e

kamer.

Voo1·zitter, H. van Beirs, voorzitter.
VeTslaggever, H. De Bersaques. - Gelijkluidende conclusie, H. Depelchin, advocaat-generaal. Pleiter, H. Beeckman
de Orayloo (van de balie bij het Hof van
beroep te Brussel).
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7 november 1966.

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.STRAFVORDERING. TEGENSTRIJDIGE
REDENEN. N lET GEMOTIVEERDE BESLISSING.

20 OASSATIE.- UITGESTREKTHEID.STRAFZAKEN.- BURGERLIJKE VORDERING.- VORDERING INGESTELD DOOR
DE VERDAOHTE TEGEN EEN MEDEVERDAOHTE EN VORDERING INGESTELD
TEGEN VERDAOHTE. NIET DEFINITIEVE BESLISSING OVER DE EERSTE
VORDERING EN DEFINITIEVE BESLISSING
OVER DE TWEEDE. BESLISSINGEN
STEUNEND OP DEZELFDE ONWETTELIJKE
REDEN.- VoORZIENING VAN DEVERDAOHTE TEGEN DEZE TWEE BESLISSINGEN.- 0NTVANKELIJKE V60RZIENING
TEGEN DE TWEEDE BESLISSING. AFSTAND VAN DE VOORZIENING GERIOHT
TEGEN DE EERSTE BESLISSING.

(1) Vergel. cass., 10 oktober 1965 (Bull. en
PAsrc., 1966, I, 221); raadpl. cass., 11 januari

1965 (ibid., 1965, I, 455); 20 december 1965,
16 mei 1966 en 27 juni 1966 (ibid., 1966, I, 551,
1171 en 1373) ; 5 september 1966, supm,
blz. 11.

1° Is aangetast doo1· tegenstTijdigheid en is
de1•halve niet 1·egelmatig gemotiveerd,
het vonnis dat, om de ve1·dachte te veT001'delen, te gelijk te zijnen laste bestanddelen aanneemt van ove1·tTedingen 1'espectievelijk voo1·zien bij de artikelen 48-3-1° en 48-3-5° van de Wegcode.
2° W annelw de beslissing gewezen ove1· de
burgedijke vo1·dM·ing doo1' de veTdachte
ingesteld tegen een medeve1·dachte en de
beslissing gewezen oveT de buTgeTlijke
v01·dering ingesteld tegen de ve1·dachte
op dezelfde onwettelijke 1·eden steunen,
en dat de verdachte zich voorzien heejt
tegen de tweede beslissing, welke definitiej is naar de zin van artikel 416 van
het Wetboek van Strajv01·de1·ing, dat
hij zich ook voo1·zien heejt tegen de
ee1·ste, niet definitieve, beslissing, maaT
dat hij, zonde1· in deze beslissing te beTusten, afstand heejt gedaan van deze
voo1·ziening, b1·engt de vernietiging van
de tweede beslissing deze mede van de
ee1·ste (1).

.;..._ 324 3° H'annee?' de ?'echter de ve?·antwoonleUjkheid voor de gevolgen van een ongeval
tnssen de twee daders ten belope van de
helft vom· ieder ve?·deeld heejt, strekt de
ve?·nietiging, op de voorziening van een
van de daders, zich niet uit tot de beschikking die beslist dat de andere dader ten
minste ten belope van de helft vemntwoonlelij k is ( 1).
4° Alleen op de hager be?·oepen van het
openbaa?' ministe?·ie en van een bu?'ge?'lijke pa?·tij mag de ?'echte?' in hogm· be?'oep de beslissing ave?' de vo?·de?·ing van
een andere bu?'ge?·lijke partij gewezen
niet he?·vormen (2).
5° H'annee?' een vonnis in hager beroep
gewezen ve?·nietigd is in zover de rechter
in hager beroep kennis genomen heeft
van btwgeTlijke vonle?·ingen die niet voor·
hem gebmcht waren, wonlt de cassatie
zonde1· ve?·w·ijzing ttitgesp?·oken (3).
(LETON EN BEAUGNIET, T. JEAN-PIERRE
DEPREZ, JEAN DEPREZ, NA.AMLOZE VENNOOTSOHAP ·vERZEKERINGSMAATSOHAPPIJ «DE SOHELDE », RAMU, ROZENBERG
EN DUFONTENY.)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 4 maart 1966 in hager beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Charleroi ;
I. In zover de voorzieningen gericht
worden tegen de beslissingen op de strafvorderingen die tegen de eisers zijn ingesteld :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 145 (gewijzigd
bij de wet van 5 jLlli 1963, artikel48, § 4),
172 (vervangen door de wet van 1 mei
1849, artikel 5) en 182 van het Wetboek
van strafvordering, 97 van de Grondwet
en 48-3, 1o en 5°, van het algemeen reglement op de politic van het wegverkeer,
bijgewerkt bij het koninklijk besluit van
10 december 1958 (welk artikel gewijzigd
is bij het koninklijk besluit van 30 april
1963, artikel 20), cloonlat de eisers v66r
de politierechtbank uitsluitend wegens
overtreding van artikel 48-3, 1°, van het
algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer gedagvaard werden om als
(1) Oass., 6 december 1965 en 11 maart
1966 (Bull. en PAsrc., 1966, I, 458 en 928);
vergel. cass., 12 en 26 september 1966, supra,
blz. 45 en 109.
(2) Oass., 24 september 1962 (Bull. en PA-

voetgangers die de rijbaan opgingen waar
er een doorgang voor voetgangers bestand, van deze doorgang geen gebruik
te hebben gemaakt, maar het bestreden
vonnis aan deze telastlegging een andere
toegevoegd heeft, wegens overtreding van
artikel 48-5, naar luid waarvan een voetganger de rijbaan slechts mag opgaan
na er zich van vergewist te hebben dat hij
het kan doen zonder het verkeer te hinderen, of die eerste telastlegging door deze
laatste vervangen heeft en de eisers deswege veroordeeld heeft, terwijl, eerste
onde?·deel, artikel 48-3, 1°, van het bedoelde algemeen reglement de voorscln·iften bepaalt die de voetgangers in acht
moeten nemen waar er een doorgang
voor voetgangers bestaat; de in artikel 48-3, 5°, van hetzelfde reglement
b.~doelde plaatsen integendeel plaatsen
ZlJn waar er geen doorgang voor voetgangers bestaat ; terwijl het vonnis de
twee telastleggingen bewezen geacht
heeft, maar de gronden van het vonnis
tegenstrijdig zijn zodat de tegen de eisers
uitgesproken veroordeling niet wettelijk
met redenen omkleed is (schending van
de artikelen 97 van de Grondwet en 48-3,
1° en 5°, van het algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer) ; te?·wijl,
tweede ondenleel, het bestreden vonnis de
ten laste gelegde overtreding van artikel 48-3, 1°, heeft willen vervangen door
de overtreding van artikel 48-3, 5°, maar
niet vaststelt dat het in de nieuwe telastlegging bewezen geachte feit hetzelfde is
als dat waarvoor de eisers oorspronkelijk
gedagvaard zijn, en evenmin dat de eisers
verzocht werden, zich te verdedigen over
de anders omschreven telastlegging, zodat de veroordeling van de eisers niet
wettelijk is (schending van al de in het
middel aangehaalde wettelijke bepalingen) :
Overwegende dat de eisers naar de
politierechtbank verwezen zijn wegens
de telastlegging als voetgangers die de
rijbaan opgingen waar er een doorgang
voor voetgangers bestond, van deze doorgang geen gebruik te hebben gemaakt
(artikel 48-3, 1°, van het wegverkeersbesluit) ;
Overwegende dat het proces-verbaal
van de terechtzitting, op 11 mei 1966
door de eerste rechter gehouden vaststelt
dat deze de eisers verzocht heeft « zich
src., 1963, I, 106); 9 december 1963 (ibid.,
1964, I, 377).
(3) Oass., 17 mei 1965 (Bull. en PASIO.,
1965, I, 1001).

-325op grond van artikel 48-5 te verdedigen »
en dat " de gedaagden '' aanvaard hebben
" dit te doen » ;
Overwegende dat het bestreden vonnis,
dat de vrijspraak van de politierechtbank
wijzigt, elk van de eisers tot geldboete
veroordeelt op grond dat" nit de gegevens
van het dossier blijkt dat deze voetgangers de rijbaan opgingen buiten de voor
hen bestmnde doorgang, die nochtans
dichtbij gelegen was, en dit zonder zich
gelegen te laten liggen aan het autoverkeer » ; " dat ondanks de aanwezigheid
van de wagen op 22 meter, de voetgangers
niet geamzeld hebben over te steken zonder zich te bekommeren om het naderende
voertuig dat ze wei moesten zien; dat een
dergelijke handelwijze grond oplevert
voor de ten laste gelegde overtreding van
artikel 48-5, naar luid waarvan een voetganger de rijbaan slechts mag opgaan na
er zich van vergewist te hebben dat hij
het kon doen zonder het verkeer te hinderen »;
Overwegende dat het duidelijk is dat
het vonnis bij de beoordeling van hetzelfde feit een overtreding van artikel 48-3, 1°, van het wegverkeersbesluit
zowel als een overtreding van artikel48-3,
5°, van hetzelfde besluit bewezen acht
ten laste van de eisers, wat insluit dat
er nabij de plaats waar de eisers de rijbaan overgestoken hebben een doorgang
voor voetgangers bestond en niet bestond
hetgeen tegenstrijdig is;
Dat het middel gegrond is ;
II. In zover de voorzieningen gericht
worden tegen de beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen :

A. ingesteld door de verweerders Jean
Deprez en de naamloze vennootschap
" De Schelde » tegen de eisers, beklaagden :
Overwegende dat de vernietiging van
de beslissingen op de tegen eisers ingestelde strafvorderingen de vernietiging
meebrengt van de beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen tegen dezelfden ingesteld door Jean Deprez en de
naamloze vennootschap " De Schelde »,
welke beslissingen het gevolg van de
eerste zijn;
B. ingesteld door de eisers tegen JeanPierre Deprez, beklaagde :
Overwegende dat de eisers regelmatig
afstand hebben gedaan van hun voorzieningen tegen die beslissingen ;
Maar overwegende dat het afstand doen
van de voorzieningen tegen beslissingen
waartegen thans op grond van artikel 416

van het W etboek van strafvordering geen
cassatieberoep kon worden ingesteld, de
afstand niet insluit van het recht een
dergelijk beroep later in te stellen, en dat
de vernietiging van beslissingen op de
tegen eisers ingestelde strafvorderingen
derhalve ook de beslissingen treft die
geen eindbeslissingen zijn gewezen op de
burgerlijke rechtsvorderingen van de eisers tegen Jean-Pierre Deprez, daar de
rechter om op deze laatste te beslissen
" op dezelfde onwettelijke redenen
steunt »;

0. ingesteld door de verweerders Ramu,
Rozenberg en Dufonteny :
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 172 (vervangen door de wet van 1 mei 1843, artikel 5), 174 (gewijzigd bij de wet van
31 mei 1955, artikel 1), 202 (vervangen
door de wet van 1 mei 1849, artikel 7),
203 (gewijzigd bij de wet van 31 mei
1955, artikel2), 204, 205 (vervangen door
de wet van 1 mei 1849, artikel 8) en 210
van het W etboek van strafvordering, 3
en 4 van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetbock van strafvordering, 1350 en 1351
van het Burgerlijk Wetboek, doo1·dat het
bestreden vonnis de eisers veroordeelt
om aan de verwerende burgerlijke partijen Ramu, Rozenberg en Dufonteny
de helft van de door laatstgenoemden
gevorderde schadevergoeding te betalen,
te1·wijl die partijen niet in boger beroep
zijn gegaan tegen het vonnis van de politierechtbank, dat de telastlegging tegen
de eisers niet bewezen had verklaard, zodat deze laatste beslissing te hmmen
opzichte in kracht van gewijsde was gegaan ; te1'wijl het bestreden vonnis niettemin de voormelde veroordelingen tegen
de eisers uitspreekt zodat het de devolutieve kracht en de grenzen van het door
de andere verweerder ingestelde hoger
beroep schendt en het gewijsde miskent :
Overwegende dat de eerste rechter die
na onderzoek ten gronde de tegen de
eisers ingestelde strafvorderingen afgewezen heeft, zich onbevoegd verldaard
heeft om te beslissen op de burgerlijke
rechtsvorderingen die door Ramu, Rozenberg en Dufonteny tegen de eisers ingesteld zijn;
Overwegende dat, bij ontstentenis van
hoger beroep door de laatstgenoemden,
de bedoelde onbevoegdheidsbeslissing in
kracht van gewijsde was gegaan, aangezien het boger beroep van het openbaar
ministerie slechts de strafvordering betrof en het hbger beroep van de medebe-
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gericht was tegen de beslissingen op de
burgerlijke rechtsvorderingen van Ramu,
Rozenberg en Dufonteny, die slechts bestrij dt met betrekking tot deze medebeklaagde;
Waaruit volgt dat de correctionele
rechtbank, waarbij niet aanl!angig gemaakt waren de burgerlijke rechtsvorderingen die tegen de eisers ingesteld waren
door de verweerders Ramu, Rozenberg
en Dufonteny, geen veroordelingen tegen
de eerstgenoemden ten gunste van de
laatstgenoemden kon uitspreken zonder
de artikelen 1351 van hetBurgerlijk Wethoek en 202 van het Wetboek van strafvordering te schenden ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zover het op de tegen de
eisers ingestelde strafvorderingen beslist
heeft alsook op de burgerlijke reehtsvorderingen die tegen dezelfden ingest.eld
zijn door de verweerders Jean Deprez,
naamloze vennootschap << De Schelde ,,
Ramu, Rozenberg en Dufonteny ; decreteert de afstand van de voorzieningen
gericht tegen de beslissirigen op de burgerlijke rechtsvorderingen van de eisers
tegen Jean-Pierre Deprez ; vernietigt het
bedoelde vom1.is in zover het op deze
burgerlijke rechtsvorderingen uitspraak
heeft gedaan, met dien verstande dat de
vernietiging zich niet tot de beschikking
uitstrekt waarbij die verweerder voor de
helft ten minste aansprakelijk verklaard
is; beveelt dat van het thans gewezen
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing ; veroordeelt elke eiser in de
kosten van zijn afstand ; veroordeelt elke
van de verweerders Jean-Pierre Deprez,
Jean Deprez, naamloze vennootschap
« De Schelde ,, Ramu, Rozenberg en
Dufonteny in een tiende van de andere
kosten, terwijl de vier overige t.ienden
ten laste van de Staat blijven ; wat de
tegen de eisers ingestelde strafvorderingen betreft, alsook de burgerlijke rechtsvorderingen tegen dezelfden ingesteld
door Jean Deprez en de naamloze vennootschap « De Schelde " en de burgerlijke rechtsvorderingen van de eisers tegen
Jean-Pierre Deprez, verwijst de zaak
naar de Co:rrectionele Rechtbank te Bergen, rechtdoende in hoger beroep ; zegt
dat er geen grond is tot verwijzing betreffende de burgerlijke rechtsvorderingen tegen de eisers ingesteld door Ramu,
Rozenberg en Dufonteny.
7 november 1966. -

2e kamer. -

Voorz·itter, H. van Beirs, voorzitter. Verslaggever, H. Moriame. - Gelijkluidende conclu8ie, H. Depelchin, advocaatgeneraal. - Pleiter, H. Philips.
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1° VOORZIENING IN CASSATIE. VoRM. STRAFZAKEN. BURGERLIJKE VORDERING. VEROORDELING
TEN LASTE VAN DE WEDUWE VAN DE
VERDAORTE, NA RERNEMING VAN DE
INSTANTIE TEGEN DEZE LAATSTE INGESTELD. VoORZIENING VAN DE WEDUWE.- VooRZIENING DIE NIET MEER
MOET BETEKEND WORDEN.

2° VOORZIENING IN CASSATIE.VoRM. STRAFZAKEN. BuRGERLIJKE VORDERING. NEERLEGGING
VAN MEMORIES.- MEMORIE VAN ElSER
TER GRIFFIE VAN RET HOF NEERGELEGD NA RET VERSTRIJKEN VAN DE
TERMIJN VOORZIEN BIJ ARTIKEL 53,
J-ID 2, VAN HET BESLUIT VAN 15 MAART
1815. MEMORIE NIET ONTVANKELIJK.

3° VOORZIENING IN CASSI\.TIE. STRAFZAKEN. BURGERLIJKE VORDERING.- VOORZIENING VAN DE BUR·
GERLIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ. EXPLOOT VAN BETEKENING TER GRIFFIE VAN RET HOF NEERGELEGD NA RET
VERSTRIJKEN VAN DE TERJ\'IIJN VOORZIEN BIJ ARTIKEL 53, LID 2, VAN RET
BESLUIT VAN 15 MAART 1815. ONONTVANKELIJKREID VAN DE VOORZIENING.

1o De wedttwe van de ve1•dachte die voor-

ziening instelt tegen de besli8sing waarbiJ zij op de btwger·lijke vm·dering veroorcleelcl werd, na her·neming, door haar,
van cle tegen haar echtgenoot ingecliencle
instantie, moet haar· voor•ziening niet
betelcenen. (Impliciete oplossing.)
2° Is niet ontvankelijk cle memorie, tot
staving van een voor·ziening in strafzaken, ter· gr·itfie van het Hof neergelegd
na het verstr·ijken van de ter·mijn voorzien bij artikel 53, lid 2, ran het besluit
van 15 maart 1815 (1).
3° Is niet ontvankelijlc de voor·ziening van
(1) Cass.,
blz. 49.

12

september

1966,

supra,

-327een bu1·gerlijk aansprakelijke part~j,
wiens exploot van betekening aan de
verweenler ter g1·itfie van het H of neergelegd wordt na het verst?·ijken van de
tm·rnijn voo1·zien bij Mtikel 53, lid 2,
van het besluit van 15 rnaart 1815 ( 1).
(TRUSSART EN BURNONVILLE,
T. TOUSSAINT.)
ARREST.

HET HOF ; - Ge1et op het bestreden
vonnis, op 19 maart 1966 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Namen;
I. Over de cassatievoorziening van
Trussart :
Overwegende dat eiseres, weduwe van
de beklaagde, en die het tegen deze
laatste door verweerder ingestelde geding v66r de rechter in feitelijke aanleg
hervat heeft, geen enkel middel in haar
verklaring van cassatievoorziening vermeld heeft, dat ze geen verzoekschrift
ingediend heeft op de griffie van de rechtbank . die het bestreden vonnis gewezen
heeft, en dat het Hof geen acht vermag
te slaan op de memorie die voor haar ter
griffie van het hof is ingediend na het
verstrijken van de termijn bepaald bij
artikel 53, lid 2, van het besluit van
15 maart 1815;
II. Over de cassatievoorziening van
Burnonville, burgerrechtelijk aansprakelijke partij :
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet
blijkt dat de voorziening betekend is
aan de partij waartegen ze wordt gericht ;
dat ze derhalve niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, en zonder acht te slaan
op het exploot van betekening van de
door eiser ingestelde voorziening, die ter
griffie van het Hof is neergelegd na het
verstrijken van de bij artikel 53, lid 2,
van het besluit van 15 maart 1815 be'paalde termijn, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt de eisers in de kosten.
7 november 1966. 2e kamer.
Voorzitte1·, H. van Beirs, voorzitter.
(1) Cass., 19 oktober 1964 (Bult. en PAsiC.,
1965, I, 181) ; vergel. cass., 1 juni en 27 juni
1966 (ibid., 1966, I, 1237 en 1376).

Verslaggever, Ridder de Schaetzen. Gelijkluidende conclusie, H. Depelchin,
advocaat-generaal.
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AANSPRAKELIJKHEID
(BlTITEN
OVEREENKOMST ONTSTAAN).SCHADE DOOR EEN FOUT VEROORZAAKT.
SLACHTOFFER DAT OOK EEN FOUT
BEGAAN HEEFT, M.A,AR ZONDER C.A.US.A.AL
VERBAND MET DE SCHADE. DADER
VAN DE EERSTE FOUT TOT DE GEHELE
VERGOEDING VAN DE SCHADE GEHOUDEN.

T'Vannee1' een fout schade be1•okkend heeft
aan een ander, ontslaat de ornstandigheid
dat het slachtotfer zelf een fout begaan
heeft de dader van de ee1·ste fout niet van
de gehele ve1·goeding van de schade, indien e1• tussen de doo1· het slachtotfer
begane fout en de voorrnelde schade geen
causaal verband bestaat (2).
(POLEY, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

« LA ROYALE BELGE " EN ANDEREN.)
.A,RREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 15 april 1966 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 189 en 211 van bet
Wetboek van strafvordering, 1315, 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek en
97 van de Grondwet, dom·dat het bestreden arrest voor recht verklaart dat, aangezien het bewijs van de gevolgen van
het eerste ongeval waarvan Pierre Florin
het slachtoffer is geweest, niet geleverd
is of kan worden, de ingevolge diens
overlijden gevorderde schade door eiser
moet worden gedragen, terwijl, ee?"ste
onde1·deel, het feit dat het bewijs van de
gevolgen van het eerste ongeval waarvan
Florin het slachtoffer is geweest niet geleverd is of kan worden niet betekent dat
de ingevolge diens overlijden gevorderde
(2) Raadpl. cass., 6 april 1959 (Bull. en
PAsiC., 1959, I, 780); 16 februari 19fi2 (ibid.,
1962, I, 689); 19 oktober 1964 (ibid., 1965,
I, 180).

-328schade geheel en al gedragen moet worden
door de eiser die aansprakelijk is voor
het tweede ongeval waarvan Florin bet
slacbtoffer is geweest, terwijl vooral bedoelde eiser, zonder hieromtrent tegengesproken te worden, beweerde dat de
getroffene bij het eerste ongeval ernstig
letsel opgelopen had (schending van alle
in bet middel vermelde wettelijke bepalingen) ; tweede ondenleel, het bestreden
arrest, door te beslissen zoals het dat doet,
niet passend antwoordt op eisers conclusie in boger beroep die beweerde dat,
hoewel beslist is dat eiser het vroegtijdig
overlijden van de getroffene veroorzaakt
heeft, uit de vrijspraak van de heer Deliere afgeleid kan worden da t de getroffene
aansprakelijk was voor het eerste ongeval, dat aldus, naar recht, de erfgenamen
en de rechthebbenden van Florin, die de
vergoeding van de door hem geleden
schade vorderden, moeten bewijzen welk
deel van de schade door eiser n1.oet worden gedragen; dat de beschikkende gedeelten van het vonnis van ll juni 1963
en van het arrest van 23 1naart 1964
hierover niet beslissen en dat eiser in elk
geval slechts verplicht kan worden de
door zijn toedoen berokkende schade te
vergoeden ; dat uit het rechterlijk onderzoek volgt dat de getroffene zeer zware
verwondingen opgelopen had, te weten
een breuk van de linkerelleboog en het
linkerdijbeen alsook letsel aan de schedel
dat de dood en temninste een blijvende
arbeidsongeschiktheid kon meebrengen
(schending inzonderheid van artikel 97
van de Grondwet) :
Overwegende dat het arrest, zonder
deswege bestreden te worden, vaststelt
dat eiser aansprakelijk is voor de schade
die voor de verweerders volgt uit bet
overlijden van Florin;
Overwegende weliswaar dat, wanneer
de schade tegelijk door de schuld van de
getrofiene en van de beklaagde berokkend is, deze niet kan worden veroordeeld
om aan de getroffene of diens rechthebbenden de gehele schade te vergoeden ;
Overwegende echter dat het arrest, om
te beslissen dat eiser geheel aansprakelijk
is voor de voormelde schade, hierop
steunt dat de deskLmdige verklaard heeft
dat het onmogelijk was te zeggen welk
letsel Florin in het eerste ongeval opgelopen had en dat het nu niet meer mogelijk is
dit na te gaan en derhalve aan te tonen
dat deze verwondingen een ontwijfelbare
schade veroorzaakt hadden welke de
dood zou verzwaard hebben;
Overwegende dat uit deze feitelijke
vaststelling volgt dat zelfs in de onder-

stelling dat de getroffene voor het eerste
ongeval aansprakelijk is geweest, zoals
eiser beweerde, toch geen noodwendig
oorzakelijk verband gelegd kan worden
tussen de schade die uit het overlijden
voortvloeit, en de fout die de getroffene
begaan zou hebben;
Dat het arrest aldus zijn beslissing
wettelijk verantwoord heeft en de in het
middel vermelde conclusie impliciet beantwoord heeft door te betwisten dat
een deel van de ingevolge het overlijden
vastgestelde schade ontwijfelbaar veroorzaakt zou zijn geweest door de eerste
aanrijding en niet, zoals het beslist, door
het overlijden zelf;
Dat geen enkel onderdeel van het middel kan worden aangenomen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
7 november 1966. 2e kamer.
Voo?'Zitte?·, H. van Beirs, voorzitter.
Ve1·slaggeve?', Ridder de Schaetzen.
Gelijkluidende conclusie, H. Depelchin,
advocaat-generaal. Pleite1·, H. Van
Ryn.

2e

KAMER. -

7

novetnber

1966.

AANSPRAKELIJKHEID
(BUITEN
OVEREENKOMST ONTSTAAN).0NOPZETTELIJKE VERWONDINGEN. SCHADE
VOORTVLOEIENDE UIT HET
VERLIES VAN HET AMBT. VROEGERE
BESTAANDE PATHOLOGISOHE TOESTAND.
lNVLOED OP DE OMVANG VAN DE
VERGOEDING.- VoORWAARDEN.

Om de omvang van de vergoeding te bepalen die aan het slachtotfer van onopzettelijke ve1·wondingen ve1·schuldigd is, wegens het doo?' die verwondingen be?·olckende ve1'lies van zijn ambt, moet de
1·echte1' met de V?'oegere bestaande pathologische toestand van het slachtotfer
slechts 1·ekening houden, indien het
vaststaat dat die toestand, afgezien van
de voo1·melde ve1·wondingen, het slachtofje?' van zijn ambt zou beroofd hebben (1).
(1) Verge!. cass., 8 juni 1951 (Bull. en
PAsro., 1951, I, 691) en 5 november 1956
(ibid., 1957, I; 227); raadpl. cass., 12 februari
1962 (ibid., 1962, I, 660).

329(DELPERDANGE, T. ROUSSEAU.)

ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest op 25 april 1966 door het Hof van
beroep te Luik gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1382 van bet
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grandwet, doo1·dat het bestreden arrest, na
vastgesteld te hebben enerzijds dat verweerster reeds verscheidene malen verlof
gevraagd had wegens een invaliditeit die
reeds v66r het bedoelde ongeval bestond,
en anderzijds dat haar werkgever, de
Regie van Telegrafie en Telefonie, verplicht was geweest haar op 30 april 1963
te ontslaan daar het totaal van het verlof
haar toegestaan, zowel wegens de vroegerbestaande invaliditeit als wegens de aan
het ongeval te wij ten ongeschiktheid, de
duur overschreden hadden die door het
administratief statuut van het personeel
toegestaan wordt, niettemin beslist, onder overna1ne van de redenen van de
eerste rechter, dat de gevolgen van het
ongeval verweerster in de onmogelijkheid
hebben gesteld om haar beroepsbedrijvigheid bij de bedoelde regie verder uit te
oefenen en dat eiser haar een vergoeding
moet betalen ten belope van 25 t. h. van
het verschil tussen het bedrag dat ze als
wedde en pensioen zou ontvangen hebben
zonder dit ontslag, en het bedrag dat ze
sindsdien ontvangt, te~·wijl hij die aansprakelijk is voor een ongeoorloofde daad
slechts de door zijn schuld ontstane
schade moet vergoeden, terwijl eiser de
aansprakelijkheid niet moet dragen en
niet verplicht is de gevolgen te vergoeden
van de verloven die gevraagd waren wegens de voor het bedoelde ongeval bestaande gedeeltelijke invaliditeit, terwijl
het arrest, op grond van zijn vaststeiling
dat verweerster reeds verscheidene malen
verlof had gevraagd wegens de vroegerbestaande invaliditeit en dat haar vervroegde pensionering op 30 april 1963
te wijten was aan het te grote aantal
dagen afwezigheid, niet wettelijk kon
beslissen dat aileen de gevolgen van bet
ongeval verweerster in de onmogelijkheid
gesteld hadden haar beroepsbedrijvigheid
bij de bedoelde regie verder uit te oefenen,
terwijl bet bestaan van een oorzakelijk
verband tussen de door eiser begane fout
en de door verweerster geleden schade,
hetgeen een noodzakelijke voorwaarde is
van het recht tot schadevergoeding, dus
niet naar rechte bewezen is, terwijl het

bestreden arrest niet aileen de vergoeding
voor de gevolgen van het ongeval ten
laste van eiser brengt, maar ook de vergoeding voor een schade waarvan zelfs de
middellijke oorzaak niet in het bedoelde
ongeval te vinden is, en aldus artikel1382
van het Burgerlijk Wetboek geschonden
heeft :
Overwegende dat het arrester enerzijds
op wijst, zonder hieromtrent bestreden
te worden, dat eiser aansprakelijk is voor
het bedoelde ongeval ;
Dat het anderzijds vaststelt dat verweerster, bru·gerlijke partij, nadat ze al
verscheidene verloven had moeten vragen
wegens een vroeger bestaande gedeeltelijke invaliditeit, opnieuw heeft moeten
afwezig zijn ten gevolge van verwondingen veroorzaakt door de aanrijding waarvan ze het slachtoffer is geweest, zodat
haar werkgever verplicht was haar te
ontslaan aangezien de haar verleende verloven de door het administratief statuut
van het personeel toegestane duur hadden
overschreden ;
Dat het arrest, na aldus in feite vastgesteld te hebben dat verweerster, zonder
de aanrijding die aan eisers schuld te
wijten was, niet ontslagen zou zijn geworden, wettelijk heeft kunnen beslissen
dat de schade, zoals ze in concreto geschied is ten gevolge van het bedoelde
ontslag zich niet zou hebben voorgedaan
en dat er derhalve een noodwendig oorzakelijk verband bestaat tussen deze
schuld en de bedoelde schade ;
Overwegende dat, betreffende de omvang van de door het ongeval veroorzaakte schade uit het arrest niet blijkt
dat verweerster later noodzakelijk uit
haar ambt ontzet zou geworden zijn wegens haar vroegere gezondheidstoestand,
zelfs al was ze niet door het ongeva.l getroffen;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over bet tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1382 van bet
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grandwet, doordat het bestreden arrest, na
vastgesteld te hebben dat '' de verwerende
burgerlijke partij, die reeds vroeger door
een gedeeltelijke invaliditeit getroffen
was, ten gevolge van het bedoelde ongeval waarvoor eiser strafrechtelijk aa.nsprakelijk is verklaard, in de onmogelijkheid gesteld is haar bediening verder waar
te nemen bij de Regie van Telegrafie en
Telefonie n, beslist dat haar blijvende
invaliditeit van 25 t. h. het noodzakelijk
gevolg is van het ongeval en dat deze
lichamelijke waardevermindering afge-
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invaliditeit, in aanmerking moet genamen worden om de vergoedingen te berekeneri en dientengevolge aan verweerster
een vergoeding wegens blijvende invaliditeit toekent ten belope van 25 t. h. van
het verschil tussen enerzijds de bezoldiging die de getroffene had ktmnen ontvangen bij de bedoelde Regie tot op de
dag van haar pensionering in 1980
(2.0ll.507 frank) en het pensioen dat op
die datum verleend zou geworden zijn
met inachtneming van de duur van waarschijnlijke overleving (939.940 frank) en
anderzijds het bedrag van het pensioen
dat ze thans ontvangt ten gevolge van
haar vervroegde pensionering in april
1963 (891.920 frank), te1·wijl, ee1·ste oncl61·cleel, bet tegenstrijdig is enerzijds te beslissen dat bet voor verweerster tengevolge van het ongeval onmogelijk was
haar bediening bij de bedoelde Regie
verder waar te nemen en anderzijds
daaruit af te leiden dat bet noodzakelijk
gevolg van het ongeval een invaliditeit
van 25 t. h. is, te?·wiJl er geen verband
bestaat tussen een voorbarig ontslag en
een invaliditeitspercentage van 25 t. h.,
aangezien bet ene onafhankelijk is van
het andere en tot ontslagverlenging beslist kon zijn ofschoon verweerder, door
een hogere of lagere invaliditeit was getroffen ; te1·wijl, tweecle oncle1·cleel, het bestreden arrest uitdrukkelijk erkent dat
de blijvende invaliditeit van 25 t. h. van
verweerster voor een gedeelte te wijten is
aan haar vroeger bestaande gedeeltelijke
invaliditeit wegens infantiele heupjicht,
terwijl eiser bij conclusie daaruit afgeleid
had dat hij slechts aansprakelijk kon zijn
in zover dat bet ongeval een bewezen
vroeger bestaande toestand waarvoor hij
i1iet aansprakelijk kon gesteld worden
verergerd had, en dat, betreffende het
percentage van 25 t. h., de zogenoemde
regel van Balthazar diende te worden
toegepast, wat neerkomt op een vergelijkende waardering van de gevolgen van
de eerste en tweede invaliditeit, terwiJl
het arrest als het besliste dat het ongeval
het vervr·oegde ontslag van verweerster
tot gevolg had, niet wettelijk kon beslissen dat verweerster uitsluitend wegens
dit ontslag een aan het ongeval te wijten
invaliditeit van 25 t. h. onderging, te1•wijl
het arrest twee verschillende begrippen
verward heeft : het vervroegde ontslag
van verweerster, waarvoor eiser aansprakelijk kon worden gesteld, en de
invaliditeit van 25 t. h., waarvoor hij
niet helemaal aansprakelijk kon worderi
gesteld daar ze voor een deel te wijten is

aan een vroeger .bestaande invaliditeit,
te1·wijl het arrest, wanneer het eiser ver-

oordeelde tot de vergoeding van 25 t. h.
van de materiele schade die verweerster
wegens haar invaliditeit van 25 t. h. heeft
ondergaan, uit het oog verloren heeft dat
eiser slechts tot vergoeding verplicht was
inzover de invaliditeit van 25 t. h. een
gevolg was van het ongeval, hetgeen naar
de bewoordingen zelf van het arrest hier
niet het geval was, terwijl de veroordeling
slechts dan wettelijk verantwoord zou
geweest zijn wanneer het arrest vastgesteld had dat verweerster, zelfs zonder de
vroeger bestaande invaliditeit, een invaliditeit van 25 t. h. door het ongeval zou
hebben ondergaan, te1·w~jl het arrest een
dergelijke vaststelling niet gedaan heeft,
welke integendeel tegengesproken wordt
door de uitdrukkelijke vaststelling van de
vroeger bestaande invaliditeit, zodat het
zijn beslissing niet wettelijk verantwoord
heeft ten aanzien van artikel 1382 van
het Burgerlijk W etboek of ten aanzien
van artikel 97 van de Grondwet :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest op de raming van de gerechtelijke deskundige
steunt om het percentage van de aan het
ongeval te wijten invaliditeit op 25 t. h.
vast te stellen ;
Dat het arrest in strijd met wat het
middel onderstelt, dit percentage niet
afieidt nit bet ontslag van de verweerster;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat eiser in zijn conclusie
stelde dat verweerster aangetast was door
infantiele heupjicht, metals gevolg ankylosis en blocage van de linkerheup, zodat
hij aansprakelijk kon worden gesteld in
zover het ongeval een vroegere bestaande
toestand had verergerd ;
Overwegende dat het arrest deze conclusie passend beantwoordt door aan te
stippen, onder verwijzing naar de redenen
van het beroepen vonnis, dat « het verslag van Dokter W arin geen verergering
van die ankylosis vermeldt ; dat derhalve
hoewel de stijfheid van bet linkerbeen in
de brief van de administratieve gezondheidsdienst van 6 mei 1963 ingeroepen
is, de beklaagde niet kan beweren dat deze
ankylosis, die de burgerlijke partij niet
belet had bij de administratie in dienst
te treden, na het ongeval en zonder dat
die kwaal verergerd is, een oorzaak tot
pensionering is geworden ; dat hier·uit dus
moet worden afgeleid dat de gevolgen van
het ongeval de burgerlijke partij in de

-331onmogelijkheid gesteld hebben haar beroep verder uit te oefenen " ;
Overwegende voor het overige dat, in
strijd met wat het middel beweert, het
arrest, wanneer het verklaarde « dat, afgezien van een vroeger bestaande lichamelijke waardevermindering de vermindering die de deskundige op 25 t. b. schat
een gevolg is van het ongeval », niet impliciet aangenomen heeft dat het ongeval
een invaliditeit van minder dan 25 t. h.
veroorzaakt had; dat het aldus aangenomen heeft dat het ongeval een invaliditeit van 25 t. h. veroorzaakt had;
Dat beide onderdelen van het middel
feitelijke grondslag missen ;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1382 van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grandwet, dom·dat het bestreden arrest aan verweerster een op grond van een invaliditeit
van 25 t. h. berekende schadevergoeding
toekent en zich hierbij beperkt tot de
vaststelling dat ze << in de onmogelijkheid
is gesteld haar beroepsbedrijvigheid bij de
Regie van Telegrafie en Telefonie verder
uit te oefenen », terwijl het bestreden arrest, om het bestaan te rechtvaardigen
van de schade zoals het ze geschat heeft,
had moeten vaststellen dat verweerster
nergens dan bij de bedoelde regie, op de
algemene arbeidsmarkt een bedrijvigheid
had kunnen uitoefenen die haar bedrijfsinkomsten zou geven om het deel van
haar inkomsten bij de Regie te compenseren of te verminderen, zodat de door
het arrest uitgesproken veroordeling niet
wettelijk verantwoord is ten aanzien van
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek
of ten aanzien van artikel 97 van de
Grondwet :
Overwegende dat het arrest, om het
bestaan te rechtvaardigen van de schade
zoals het ze geschat heeft, niet uitsluitend
steunt, zoals het middel onderstelt, op
het feit dat verweerster in de onmogelijkheid is gesteld haar betrekking bij de
bedoelde Regie verder waar te nemen ;
dat het ook steunt op een « lichamelijke
waardevermindering >>van 25 t. h.;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
7 november 1966. 2e kamer.
Voo1·zitter, H. van Beirs, voorzitter.
Ve1·slaggeve1·, Ridder de Sc):laetzen.

Gelijkluidende conclusie, H. Depelchin,
advocaat-generaal. - Pleiter, H. Struye.
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I o VONNISSEN EN ARRESTEN.
STitAFZAKEN. PoLITIERECRTBANK.
PROCES-VERBAAL VAN DE TERECRTZITTING TIJDENS WELKE RET ONDERZOEK VAN DE ZAAK PLAATSVOND ZONDER DE RANDTEKENING VAN DE VOORZITTER OF DIE VAN DE GRIFFIER. VONNIS WELK NIET ALLE VASTSTELLINGEN INROUDT DIE VEREIST ZIJN OJVI
DE REGELMATIGREID VAN DE RECRTSPLEGING VAST TE STELLEN. NIETIGREID.

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. STRAFZAKEN. BEROEPEN VONNIS
NIETIG. - BESLISSING VAN DE RECRTER
IN ROGER BEROEP DIE ZICR DEZE
NIETIGREID TOE:EIGENT. NIETIGREID VAN DE BESLISSING IN ROGER
BEROEP.

I 0 Is nietig het door een politie1·echtbank

gewezen vonnis, wanneer het p1·ocesverbaal van de te1•echtzitting waa1·op het
ondeTzoek van de zaak plaatsvond niet
de handtekening van de voo1·zitte1' of
die van de g1·i{fie1' dmagt, en dat het
vonnis niet alle vaststellingen inhoudt die
ve1•eist zijn om de wettelijkheid van de
1'echtspleging vast te stellen (I).
2° Is nietig de beslissing van de 1'echte1'
in hoge1' beroep die zich de nietigheid
toeeigent waa1·door het be1'oepen vonnis
aangetast is (2).
(DEMOULIN, T. CIAMPINI EN« FEDJJJRATION
NEUTRE DES SOCIETES MUTUALISTES
RECONNUES DE L'ARRONDISSEMENT DE
MONS>>.)
ARREST.

RET HOF ; -

Gelet op het bestreden

(1) Vergel. cass., 6 oktober 1958 (Bt~ll. en
PAsiC., 1959, I, 125) en 20 maart 1964 (ibid.,
1964, I, 787) en het volgend arrest; raadpl.
cass., 28 mei 1962 (ibid., 1962, I, 1091) en
22 februari 1965 (ibid., 1965, I, 643).
(2) Oass., 7 december 1964 (Bt~ll. en PAsiO.,
1965, I, 355) en het volgend arrest; cass.,
4 april 1966 (ibid., 1966, I, 1017).
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vonnis op 4 mei 1966 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank te Bergen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 153, 155, 176,
183, 190, 211 en 215 van het Wetboek
van strafvordering, 96 ,en 97 van de
Grondwet, 10 van de wet van 1 mei 1849
en 7 van de wet van 20 april 1810 op
de rechtedijke inrichting en de rechtsbedeling, cloo1·clat bet bestreden vonnis
«bet beroepen vonnis (op 28 januari 1966
gewezen door de Politierechtbank te
Bergen) zonder meer bevestigt met als
enige verbetering dat de gerechtelijke
interest sedert bet vonnis van 28 januari
1966 verschuldigd zal zijn "• dientengevolg;e eiser veroordeelt om aan verweerder een hoofdsom van 476.824 frank
te betalen, benevens de vergoedingsrente
sedert 9 juli 1962 en de gerechtehjke
interest sedert 28 januari 1966, alsmede
de kosten van eerste aanleg, op grond
dat « de eerste rechter rekening gehouden
heeft met de silicose waaraan de burgerlijke partij (hier verweerder) leed, maar
ook met het feit dat hij op bet punt stond
om in een kolenmijn in dienst te treden ;
dat. hij er ook rekening mee gehouden had
dat hij, gezien zijn leeftijd (32 jaar), als
ongeschoold arbeider kon dienst doen ;
dat er moet worden aan toegevoegd dat
enige andere lichte dienst niet uitgesloten
was ; dat hij als basis bet loon voor een
ongeschoold arbeider heeft genomen, dat
hij op die basis de loonverliezen berekend
heeft tijdens de perioden van ongeschiktheid vastgesteld door de deskundige; dat
zijn berekeningen billijk zijn, noch overdreven noch te laag .. "• teTwijl het blad
van de terechtzitting van de politierechtbank te Bergen van 14 januari 1966
(stuk 27), tijdens welke de partijen hun
conclusie genomen hebben, en in hun
beweringen en middelen gehoord zijn
en de zaak in beraad is genomen, slechts
een onleesbare handtekening draagt waarvan onmogelijk kan worden uitgemaakt
of ze van de voorzitter dan wel van de
griffier is; te1·wijl de bij de artikelen 155,
189 en 211 van het Wetboek van strafvordering voorgeschreven aantekeningen,
op straffe van nietigheid, door de voorzitter en de griffier ondertekend moeten
worden, waaruit volgt dat het procesverbaal van de terechtzitting van de
politierechtbank te Bergen van 14 januari
1966 nietig is; te1·wijl het niet op authentieke wijze bewezen is dat de behandeling
.van de zaak v66r de eerste rechter in
openbare terechtzitting geschied is en
v66r de magistraat die het beroepen

vonnis uitgesproken heeft ; dat de behandcling v66r de politierechtbank te Bergen
dm·halve nietig is ; te1·wijl het beroepen
vonnis zelf nietig is, want gewezen ingevolge een nietige behandeling en het be•
streden vonnis, dat zich uitdrukkelijk op
de redenen van de eerste rechter beroept
en bet grootste deel van het beschikkende gedeelte van de beroepen beslissing
bevestigt, eveneens nietig is daar het
zich de nietigheid van het bmoepen vonnis eigen maakt :
Overwegende dat, luidens artikel 10
van de wet van 1 mei 1849, de bij artikel155 van het Wetboek van strafvordering voorgeschreven aantekeningen, zowel
door de voorzitter als door de griffier
ondertekend moeten zijn ;
Dat deze formaliteit die bet procesverbaal een authentiek karakter moet
verlenen, een substantiele formaliteit is;
Overwegende dat het proces-verbaal
van de terechtzitting van 14 januari 1966,
waarin de in het middel opgetekende
vaststellingen vermeld zijn, slechts een
handtekening draagt ;
Dat hieruit volgt dat dit proces-verbaal niet het karakter heeft van een
authentieke akte en niet bewijst dat
de erin vermelde formaliteiten in acht
genomen zijn ;
Overwegende dat uit de processtukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
niet kan worden uitgemaakt of de terechtzitting van 14 januari 1966 openbaar was
en of het beroepen vonnis gewezen is door
een rechter die aanwezig is geweest op
alle terechtzittingen waarop de zaak behandeld werd ; dat het vonnis derlwlve
nietig is;
Overwegende dat het bestreden vonnis
dat op de beroepen beslissing berust, zich
de nietigheid waardoor deze aangetast
was eigen gemaakt heeft ;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, en zonder dat er grond
bestaat tot onderzoek van het tweede
middel dat geen cassatie zonder verwij'zing kan meebrengen, vernietigt het
bestreden vonnis ; beveelt dat van bet
thans gewezen arrest 1nelding zal worden
gemaakt op de kant van de vernietigde
beslissing ; laat de kosten ten laste van
de Staat ; verwijst de zaak naar de Correctionele Rechtbank te Charleroi, rechtdoende in hoger beroep.
7 november 1966. -

2e kamer.

Voorzitte1·, H. van Beirs, voorzitter.

333
Verslaggever, Ridder de Scbaetzen. Gelijkluidende conclusie, H. Depelcbin,
advocaat-generaal. - Pleiler, H. Simont.

gedane vaststellingen verwijde1·d heeft
uit de bestanddelen die tot zijn ove1·tuiging hebben medegewe1·kt (1).
2° Is nietig de beslissing van de 1·echte1'
in hoge1· beroep die zich de nietigheid
toeiiigent wcta1·door het beroepen vonnis
aangetast is (2).

28 KAMER. -

7 november 1966.

1o VONNISSEN EN ARRESTEN.
STRAFZAKEN. PoLITIERECHTBANK.
GEEN PROCES-VERBAAL VAN EEN
BEGEVING TER PLAATSE DOOR DE
RECHTBANK.- YONNIS DAT NIET ALLE
BEVINDINGEN INHOUDT DIE VEREIST
ZIJN OM DE WETTELIJKHEID VAN DE
RECHTSPLEGING TIJDENS DIE BE GEVING
TER PLAATSE VAST TE STELLEN. - NIETIGHEID.
2° VONNISSEN EN ARRESTEN. STRAFZAKEN. BEROEPEN VONNIS
NIETIG. - BESLISSING VAN DE RECHTER
IN HOGER BEROEP DIE ZICH DIE NIETIGHEID TOEEIGENT. - NIETIGHEID VAN
DE BESLISSING IN HOGER BEROEP.
3o CASSATIE.- UITGESTREKTHEID.STRAFZAKEN.- YOORZIENING VAN DE
VERDACHTE TEGEN DE BESLISSING GEWEZEN OVER DE TEGEN HEM INGESTELDE STRAFVORDERING EN TEGEN
DE BESLISSING GEWEZEN OVER DE
DOOR HEM TEGEN EEN MEDEVERDAOHTE INGESTELDE BURGERLIJKE
VORDERING.- YERNIETIGING VAN DE
BESLISSING OVER DE STRAFVORDERING.
- GEVOLG OP DE BESLISSING OVER
DE BURGERLIJKE VORDERING VAN DE
VERDAOHTE GEWEZEN.
1° De afwezigheid, in de bundel van de
1·echtspleging, van een 1·egelmatig proces-verbaal van de begeving doo1· de
1·echtbanlc tm· plaatse van het misdrijf
brengt met zich de nietigheid van het
vonnis, wanneer dit laatste niet alle
bevindingen inhoudt die vereist zijn om
de wettelijlcheid van de rechtspleging
tijdens die begeving ter plaatse vast te
stellen en er niet uit blijlct dat de rechte1'
de gedurende die begeving ter plaatse
(1) Raadpl. cass., 2 december 1963 (Bull.
en PAsro., 1964, I, 359) en de noot; verge!.
cass., 19 augustus 1960 (Bull. en PAsiO., 1960,
I, 1274) en het voorgaand arrest.
(2) Zie voorgaand arrest.
(3) Oass., 9 rnei 1966 (Bull. en PAsro., 1966,
I, 1141); 12 september 1966, sttpra, biz. 47.
(4) Verge!. cass., 19 oktober 1964 (Bull. en
PASIO., 1965, I, 176),

3° De vernietiging, op de voorziening van
de verdachte, van de beslissing over de
tegen hem i1igestelde strafvordering
b1·engt de ve1·nietiging met zich van de
besliss~ng over de door hem tegen een
medeve1·dachte ~ngestelde burgerlijlce vo1·de1·ing, die op de zelfde onwettelijlce 1·eden
gestettnd is en waartegen h~f een 1'egelmatige voorziening ingesteld lweft (3),
zelfs indien de vemietiging van de beslissing ove1· de st1·ajvorde1·ing, van ambtswege wo1·dt uitgesprolcen (4).
(REMACLE, T. DROUSIE.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op bet bestreden
vonnis op 29 november 1965 in hager
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Dinant ;

I. In zover de cassatievoorziening gericbt wordt tegen de beslissing op de
strafvordering die tegen eiser is ingesteld :
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de scbending van de artikelen 10 van
de wet van 1 mei 1849, 163 en 170 van
de wet van 18 juni 1869 :
Overwegende dat het beroepen vonnis
de veroordeling van eiser gegrond h.eeft
op de bevindingen van een plaatselijk
onderzoek door de politierech.tbank ;
Overwegende dat het dossier van h.et
geding geen proces-verbaal bevat van die
onderzoeksmaatregel, doch slech.ts een
stuk, getiteld « Proces-verbaal van plaatselijk onderzoek "• maar voorzien van de
vermelding « afsch.rift " en zonder h.andtekening;
Overwegende dat het beroepen vonnis,
weliswaar vaststelt dat de terechtzitting
tijdens welke bet plaatselijk onderzoek is
verrich.t, openbaar is geweest, maar
daarentegen geen enkele vermelding bevat met name betreffende de samenstelling van de rechtbank gedurende die
terech.tzitting ; dat het voor het Hof aldus
onmogelijk is zijn toezich.t uit te oefenen
op de regehnatigh.eid van de rech.tspleging, en dat h.et beroepen vonnis nietig
is·
Ov()rwegende dat het bestreden vonnis
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zich deze nietigheid eigen maakt door de
redenen van de eerste recbter over te
nemen;

DRIJF, MAAR NA HET VERSTRIJKEN VAN
DE OP EEN OVERTREDING TOEPASSELIJKE TERMIJN. 0NBEVOEGDHEID,

II. In zover de cassatievoorziening ge1° De stmj?·echte?'lijlce techtsmacht is onbericht wordt tegen de beslissing op de
voegcl om lcenn,:s te nemen van een votburgerlijke rechtsvordering die door eiser
clet·ing strelclcende tot de vergoeding van
tegen Drousie is ingesteld :
de doot· een ove?·trecling veroot·zaalcte
Overwegende dat de vernietiging van
schade inclien, op het ogenblilc waarop
de beslissing op de strafvordering die tedie vot·det·ing v66?· haa1· gebracht wm·dt,
gen eiser is ingesteld, de vernietiging
de pttblielce vorclering vetjam·cl was.
meebrengt van de eindbeslissing op de
2°
W anneer de politim·echtbanlc beslist clat
burgerlijke rechtsvordering van eiser ·
een feit wellc v66t• haa?' ondet· de lcwalitegen verweerder, die op dezelfde onwetficatie van een gecontraventionalisem·cl
telijke gronden berust en waartegen eiser
wanbeclTij f venvezen wetcl, slechts een
zich rogelmatig in cassatie heeft voorzien ;
overtTecling uitmaalct, is zij niet bevoegd
Om die redenen, en zonder dat er grand
om Jcennis te nemen van de buTge?'lijlce
is tot onderzoek van de door eiser voorvo?·cle?·ing v661· ham· ingestelcl na het
gedragen middelen die geen ruimere vervm·sttij lcen van cle op cle ove?'tt·ecling toenietiging of een vernietiging zonder verpasselijlce vetjaTingstennijn van cle stmfwijzing kunnen medebrengen, vernietigt
vm·cleTing, zelfs inclien cle benacleelcle
het bestreden vonnis, behalve in zover
paTtij verlclaa?'cl heeft zich but·geTlijlce
het verweerder vrijspreekt; beveelt dat
paTtij te stellen v66T het veTstTijlcen van
van dit arrest melding zal worden gede op het gecontt·aventionaliseet·cl wanmaakt op de kant van de gedeeltelijk
beclTijj toepasselij lee tem~ijn.
vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerder in de kosten; verwijst de aldus
beperkte zaak naar de Correctionele
(LAMBERT, T. MATAGNE.}
Rechtbank te Namen, rechtdoende in
boger beroep.
ARREST,

7 november 1966. 2e kamer.
Vootzittet, H. van Beirs, voorzitter.
Ve?·slaggeve?', H. de Waen<egger.
Gelijlcluiclencle conclusie, H. Depelchin,
advocaat-generaal.

2e

KAMER. -

7 november 1966.

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG.
BEVOEGDHEID.
STRAFZAKEN.
BURGERLIJKE VORDERING. VoRDERING VOOR DE STRAFREOHTERLIJKE
REOHTSMA.OHT INGESTELD WANNEER DE
PUBLIEKE VORDERING VERJAARD I S . 0NBEVOEGDHEID.

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG. BEVOEGDHEID.
STRAFZAKEN.
BURGERLIJKE VORDERING. FEIT ALS
GEOONTRAVENTIONALISEERD
WANBE·
DRIJF NAAR DE POLITIEREOHTER VER·
WEZEN. FEIT DOOR DE REOHTER
OVERTREDING
GEKWALIFIOEERD.
BURGERLIJKE VORDERING INGESTELD
VOOR RET VERSTRIJKEN VAN DE VERJA.RINGSTERMIJN VAN DE STRA.FVOR·
DERING TOEPASSELIJK OP EEN GE·
OONTRAVENTIONALISEERD
WANBE·

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis. op 11 juni 1966 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Namen;
I. In zover de voorziening gericht wordt
tegen de beslissing op de strafvordering
die tegen de eiser is ingesteld :
Overwegende dat bet bestreden vonnis
de strafvordering door verjaring vervallen verklaart en de kosten van beide
gedingen ten laste laat van de Staat ;
Dat de voorziening derbalve niet ontvankelijk is wegens bet ontbreken van
belang;
II. In zover de voorziening gericht
wordt tegen de beslissing op .de burgerlijke rechtsvordering :
Over het middel afgeleid uit de scbending van de artikelen 4 en 21 van de wet
van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het W etboek van strafvordering, cloo?·clat het bestreden vonnis
aanneemt dat verweerders burgerlijke
rechtsvordering ontvankelijk was en
eiser ingevolge deze beslissing veroordeelt
tot schadevergoeding jegens verweerder,
teTwijl het vonnis bij bevestiging van de
beslissing gewezen door de politierecht-
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kwalificatie wijzigt, het karakter toeschrijft van een overtreding waarvoor de
strafvordering verjaart door verloop van
zes maanden, en teTwijl het feit van
18 mei 1964 dagtekent, geen enkele daad
van stuiting van de verjaring v66r 18 november 1964 heeft plaatsgehad en eiser,
die zich op 12 mei 1965 burgerlijke partij
stelde, derhalve niet meer ontvankelijk
was dit te doen :
Overwegende dat de politierechtbank
bij welke een beschikking tot contraventionalisatie op 19 februari 1965 gewezen
door de raadkamer van de Rechtbank
van eerste aanleg te Namen, de vervolging heeft aanhangig gemaakt die tegen
eiser ingesteld was wegens opzettelijke
slagen, waardoor verweerder een ongeschiktheid tot persoonlijk werk heeft
opgelopen, beslist heeft dat de feiten de
in artikel 563, 3o, strafbaar gestelde overtreding opleverden ;
Dat de politierechtbank die eiser uit
dien hoofde tot een straf heeft veroordeeld, hem tegelijk veroordeeld heeft om
een schadevergoeding te betalen aan
verweerder, die zich op de terechtzitting
burgerlijke partij gesteld had ;
Overwegende dat de rechter in hoger
beroep, on het hoger beroep van de eiser
en van h~t openbaar ministerie, vaststelt
dat de strafvordering door verjaring vervallen is en, uitspraak doende op de
burgerlijke rechtsvordering, erop wijst
" dat de feiten van de telastlegging zoals
deze door de eerste rechter bewezen is
geacht, bewezen zijn gebleven " ; dat hij
aldus beslist dat de feiten die de schade
veroorzaakt hebben waarvoor de burgerlijke rechtsvordering vergoeding eist,
feitelijkheden of lichte gewelddaden zijn;
Overwegende dat uit de processtukken
waarop het Hofvermag acht te slaan, niet
blijkt dat een daad van onderzoek of
vervolging binnen de termijn van zes
maanden verricht is te rekenen van de
dag, de 18e mei 1964, waarop deze overtreding begaan is, of dat de verjaring
van de strafvordering geschorst is ;
Dat de strafvordering dientengevolge
sedert 18 november 1964 verjaard was,
zodat de burge1lijke rechtsvordering
vanaf dat ogenblik niet meer voor de
strafrechter kon worden gebracht ;
Dat eiser die zich op 12 mei 1965 voor
de politierechtbank burgerlijke partij gesteld had, dus niet ontvankelijk was dit
te doen;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zover het uitspraak doet op

de door verweerder ingestelde burgerlijke
rechtsvordering ; verwerpt de voorziening voor het overige ; beveelt dat van
het thans gewezen arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt eiser in drie vierden van de,
kosten; laat een vierde van de kosten
ten laste van de eiser; verwijst de aldus
beperkte zaak nam' de Correctionele
Rechtbank te Dinant, rechtdoende in
hoger beroep.
7 november 1966. 2e kamer.
VooTzitteT, H. van Beirs, voorzitter.
Ve1•slaggeve1·, H. Trousse. Gelijkluidende conclusie, H. Depelchin, advocaatgeneraal. - PleiteT, H. Dassonville (van
de balie te Namen).

2e

KAMER. -

7 november 1966.

BEWIJS. SOHRIFTELIJK BEWIJS.
BEWIJSKRAOHT VAN DE AKTEN.
STRAFZAKEN.
PROOES·VERBAAL
WELK DE VERKLARING VAN EEN RIJKS·
WACHTER VERMELDT. BESLISSING
DIE AAN DE RIJKSWAORTER EEN AN·
DERE VERKLARING TOESORRIJFT DAN
DIE WELKE HIJ HEEFT AFGELEGD. ___:
MISKENNING VAN DE BEWIJSKRAOHT
VAN RET PROOES·VERBAAL,

lliiskent de bewijslcmcht van het p?·ocesveTbaal dat de ve1·klaTing van een TijkswachteT veTmeldt, de beslissing die aan
deze Tijlcswachte1· een andeTe ve1'lcla1·ing
toesch1'ij ft dan die wellce hij heeft afgelegd (1). (Burgeri. vVetb., art. 1319 en
1320.)
(PROOUREUR·GENERAAL BIJ RET ROF VAN
BEROEP TE LUIK, T. NELLES.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 2 maart 1966 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de miskenning van de bewijskracht
van de alcten :
Overwegende dat het arrest, als grond
(1) Vergel. cass., 23 september 1963 (Bull.
en PAsrc., 1964, I, 77) en 11 januari 1965
(ibid., 1965, I, 459).

-336voor zijn beslissing van vrijspraak betreffende de telastlegging van poging tot
omkoping, aanstipt, en hierbij naar de
gegevens van de zaak verwijst, dat " beklaagde op het ogenblik dat hij door de
rijkswachters ondervraagd werd, naar
dezen zelf beweerden, zodanig dronken
was dat hij helemaal geen onderscheidingsvermogen meer bezat " ;
Overwegende dat nit de processtukken
volgt dat de " beweringen van de rijkswachters " waarvan gewag wordt gemaakt uitsluitend het relaas van hun
optreden zijn in het proces-verbaal nummer 869 van 4 september 1965 en de verklaringen afgelegd door een van hen, de
eerste opperwachtmeester Sabel op 5 september 1965 v66r de onderzoeksrechter,
en door de twee onclerofficieren van de
rijkswacht op 19 oktober 1965 ter terechtzitting van de Correctionele Rechtbank
te V erviers, zoals ze opgetekencl zijn in
de processen-verbaal betreffende het
onclerzoek van de zaak ;
Overwegencle clat, naar de bewoordingen van de vaststellingen van de rijkswachtonderofficieren meer clan drie uren
verlopen zijn tussen het ogenblik waarop
de uiterste staat van dronkenschap vastgesteld is, die de eerste opperwachtmeester Sabel in zijn verklaring v66r de onderzoeksrechter gekenmerkt heeft als volgt
" die man was stomdronken ,, en het
ogenblik waarop de verbalisanten, na
beklaagde " zijn roes te hebben laten
uitslapen" hem ondervraagcl hebben, en
waarop deze de feiten gepleegd heeft als
bedoeld in de telastlegging 1, die onvolledig omschrcven is daar ze niet aanduiclt
waarin die feiten een strafbare poging
opleveren;
Dat de rechter clerhalve niet heeft lnmnen beweren, zoncler de bewijskracht van
de bedoelde processtukken te miskem1en,
clat de beklaagde, naar de rijkswachters
beweerden, helemaal geen onderscheidingsvermogen rneer bezat op het ogenblik clat hij door hen ondervraagd wercl ;
Om die redenen, en zonder clat er grond
is tot het onderzoeken van het tweede tot
staving van de voorziening ingeroepen
middel, clat geen ruimere vernietiging
kan meebrengen, vernietigt het bestreclen
arrest cloch slechts in zover het uitspraak
cloet over de telastlegging 1 wegens poging tot omkoping en het aan verweercler
beveelt het geld terug te geven dat in
beslag genomen is en onder nummer 207 j
65 ter griffie van de rechtbank te V erviers
gedeponeercl is ; beveelt dat van het thans
gewezen arrest melding zal worden ge-

maakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigcle beslissing ; veroordeelt eiser
in de kosten; verwijst de alclus beperkte
zaak naar het Hof van beroep te Brussel.
7 november 1966. 2e kamer. Voorzitter, H. van Beirs, voorzitter. Verslaggever, H. De Bersaques.- Gel~ik
luidende conclusie, H. Charles, advocaatgeneraal.

2e RAJVIER. -

8 november 1966.

1o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. - DIRECTE BELASTINGEN. - DISPOSITIEF GESTEUND OP
TEGENSTRIJDIGE GRONDEN. NIET
GEMOTIVEERDE BESLISSING.

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- DIRECTE BELASTINGEN. - BESLISSING GESTEUND OP
TEGENSTRIJDIGE GRONDEN.- GEVAL.
1° De beslissing waaTvan het dispositief
op tegenst1·ijdige g1·onden steunt schendt
aTtikel 97 van de GTondwet (1).

2° Het is tegenst1·ijdig te beslissen, eensdeels
dat het voonleel dat voo1·tvloeit uit de
toekenning cloo1· een namnloze vennootschap van vooTschotten zonde1' intm·est
aan haaT behee1·cle1·s " slechts toegekend
we1·d dooT de goeclkeuTing van de balansen wellce clat voo1·deel bevestigden »,
balansen welke" afgesloten zijn hetzij op
de 3Je decembeT van het jaaT dat het
dienstjaa1· voomfgaat, hetzij tijdens het
jaa1' clat ziJ'n naam aan het becloeld boekjaaT geeft », en andenleels dat de inte1·est,
waa1·van de ctldtts uitgespaaTde betaling
een belastbaTe schenking uitmaakt, een
van clag tot dag ve1·lc1·egen bu1·ge?'lijlce
V1'UCht is.
( <<

SOCIETE IMMOBILIERE DES AUGUSTINS »,
T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN
FINANCI:ii:N.)
ARREST.

HET B:OF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 26 juni 1963 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
(1) Cass., 1 maart 1966 (Bttll. en PAsrc.,
1966, I, 841).

-337Over het eerste onderdeel van het eerste
middel en het vijfde middel samen, afgeleid uit de schending van artikel 97 van
de Grondwet, het eerste, doo1·dat het
bestreden arrest beslist dat de directeur
terecht niet ingegaan is op de exceptio
van forclusie van eiseres, die betoogde
dat het voordeel, dat zogezegd voor sommige van haar aandeelhouders hieruit
volgt dat de vennootschap hun voorschotten zonder interest toegekend had,
verkregen was de dag waarop deze leningen toegestaan zijn, zodat dit voordeel
van de in 1957 aangegane leningen belastbaar was als inkomen van roerende goederen over het dienstjaar 1957 dat door
forclusie getroffen was toen bedoelde aanslagen ingekohierd werden en doonlat het
arrest deze beslissing hierop steunt dat
" het voordeel da.t voortvloeit uit de leningen zonder interest slechts toegekend
werd door de goedkeuring van de balansen die deze voordelen bevestigden "• te?'wijl het bestreden arrest overigens, ten
aanzien van dezelfde voordelen nadien bij
de bedrijfswinsten van eiseres gevoegd,
beslist " dat vermits de interest-schenking
een burgerlijke vrucht is, hij van dag tot
dag verkregen wordt ; dat het zodus gaat
om voordelen die blijken uit balansen afgesloten op de 31e decernber van de jaren
1957, 1958 en 1959 en belastbaar in de
bedrijfsbelasting in hoofde van de vennootschap over bedoelde dienstjaren
1958, 1959 en 1960 " ; dat de redenen van
het bestreden arrest derhalve tegenstrijdig zijn, wat met een gebrek aan redenen
gelijkstaat ; het vijfde, doordat het bestreden arrest, ten aanzien van het voordeel
dat eiseres aan bepaalde personon toegestaan heeft door hem een lening zonder
interest toe te kennen, beslist dat de
interest-schenking als burgerlijke vrucht
van dag tot dag verkregen wordt ;
dat het zodus gaat om voordelen die
voortvloeien uit balansen afgesloten op
de 31e december van de jaren 1957, 1958
en 1959 en belastbaar in de bedrijfsbelasting in hoofde van de vennootschap over
bedoelde dienstjaren 1958, 1959 en 1960 "•
terwijl het bestreden arrest overigens beslist dat het betwiste voordeel aan de
begunstigden slechts toegekend is « door
de goedkeuring van de balansen die het
bevestigen ''; dat deze redenen tegenstrij dig zijn, wat met een gebrek aan redenen gelijkstaat :
Overwegende dat uit het arrest blijkt
dat het aan het hofvan beroep overgelegd
geschil betrekking heeft op de belasting
in hoofde van eiseres van schenkingen,
hieruit voortvloeiende dat zij in 1957,

1958 en 1959 sommen ter beschikking
stelde van bepaalde aandeelhouders zonder interest ervoor te eisen, sohenkingen
welke bet voorwerp uitmaakten van aanslagen ter haren laste over de dienstjaren
1958, 1959 en 1960;
Overwegende dat, na te hebben geacht
dat het voordeel dat voortvloeit uit de
toekenning door eiseres van voorschotten
zonder interest aan haar beheerders
« slechts toegekend werd door de goedkeuring van de balansen welke dat voordeel bevestigden "• balansen welke " afgesloten zijn hetzij op de 31 e december van
het jaar dat het, dienstjaar voorafgaat,
hetzij tijdens het jaar dat zijn naam aan
bedoeld boekjaar geeft >>, het arrest erop
wijst dat de interest waarvan de betaling
aldus uitgespaard bleef, de helastbare
schenking uitmaakt, een van dag tot dag
verkregen burgerlijke vrucht is en dat
het zodus gaat om « voordelen die voortvloeien uit balansen afgesloten op de
:ne december van de jaren 1957, 1958 en
1959 '' belastbaar ir,t de bedrijfsbelasting
in hoofde van eiseres over de dienstjaren
1958, 1959 en 1960;
Overwegende dat deze beweeggronden
tegenstrijdig zijn ; dat het hof van beroep
derhalve niet zonder het in het middel
aangeduid artikel 97 van de Grondwet te
schenden, eensdeels, de door eiseres opgeworpen exceptio van forclusie tegen de
oorspronkelijke aanslag on de mobilienbelasting en de na.tionale crisisbelasting
over het dienstjaar 1958 heeft kunnen
verwerpen en anderdeels beslissen dat de
betwiste schenkingen belastbaar waren
in de bedrijfsbelasting in hoofde van eiseres over de dienstjaren1958, 1959 en 1960;
Om deze redenen, en zonder dat het
tweede onderdeel van het eerste middel
nooh de andere middelen, die tot geen
meer uitgebreide vernietiging zouden
kunnen leiden, behoeven onderzocht te
worden, vernietigt het bestreden arrest,
behalve in zover het de afstand van eiseres van het beroep nummer 22067 decreteert en haar in de kosten ervan veroordeelt ; beveelt dat melding van het thans
gewezen arrest zal gemaakt worden op
de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing ; veroordeelt verweerder in de
kosten; verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van beroep te Luik.
8 november 1966. 2e kamer. Voorzitter, H. van Beirs, voorzitter. Verslaggeve1·, Baron Richard. - Gelijkluidende conclusie·, H. Ganshof van der
Meersch, eerste advocaat-generaal.
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INKOMSTENBELASTINGEN.
AFTREKKING VAN BEDRIJFSLASTEN EN
-ONKOSTEN. 0NKOSTEN NIET BETAALD GEDURENDE RET BELASTBAAR
TIJDPERK.- VOORWAARDEN VOOR DE
AFTREKBAARHEID.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
AFTREKKING VAN BEDRIJFSLASTEN EN
-ONKOSTEN.
ZEKERE EN VAST·
STAANDE SCHULD. VoORWAARDEN.

1° Om vcm het bnttobeclrag van cle bij artikel 25 van cle gecoordinee1·cle wetten
betreffencle cle inkomstenbelastingen bepaalcle inkomsten afgetrokken te kunnen
wm·clen en beschouwcl te kunnen wonlen
als geclaan gechwencle het belastbaar
tijclperk, is het ve1·eist clat cle becl1·ijjs1tit, gaven clie niet betaalcl wenlen gechwencle
clit tijclpe1·k het karakter van zeke1·e en
vaststaancle sclmlclen hebben veTk1·egen en
clat zij als zoclanig geboekt weTclen ( 1).
(Gocoi:irdineerde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, art. 26, § l.)

2° Om zelcer en vaststaancl te zijn is het
ve1·eist clat cle schulcl clie, k1·achtens a1·tikel 26, § 1, vcm cle gecoi5rdineenle wetten
bet1•e ffencle cle inkornstenbelastingen, aft1·ekbaa1· is van cle in m·tikel 25 van
clezelfcle wetten bepaalcle inkomsten, gep1·eciseercl kan worden wat haa1· beclTag
betreft (2).
(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « ANVERS-RA·
DIO ll, T. BELGISOHE STAAT, MINISTER
VAN FINANOIEN.)

ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op l l juni 1963 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk W etboek, cloonlat, terwijl eiseres in conclusie laton golden heeft dat zij,
als auteursrecht, 8 t. h. van de verkoopprijs van de Amerikaanse platen welke
(1) en (2) Raadpl. cass., 12 mei 1960 (Bull.
en PAsiC., 1960, I, 1050); 4 februari en
10 maart 1964 (ibid., 1964, I, 594 en 745);
21 december 1965 (ibicl., 1966, I, 555).

zij invoerde moest betalen aan het " Bureau international d'Edition mecanique "
(in afkorting B.I.E.M., in Belgie door de
S.A.B.A.M. vertegenwoordigd), dat nochtans dozen, op het ogenblik van de invoer,
slechts een provisionele storting van 65
tot 80 t. h. eisten van de rechten welke
verschuldigd waren, dat vervolgens de
S.A.B.A.M., na verschillende nazichten,
tot hiertoe, maar goedgunstig, orin toegestemd heeft een deel van het saldo van
haar schuldvorderingen te verzaken,
maar dat zolang doze verzaking niet
plaats gegrepen had, eiseres een zekere
en vaststaande schuldvordering jegens de
B.I.E.lVI. en de S.A.B.A.lVI. had, het hestreden arrest verkhtart dat " verzoekster
uiteenzet dat ... de invoerders ertoe gekomen zijn te bekomen dat het B.I.E.M.
ermede zou instemmen de strengheid van
doze voorwaarden te verzachten en dat
slechts een deel zou geind worden van de
forfaitaire bijdrage van 8 t. h., bepaald
in verhouding met het aantal en de duur
van uitvoering van de werken welke tot
zijn repertorium bel-wren " en dat " verzoekster staande houdt dat het om een
zekere en vaststaande schuld zou gaan
omdat de S.A.B.A.M. het maximum van
de rechten zou lnmnen eisen op het ogenblik van de invoer van de platen in Belgie "• tm·wijl soortgelijke interpretatie van
de conclusie van eiseres met de termon
ervan onverenigbaar is, en de bewijskracht ervan schendt (schending inzonderheid van de artikelen 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek) en,
dienvolgens, ze niet op passende wijze
beantwoordt (schending van artikel 97
van de Grondwet) :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende, enerzijds, dat door erop
te wijzen dat " verzoekster - hier eiseres
- uiteenzet dat de invoerders ertoe gekomen zijn te bekomen dat het B.I.E.M.
(«Bureau international d'Edition mecanique ") ermede zou instennnen de strengheid van deze voorwaarden te verzachten
en dat slechts een deel zou geind worden
van de forfaitaire bijdrage van 8 t. h.,
bepaald in verhouding met het aan~al en
de duur van uitvoering van de werken
welke tot zijn repertorium behoren ,, het
arrest niet beschouwt dat eiseres zelf zou
aangenomen hebben dat het B.I.E.M.,
in het algemeen, de verplichting zou aangegaan hebben afstand te doen van een
deel van zijn rechten, dat doze afstand
plaats gegrepen zou hebben op het ogenblik van de invoer van de platen en dat
eiseres geen zekere schuldvordering je-

-339gens het B.I.E.M. en de S.A.B.A.M. betreffende de rechten welke verschuldigd
blijven meer zou hebben;
Overwegende, anderzijds, dat door
erop te wijzen dat « verzoekster staande
houdt dat het om een zekere en vaststaande schuld zou gaan omdat de
S.A.B.A.M. het maximum van de rechten
zou kunnen eisen op het ogenblik van de
invoer van de platen in Belgie ,, het arrest
geen met de termen ervan onverenigbare
betekenis gegeven heeft aan de conclusie
van eiseres die liet gelden dat « de som
van 177.630 frank in die mate te beschouwen is als een zekere en vaststaande
schuld op datum van 30 april 1958, dat
zij bovendien een eisbare schuld uitmaakte, vermits de voorwaarden van
« licitatie ,, welke moeten aangenomen
worden ter gelegenheid van elke invoer
en welke het B.I.E.M., respectievelijk de
S.A.B.A.M., zich voorbehouden opnieuw
letterlijk op elk ogenblik toe te passen, de
voorafgaande betaling zijn, als bij de bron
ontdoken auteursrechten, van een forfaitaire retributie, dus welke ook het
aantal weze van de beschermde werken
opgen,omen in de verschillende fonogrammen, gelijk aan 8 t. h. van de verkoopprijs in het klein van gezegde fonogrammen, met minimumgrondslagen om
bet tarief op te maken " ;
Overwegende dat integendeel het arrest, erop wijzend dat eiseres zich verzet
tegen de opname in haar belastbare inkomsten van 177.630 frank, door haar
als een zekere en vaststaande sclmld
beschouwd, er zich toe beperkt de in
conclusie door eiseres staande gehouden
stelling nader aan te duiden; dat, dienvolgens, bet arrest de bewijskracht van
deze conclusie niet geschonden heeft ;
dat in zijn eerste onderdeel het middel
feitelijke grondslag mist ;
Over bet tweede onderdeel :
Overwegende dat, steunend op de
brief van 14 december 1960 van de
S.A.B.A.M., het arrest erop wijst dat
deze vennootschap tot de « licitatie " en
de inning in verschillende stadiums haar
toevlucht heeft moeten nemen : a) uitgifte van voorlopige toelatingen tegen gedeeltelijke betaling van de vergunningen
tot invoer ; b) door definitieve " licitatie "
en regularisatie door saldo's; dat dit
eventueel overschot slechts verschuldigd
zal zijn nadat de bestanddelen zullen
verkregen zijn welke het mogelijk maken
bet juist bedrag van de verschuldigde
rechten te bepalen, volgens het belang
van de beschermde werken en dat slechts

gekend zal zijn na opzoekingen welke
meer dan een jaar kunnen duren;
Overwegende dat het arrest beslist dat
niet vaststaand is een schuld waarvan
het bedrag slechts na de vereffening van
een rekening zal gekend zijn ;
Overwegende dat door deze overwegingen het arrest de conclusie van eiseres
beantwoordt, die staande hield dat de
litigieuze som van 177.630 frank, het
verschil vertegenwoordigende tussen de
rechten van 8 t. h. en het voorlopig door
de S.A.B.A.M. vereiste bedrag, een vaststaande schuld uitmaakte ;
Dat het middel in zijn tweede onderdee! feitelijke grondslag mist ;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 26, en inzonderheid 26, § 1,
lid 2 (zoals het door artikel 1 van de wet
van 28 maart 1955 ingelast geweest is),
27 van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen bij het besluit van de
Regent van 15 januari 1948 gecoordineerd, en 1 van de wet van 28 maart 1955
waarbij sommige vereenvoudigingen word9n gebracht aan de wetgeving betreffende de directe belastingen, clom·dat het
bestreden arrest weigert als zekere en
vaststaande schuld in de zin van artikel 26, § 1, lid 2, van de gecoordineerde
wetten te beschouwen, de rechten door
eiseres aan de S.A.B.A.M. die in Belgie
het "Bureau international d'edition mecanique ,,, in afkorting B.I.E.M., vertegenwoordigt, verschuldigd op de basis
van 8 t. h. van de verkoopprijs van de
door haar ingevoerde platen, om de reden
dat deze schuldeiser erin toegestemd
beeft de strengheid van zijn voorwaarden
te verzachten en dat slechts een deel zou
ge'ind worden van de forfaitaire retributie
van 8 t. h. bepaald in verhouding met het
aantal en de duur van uitvoering van de
werken welke tot haar repertorium behoren, hetgeen slechts na lange opzoekingen
kan bepaald worden ; tenoijl, door na te
laten te dien opzichte op te zoeken of
het niet - zoals eiseres het in haar conclusie beweerde- na het ontstaan en het
opnemen in de boekbouding van de schuld
van eiseres jegens de S.A.B.A.JVI. en het
B.I.E.M. is dat dezen van een deel van
hun schuldvordering afstand hebben gedaan, het bestreden arrest de controle
van zijn beslissing door het Hof niet mogelijk maakt en de conclusie van eiseres
dienomtrent niet beantwoordt (schending van artikel 97 van de Grondwet) en
zijn beslissing niet wettelijk rechtvaardigt volgens dewelke eiseres, bij de invoer
van de platen, niet als een vaststaande
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saldo van de rechten door haar verschuldigd na de op dit ogenblik verrichte provisionele starting (schending van al de
bedoelde wetsbepalingen) :
Overwegende dat het arrest erop wijst
dat, zoals de S.A.B.A.M. het in haar brief
van 14 december 1960 uiteenzet, daar de
invoerders, zoals zijzelf, zich in de materiele onmogelijkheid bevinden al de gegevens over te leggen welke de onmiddellijke identificatie van de werken onmogelijk maken, zij tot de " licitatie " en
de inning in verschillende stadhuns haar
toevlucht heeft moeten nemen : a) uitgifte van voorlopige toelatingen tegen
gedeeltelijke betaling van de vergunningen tot invoer, b) door definitieve "licitatie " en regularisatie bij saldo ;
Overwegende dat het arrest in feite
vaststelt dat in werkelijkheid de
S.A.B.A.M. de invoer van de platen in
andere voorwaarden toegelaten heeft dan
de betaling van het maximum van de
rechten op het ogenblik van de invoer
van de platen in Belgie ; dat een gebeurlijk overschot slechts zou verschuldigd
zijn nadat de bestanddelen zullen verkregen zijn welke het mogelijk maken
het juist bedrag van de verschuldigde
rechten volgens het belang van de beschermde werken te bepalen ;
Overwegende dat uit deze vaststellingen en overwegingen van het arrest volgt
dat de schuldvordering voor het saldo
van de rechten slechts in het tweede
stadimn van de inning van deze rechten
ontstaat;
Overwegende dat, om zeker en vaststaand te zijn, zoals vereist door artikel26, § 1, van de gecoordineerde wetten,
het namelijk noodzakelijk is dat een
schuld, wat haar bedrag betreft, gepreciseerd zou kmlnen worden ;
Overwegende dat door vast te stellen
dat in het tweede stadium van de inning
van de rechten welke verschuldigd blijven
op de invoer van de platen het bedrag van
de eventuele schuld welke deze rechten
uitmaakten slechts na opzoekingen welke
een jaar kmlnen duren kan worden gepreciseerd, het arrest zijn beslissing dat
deze schuld niet vaststaand en zeker was
op het ogenblik van de invoer van de
(1) Cass., 12 februari 1963 (B1tll. en PAsrc.,
1963, I, 669); 23 juni 1964 (ibid., 1964, I,
1146); 23 maart 1965 (ibid., 1965, I, 779);
1 februari en 1 maart 1966 (ibid., 1966, I,
703 en 843).
(2) Wat betreft de veJ?eisten opdat de aankoop van woningen mn ze weder te verkopen

platen wettelijk rechtvaardigt; dat het
alzo de conclusie beantwoordt waarbij
eiseres liet gelden dat de afstand van de
S.A.B.A.M. van een deel van haar rechten
slechts plaats greep op het ogenblik van
de toekenning van de definitieve vergunning;
·
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
8 november 1966. 2 8 kamer. Voorzitter, H. van Beirs, voorzitter. Verslaggeve1·, H. de Waersegger. - Gel~jkluidende conclusie, H. Ganshof van
der Meersch, eerste advocaat-generaal. Pleitm·s, HR. Van Leynseele, Baeten en
Deprez (de twee laatstgenoemden van de
balie bij het Hof van beroep te Brussel).

,2e KAMER. -

8 november 1966.

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING. BELASTINGSOHULDIGE DIE WONINGEN OF GEDEELTEN VAN WONINGEN IN HUUR NEEMT.
"\VINSTGEVENDE BETREKKING. AFLEIDING GEMAAKT UIT RET AANTAL
VAN DE IN RUUR GENOMEN WONINGEN
OF GEDEELTEN VAN WONINGEN EN RET
VOORDEEL
DAT
ERUIT
GETROKKEN
WORDT, WETTELIJKREID.

De ?'echte?' kan uit het aantal van de door
een belastingschuldige in huu1· genomen
woningen of gedeelten van woningen en
uit het voo1•deel dat hij e1·uit t1·elct, wettelijk afleiden dat die belastingschulclige
een geheel van onde1· elkaa1· verbonden
en he1·haalde vm-richtingen doet voldoende om een voo1·tgezette en gewone
bed1·ijvigheid uit te malcen, en dat hij
dedwlve een winstgevende betrelclcing ( 1)
uitoefent, waa1·van cle baten in de bedrijfsbelasting belctstbam· zijn (2). (Gecoordineerde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, art. 25, § 1, 3°.)
een winstgevende betrekking zou kunnen uitmaken, waarvan de winsten in de bedrijfsbelasting belastbaar zijn, zie cass., 28 november 1933 (BHll. en PAsrc., 1934, I, 85);
17 maart 1941 (ibid., 1941, I, 78); 21 oktober
1952 (ibid., 1953, I, 86); 30 september 1958
(ibid., 1959, I, 113); 26 januari 1960 (ibid.,
1960, I, 609); 14 februari en 15 april 1961
(ib·id., 1961, I, 638 en 918); 1 maart 1966
(ibid., 1966, I, 843).

-341(li'!IGNOLET-ROCOUX, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)

ARREST.

HET HOF; - Gelet op bet bestreden
arrest, op 26 aprill963 gewezen door het
Hof van beroep te Luik ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 en 110 van de
Grondwet, 25 en meer in bet bijzonder 25,
§ l, 3°, van de gecoi:irdineerde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen,
doordat bet arrest, om te beslissen dat
eiseres een winstgevende betrekking uitoefende in de zin van artikel 25 van de
gecoi:irdineerde wetten, erop wijst dat
« bet aantal verhm·ingen (elf) en bet
geldelijk belang ervan voor belanghebbende, onder meer door de inbuurneming
van twee woningen met het doel ze, voor
het grootste deel, gemeubileerd onder te
verburen, voldoende aantonen dat verzoekster een werkelijke winstgevende betrekking uitoefent, dit is een gebeel van
voldoende onder elkaar verbonden en
herhaalde verrichtingen om een voortgezette en gewone bedrijvigheid uit te
maken " en dat de inhuurneming van
woningen om er menigvuldige en winstgevende onderverhuringen uit te verkrijgen, met het bebeer van een vermogen
onverenigbaar is, te?·wijl, met die redenen,
het arrest niet antwoordt op de conclusie
waarbij eiseres deed gelden dat zij bet
beroep van kapster uitoefende en trouwens aanvoerde dat zij geen enkel, zelfs
toevallig, onderhoudswerk in de verhucrrde plaatsen verrichtte, en dat het
arrest aileen het begrip winst in aanmerking neemt en niet dit van de bij artikel 25, § l, 3°, van de gecoi:irdineerde
wetten vereiste betrekking, zodat het die
bepaling heeft geschonden :
Overwegende dat het arrest zijn beslissing niet aileen steunt op het aantal verhuringen en op het voordeel dat eiseres
eruit trok; dat het beslist dat de directeur
die de nauwkeurig in het middel weergegeven overwegingen deed gelden terecht de bewering van eiseres heeft verworpen volgens welke de verhuring van
appartementen voor haar geen beroepsactiviteit uitmaakte, maar eenvoudig het
beheer van een vermogen was ;
Overwegende dat de rechter uit het
geheel van die feitelijke gegevens wettelijk heeft kunnen afleiden dat eiseres een
winstgevende betrekking uitoefent, dit is

een geheel van voldoende onder elkaar
verbonden en herhaalde verrichtingen
om een voortgezette en gewone bedrijvigheid uit te maken ;
Overwegende derhalve dat de bewering van eiseres dat ze het beroep van
kapster uitoefende en dat ze, zelfs toevallig, geen enkel onderhoudswerk in de
verhuurde woningen verrichtte, ter zake
niet dienend is en derhalve het arrest
niet verplicht was daarop te antwoorden ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
8 november 1966. 2 8 kamer. Voorzitter, H. van Beirs, voorzitter. Ve1·slaggever, H. de Waersegger. - Gelijkluidende conclusie, H. Ganshofvan der
Meersch, eerste advocaat-generaal.
Pleite1•, H. Van Leynseele.

VERENIGDE KAMERS.

10 noveunber 1966.
VOORZIENING

IN

CASSATIE.

PERSONEN DIE HOEDANIGHEID HEBBEN
OM ZICH TE VOORZIEN.- VoORZIENING
TEGEN EEN ARREST VAN DE RAAD VAN
STATE.- CASSATIEBEROEP INGEDIEND
BIJ REQUEST VAN DE BELANGHEBBENDE
PARTIJ. -·- BELANGHEBBENDE PARTIJ.
BEGRIP.
I

Is geen belanghebbende pa1·t~j, in de zin
van a1·tilcel 20, § 1, lid 2, van de wet van
23 december 1946 tot imichting van een
Raad van 8tate, en lweft bij gevolg geen
hoedanigheid om zich in cassatw te voorzien tegen een a?Test van de afdeling
administ1·atie van die Raad, dat afwijzend beschilct op de declinatoi1·e exceptie
gesteund op de g1·ond dat de eis tot de
bevoegdheid van de 1'echte1"lijke ove1·heden
behoo1·t, de pa1·tij die, voo?' de Raad van
State, tot verwe1·ping van die declinatoire exceptie heejt geconcludee?·d ( l).

(1) Raadpl. « Le Conseil d'Etat et le Pouvoir
judiciaire ,, rede uitgesproken op de plechtige
openingzitting van het Hof, op 15 september
1939 (Bull., 1939, biz. 28 en 29).
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SOHAP « DIE ORTSOHAFTEN OBER- UND
NIEDER-EMMELS ,, T. BELGISOHE STAAT,
MINISTER VAN LANDBOUW, EN GEMEENTE OROMBAOH.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 8 november 1963 gewezen door
de Raad van State, afdeling administratie;
Over de grond van niet-ontvankelijkheid door verweerster tegen het cassatieberoep opgeworpen en hieruit afgeleid dat
de eisers geen belanghebbende partijen
zijn in de zin van artikel 20, § 1, van de
wet van 23 december 1946 en hun voorziening bijgevolg niet ontvankelijk is :
Overwegende dat blijkens de regelmatig aan het Hof overgelegde stukken verweerder, in antwoord op het verzoekschrift tot nietigverklaring, door de eisers
ingediend tegen sommige akten van de
verweerders betre:ffende gronden gelegen
op het grondgebied van verweerster,
heeft beweerd dat de Raad van State op
voormeld verzoekschrift niet kon recht
doen voordat een regeling was getroffen
over een prejudicieel geschil omtrent de
eigendomsrechten die de eisende coiiperatieve vem1ootschap zich toekende op
de goederen die zij verklaarde te beheren
en dat aileen de rechtbanken bevoegd
waren om « over de geldigheid van die
toeeigening van rechten te beslissen ";
Dat de eisers, als wederantwoord, hebben gesteld dat er voor de Raad van
State geen reden was om, in afwachting
van een beslissing van de rechtbanken
" over de zogenaamde toeeigening ...
van eigendomsrechten », de uitspraak te
schorsen, vermits de eisende coiiperatieve vennootschap « nooit de bedoeling
heeft gehad te beweren of te bewijzen dat
zij eigenares was " ;
Overwegende dat het bestreden arrest
dienaangaande beslist dat de " eis tot
schorsing " niet gerechtvaardigd is ;
Overwegende dat de eisers stellen dat
de afdeling administratie door deze uitspraak in werkelijkheid een declinatoire
exceptie gesteund op de grond dat de eis
binnen de bevoegdheid van de rechterlijke overheden viel, verworpen heeft en
het bestreden arrest derhalve bij het Hof
van cassatie aanhangig kan worden gemaakt overeenkom!ltig artikel 20, § 1,
van de wet van 23 december 1946;
Overwegende dat uit dit artikel blijkt
dat cassatieberoep tegen arresten van de

afdeling administratis slechts uitzonderlijk in de twee in § 1, lid 1, omschreven
gevallen openstaat, onder meer in het
geval waarin de afdeling afwijzend beschikt op een declinatoire exceptie gesteund op de grond dat de eis tot de
bevoegdheid van de rechterlijke overheden behoort; dat naar luid van het tweede
lid van voormelde § 1, het cassatieberoep
bij request van de belanghebbende partij
wordt ingediend ;
Overwegende dat, in de zin van artikel 20, § 1, van de wet van 23 december
1946, als partijen die er belang bij hebben
zich in cassatie te voorzien tegen het
arrest van de afdeling administratis dat
afwijzend beschikt op de declinatoire
exceptie niet kum1en worden beschouwd
zij die, zoals de eisers, voor genoemde
afdeling hebben geconcludeerd tot verwerping van die door een tegenpartij
voorgebrachte declinatoire exceptie;
Dat derhalve, zelfs in de onderstelling
dat de beslissing van het arrest waarop
de voorziening zich beroept, een beslissing is waarbij de bij voormeld artikel 20,
§ 1, bedoelde declinatoire exceptie wordt
afgewezen, de grond van niet-ontvankelijkheid gegrond is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eisers in de kosten.
10 november 1966. - Verenigde kamers.- Voorzitte1·, H. Bayot, eerste voorzitter.- Verslaggever, H. Perrichon. Gelijkluidende conclusie, H. Depelchin,
advocaat-generaal. - Pleiters, RH. Philips en Bayart.

1e KAMER.- 10 november 1966.

GEMEENTE. GEMEENTESEOTIE. INKOMSTEN OPGEBRAOHT DOOR DE
GOEDEREN DIE DE EIGENDOM WAREN
VAN EEN SEOTIE VOOR DE OPHEFFING
VAN DE GEMEENTESEOTIES.- INKOMSTEN VERVALLEN VOOR DIE OPHEFFING,
- AANW'ENDING.

De ?'echter mag wettelijk beslissen dat de
inkomsten opgebracht v66r de inweTkingtreding van de wet voor economische
expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel van 14 februa1'i 1961, wam·van het Mtikel 93 de gemeentesecties
heeft opgeheven, na die inwe1·kingt1'eding
moeten worden gebruikt, door de ge-
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(GEM:EENTE
OROM:BAOH,
T.
OOM:M:ISSIE
VAN DE NOTABELEN VAN DE GEM:EENTESEOTIES NIEDER-EM:M:ELS EN
OBEREM:M:ELS.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 12 december 1962 door het Hof
van beroep te Luik gewezen;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 2, 542, 636, 1300
van het Burgerlijk Wetboek, 76, 77, 132,
149 van de gemeentewet, 69 van het Boswetboek en 93 van de wet voor economische expansie, sociale vooruitgang en
financieel herstel van 14 februari 1961,
clom·clat het bestreden arrest een deskundige heeft benoemd met als opdracht de
rekeningen van het door eiseres gevoerd
beheer te onderzoeken en het bedrag van
het saldo op te geven waarmee de rekening van verweerster moet worden gecrediteerd, en daarbij, op grand dat de
wet van 14 februari 1961 niet terugwerkt, het middel verwerpt dat eiseres in
haar conclusie v66r het hof van beroep
hieruit had afgeleid dat de goederen van
verweerster ingevolge artikel 93 van voornoemde wet van 14 februari 1961, aan
eiseres waren te beurt gevallen en dat
derhalve de door verweerster ingestelde
oorspronkelijke eis niet-ontvankelijk
was ; te1·wijl artikel 93 van voornoemde
wet van 14 februari 1961 de gemeentesecties heeft opgeheven en dientengevolge
de goederen, inkomsten en schuldvorderingen die krachtens de artikelen 542 en
636 van het Burgerlijk Wetboek, 132 en
144 van de gemeentewet en 69 van het
Boswetboek aan die secties toebehoorden
en door de gemeenten beheerd werden
overeenkomstig de artikelen 76, inzonderheid § 6o, en 77, inzonderheid §§ 1° en 2o,
van de gemeentewet en 542 van het Burgerlijk Wetboek, eigendom van de gemeenten zijn geworden en de schuldvordering die verweerster op eiseres
mocht hebben, door schuldvermenging,
teniet was gegaan overeenkomstig artikel 1300 van het Burgerlijk Wetboek;
terwijl de opheffing van de gemeentesecties door artikel 93 van de wet van
14 februari 1961 tot gevolg heeft dat elk
recht van verweerster om sommige inkomsten of overschotten van inkomsten

voor haar alleen te bestemmen, teniet
gaat en terwijl, weliswaar, overeenkomstig artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek,
de wet van 14 februari 1961 geen terugwerkende kracht heeft, niettemin uit artikel 93 van deze wet volgt dat de rechten
die de gemeentesecties tegenover de gemeenten mochten hebben uit hoofde van
inkomsten vervallen v66r het in werking
treden van genoemde wet, vanaf deze
inwerkingtreding teniet gegaan zijn,
zoals hierboven is gezegd, en tenvijl de
oorspronkelijke rechtsvordering van verweerster die ertoe strekte eiseres te horen
veroordelen om rekening en verantwoording te doen van het beheer der goederen
van verweerster en het saldo te crediteren
in een rekening, alleen op naam en tot
uitsluitend gebruik van genoemde verweerster te openen, geen bestaansreden
meer had en dus niet-ontvankelijk was
en de bij het bestreden arrest bevolen
onderzoeksmaatregel wettelijk van belang ontbloot was :
Overwegende 'dat uit de niet-gekritiseerde vaststellingen van het bestreden
arrest, alsmede uit de overige regelmatig
aan het Hof voorgelegde stukken volgt
dat de verwerende commissie, bij besluit
van de bestendige deputatie van de
provincieraad van Luik van 26 september
1949, overeenkomstig artikel 144 van de
gemeentewet, werd ingesteld om de belangen van de sectie Emmels, bestaande
uit de gehuchten Ober- en Nieder-Emmels van de eisende gemeente, te verdedigen in het geschil tussen hen en
laatstgenoemde ;
Dat in kracht van gewijsde gegane
rechterlijke beslissingen vanaf 1953 de
burgerlijke rechten van eigendom en
genot die aan voornoemde sectie eigen
zijn, definitief hebben erkend;
Dat de verwerende commissie bij exploot van 6 februari 1957 eiseres heeft
gedagvaard onder meer om zich te horen
veroordelen tot het doen van rekening
over het beheer van de goederen waarvan
zij ten gevolge van die beslissingen de
inkomsten moest aanwenden in het uitsluitend voordeel van de gehuchten Oberen Nieder-Emmels, overeenkomstig voornoemde beslissingen ;
Overwegende dat het arrest erop wijst
dat de rechtsvordering van verweerster
<< betrekking heeft op burgerlijke rechten
verkregen v66r de afkondiging van ·de
wet van 14 februari 1961, dit is op de
inkomsten die door hun goederen v66r
25 februari 1961 zijn opgebracht >>;
Overwegende dat artikel 93 van de wet
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voor economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel, van 14 februari 1961, bepaalt dat de gemeentesecties worden opgeheven en onder meer
artikel 149 van de gemeentewet opheft;
Overwegende dat uit die bepaling of
uit de context van de wet waarin zij
voorkomt, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend blijkt dat die opheffingsmaatregel, in afwijking van artikel 2 van het
Burgerlijk W etboek, met terugwerkende
kracht het tenietgaan ten gevolge heeft
van de burgerlijke verplichtingen waartoe
de eisende gemeente reeds voor 25 februari 1961 was gehouden en waarover
zij rekening en verantwoording moest
doen tegenover de twee tot sectie opgerichte gehuchten ;
Dat uit de bij de wet besliste opheffing
van de secties geen enkel beletsel voortspruit voor de uitvoering van de voornoemde verplichtingen ten gunste van de
gehuchten die ervan de:finitief het voordeel zouden hebben genoten indien eiseres ze had nagekomen ;
Dat trouwens uit de parlementaire
voorbereiding van de wet van 14 februari
1961 blijkt dat de wetgever de opheffing
van de secties heeft gewild om de met lnm
bestaan verbonden hindernissen weg te
nemen met het oog op toekomstige aanpassingen van het grondgebied van de
gemeenten, daar het niet meer verantwoord is de discriminatie onder de inwoners van een zelfde gemeente te handhaven voor de toekomst en dat de bestemming van de goederen van de secties
later door wetsbepalingen zou worden
geregeld;
Overwegende dat het arrest derhalve
wettelijk heeft beslist dat aile inkomsten
van voor 25 februari 1961 nog in het uitsluitend voordeel moeten worden gebruikt van de gehuchten die de sectie
vormen;
Overwegende dat het rniddel derhalve
wettelijke grondslag mist ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
10 november 1966. 1e kamer. Voorzitter, H. Bayot, eerste voorzitter.Verslaggeve1·, H. Perrichon. Gelijkluidende conclusie, H. Depelchin, advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Bayart
en Philips.

1e

KAMER.-

10 november 1966.

1° EXPLOOT

VAN GEREOHTSDEURWAARDER. HANDTEKENING VAN
DE GERECHTSDEURWAARDER.- ESSENTIELE VORM. 0NTSTENTENIS. GEVOLGEN.

2° EXPLOOT

VAN GEREOHTSDEURW AARDER.
BETEKENDE
AFSCHRIFT. AFSCHRIFT DAT ALS ORIGINEEL GELDT VOOR DE PERSOON AAN
DEWELKE HET EXPLOOT WORDT BETEKEND.- NIETIGHEID.

3° EXPLOOT VAN

GEREOHTSDEURWAARDER. ARTIKEL 173 VAN HET
WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSPLEGING GEWIJZIGD BIJ ARTIKEL 10
VAN HET KONINKLIJK BESLUIT Nr 300
VAN 30 MAART 1936. BEPALING
ZONDER TOEPASSING IN GEVAL VAN
NIET-NAKOMING VAN EEN ESSENTIELE
VORM.

4°

VOORZIENING IN OASSATIE. VoRM. BuRGERLIJKE ZAKEN. BETEKENING VAN DE VOORZIENING.AFSCHRIFT VAN HET EXPLOOT NIET
ONDERTEKEND DOOR DE INSTRUMENTERENDE GERECHTSDEURWAARDER. NIET-ONTVANKELIJKHEID
VAN
DE
VOORZIENING.

5°

ONSPLITSBAARHEID. -BURGERLIJKE ZAKEN. VORDERINGEN VAN
VERSCHEIDENE
EISERS
TEGEN
DEZELFDE VERWEERDER. 0NSPLITSBAARHEID VAN HET GESOHIL EN VAN DE
BESLISSING.- BEGRIP.

6°

VOORZIENING IN CASSATIE. VORJ\'L BURGERLIJKE ZAKEN. GESOHIL ONSPLITSBAAR TUSSEN ALLE
PARTIJEN. VERZOEKSCHRIFT NIET
REGELMATIG BETEKEND AAN BEPAALDE
VERWEERDERS.- VoORZIENING TEGEN
DE ANDERE VERWEERDERS OOK NIET
ONTVANKELIJK.

7°

TUSSENKOMST. AANLEG IN CASBATIE. BURGERLIJKE ZAKEN. 0PROEPING TOT GEMEENVERKLARING
VAN HET ARREST VANWEGE DE ElSER
IN CASSATIE. VERWERPING VAN DE
VOORZIENING. 0PROEPING ZONDER
BELANG.

1° De handtekening van de ge1·echtsdeu1·waa1·de1· die een exploot betekent is een
essentiiile vorm, bij ontstentenis waa1·van
het gesch1-ift geen deurwaardm·salcte is;
het verzuim van die vorm heeft de nietig-
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heid van het exploot tot gevolg, zonde1·
dat moet worden geconstatee1·d dat het al
dan niet de belangen heeft geschaad van
de partij aan wie de akte betekend
werd (1). (Wetb. van burgerlijke rechtspleging, art. 61 en 173.)
2° Het aangezegd afsch?-ijt van het exploot
van een ge?·echtscleu?'waa?'de?' geldt als
origineel voo1· de paTt~i aan wie het
exploot is betelcend; zijn nietigheid woTdt
deThalve niet gedelct door de 1'egelmatigheid van het o1·igineel (2). (Wetb. van
burgerlijke rechtspleging, art. 61 en 68).
3° ATtikel173 van het T'Vetboelc van bu1·ge1'lijke 1·echtspleging, zoals gewijzigd bij
a1·tilcel 10 van het lconinlclij k besluit
nr 300 van 30 maa?'t 1936, is niet toepasselijk in geval van het niet-nakomen
van een essentiele vo1•m (3).
4° Is niet ontvankelijk de voo1·ziening bete-

lcend door een exploot waaTvan het aan
de verweerder ajgegeven afsclw·ift dom· de
instrumente1·ende
ge1·echtsde~wwaarder
niet is onde1·tekend, zelfs indien het origineel zijn handtelcening d1·aagt (4).
(Wet van 25 februari 1925, art. 8.)
5° In b~M·ge1·lijlce zalcen, wanneer verscheidene 1'echtsvoTde1·ingen tegen dezelfde
verwee1·de1· we1·den ingesteld en de betwisting de rechte1· in fe~telijke aanleg heeft
ve1·plicht hetzelfde vraagpunt op te lassen
dat het oncleTwe1·p is geweest van een
gemeenschappelijlc debat en opgelost
we1·d doo1· dezelfde beslissing op dezelfde
wijze ten aanzien van alle partijen, zijn
tussen hen de betwisting en de beslissing
onsplitsbaa1· ten opzichte van dit vmagpunt (5).
60 In burgm·lijlce zalcen, wanneer de betwis-

ting onsplitsbam· is tussen alle pm·tijen
en het verzoelcsclw-ijt van eiser niet ?'egelmatig betelcend werd aan bepaalde ve1·wee1·ders, is de voo1·ziening ook niet ontvanlcelij k in zover zij ge1·icht wo1·dt tegen
ande1·e ve1·wee1·de1'S (6).
7o De verwerping van de voorziening ont-

(1} Cass., 6 september 1962 (Bull. en PAsrc.,
1963, I, 29); 27 februari 1964 (ibid., 1964, I,
687).
(2) Cass., 6 september 1962 (Bttll. en PAsrc.,
1963, I, 29); raadpl. cass., 16 maart 1965
(ibid., 1965, I, 751).
(3) Verg. cass., 5 apri11963 (Bull. en PAsrc.,
1963, I, 855); 22 oktober 1964 (i.bid., 1965,
I, 193}.

neemt alle belang aan de dooT de eiser
in cassatie gedane opToeping tot gemeenveTlclMing van het a?'1'est (7).
(GEMEENTE Bll:VEROE, T. GAZON EN OONSOORTEN, IN AANWEZIGHEID VAN DE
OOMMISSIE VAN NOTABELEN VAN DE
WIJK XHOFFRAIX.)

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 9 oktober 1964 door het Hof
van beroep te Luik gewezen;
Over de grond van niet-ontvankelijkheid door de verweerders tegen de voorziening aangevoerd en hieruit afgeleid
dat de bescheiden met als titel « betekening van cassatievoorziening " die aan
sommige verweerders werden overhan~
digd, niet door de instrumenterende
gerechtsdeurwaarder ondertekend zijn :
Overwegende dat er op de akten met
als opschrift « betekening van cassatievoorziening "• gedagtekend van 15 juli
1965 en overhandigd aan de woonplaats
van de verweerders Joseph Dostriche,
Eugene Solheid-Winbomont, Firmin Solheid, Marie Dandrifosse, echtgenote Henri
Blaise, geen handtekening voorkomt ;
Overwegende dat de handtekening van
de gerechtsdeurwaarder die een exploot
betekent een essentiele vorm is, bij ontstentenis waarvan het geschrift geen
deurwaardersakte is, zonder dat, moet
worden nagegaan of dat verzuim al dan
niet de belangen heeft geschaad van de
partij voor wie de genoemde akte bestemd was;
Overwegende dat het aangezegd afschrift van het exploot houdende betekening van de voorziening als origineel
geldt voor de verwerende partij ; dat de
nietigheid niet gedekt wordt door ne
regelmatigheid van het origineel ; dat de
voorziening dus moet worden geacht niet
aan de voormelde verweerders te zijn
betekend;
Overwegende dat de rechtsvmdering,

(4) Cass., 6 september 1962 (Bull. en PAs~.,
1963, I, 29).
(5) Cass., 27 februari 1964 (Bttll. en PAsrc.,
1964, I, 687); verg. cass., 8 septembe~ 1966,
s1tp1·a, biz. 24.
(6) Cass., 8 september 1966, supm, blz. 24.
(7) Cass., 4 november 1966, sttpm, blz. 308.
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tegen de eisende gemeente door alle verweerders gezamenlijk ingesteld in hun
hoedanigheid van bewoners van de sectie
Xhoffraix, ertoe strekte hun uitsluitende
rechten te doen erkennen op het genot
van de goederen die aan de voormelde
sectie toebehoren, en op de inkomsten die
het beheer der goederen van de sectie aan
eiseres heeft verschaft ;
Dat de betwisting d3 rechter in feitelijke aanleg heeft verplicht dezelfde
vraagpunten op te lossen, dat deze het
onderwerp van een gemeenschappelijk
debat zijn geweest tusson eiseres en de
verweerders en door het bestreden arrest
op dezelfde wijze zijn opgelost ten aanzien van alle verweerders ; dat de beslissing en het geschil bijgevolg onsplitsbaar
zijn tussen de partijen;
Overwegende dat, aangezien het geschil
onsplitsbaar is, de niet-ontvankelijkheid
van de voorziening tegen de verweerders
Joseph Dostriche, Eugene Solheid-Winbomont, Firmin Solheid, Marie Dandrifosse, echtgenote Henri Blaise, de nietontvankelijkheid van de voorziening
tegen de andere verweerders tot gevolg
heeft;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid
gegrond is;
En overwegende dat de verwerping van
de voorziening alle belang ontneemt aan
de door eiseres gedane oproeping in tussenkomst van de Commissie der nota. belen van de sectie Xhoffraix tot gemeenverklaring van het arrest ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening en de oproeping in tussenkomst ;
veroordeelt eiseres in de kosten.
10 november 1966. 18 kamer. Vom·zitte?', H. Bayot, eerste voorzitter. VeTslaggeve?', H. Perrichon. Gelijkluidende conclusie, H. Depelchin, advocaat-generaal. - Pleite?'s, HH. Simont
en Faures.

1e KAJYIER.- 10 november 1966.
10 VERJARING. - BURGERLIJKE ZAKEN.- STUITING.- ERKENNING VAN
RET RECHT VAN HEM TEGEN WIE DE
VERJARING LOOPT. - BEGRIP.
20 ARBEIDSONGEVAL. - VORDERING
TOT VERGOEDING WEGENS BESTENDIGE
WERKONBEKWAAMHEID.- VERJARING.

-STANDING.- ERKENNING VAN RET
RECHT VAN RET SLACHTOFFER.- BEGRIP.
1° De eTkenning van het ?'echt van hem
tegen wie de Ve?ja?·ing loopt, die de
ve?jaTing stuit, kan uitgemaakt wo?'den
cloo?' cle e?'kenning die slechts het beginsel
van het ?'echt bedoelt (1). (Burgeri. Wetb.,
art. 2248.) (Impliciete oplossing.)
2° Kan de edcenning uitmaken van het
?'echt van het slachtotfe?' van een a?·beidsongeval tot de in geval van bestendige
we?'lconbekwaamheid wettelijk vm·schuldigde ve?'goedingen, en bijgevolg, de
vmjm·ing stttiten van cle vonleTing tot
betaling van die ve1·goedingen, cle omstandigheid dat de we?·kgeve?' of zijn
ve?'Zeke?'aa?' zonde1· voo?·behoud het slachto fje?· doo?' een. meclische commissie lweft
laten oncle?'zoeken (2). (Gecoordineerde
wetten van 28 september 1931, art. 28.)
(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
RINGSMAATSCHAPPIJ DE
T. VAN DURME.)

« VEHZEKE-

SCHELDE "•

ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 5 december 1963 in boger
beroep gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te Brussel ;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 28 van de
wetten betreffende de vergoeding van de
schade voortspruitende nit de arbeidsongevallen, gecoordineerd bij koninklijk
besluit van 28 september 1931, 2244,
2246, 2248, 2251 en 2257 van het Burgerlijk Wetboek, doo?'dat het bestreden vonnis, na geconstateerd te hebben dat verweerder op 10 mei 1958, bij het verrichten
van zijn werk in dienst van een door
eiseres verzekerde maatschappij, het
slachtoffer was van een ongeval, dat hij
tot op 9 juli 1958 volledig arbeidsongeschikt was, dat hij door zijn verplegende
dokter op 10 juli 1958 genezen en volkomen werkbekwaam werd geacht, dat hij
in de tweede helft van de maand juli 1958
van eiseres een vergoeding van 8.442 fr.
(1) Ca.ss., 28 maart 1063 (Bull. en PAsiC,,
1963, I, 822).
(2) Raadpl. ca.ss., 28 maart 1963, vermeld
in noot 1 ; verg. ca.ss., 23 november 1961
(Bull. en PAsiC., 1963, I, 363).
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dat werkongeval, dat verweerder op schulderkenning, waardoor de verjaring
21 december 1960 bij eiseres liet gelden werd gestuit overeenkomstig artikel 28
dat hij ingevolge voormeld ongeval op van voormelde gecoi:irdineerde wetten
10 mei 1958 overkomen, met een blij- en artikel 2248 van het Burgerlijk Wetvende arbeidsongeschiktheid van 30 t. h. boek, terwijl artikel 28 van voormelde
zou aangetast zijn, dat eiseres hieraan gecoordineerde wetten geen andere gegevolg gaf door verweerder aan een ge- vallen van schorsing vermeldt dan de
neeskundig onderzoek te laten onder- gewone gevallen van schorsing, terwijl
werpen, dat eiseres op 6 oktober 1961liet . noch het feit dat eiseres de aanspraken
weten dat zij de mening was toegedaan van verweerder heeft gekend en hierop
geen voldoening aan verweerder te kun- heeft gereageerd door verweerder aan een
nen schenken, en dat dan op 12 december medisch onderzoek te laten onderwerpen
1961 verweerder zijn vordering instelde en pas later haar weigering heeft laten
tot betaling strekkende der wettelijke kennen, noch het feit dat eiseres geduvergoeding wegens 30 t. h. arbeidsonge- rende de eerste maanden zonder voorschiktheid vanaf l l juli 1958 voort- behoud de vergoeding wegens arbeidsspruitende uit het beweerde arbeidson- ongeval betaald heeft, en daarna gedugeval van 10 mei 1958, beslist dat de rende een zekere tijd geen uitdrukkelijke
aldus door verweerder ingestelde vorde- betwisting heeft geformuleerd, gevallen
ring niet verjaard was 1° om de reden dat uitmaken van schorsing overeenkomstig
artikel 28 van de gecoordineerde wetten de artikelen 2251 en 2257 van het Bmgerde schorsing van de verjaring instelt lijk W etboek, en terw(jl dienvolgens, bij
zelfs buiten de gewone bmgerlijke schor- afwezigheid ten deze van enig geval van
singsredenen, dat, zolang hij die de ver- schorsing of van enige andere stuiting
goeding verschuldigd is weet dat aan- dan die welke voortspruit uit voormelde
spraak op vergoeding gemaakt wordt en betalingen door eiseres verricht, de vorhet geval onderzoekt, de verjaring ge- dering van verweerder, overeenkomstig
schorst is tot op het ogenblik waarop hij artikel 28 van voormelde gecoordineerde
die aanspraak afwijst, dat ten deze wetten, einde juli 1961 verjaard was en
eiseres, op 22 december 1960, minder dan op 12 december 1961 te laat werd ingedrie jaar na 10 juli 1958, dag van de steld :
genezing of beweerde genezing, kennis
Overwegende dat uit het bestreden
ontving van de aanspraken van verweerder, en dat deze op 12 december 1961, vonnis blijkt dat 1° verweerder in dienst
minder dan drie jaar na de op 6 oktober van een vennootschap verzekerd door
1961 door eiseres genomen nadelige be- eiseres, op 10 mei 1958 het slachtoffer
slissing, zijn vordering instelde, en 2° door van een arbeidsongeval geweest is, 2° eiovername van de motivering van de seres, ingevolge dit ongeval, aan verweereerste rechter, om de reden dat eiseres der de wettelijke vergoedingen betaald
gedurende de eerste maanden, zonder heeft wegens volledige arbeidsongeschiktvoorbehoud, de vergoeding wegens ar- heid vanaf 10 mei tot en met 9 juli 1958,
beidsongeval betaald had, en dat de ver- 3o eiseres, op 22 december 1960 vernejaring niet was begonnen te lopen zolang mende dat verweerder aanspraak maakte
eiseres het recht op uitkering niet betwist op een vergoeding wegens blijvende gehad, te1'wiil het feit dat verweerder tijdens deeltelijke arbeidsongeschiktheid vanaf
de maand december 1960 zijn aanspralten 10 juli 1958, hieraan het gepaste gevolg
bij eiseres liet gelden, dat eiseres kennis gaf en hem door haar geneeskundige
kreeg van die aanspraken en dat eiseres diensten liet onderzoeken, zonder enig
hierop reageerde door verweerder aan een voorbehoud te maken, 4° eiseres, op
medisch onderzoek te laten onderwerpen, 6 oktober 1961, aan verweerder liet weten
niet mag worden gelijkgesteld met een dat bet geneeskundig onderzoek haar tot
vordering, in de zin van artikel 28 van de mening had geleid aan verweerder
voormelde gecoi:irdineerde wetten of van geen voldoening te kunnen geven, 5° de
de artikelen 2244 en 2246 van het Burger- eis bij dagvaarding van 12 december 1961
lijk W etboek, of met een schulderkenning door verweerder ingesteld werd ;
Overwegende dat de rechter, op grond
in de zin van artikel 2248 van het Bmgerlijk Wetboek, waardoor de verjaring van deze vaststellingen, wettelijk kon
gestuit zou worden, te1·wijl, onder al de beslissen dat, gelet op " de daden van
feitelijke gegevens welke door het bestre- eiseres vanaf 22 december 1960 "• aldus
den vonnis worden aangehaald, aileen de voormeld onderzoek van verweerder door
betalingen door eiseres in juli 1958 ver- de medische, commissie van eiseres bedoe-
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lend, de verjaring op 12 december 1961
niet ingetreden was ;
Overwegende, enerzijds, dat, in strijd
met wat het middel beweert, de omstandigheid dat de verzekeringsmaatschappij
het slachtoffer zonder voorbehoud door
haar medische commissie liet onderzoeken, impliceert dat de verzekeringsmaatschappij aangenomen heeft dat, indien
zou blijken dat het slachtoffer nog aangetast was door enige arbeidsongeschiktheid, voortspruitend uit het ongeval
waarvan het tot op 9 juli 1958 scbadeloos
gesteld werd, het gerechtigd zou zijn
betaling te eisen van de vergoedingen uit
blijvende arbeidsongeschiktheid voortspruitende, en dienvolgens door de rechter kon aangezien worden als een erkenning, overeenkomstig artikel 2248 van
het Burgerlijk Wetboek, van het recht
van degene tegen wie de verjaring loopt;
Overwegende, anderzijds, dat voormelde erkenning min dan drie jaar na
het ongeval geschiedde en dat de dagvaarding min dan drie jaar na die stuiting van de verjaring betekend werd;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;

(Het overige zonde1· belang.)
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
10 november 1966. -

1e kamer. -

Voo1·zitter, H. Rutsaert, raadsheer waarnemend voorzitter.
V e?·slaggeve?',
H. Delahaye.- Gelijkluidende conclusie,
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.
Pleiter, H. Bayart.

TEMBER 1931, ARTIKEL 6, LID 8 (GEWIJZIGD).- WERKLOOSHEID DOOR DE
UITVOERING VAN EEN GEVANGENISSTRAF VEROORZAAKT, WERKLOOSHEID WELKE AANLEIDING GEEFT TOT
BEREKENING VAN EEN HYPOTHETISOHE
BEZOLDIGING,

1 a A?'tikel 6, lid 8, van de wetten gecoiinlineenl op 28 septembe?' 1931, gewijzigd
bij a1·tikel 8, § 1, van de wet van 1U juli
1U51, dat voo?' de bepaling van het basisloon van het slachtofje1· van een m·beidsongeval de be1·elcening van een hypothetische bezoldiging voorziet in geval van
ge1·echtvaa1'Cligde toevallige we1·kloosheid,
ve?'melclt op niet be]Je?'kencle wijze cle aan
die a1·beide1· eigen ?'edenen van wm·kloosheid en de aan de onde?'neming eigen
1·edenen van werkloosheid ( 1).
2a De werkloosheid ve?'001'Zaakt doo1· het

onde1·gaan van een gevangenisst?·af
maakt een gm·echtvaa1·digde toevallige
we1·kloosheid uit, in de zin van het aTtikel 6, lid 8, van de gecoo1·dinee?"de wetten
bet?'e tfende de vm·goeding van de schade
V001'tspntitende uit de a1·beidsongevallen,
zoals het gewijzigd we1·d bij a1·tikel 8,
§ 1, van de wet van 10 juli 1951, en
geeft aanleiding, als dusdanig, tot be?'ekening van een hypothetische bezoldiging
voor de bepaling van het basisloon van
het slarhto fje1· van het ongeval, behoudens
het geval waa1·in het beteugelde _feit gepleegd we1·d met het oogmerk om de
werkloosheid te VM'001'Zaken (2).
(NAAMI,OZE VENNOOTSOHAP
« GROEP JOSI », T. SANTY.)

ARREST.
1e KAMER.- 10 november 1966.
1 a ARBEIDSONGEVAL. - BASISLOON.
- WETTEN GECOORDINEERD OP 28 SEPTEl\fBER 1931, ARTIKEL 6, LID 8 (C+EWIJZIGD). -- REDENEN VAN GEREOHTVAARDIGDE TOEVALLIGE WERKLOOSHEID. - 0PSOMIVIING NIET BEPERKEND.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 19 oktober 1965 in hager beroep gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te Kortrijk ;

2a ARBEIDSONGEVAL.- BASISLOON.
- \VETTEN GECOORDINEERD OP 28 SEP-

Over beide middelen, afgeleid, het
eerste, uit de schending van de artikelen 6, leden 1 en 8, van de gecoordineerde
wetten op de arbeidsongevallen, dit
laatste lid zijnde vroeger lid 9, zoals
gewijzigd door artikel 8, § 1, van de wet
van 10 juli 1951, en 97 van de Grondwet,

(1) Raadpl. cass., verenigde kamers, 24 juni
1964 (Bttll. en PAsrc., 1964, I, 1148),
(2) Raadpl. benevens het in de vorige noot
vermelde arrest, het verslag uitgebracht door
de H. Van Cleemputte v66r de Kamer van

Volksvertegenwoordigers (Doc. Kamer, zitting 1961-1962, nr 302, blz. 148) ; NAMECHE,
nr 147; DELARUWJERE en NAMECHE, nrs 339
tot 341; DE LEYE, nr'206; DE BIBEAU DE
HAUTEVILLE, nr 159, blz. 203.

-349doonlat het bestreden vonnis beslist dat doordat het vonnis be,...
er aanleiding is om toepassing te maken ding is om toepassing~~list dat er aanleivan een hypothetisch basisloon en der- hypothetisch basisloo~ "te maken van een
halve oordeelt dat de maanden die ver- deelt dat de maande~ ~ en derhalve oarweerder in de gevangenis heeft doorge- in de gevangenis heeft
die verweerder in
bracht moeten in acht gencmen worden ten in acht genomen vv- 'Cloorgebracht lnoeom dit basisloon te bepalen, om de reden loon te bepalen, om ~' l'den om dit basis« dat de vergoedingen die aan de werkv~rgoedingen, die a~~~e reden " dat de
nemer dienen toegekend te worden, niet dwnen toegekend te ~ :t-:t de werknemer
n1.ogen be'invloed worden door uitzonder- be'invloed worden d"C::,."<Jrden, niet mogen
lijke omstandigheden voorgekomen in omstandigheden voorg:: Gr uitzonderlijke
het jaar, aan het ongeval voorafgaande; aan het ongeval v ~k:omen in het jaar
dat slechts dienen uitgesloten te worden slechts dienen uitgeslo 't:: Grafgaande · dat
vrijwillige afwezigheden op het werk in willige ~fwezigheden :;_;n te worde~ vrij _
overtreding met de arbeidsovereenkomst · overtredmg met ~e ar ~ ~n het work in
en dan nog 1net uitzondering van sta- en dan .nog met mtzol:t <:::'{e1~sovereenkomst
kingen die steeds aangezien worden als gen, d1e steeds aan@;: ermg van stakintoevallige werkloosheid; dat ten deze, ~oeyallige werklooRhel_~Zien worden als
indien moet worden aangenomen dat het md1en moot worden a~l: ; dat ten doze
verblijf van de beroepene (thans ver- verblijf van de beroep~ :tgenomen dat het
weerder) in de gevangenis het gevolg nis h~t gevo.lg is van e""- l:J.e i~ d.e gevangeis van een vrijwillige daad, het niet- het mettemm vaststaa1::;l:')_ VI'lJWIIIige daad
temin vaststaat dat de gepleegde mis- misdrijven volkomen ~l:- clat de gepleegd~
drijven volkomen vreemd zijn aan de arbeidsovereenkomst ~l: Gemd zijn aan de
arbeidsovereenkomst en een uitzonder- lijk karakter vertonen ; 1. een uitzonderlijk karakter vertonen ; dat er geen reden bestaat om te den.ke <::lat er geen reden
bestaat om te denken dat, was het ar- arbeidsongeval niet g'0
dat, was dit
beidsongeval niet gebeurd, beroepene nogmaals .gedurende v""":t:- eur~, beroepene
nogmaals gedurende verscheidene maan- den afwez1g zou geweel>lt :Soheidene maanden afwezig zou geweest zijn op het werk en slechts een gedeeltE> \rZijn op het werk
en slechts een gedeelte van zijn normaal loon zou verdiend heb b an zijn nonnaal
loon zou verdiend hebben; dat het toe- kennen van een aa4<> ell ; dat het toekennen van een aangevuld basisloon, overeen~comstig artikel""~vuld basisloon,
overeenkomstig artikel 6 van de wet op de arbCidsongevallen, ll:l_ van de wet op
de arbeidsongevallen, in geen geval kan worden aangezien als lt geen geval kan
worden aangezien als het toestaan van een premie aan de « t'-l:t-et toestaan van
een premie aan de « turpitudo " van de werlmemer ,, teTwijl l" J:litudo " van de
werknemer ,, te1·wijl l 0 verweerder van conclusie staande hi(C)l :l. eiseres in haar
het werk afwezig bleef om de reden dat verweerder ingevolge ( dat wanneer
hij een tijd lang in de gevangenis door- fout " in de gevangenis v ~'>ell « vrijwillige
bracht ten gevolge van een regelmatige de loop van het jaar dat \0\rbleven lweft in
veroordeling, zodat hij zich niet in een ongeval voorafgaat, e:t- aan het arbeidsstaat van werkloosheid bevond, maar van het lo.on dat hij geJSeen aanvulling
integendeel van het werk afwezig was heeft verd1end moet plaq, Ul'ende dit jaar
gebleven om hem persoonlijke redenen indien hij alsdan zijn Pl'e ts hebben daar
(schending van artikel 6, lid 8, van de kunnen verrichten zullt 8 '"taties niet heeft
gecoordineerde wetten), 2° het vonnis ingevolge ziekte, oproe l?-let is gebeurd
derhalve een verwarring heeft begaan oproeping on~~r de wap:11lg of wedertussen de redenen die persoonlijk zijn aan of lockout, biJ tussenp 0 , ls, werkstaking
de werknemer, waaronder ziekte, oproe- ongeregeld in het bed!·i ·~ell geregeld of
ping of wederoproeping onder de wapens, werkloosheid, of welke J Voorkomende
werkstaking of lockout, en de redenen vaardigde toevallige wel'kil!dere gerechtdie eigen zijn aan het bedrijf, namelijk bij ding van arti~el.6, lid 8 °0sheid (schentussenpoos vocirkomende werkloosheid of van de gecoordmeerd 0 ' 'Vl'oeger lid 9
elke andere gerechtvaardigde toevallige arbeidsongevallen), 2° lie Wetten op d~
werkloosheid (schending van aile ingeroe- weerder wegens zijn " y ~. feit dat Verpen wetsbepalingen) ; het tweede, uit de een aantal maanden it1 l'IJwiiiige fout ,
schending van de artikelen 6, leden l en heeft doorgehracht aall ~;~e gevangenis
8, van de gecoordineerde wetten op de hoegenaamd geen abnorlll1J1I afwezigheid
arbeidsongevallen, het laatste lid zoals vaardigd karakter heeft Cia] en gerechtgewijzigd door artikel 8, § I, van de wet vonnis dit karakter IIiet15egeven, en het
van 10 juli 1951, en 97 van de Grondwet, door vast te stellen dat d 'Verantwoordt
ergelijk verblijf
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in de gevangenis toch uitzonderlijk is
(schending van alle ingeroepen wetsbepalingen) :
Overwegende dat eiseres het vonnis
verwijt bij de berekening van het basisloon van verweerder, die het slachtoffer
werd van een arbeidsongeval, rekening
te hebben gehouden met een aantal
maanden welke hij tijdens het referentieja.ar in de gevangenis doorbracht, te1·wijl,
volgens eiseres het basisloon enkel diende
berekend te worden op grond van de
1naanden gedurende welke verweerder
werkelijk in dienst van zijn werkgever
was;
Overwegende dat, volgens de vermeldingen van het vonnis, verweerder twee
gevangenisstraffen opliep, de ene wegens
onopzettelijke doding en onopzettelijke
verwondingen, de andere wegens dronkenschap aan het stuur ;
Overwegende dat de werkloosheid die
veroorzaakt wordt door de niet-uitvoering van een arbeidsovereenkomst, welke
het gevolg is van het ondergaan van een
opgelopen gevangenisstraf, een gerechtvaardigde toevallige werkloosheid uitmaakt, die tot berekening van een hypothet.ische bezoldiging aanleiding geeft,
overeenkomstig artikel 6, lid 8, van de
gecoordineerde wetten betreffende de
vergoeding van de schade voortspru.itende uit de arbeidsongevallen, zoals
gewijzigd door artikel 8, § 1, van de wet
van 10 jclii 1951, behoudens het geval
waarin het feit gepleegd werd met het
oogmerk om de werkloosheid te veroorzaken;
Dat de bewoordingen « gerechtvaardigde toevallige werkloosheid " in deze
wetsbepaling inderdaad de werkloosheid
bedoelen die veroorzaakt wordt door een
toevallige en gerechtvaardigde niet-uitvoering van de arbeidsovereenkomst, dit
is door een abnormale en onopzettelijke
niet-uitvoering;
Overwegende dienvolgens dat de rechtbank, door een in de aangehaalde omstandigheden ontstane afwezigheid van
het werk te beschouwen als een geval van
toevallige en gerechtvaardigde werkloosheid geenszins bovenvermeld artikel 6,
lid 8, geschonden heeft en geenszihs de
redenen van toevallige en gerechtvaardigde werkloosheid die aan de werknemer
eigen zijn heeft verward met die welke
aan het bedrijf eigen zijn, vermits de in
bedoelde wetsbepaling vermelde redenen
van werkonderbreking die eigen zijn aan
de werknemer niet op beperkende wijze
worden opgesomd ;

Overwegende dat beide middelen dienvolgens naar recht falen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten,
10 november 1966. - 18 kamer. Voorzitter en Ve?·slaggever, H. Rutsaert,
raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkluidencle conclusie, H. Paul Mahaux,
advocaat-generaal. Pleite?·, H. Van
Ryn.

I e KAMER. -

12 november 1966.

1° BEWIJS.

SOHRIFTELIJK BEWIJS. BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. BURGERLIJKE ZAKEN. MODELCONTRACT VOOR DE VERPLIOHTE AANSPRAKELIJKREIDSVERZEKERING INZAKE
MOTORRIJTUIGEN.- ARREST DAT EEN
BEDING VAN RET CONTRACT UITLEGT.
U!TLEGGING VERENIGBAAR MET DE
BEWOORDINGEN VAN DIT BEDING. GEEN SCRENDING VAN DE BEWIJSKRAOHT VAN RET OONTRAOT.

2°

GEWIJSDE. STRAFZAKEN. ARREST VAN VEROORDELING.- BURGERLUKE REORTER DIE BESLIST DAT RET
MISDRIJF, VOORWERP VAN DEZE VEROORDELING, NIET IS BEGREPEN TUSSEN
DE MISDRIJVEN VOORZIEN BIJ EEN
CONTRACT GESLOTEN TUSSEN DE VEROORDEELDE EN EEN DERDE. GEEN
SCHENDING VAN RET GEWIJSDE.

1° Schendt de bewijslcracht niet van het
becling 25, 6°, van een verzelceringscont1·act clat ove1·eenstemt met het model·
cont1·act voo?· de veTplichte aanspmke·
lijkheiclsve1·zekering inzake moto?'?'ijt1ti·
gen, luidens hetwellc aan de veTzekeraat
een recht van veThaal op de verzekerings·
neme1' wordt toegelcencl wanneer, op het
ogenblilc van het ongeval, het mototvoe?·tuig we1·d bestuurd do01· een pe?·soorL
die niet voldeecl aan de voo?·waarden door
de Belgische wet en 1·eglementen voo1"gesc7L1'even om clat vom·tuig te mogen
besturen, het a?·rest dat, op grand van de
in gemelcl becling opgesomcle vo01·beelclen, beslist dat dit, naar de becloeli1~g
van cle pa?·t~ien, slechts toepassel~ik .is
in geval een bestuu1·cler het recht ntet
heeft of het recht ontnomen werd een
voe?·tuig te besturen en, bij gevolg, het
geval niet becloelt waa1· cle bestuurder
een hoeveelheicl alcoholische dranken had
gebruilct die deze, voorzien bij artikel2-8,

-351lid 1, van de wet van 1 me~ 1899, be?'eikt (1).
2o Miskent niet het gezag van het gewijsde
van een a1'1'est van veroo1·deling, in strafzalcen gewezen, de bu1·ge?·lijlce rechte?'
die beslist dat het misdrij f waarvoor deze
veroordeling werd ttitgesproken, niet is
begrepen tttssen de misd1·~jven voo1·zien
bij een contmct tussen de ve1·oordeelde
en een derde gesloten (2).
(NAAMLOZE \'ENNOOTSCHAP « LE SECOURS
DE BELGIQUE », T. TRUYENS.)

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 11 januari 1963 door het Hof
van beroep te Luik gewezen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1107, 1134,
1135, 1319, 1320, 1322, 1350, I351, 1352
van het Burgerlijk W etboek, 1, 4 van
de wet van 17 april 1878 bevattende de
voorafgaande titel van het W et?oek van
rechtspleging in strafzaken, 2-3, mzonderheid lid 1, van de wet van 1 augustu~ 1899
houdende herziening van de wetgevmg en
de reglementen op de politie van het ve~
voer, gewijzigd bij de wet van 15 apr1l
I958 en 97 van de Grondwet, doo1·dat
het bestreden arrest de rechtsvordering
van eiseres tot terugbetaling van de door
haar aan het slachtoffer van het ongeval
uitgekeerde vergoedingen afwijst, in zover gezegde vordering steunde op de
artikelen 24 en 25, 6, van de algemene
voorwaarden van de op I2 juni 1959 door
partijen ondertekende verzekeringspolis
van burgerlijke aansprakelijkheid, op
grond dat er geen aanwijzingen voorhanden zijn dat verweerder aan de wettelijke en reglementaire voorwaarden tot
het besturen van een voertuig niet valdeed, te1·w~jl deze onbepaalde en dubbelzinnige grond met een ontbreken van
redenen gelijkstaat, daar hij in het midden laat of het hof van beroep in rechte
oordeelt dat verweerder, hoewel hij, bij
een in kracht van gewijsde gegaan arrest
van het Hof van beroep te Luik van
30 mei 1961, ten gevolge van het ongeval
veroordeeld werd wegens overtreding van
(1) Cass., 25 november 1965 (Bull. en PA-

src., 1966, I, 402) en de noot.
(2) Raadpl. cass., 21 mei 1965 (Bull. en
PAsm., 1965, I, 1021) en de noot 1; 13 oktober
1966, s1tp1·a, blz. 197.

artikel 2-3 van de wet van I augustus
1899, gewijzigd bij deze van 15 april1958,
nochtans niet mocht beschouwd worden
als hebbende zijn motorrijtuig bestuur~~
op het ogenblik van het ongeval toen hlJ
niet voldeed aan de door de Belg1sche
wet en reglmnenten voorgeschreven voorwaarden om dat motorrijtuig te mogen
besturen, dan wei of het hof van beroep
eenvoudig in feite oordeelt dat generl:i
bewijs van het besturen van het voertmg
onder die omstandigheden voorhanden
was (schending van artikel 97 van de
Grondwet); doordat het bestreden arrest,
in het eerste geval, zowel het gezag van
het gewijsde, toegekend aan het arrest
van 30 mei I961, dat verweerder wegens
inbreuk op artikel 2-3 van de wet van
1 augustus 1899, gewijzigd bij deze van
15 april I958, veroordeeld heeft, miskent
als de overeenkomst tussen partijen die
aan eiseres een verhaal toekent in aile
gevallen waarin het motorrijtuig op het
ogenblik van het ongeval bestuurd wordt
door een persoon die niet voldoet aan de
:voorwaarden door de Belgische wet en
reglementen voorgeschreven on1. dat voertuig te mogen besturen, voormelde door
verweerder opgelopen veroordeling implicerende dat deze eventualiteit verwezenlijkt werd (schending van de artikelen I350, 1351, I352 van het Burgerlijk
Wetboek, I, 4 van de wet van 17 april
I878, 1107, 1134, 1135 van het Burgerlijk
Wetboek, en 2-3 van de wet van 1 augustus 1899, gewijzigd bij deze van 15 april
I958), en do01•dat het arrest, in het tweede
geval, de bewijskracht miskent van de
conclusie van eiseres voor het hof van
beroep, aangezien deze zich tot staving
van haar vordering uitdrukkelijk beriep
op de veroordeling van verweerder bij
het arrest van 30 mei 1961 « wegens het
feit meer dan 1,5 gram per duizend
alcoholgehalte in het bloed gehad te hebben » (schending van de artikelen 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wethoek), en bovendien de reden niet te kennen geeft van zijn weigering in de bij het
arrest van 30 mei I961 uitgesproken veroordeling het bewijs ervan te vinden dat
verweerder, op het ogenblik dat hij het
ongeval veroorzaakte, niet voldeed aan
de wettelijke en reglementaire vereisten
om zijn voertuig te mogen besturen
(schending van artikel 97 van de Grandwet) :
Overwegende dat het bestreden arrest,
na bij verwijzing naar de redenen van het
beroepen vonnis, te hebben vastgesteld
dat verweerder, bij een in kracht van
gewijsde gegaan arrest van 30 mei I961,

-352veroordeeld was wegens het besturen van
zijn voertuig op een ogenblik waarop
het alcoholgehalte in zijn bloed minstens
I,5 gram per duizend bedroeg, oordeelt
dat de door eiseres aan artikel 25, 6°,
van het verzekeringscontract ontleende
voorbeelden van gevallen waarin aan de
verzekeraar een verhaal tegen de verzekeringsnemer wordt toegekend, voorbeelden zijn waarin de bestucrrder niet voldoet aan sommige wettelijke voorwaarden
en waarin de bestuurder het recht antnomen is een voertuig te besturen, en
die derhalve « niet mogen worden uitgebreid » tot het Iitigieuze geval ;
Overwegende dat het arrest zodoende
te kennen geeft dat, naar het oordeel van
het hof van beroep, indien het bewezen
is dat verweerder zijn voertuig in die
bepaalde toestand van intoxicatie heeft
bestuurd, die orn.standigheid nochtans
· niet inhoudt dat verweerder mag worden
beschouwd als hebbende zijn motorrijtuig
bestuurd op het ogenblik van het ongeval
toen hij, in de zin van artikel 25, 6°, van
het verzekeringscontract, « niet voldeed
aan de voorwaarden door de Belgische
wet en de reglementen voorgeschreven
om dat motorrijtuig te mogen besturen » ;
Overwegende dat de beweerde onbepaaldheid of dubbelzinnigheid in de nJ.otivering niet voorhanden is ;
Overwegende dat nit het antwoord op
het eerste middel zal blijken dat hot arrest, door aldus te beslissen noch het
gezag van het gewijsde miskent van het
arrest van 30 mei I96I waarbij verweerder wegens inbreuk op artikel 2-3 van de
wet van I augustus I899 word veroordeeld, noch de bewijskracht van het tussen partijen gesloten verzekeringscontract;
Overwegende dat het middel feitelijke
grondslag mist ;
Over hot eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen ll07, ll34,
ll35, I3I9, 1320, I322, I350, 1351, I352
van hot Burgerlijk Wetback, I, 4 van de
wet van I7 april 1878 bevattende de
voorafgaande titel van het Wetback van
rechtspleging in strafzaken, 2-3, inzonderheid lid I, van de wet van I augustus
I899 houdende herziening van de wetgeving en van de reglementen op de politic van het vervoer, gewijzigd bij de wet
van 15 april I958, en 97 van de Grandwet, dom·dat het bestreden arrest de
rechtsvordering van eiseres tot terugbetaling van de door haar aan het slachtoffer van hot ongeval uitgekeerde vergoedingen afwijst, in zover gezegde vor-

dering steunde op de artikelen 24 en 25,
6, van de alg<>mene voorwaarden van de
op I2 juni 1959 door partijen ondertekende verzekeringspolis van burgerlijke
aansprakelijkheid, om de reden dat uit
geen enkel element van het geding met
enige zekerheid kan afgeleid worden dat
verweerder niet meer de nodige geschiktheid bezat om een voertuig te besturen,
dat hot in zijn bloed vastgestelde alcoholgehalte niet noodzakelijk op dergelijke
ongeschiktheid wijst, dat de gedraging
van verweerder niet eens met enige waarschijnlijkheid kan toegeschreven worden
aan eon abnormale toestand van zijnentwege, dat een ongeval, zoals dit door
verweerder veroorzaakt, aan ieder bestuurder die een ogenblik onoplettend is
kan overkomen, dat, zelfs zo het door
eiseres op zich gen01nen risico verzwaard
word, dan nog dergelijke verzwaring niet
bewust geschiedde, dat de voorbeelden
door eiseres aangehaald en getrokken uit
de verzekeringspolis, waarbij haar een
recht van verhaal wordt toegekend wanneer de bestuurder niet voldoet aan sommige wettelijke voorwaarden, niet mogen
uitgebreid worden buiten hun raam,
waarin uitsluitend behoren gerangschikt
te worden al de mogelijke redenen die een
persoon hot recht ontnemen een voertuig
te besturen, en niet die welke hem ertoe
zouden moeten aanzetten van dit recht
geen gebruik te maken, en dat er geen
aanwijzingen voorhanden zijn dat verweerder aan de wettelijke en regl01nent>1ire voorwaarden tot hot besturen van
een voertuig niet voldeed, teTwijl de ingeroepen, bij overeenkomst vastgelegde
bepalingen, zonder voorbehoud, ten behoove van de verzekeraar een recht van
verhaal tcgen de verzekerde bedingen,
tot terugbetaling van de vergoedingen
welke ten gevolge van eon ongeval verschuldigd zijn, in aile gevallen waarin
het motorrijtuig op hot ogenblik van hot
ongeval bestuurd wordt door een persoon
die niet voldoet aan de door de Belgische
wet en reglementen voorgeschreven voorwaarden, en te1·wijl deze eventualiteit
verwezenlijkt was aangezien verweerder
ten gevolge van het ongeval, bij. eon in
kracht van gewijsr:le gegaan arrest van
het Hof van beroep te Luik van 30 mei
I96l veroordeeld word, om, bij overtreding van artikel 2-3 van de wet van
I augustus I899, gewijzigd bij doze van
I5 april 1958, zijn motorrijtuig op een
openbare plaats bestuurd te hebben, na
alcoholische dranken in zodanige hoeveelheid te hebben gebruikt dat het
alcoholgehalte in zijn bloed, op het ogen-

-353blik dat hij bestuurde, ten minste
1,5 gram per duizend bedroeg, en hij
bijgevolg niet voldeed, op het ogenblik
van het ongeval, aan de wettelijke vereisten om zijn motorrijtuig te besturen, en
terwijl derhalve het arrest, door desniettemin op de .hierboven aangeklaagde
gronden te weigeren de op bedoelde conventionele bepalingen gestecmde vordering in te willigen, het gezag van het
gewijsde van meergemeld arrest van
30 mei 1961 miskent (schending van de
artikelen 1350, 1351, 1352 van het Burgerlijk Wetboek, 1, 4 van de wet van
17 april 1878 en 2-3, inzonderheid lid 1,
,van de wet van 1 augustus 1899), alsmede
·de bewijskracht van de verzekeringspolis
(schending van de ertikelen 1107, 1134,
1135, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk
Wetboek en 2-3 van de wet van 1 augustus 1899), en in elk geval het verwerpen
van de vordering van eiseres niet naar de
eis van de wet met redenen omkleedt
(schending van artikel 97 van de Grandwet) :
Overwegende dat, luidens artikel 25,
6°, van het tussen partijen gesloten verzekeringscontract, het in artikel 24 bepaalde recht van verhaal op de verzekeringsnemer aan de verzekeraar wordt
toegekend << wanneer het 1notorvoertuig
op het ogenblik van het ongeval bestuurd
wordt door een persoon die niet voldoet
aan de voorwaarden door de Belgische
wet en reglementen voorgeschreven om
dat voertuig te mogen besturen, bij voorbeeld door een persoon die van het recht
om te sturen vervallen verklaard is of een
persoon die de vereiste minimmnleeftijd
niet bereikt heeft » ;
Overwegende dat het arrest beslist dat
de omstandigheid dat verweerder, bij een
in kracht van gewijsde gegaan arrest van
30 mei 1961, werd veroordeeld wegens
inbreuk op artikel 2-3 van de wet van
1 augustus 1899, niet betekent dat de in
artikel '25, 6°, van het contract bedoelde
eventualiteit verwezenlijkt was ;
Overwegende dat het arrest tot staving van die beslissing erop wijst dat de
in de voormelde bepaling van het verzekeringscontract opgesomde voorbeelden
van gevallen waarin aan de verzekeraar
een verhaal tegen de verzekeringsnemer
wordt toegekend wanneer de bestuurder
niet voldoet aan sommige wettelijke
voorwaarden,
voorbeelden
betreffen
waartoe uitsluitend die redenen behoren
die een persoon << het recht ontnemen een
voertuig te besturen >> en << niet die welke
hem ertoe zouden moeten aanzetten van
dit recht geen gebruik te maken ll, en dat
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die voorbeelden niet buiten dit kader
mogen worden uitgebreid tot gevallen
zoals het litigieuze ;
Overwegende dat het arrest zodoende
zijn beslissing naar de eis van artikel 97
van de Grondwet passend met redenen
omkleedt;
Overwegende dat uit het bovenstaande
tevens blijkt dat het arrest de termen van
artikel 25, 6°, van het verzekeringscontract << voertuig bestuurd door een persoon die niet voldoet aan de voorwaarden
door de Belgische wet en reglementen
voorgeschreven om dat voertuig te mogen
besturen >> interpreteert als enkel zulke
categorieen van personen bedoelende die,
luidens die wet of die reglementen, het
recht niet hebben of van het rt>cht vervallen zijn verklaard om een motorrijtuig
te besturen ;
Overwegende dat het arrest zodoende
van dit artikel 25, 6°, geen uitleg geeft
die met de termen ervan onverenigbaar
is;
Overwegende dat het arrest, door vast
te stellen dat, gezien de interpretatie die
het van voormeld artikel 25, 6°, geeft, de
daarin bedoelde eventualiteit door de
veroordeling van verweerder wegens inbrenk op artikel 2-3 van de wet van
1 augustus 1899 niet verwezenlijkt was,
evenmin het gezag van het gewijsde miskent van het arrest van 30 mei 1961 waarbij verweerder wegens inbreuk op die
wetsbepaling veroordeeld werd ;
Overwegende dat het middel feitelijke
grondslag mist ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
12 november 1966. 1e kamer. VooTzitte1·, H. Belpaire, raadsheer waarnemend voorzitter.
Ve1·slaggeve1·,
H. de Vreese.- Gelijkl~tidende conclusie,
H. R. Hayoit de Termicourt, procureurgeneraal. - PleiteTs, HH. DeBruyn en
Van Leynseele.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- BuRGERLIJKE ZAKEN.
Ers TOT VERGOEDINGEN VAN DE
HUURDER VAN EEN LANDELIJK GOED.
CONCLUSIE DIE DE REDENEN VERMELDT WAARVOOR DIE VERGOEDINGEN
DOOR DE EIGENAAR VERSCHULDIGD

-354ZIJN.- VONNIS DAT DE EIS VERWERPT
OP DE GROND ALLEEN DAT DE EIGENAAR
NIET WETTELIJK VERPLICHT IS DIE
VERGOEDINGEN TE BETALEN.- VoNNIB NIET REGELMATIG MET REDENEN
OMKLEED.

Is niet regelmatig gemotiveenl het vonnis
dat, om een eis tot ve1·goedingen doo1· de
huunler van een lcindelijlc goed ingesteld
te verweTpen, zich ertoe bepe1'7ct te verlcla1'en dat de eigenaar niet 1vettelijlc ve?·plicht is die vm·goedingen te betalen,
terwijl de huunler in zijn conclusie de
redenen ve1·meldde waa1•vom· bedoelde Ve?'goedingen door de eigenaa1· ve1·schuldigd
waren. (Grondwet, art. 97.)
(MEERSJ\iAN, T. HUYGHE EN CONSOORTEN.}

ARREST.

RET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 12 november 1964 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te V eurne ;
Overwegende dat, nu de beide voorzieningen dezelfde beslissing bestrijden,
de zaken ingeschreven onder de nummers 212 en 251 van de algemene rol
samenhangend zijn ;

I. W at de voorziening betreft in de
zaak nr 212:
Overwegende dat eiser, blijkens akte
van l l februari 1966, welke aan de verweerders werd betekend en op 1 maart
daaropvolgend ter griffie van het Hof
overgelegd, afstand heeft gedaan van
zijn voorziening, met aanbod van betaling van de kosten ;
II. Wat de voorziening betreft in de
zaak n" 251 :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 3 van de wet
van 26 juli 1952 tot beperking van de
pachtprijzen en tot intrekking van de
ministeriele besluiten van 30 mei 1945
en 30 november 1946, 1319, 1320, 1322
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet, doordat het bestreden vonnis,
nu het instellen van de vordering door
de eerste, vierde en vijfde verweerders en
door de rechtsvoorganger van de tweede,
derde en vierde verweerders voorafgegaan
was door een oproeping in verzoening op
1 februari 1962, zoals blijkt uit de inleidende dagvaarding ten verzoeke van

gezegde partijen betekend op 13 februari
1962, nu deze vordering er toe strekte
eiser te horen veroordelen tot het betalen
van een pachtprijs van 11.838 frank
vervallen op 1 ok:tober 1961 voor een
perceel weide, groot ongeveer 3 ha. 94 a.
60 ca., en nu eiser in zijn voor de rechtbank van eerste aanleg genomen conclusie
had laten gelden dat hij tot dan toe,
overeenkomstig de pachtbrief, als pachtprijs 1.800 frank par hectare, hetzij
7.092 frank had betaald, de vordering
van de verweerders en hun rechtsvoorganger gegrond heeft verklaard, om de
reden dat eiser staande hield dat de
pachtprijs op 1.800 frank per hectare
moest worden bepaald doch dat de normale pachtwaarde van de weide op
3.000 frank per hectare moest worden
geraamd, tenvijl, eerste onde1·deel, op grond
van artikel 3 van voormelde wet van
26 juli 1952, de rechter eiser niet mocht
veroordelen tot het betalen van de normale pachtprijs in plaats van de bedongen pachtprijs daar het ging om een
pachtprijs vervallen vooraleer dat eiser
in verzoening werd opgeroepen ; tweede
onde1·deel, de conclusie door eiser voor de
rechtbank genomen er niet aileen toe
strekte te doen aannemen dat de pachtprijs op 1.800 frank per hectare moest
worden bepaald, wijl eiser daarbij in gezegde conclusie liet gelden dat zulks de
bedongen en tot nu toe betaalde pachtprijs was, zodat het vonnis de bewijskracht heeft miskend welke door de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek aan gezegde conclusie wordt
gehecht ; de1·de ondenleel, het vonnis zodoende het middel van eiser, zoals dit
in werkelijkheid in zijn conclusie geformuleerd was, onbeantwoord heeft gelaten, hetgeen een schending van artikel 97
van de Grondwet uitmaakt :
Overwegende dat eiser voor de rechter
in hoger beroep, als verweer tegen de
recht.svordering tot betaling van een
pachtprijs, groot 11.838 frank, concludeerde dat, in aile geval, de pachtprijs
zou worden bepaald op de bij geschrift
bedongen prijs, zijnde 7.892 frank;
Overwegende dat het vonnis zich ertoe
beperkt erop te wijzen dat de eerste
rechter de normale huurwaarde van de
weide stelt op 3.000 frank per hectare
en dat " die raming te beamen is » ;
Dat het vonnis zodoende de conclusie
van eiser niet passend beantwoordt ;
Dat het derde onderdeel van het middel gegrond is ;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grond-

-355wet, doo1·dat bet bestreden vonnis de
vordering van de verweerders en van hun
rechtsvoorganger, strekkende tot bet bekomen van 15.000 frank schadevergoeding wegens bet niet onderhouden van de
grachten, gegrond heeft verklaard en de
vordering van eiser, strekkende tot bet
bekomen van vergoeding voor navette,
geringere opbrengst en vervoer van delfaarde, ongegrond heeft verklaard, zonder
passend te antwom·den op de conclusie
door eiser voor de rechtbank van eerste
aanleg genomen en waarin hij liet gelden :
1o dat in 1946 er geen grachten bestonden
en dat, meer bepaald, de drinkgracht in
1943-1946 volledig ondergelopen en bezonken was zodat zij na de oorlog niet
meer bruikbaar was en zelfs niet meer
bestond, 2° dat hij recht had op 928 frank
als vergoeding wegens navette, 3° dat de
vergoedingen die hij vorderde wegens
geringere opbrengst en vervoer van delfaarde betrekking hadden op verbeteringswerken waarvoor de eigenaars vm·goeding
verschuldigd zijn, terwijl dit gebrek aan
antwoord op de conclusie van eiser een
schending van artikel 97 van de Grandwet uitmaakt :
Overwegende dat het vonnis, met betrekking tot de door de verweerders tegen
eiser ingestelde rechtsvordering tot herstelling van de schade toegeschreven aan
het verzuim van onderhoud van de
grachten, zich ertoe beperkt erop te wijzen " dat de pachter de verplichting heeft
de grachten in goede staat van onderhoud
te stellen >> ;
Dat zo het vonnis aldus beslist dat de
· pachter dergelijke verplichting heeft
welke ook de staat weze van de bij de
aanvang van de pacht bestaande grachten, het geen antwoord verstrekt op het
door eiser voorgesteld verweer, luidens
hetwelk er, bij de aanvang van de pacht,
geen grachten meer bestonden ingevolge
overstroming ;
Overwegende dat het vonnis, met betrekking tot de door eiser tegen de verweerders ingestelde rechtsvordering, meer
bepaald wat de vergoeding voor de
navette betreft, helemaal geen antwoord
verstrekt op de conclusie van eiser ;
Dat het vonnis, wat de vergoedingen
wegens minderopbrengst en vervoer van
delfaarde betreft welke, naar de conclusie
van eiser, verband zouden houden met
door hem uitgevoerde verbeteringswerken, namelijk het aanleggen van noodgrachten, zich ertoe beperkt te verklaren
dat de eigenaar (de verweerders) niet
moet tussenkomen in de eventuele minderopbrengst van bet in pacht gehouden

goed en dat niets aanwijst dat de eigenaar
een vervoer van delfaarde moet bekostigen;
.,
Dat bet vonnis aldus evenmin aan bet
vormvoorschrift van artikel 97 van de
Grondwet voldoet ;
Om die redenen, voegt samen de zaken
ingeschreven onder de nummers 212 en
251 van de algemene rol; decreteert de
afstand van de voorziening in de zaak
nummer 212 ; veroordeelt eiser in de
kosten van die voorziening, daarin begrepen deze verbonden aan de memorie
van antwoord van de verweerders ; recht
doende in de zaak nummer 251, vernietigt bet bestreden vonnis ; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde
beslissing ; veroordeelt de verweerders
in de kosten; verwijst de zaak naar de
Rechtbank van eerste aanleg te leper,
zitting houdendein hoger beroep.
12 november 1966. 1e kamer. V oo1·zitte1· en V e1·slag gever, H. Belpaire,
raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkluidencle conclusie, H. R. Hayoit
de Termicourt, procureur-generaal.
Pleiters, HH. Bayart en Faures.

2e KAMER.- 14 november 1966.
1° CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN.- STRAFVORDERING.- VooRZIENING TEGEN DE BESLISSING IN HOGER BEROEP. - MID DEL DAT ALLEEN
DE REOHTSPLEGING VOOR DE EERSTE
REOHTER BETREFT.- MIDDEL VREEMD
AAN DE BEVOEGDHEID EN DAT AAN DE
REOHTER IN HOGER BEROEP NIET ONDERWORPEN WERD. - NIET-ONTVANKELIJKHEID.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.VORDERING VAN DE BURGERLIJKE
PARTIJ.- GEEN ANTWOORD OP HAAR
OONOLUSIE. NIET MET REDENEN
OMKLEDE BESLISSING.
1° Is niet ontvankelijk, tot staving van een
voorziening gerwht tegen cle beslissing
van cle 1·echter in hoger be1'0ep, een miclclel clat m·eemd is aan cle bevoegclheicl van
de rechter in hoge1· be1·oep en alleen cle
rechtspleging voo1' cle ee1•ste 1·echter betreft (1).
(1) Cass., 26 september 1966, supra, blz. 95.

-3562° Is niet 1·egelmatig met tedenen omkleed
de beslissing die een eis van de bu1·ge1'lijlce pa1·tij ve1·we1·pt zonde1· de 1·egelmatig
doo1· deze pa1·t1;j in conclusie aangevoerde
middelen te beantwoo1·den (1).
(WITTEVRONGEL,
T, VERBESSELT EN LIPPENS.)

ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 15 maart 1966 door het Hof
van beroep te Gent gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 190 en 2ll
van het Wetboek van strafvordering,
doordat het bestreden arrest, met wijziging van het bedrag van de aan eiseres
toegekende som, het vonnis a qtto door
de Correctionele Rechtbank te Brugge
op 7 april 1965 tussen partijen geveld,
heeft bevestigd, en zich aldus de nietigheid eigen heeft gemaakt waarmede gezegd vonnis was behept, ten gevolge van
het feit dat, nadat door arrest van 13 januari 1964 van het Hof van beroep te
Gent de zaak terug naar de Correctionele
Rechtbank te Brugge was verzonden,
deze rechtbank de:finitief over de vordering van eiseres uitspraak heeft gedaan
zonder dat het openbaar ministerie in
zijn vordering of advies werd gehoord :
Overwegende dat de beweerde nietigheid, welke aan de bevoegdheid vreemd
is, op de beslissing van de eerste rechter
betrekking heeft en niet v66r het hof van
beroep opgeworpen werd ; dat het bestreden arrest, door het vonnis waartegen
beroep te bevestigen, die nietigheid niet
heeft overgenomen, vermits het steunt
op eigen redenen en niet op die van bedoeld vonnis ;
Dat het middel derhalve niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1382, 1383 en 1384 van het
Burgerlijk W etboek, do01•dat het bestreden arrest, na beslist te hebben dat het
inkomstenverlies door eiseres geleden
slechts kon berekend worden op grand
van een gemiddelde jaarwedde en een
gemiddelde overurenvergoeding, verder
beslist dat de eerste rechter deze gemid-

(1) Cass., 9 mei 1966 (Bull. en PAsiC., 1966,
,I, 1139).

delden oordeelkundig heeft bepaald, en
dat hij terecht als vermoedelijke levensduur van het slachtoffer 28 jaar en als
levensduur als leraar 22 jaar heeft aangenomen, terwijl deze beschouwingen
geen passend antwoord uitmaken op het
middel waardoor eiseres in haar conclusie, v66r het Hof van beroep genomen,
liet gelden dat de eerste rechter rekening
had moeten houden met de thans reeds
geldende wettelijke barema's en verhogingen, daar de rechter uitspraak dient
te doen volgens de op het tijdstip der
einduitspraak geldende konkrete gegevens, betreffende de wedden, de overurenvergoeding en het pensioen :
Overwegende dat het bestreden arrest
de in het middel vermelde conclusie passend beantwoordt door erop te wijzen
" dat indien de jaarwedde van het onderwijzend personeel evenals de periodieke
weddeverhogingen die dit personeel overeenkomstig het aantal dienstjaren geniet,
in barema's zijn vastgelegd en derhalve
gekend zijn, er evenwel geen zekerheid
voor de toekomst bestaat wat de thans
geldende weddeaanpassingen betreft,
waarmede appellants rekening houdt om
]mar volledig inkomstenverlies te bepalen »;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1382, 1383 en 1384 van het
Burgerlijk Wetboek, do01·dat het bestreden arrest de vordering van eiseres heeft
afgewezen voor zover zij er toe strekte
vergoeding te bekomen voor het verschil
tussen het weduwepensioen, dat zij zou
genoten hebben voor de periode gaande
van 1991 tot 2002, ware haar echtgenoot
niet verongelukt, en het huidig bedrag
van haar weduwepensioen, om reden dat
moeilijk kan betwist worden dat dit verschilruimschoots gecompenseerd zou zijn
door de bedragen die eiseres van nu af
reeds en tot 1991 als weduwepensioen zou
ontvangen, terw~jl deze beschouwingen
geen passend antwoord uitmaken op het
middel waardoor eiseres, in haar conclusie, v66r het Hof van beroep genomen,
liet gelden dat ten onrechte de Rechtbank voormelde vordering om gezegde
red en had verwcrpen, daar, bij de berekening van de vergoeding wegens inkomstenverlies, de pensioenbijdrage afgehouden werd :
Overwegende dat eiseres, tot staving
van haar eis betreffende het verschil tussen het huidig bedrag van haar weduwe-

-357pensioen en het bedrag van dit pensioen
dat zij zou genoten hebben van 1991
tot 2002, indien haar echtgenoot niet
verongelukt was, bij conclusie aanvoerde
dat zij te meer aanspraak had op dit
verschil omdat haar huidig pensioen bij
de berekening van de vergoeding wegens
inkomenverlies afgehouden werd ;
Overwegende dat het bestreden anest
die conclusie niet beantwoordt en, zonder
zich dienaangaande uit te spreken, niet
kon beslissen dat de bedragen welke eiseres van nu af tot 1991 als weduwepensioen zal ontvangen, evenbedoeld verschil zullen compenseren;
Dat het middel gegrond is ;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1382, 1383 en 1384 van het
Burgerlijk W etboek, doordat het bestreden arrest beslist dat de vergoedingen
van eiseres rnoeten berekend worden op
grond van een kapitalisatie op de datum
van het overlijden van het slachtoffer,
om reden dat het inkomstenverlies berekend werd op basis van een gemiddelde
jaarwedde en een gemiddelde overurenvergoeding, terwijl deze beschouwing
geen passend antwoord uitmaakt op het
middel waardoor eiseres, in haar conclusie v66r het Hof van beroep genomen,
liet gelden dat kapitalisatie de waarde
van het jaarlijks betaalbaar inkomen
om wille van vervroegde uitbetaling diskonteert, en dat deze uitbetaling ten deze
niet gebeurt op de datum van het ongeval, doch na de gerechtelijke eindbeslissing, zijnde meer dan drie jaren na het
ongeval :
Overwegende dat de in het middel vermelde reden van het bestreden arrest geen
passend antwoord verstrekt op de con-·
clusie waarbij eiseres deed gelden dat de
kapitalisatie de waarde van het jaarlijks
betaalbaar inkomen, om wille van vervroegde uitbetaling, disconteert, en deze
betaling, ten deze, voor de reeds verlopen
jaren, niet gebeurt op de datum van het
ongeval, doch na de gerechtelijke eindbeslissing, zijnde meer dan drie jaren na
het ongeval ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zover het beslist dater geen
aanleiding bestaat om rekening te houden
met het verschil tussen het huidig bedrag
van het weduwepensioen en het bedrag
van dit pensioen dat eiseres zou genoten
hebben van 1991 tot 2002, indien haar
echtgenoot niet verongeluk:t was, en in
zover het, bij het berekenen van de ver-

goedingen, de kapitalisatie toepast op de
datum van het overlijden: van het slachtoffer ; verwerpt de voorziening voor het
overige ; beveelt dat melding van dit
arrest zal gemaakt worden op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ;
veroordeelt de verweerders in de helft
van de kosten, de overige kosten blijvende ten laste van eiseres; verwijst
de aldus beperkte zaak naar het Hof van
bel'oep te Brussel.
14 november 1966. - 2e kamer. Voo1·zitter, H. Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter.
Ve1·slaggever,
H. Naulaerts.- Gelijkluidende conclusie,
H. Krings, advocaat-generaal. - Pleiter,
H. Bayart.

2 8 KAMER. -

14 november 1966.

REOHTBANKEN. -

STRAFZAKEN. WETTELIJKE KWALIFICATIE.- PLICHT
VAN DE CORRECTIONELE OF POLITIERECHTER NA TE GAAN OF DE FElTEN AL
DAN NIET JUIST GEKWALIFICEERD WERDEN.- PLICHT EVENTUEEL DE WETTELIJKE KWALIFICATIE IN DE PLAATS TE
STELLEN VAN DIE WELKE AANVANKELIJK WERD GEGEVEN. INACHTNEMING VAN DE RECHTEN VAN DE VERDEDIGI:NG.

De correctionele- of politierechtsnwcht, bij
wie de zaak wettelijk aanhangig is, heeft
tot plicht na te gaan of de feiten al dan
niet juist gekwalificeerd we1·den en, naargelang van de uitslag van haar onderzoek, het werkelijk kamkter van de telastlegging te bepalen en eventtteel de wettelijke kwalificatie van de feiten in de
plaats te stellen van die Welke aanvankelijk werd gegeven, mits inachtneming
van de 1·echten van de ve1·dediging (1).
(BEROEPSVERENIGING
«DE TOEKOMST "' T. JACOBS.)
ARREST.

RET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 20 april 1966, in hoger beroep
gewezen door de Oorrectionele Rechtbank
te Tongeren ;
(1) Cass., 3 april 1922 (Bull. en PAsrc ..
1922, I, 230); 29 inei 1961 (ibid., 1961, I,
1047); 4 januari 1965 (ibid., 1965, I, 432) en
20 december 1965 (ibid., 1966, I, 551).
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tegen de beslissing over de strafvordering :
Overwegende dat eiseres, als burgerlijke partij, niet tot de kosten van de
publieke vordering werd veroordeeld, dat
haar voorziening derhalve niet ontvankelijk is;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de burgerlijke
vordering :
Over het eerste onderdeel van het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1134, 1315, 1319, 1320, 1322, 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 2
en 3 van het Strafwetboek, 4 van de wet
van 17 april 1878, de voorafgaande titel
van het W etboek van rechtspleging in
strafzaken inhoudende, 145, 147, I54,
159, I61, I74 en 183 van het Wetboek
van strafvordering, 5 van de wet van
1 mei I849 op de rechtbanken van gewone
en correctionele politie, I5 van de wet
van I juni 1849 op de herziening van de
tarieven in criminele zaken, I3, I4 en 3I
van de wet van 5 september I952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel, 1, 2 en 12 van het koninklijk
besluit van 12 december I955 betreffende
de vleeswinkels en de daarbij behorende
bereidingswerkplaatsen, 9, 97 en 107 van
de Grondwet, clooTclat de rechtbank in
hoger beroep, door het bestreden vonnis,
zich bij wege van bevestiging van de
beslissing van de eerste rechter onbevoegd verklaart om van de burgerlijke
vordering van eiseres kennis te nemen,
na vrijspraak van de verweerder, "verdacht van te Genk, op 27 april I965,
uitbater van een distributiebedrijf met
een afdeling van vers vlees, bereid en
verduurzaamd vlees, niet ten minste
vijf bezoldigde verkopers in dienst te
hebben : artikel I-2, koninklijk besluit
van 12 december I955 »,om de reden van
de eerste rechter, « dat immers hetgeen
door het besluit van I2 december 1955
verboden is, is << de verkoop van vlees »,
indien de inrichting niet voldoet aan de
vereisten van de wet ; dat het feit van
niet ten minste vijf bezoldigde verkopers
in dienst te hebben niet 8trafbaar is », en
om de eigen reden dat de betichting, ook
indien ze zou gewijzigd worden overeenkomstig de beroepsbesluiten van de burgerlijke partij (thans eiseres), enkel gesteund is op het niet in dienst hebben
van tenminste vijf bezoldigde verkopers ; dat deze bepaling enkel voorzien
was in artikel 2 van de wet van 3 maart

I954, dat deze wet, de zogenaamde
grendelwet, echter een toepassingsduur
had van vijf jaren en derhalve, vermits zij niet verlengd noch vernieuwd
werd, sedert 3 maart 1959 vervallen is;
dat een vervallen strafwet niet kan toegepast worden», terwijl de vervolging tegen
verweerder ingesteld was wegens het feit
dat uitmaakt het misdrijf omschreven in
de artikelen I en 2 van het koninklijk
besluit van I2 december I955, zoals dat
feit blijkt uit de tekst van deze in de
dagvaarding uitdrukkelijk aangehaalde
wetsbepalingen uit de tekst van de dagvaarding zelve, uit de conclusies van de
verdachte en van de burgerlijke partij,
uit het proces-verbaal van de inspectie
van de vleeshandel en uit het onderzoek
van de zaak dat in het zittingsblad van
de rechtbank van politie is vastgelegd,
te weten het feit een distributiebedrijf
te hebben geexploiteerd waar onder meer
vlees verkocht wordt, en bijgevolg vlees
te hebben verkocht, te koop gesteld en in
bezit te hebben gehad met het oog op
de verkoop onder onregelmatige omstandigheden wegens het ontoereikend bezoldigd personeel van het bedrijf, terwijl dit
feit bij de rechter aanhangig was en hij,
ook al moest hij het nader omschrijven
ten aanzien van de tekst der dagvaarding, het niet van zijn aard mocht afwenden, noeh een ander feit daarvoor in
de plaats mocht stellen, ten deze het feit
van niet tenminste vijf bezoldigdE. verkopers in dienst te hebben, om daarna de
verweerder van vervolging te ontslaan
en zich op de burgerlijke vordering van
eiseres onbevoegd te verklaren, zonder
de regelen die zijn kennisneming beheersen te schenden (schending van de artikelen 145, 159, I6I, I74 en I83 van het
Wetboek van strafvordering, 5 van de wet
van 1 mei 1849 en 4 van de wet van
17 april 1878), en de wettelijke regelen op
het bestaan en het bewijs van bovengemeld misdrijf en op de bestraffing ervan
(schending van de artikelen 13, 14 en 31
van de wet van 5 september 1952, 1, 2 en
12 van het koninklijk besluit van 12 december 1955, 154 van het vVetboek van
strafvordering en I315, 1382 en 1383 van
het Burgerlijk Wetboek), en ook niet zonder miskenning van de bewijskracht van
de bovenvermelde akten der rechtspleging, inzonderheid de dagvaarding van de
vervolgende partij en de conclusies van de
verdachte en de burgerlijke partij (schending van de artikelen I319, 1320, 1322
van het Burgerlijk Wetboek) en de bindende kracht van het gerechtelijk contract, gevormd door evengemelde con-
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clusies (schending van artikel 1134 van
het Burgerlijk Wetboek), terwijl, in elk
geval, de verdachte zich door zijn v66r
de eerste rechter genomen conclusie vrijwillig had verdedigd ten aanzien van het
feit, omschreven in de artikelen 1 en 2
van het koninklijk besluit van 12 december 1955, en de rechter dienvolgens de
tekst van de dagvaarding niet als voorwendsel mocht nemen om dat feit niet te
onderzoeken (schending van de artikelen 147 en 174 van het Wetboek van
strafvordering, 15 van de wet van 1 jtmi
1849 op de herziening van de tarieven
in criminele zaken, 5 van de wet van
1 mei 1849 en 4 van de wet van 17 april
1878) :
Overwegende dat het bestreden vonnis, met verwijzing naar de redenen van
het beroepen vonnis en om eigen redenen,
verweerder van de telastlegging vrijspreekt en zich onbevoegd verklaart om
van de burgerlijke vordering van eiseres
kennis te nemen, omdat de vervolging
enkel gesteund is op het niet in dienst
hebben van ten minste vijf bezoldigde
verkopers, en hetgeen door het koninklijk
besluit van 12 december 1955 betreffende
de vleeswinkels en de daarbij behorende
bereidingswerkplaatsen, verboden is, de
verkoop van vlees is, indien de inrichting
niet voldoet aan de vereisten van de wet,
het feit van vijf bezoldigde verkopers
in dienst te hebben niet strafbaar zijnde;
Maar overwegende dat de rechter, die
over een telastlegging uitspraak moet
doen, tot plicht heeft na te gaan of de
feiten al dan niet juist gekwalificeerd
werden en, naargelang van de uitslag
van zijn onderzcek, het werkelijk karakter van de telastlegging te bepalen en
eventueel een definitieve kwalificatie van
de feiten in de plaats te stellen van die
welke aanvankelijk werd gegeven, mits
inachtneming van de rechten van de verdediging;
Overwegende dat derhalve de rechter
ten deze diende na te gaan of het feit dat
bij hem aanhangig was er niet in bestond,
zoals eiseres het beweerde, bij overtreding
van artikel 1, 1°, h, van het koninklijk
besluit van 12 december 1955, vers, bereid of verduurzaamd vlees te hebben
verkocht in lokalen die niet uitsluitend
worden gebruikt voor de handel in vlees,
de afwijking bepaald bij artikel 2 van
evengemeld koninklijk besluit niet toepasselijk zijnde op verweerder, daar hij
geen uitbater is van een groot distributiebedrijf of een warenhuis waarin bestendig
ten minste vijf bezoldigde verkopers
werkzaam zijn ;

Overwegende dat het vonnis, door na
te laten zulks te doen, de artikelen 145,
159, 161, 174 en 182 van het Wetboek
van strafvordering geschonden heeft ;
Dat het onderdeel, wat die griefbetreft,
gegrond is;
Om die redenen, en zonder dat er aanleiding bestaat tot onderzoek van de
andere grieven van het eerste onderdeel
en van de tweede. en derde ondm de len
van het middel, welke geen uitgebreidere
vernietiging zouden ktmnen medebrengen, vernietigt het bestreden vonnis, doch
enkel in zover het de rechtbank onbevoegd verklaart om van de burgerlijke
vordering van eiseres kennis te nemen
en eiseres in de kosten van haar vordering in beide gedingen veroordeelt ; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt
verweerder in de kosten; verwijst de
aldus beperkte zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Leuven zitting houdende
in hoger beroep.
14 november 1966. - 2e kamer. Voorzitter, H. Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1wlaggever,
H. Naulaerts.- GeUjlcluidende conclusie,
H. Krings, advocaat-generaal. - Pleiter,
H. Dassesse.

Van dezelfde dag, drie gelijkaardige
arresten, in zake van dezelfde eiseres
tegen Houben B., Van der Linden G.
en Dams P., op voorzieningen gericht
tegen vonnissen op 20 april 1966 door
de Correctionele ·Rechtbank te Tongeren
gewezen.

2°

KAMER.-

14 november 1966.

1 o DESKUNDIGENONDERZOEK. STRAFZAKEN. SoHRIFTELIJKE EEDAFLEGGING. GESOHRIFT DAT AAN DE
VERZOEKENDE OVERHEID DIENT GERICHT TE WORDEN, ALVORENS DE DESKUNDIGE MET DE UITVOERING VAN ZIJN
TAAK BEGINT.

2° DESKUNDIGENONDERZOEK. STRAFZAKEN. SoHRIFTELIJKE EEDAFLEGGING. RICHTEN VAN HET GESCHRIFT AAN DE VERZOEKENDE OVERREID, ALVORENS DE DESKUNDIGE MET
DE UITVOERING VAN ZIJN TAAK BEGINT,

BEWIJS. ELEMENTEN DIE
.ACHT MOGEN GENOMEN WORDEN.

3°
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AANSPRAKELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST.
CONTR.ACTUELE .ADMINISTR.ATIEVE BEP.ALINGEN,
.ALS BIJL.AGE GEHECHT .A.AN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 5 OKTOBER 1955
TOT REGELING VAN DE OVEREENKOMSTEN BETREFFENDE DE .A.ANNEMINGEN
VAN WERKEN, LEVERINGEN EN TR.ANSPORTEN VAN DE STAAT. BEI'.ALINGEN HOUDENDE REGELING VAN DE
VERHOUDINGEN TUSSEN DE .AANNEMER
EN HET OPENB.A..AR BESTUUR. VER·
HA.AL VAN DE .AANNEMER TEGEN DE
DERDE DIE, S.AMEN MET HEM, .A.ANSPR.AKELIJK IS VOOR DE SCHADE.

1° W anneer de in st1•ajzalcen aangeduide
deslcundige sch1'iftelijk zijn eed aflegt,
client het gesch1·ijt dat de eedaflegging
inhmtdt aan de verzoekende ove1·heid
ge1·icht te wo1·den, alvo1·ens de deslc~tndige
met de uitvoe1·ing van zijn taak begint ( 1).
(Wetb. van strafv., art. 44, lid 3;
wet van 3 juli 1957, enig artikel.)
2° TYannee1• de in st1·ajzalcen aanged~tide
deslcundige schTiftelijk zijn eed aflegt,
mag het bewijs van het richten van het
gesch1·ijt, dat de eedaflegging inhoudt,
aan de vm·zoekende ove1·heid alvo1·ens de
desk~tndige met de uitvoe1·ing van zijn
taalc begint, blijlcen onde1' meer uit de
omstandigheden zelve waaTin de eed
moest afgelegd wonlen en afgelegd werd,
uit de bewo01•dingen . e~·van en uit de
afwezigheid van ellce andersluidende
ve1'melding vanwege de ve1·zoelcende overheid op het te1·uggestuurde en clegel~jlc
ingevulde jormulie1· van eeclaflegging (2).

3° A1·tilcel 30, B, van de contmctuele
administmtieve bepalingen, als bijlage
gehecht aan het lconinlclijlc besluit van
5 olctober 1955, volgens hetwellc de aanneme1' alle V001'Z01'gen moet t?'effen die
door de bouwlcunst en doo1' de speciale
omstandigheden w01·den ve1·eist om de
nabu1·ige eigendommen te vrijwm·en en
om te vermijden clat claa1·~n cloo1· zijn
schttld stooTnissen werden veroo?'Zaalct,
(1) en (2) Cass., 18 januMi 1965 (Bull. en
PAsro., 1965, I, 488); 26 september 1966,

supm, blz. 101.
(3) GRAND'Ry et FLAMliiE, Commentaire
p1·atiqtie de la 1'eglementation des ma1·ches publics, blz. 311.

regelt de veThoudingen tussen de aanneme?' en het openbaa1' bestuur ; hieruit
volgt niet dat de aannemer ajziet van
ieder verhaal op de schuldige derden,
namelijlc op degenen die, samen met
hem, aanspmlcelijlc weTden vm·lclaa1·d
voor bedoelde schade (3) .
(DE WIT EN PEETERS, T, GOOSSENS EN
CONSOORTEN ;
NA.AMLOZE
VENNOOTSCHAP « .ASSUR.ANTIE V .AN DE BELOISCHE BOERENBOND )), T. PEETERS EN
ONSEA.)
ARREST.
HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 26 maart 1966 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;

I. Wat betreft de voorzieningen van
Alfons De Wit, beklaagde, en de naamloze vennootschap « Assurantie van de
Belgische Boerenbond )), burgerlijke partij ;
Overwegende dat de voorziening van
de burgerlijlm partij beperkt is tot de
beslissingen van het bestreden arrest
waarbij a) het hof van beroep zich onbevoegd verklaart mu kennis te nemen van
de vordering door de burgerlijke partij
ingesteld tegen de echtgenot0n Frans
Onsea-Victorina Peeters, b) aan de burgerlijke partij alleen de helft van het door
haar gevorderde bedrag wordt toegewezen;

Overwegende dat de voorziening van de
beklaagde, voor zover zij gericht is tegen
de beslissingen van het bestreden arrest
waarbij uitspraak wordt gedaan over de
tegen hem ingestelde burgerlijke vorderingen, niet ontvankelijk is, daar deze
beslissingen, die geen uitspraak doen over
een betwisting omtrent de bevoegdheid,
geen eindbeslissingen zijn in de zin van
artikel 416 van het Wetboek van strafvordering, het arrest zich ertoe beperkende aan de burgerlijke partijen een
provisie toe te kennen en, voor het overige, de zaak op een latere datum uit te
stellen ten einde aan die partijen toe te
laten nader te concluderen wat betreft
het juiste bedrag van hun schade ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grondwet, 418 en 419 van het Strafwetboek,
1382 en 1383 vanhetBurgerlijk Wetboek,
doo1·dat het bestreden arrest beslist dat
eiser, verzekerde van eiseres sam en met
betichte Robert Peeters, verantwoorde-
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van Edward Claes veroorzaakte, en dat
de betichten Onsea en Victorine Peeters
niet verantwoordelijk zijn voor het ongeval daar zij er op mochten rekenen dat
eiser en Robert Peeters de nodige inlichtingen zouden nemen ter veilige uitvoering der werken, en daar zij dus de verplichting niet hadden deze personen uit
te nodigen om het huis en de fonderingen
te onderzoeken, en doo1•dat het arrest
dienvolgens eiser veroordeelt wegens
onvrijwillige do ding, de strafrechter onbevoegd verklaart om uitspraak te doen
over de vordering van eiseses tegen Onsea
en zijn echtgenote en slechts de helft
van haar vordering toekent tegen Robert
Peeters, zonde1· te antwoo1·den op het middel waardoor eisers in hun conclusies v66r
het Hof van beroep lieten gelden dat het
in hoofde van de betichten Onsea en
Victorine Peeters een schuldige nalatigheid was, zonder technische voorlichting,
de geweldige overbelasting der muren aan
te brengen en in stand te houden welke
voortsproot uit het plaatsen van buizen
met daarop rekken, die volgepropt werden met zware rollen stof, terwijl dit gebrek aan antwoord op het middel van
eisers tot gevolg heeft dat de beslissing
van het arrest betreffende de verantwoordelijkheid van eiser en betreffende
de vorderingen van eiseres niet voldoende
gemotiveerd is :
Overwegende dat de eisers, in hun conclusies v66r het hof van beroep, de beweerde bouwvalligheid van het huis van
de echtgenoten Onsea-Peeters aan een
reeks oorzaken toeschreven, waaronder
een beweerde overbelasting veroorzaakt
door het aanleggen van buizen met daarop rekken die volgepropt werden met
zware rollen stof;
Overwegende dat het arrest die conclusies afdoend weerlegt door vast te
stellen dat het bewezen is dat, zonder het
aanleggen van een sleuf, door eiser De
Wit, dicht tegen de gevel van het huis,
aanleggen waarvan de slechte uitvoering
te wijten is aan eiser De Wit en aan Robert Peeters, de beweerde bouwvalligheid
tot geen instorting zou geleid hebben;
Overwegende dat het arrest alzo al de
door de eisers aangevoerde oorzaken van
bouwvalligheid tegenspreekt ;
Dat, wat betreft de beweerde overbelasting in 't bijzdnder, het erop wijst dat
indien de leidende ingenieur en de aannemer het huis van binnen hadden onderzocht, wat onontbeerlijk en zeer gemakkelijk was, zij onmiddellijk zouden vastgesteld hebben dat het een oud gebouw

betrof, zonder keldering en met muren
« die door de uitbating van het bedrijf
van Onsea-Peeters zware lasten moesten
dragen », zodat zij zich ervan hadden
kunnen vergewissen dat met bijzondere
omzichtigheid te werk diende gegaan te
worden;
Overwegende dat het middel feitelijke
grondslag mist ;
En overwegende, ten aanzien van Alfons De Wit, dat de substantiele of op
straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. W at betreft de voorziening van
Robert Peeters :

A. In zover zij gericht is tegen de beslissing over de strafvordering :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 44, tweede en derde lid, van
het Wetboek van strafvordering zoals
aangevuld door het enig artikel van de
wet van 3 juli 1957, do01·dat het bestreden
arrest om de aansprakelijkheid van eiser
in cassatie te bepalen, steunt op de verklaringen van de deskundigen Feyen en
lVIeganck, aangesteld door de onderzoeksrechter op 28 augustus 1963, te1·wijl uit
geen enkel stuk van de rechtspleging
blijkt dat de deskundigen de bij het
ingeroepen artikel voorgeschreven eed
hebben afgelegd vooraleer hun opdracht
aan te vangen, en te1·wijl uit geen enkel
stuk van de rechtspleging blijkt dat de
deskundigen de bij het ingeroepen artikel
voorgeschreven eed hebben laten toekomen aan de opdrachtgevende overheid
vooraleer zij de uitvoering van hun opdracht aanvatten :
Overwegende dat uit de aan het Hof
regelmatig overgelegde stukken blijkt :
1° dat de heren Feyen en lVIeganck als
deskundigen werden aangesteld bij bevelschrift van de onderzoeksrechter van
28 augustus 1963 en dat het formulier,
waarop de eed schriftelijk diende te worden afgelegd, de deskundigen verzocht
dit stuk, ingevuld en ondertekend aan de
opdrachtgever terug te sturen, « alvorens
tot de uitvoering van hun opdracht over
te gaan »; 2° dat de deskundigen de formulieren waarop zij de eed hebben afgelegd in de termen van artikel 44, tweede
lid, van het W etboek van strafvordering,
respectievelijk op 28 augustus en 15 oktober 1963 hebben ondertekend; 3° dat
zij die formulieren aan de onderzoeksrechter hebben overgemaakt, zoals blijkt
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het dossier, waarin zij gerangschikt zijn
onmiddellijk na het bevel van 28 augustus
1963; 4° dat het verslag van de deslnmdigen verm.eldt dat zij hun opdracht hobben vervuld na « voorafgaandelijk " de
voorgeschreven eed schriftelijk te hebben
afgelegd;
Overwegende dat daaruit volgt, alsmede uit de afwezigheid van elke andersluidende vermelding vanwege de opdrachtgevende overheid op de teruggestuurde formulieren van eedaflegging, dat
de deskundigen schriftelijk hun eed hobben afgelegd, overeenkomstig het voorschrift van artikel 44, derde lid, van het
W etboek van strafvordering;
Overwegende dat het middel feitelijke
grondslag mist ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1319, 1320
van het Burgerlijk Wetboek, met name
van de bewijskracht van de artikelen 1,
1 en 2, 2 en 17 en het toegevoegd artikel 6,
vierde lid, van het bijzonder lastboek
nummer A12 betreffende de uitvoering
van het algemeen rioleringsplan van de
gemeente Veerle, 1134 van het Burgerlijk
Wetboek, 26A, 30 van de contractuele
administratieve bepalingen zijnde de
bijlage tot het koninklijk besluit van
5 oktober 1955 tot regeling van de overeenkomsten betreffende de aannemingen
van werken, leveringen en transporten
van de Staat (Staatsblad van 12 oktober
1955) en 97 van de Grondwet, dooTdat het
bestreden arrest stelt dat eiser samen met
de aannemer verantwoordelijk is voor de
gevolgen van de uitvoering der werken,
tenvijl de in het middel aangehaalde
bepalingen deze verantwoordelijkheid
slechts op de aannemer leggen, en te1·wijl
het arrest niet antwoordt op de conclusie
van eiser wamin gesteld was dat deze
aansprakelijkheid volgens artikel 30 van
de bijlage tot het koninklijk besluit van
5 oktober 1955 moest worden beoordeeld:
Overwegende dat het middel het bestreden arrest critiseert in zover het eiser
aansprakelijk stelt voor het ongeval, op
grand van zekere bepalingen van het
bijzonder lastboek;
Overwegende evenwel dat het arrest,
na de contractuele font van eiser te hobben toegelicht, eraan toevoegt dat << in
zover het stelsel van Peeters, dat hem
geen contractuele font kan aangewreven
worden, zou worden bijgetreden, er client
gewezen op de hem toekomende plicht
van algemene voorzichtigheid die blijft
bestaan buiten elke verbintenis om ,,

plicht welke het arrest daarna nader omschrijft;
Overwegende dat die reden, welke
door het middel niet bestreden wordt, volstaat om de beslissing wettelijk te rechtvaardigen, weshalve het middel, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk is;
Over het derde middel, afgeleid nit de
schending van artikel 97 van de Grandwet, cloonlat het bestreden arrest op tegenstrijdige motieven berust daar waar het
vaststelt dat het gevaar « door gewone
werklieden beseft werd " en dat het « door
iedereen beseft werd "• terwijl dergelijke
vaststelling een schuldige onvoorzichtigheid uitsluit van een niet bestendig aanwezig zijnde ingenieur, om voorzorgsmaatregelen te laten nemen die luidens
het arrest voor iedereen en met nmne
voor de ter plaatse werkende arbeiders
en a jm·tio1·i voor de aannemer die het
toezicht en de leiding van de werken had,
evident waren :
Overwegende dat het niet tegenstrijdig
is te beslissen, eensdeels dat het gevaar
dat verbonden was aan het graven van
een slouf te dicht bij de huizen, ook door
oningewijden kon ingezien worden, en
anderdeels dat eiser, als leide.r en opzichter van de werken, san~en met de aannemer, aansprakelijk is om de nodige
voorzorgsmaatregelen niet getroffen te
hebben;
Overwegende dat het middel feitelijke
grondslag mist ;
En overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietighoid vocrgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;

B. In zover zij €;ericht is tegen de beslissing over de bmgerlijke vordering :
1° Van de naamloze vennootschap
« Assurantie van de Belgische Boeren-

bond" :
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1134 van bet
Burgerlijk Wetboek en 22 van de wet
van l l juni 1874 houdende titel IX van
het eerste hoek van het W etboek van
Koophandel over de verzekeringen in
het algemeen, cloo1·dat het bestreden arrest eiser veroordeelt om de helft van de
door de Assurantie van de Belgische
Boerenbond voor rekening van De Wit
betaalde vergoedingen terug te betalen,
te1·wijl De Wit als aannemer luidens artikel 30, B, van de contractuele algemenn
bepalingen die schade zelf volledig moest
dragen en zijn verzekeraar, die in zijn
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rechten treedt, dienaangaande geen andere rechten bezit dan zijn verzekerde
en dus ook door die clausule gebonden
is :
Overwegende dat artikel 30, B, van de
« Contractuele administratieve bepalin-

gen ,, als bijlage gehecht aan het koninklijk besluit van 5 oktober 1955, volgens
hetwelk de aannemer alle voorzorgen
moet treffen cc die door de bouwkunst en
door de speciale omstandigheden worden
.vereist om de naburige eigendommen te
vrijwaren en om te vermijden dat daarin
door zijn schuld stoornissen worden veroorzaakt ,, de verhoudingen regelt tussen
de aannemer en het openbaar bestuur ;
Overwegende dat uit dit artikel niet
volgt dat de aannemer afziet van ieder
verhaal op de schuldige derden, namelijk
op degenen die, samen met hem, aansprakelijk worden verklaard voor bedoelde schade ;
Overwegende dat het middel naar recht
faalt;
2° Van de andere burgerlijke partijen :
Overwegende dat eiser verklaart afstand te doen van zijn voorziening ;
Om die redenen, en zonder acht te slaan
op de namens Alfons De Wit neergelegde
akte van afstand, welke van geen handtekening voorzien is, decreteert de afstand van de voorziening van Robert
Peeters, in zover zij gericht is tegen de
beslissingen van het best-reden arrest
waarbij uitspraak wordt gedaan over de
burgerlijke vorderingen van Bertha Goossens, weduwe Claes, de echtgenoten
Frans Onsea · Victorine Peeters en de
personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid Pecotex ; verwerpt de
voorzieningen voor het overige ; ver·oordeelt de eisers in de kosten.
14 november 1966. -

2e kamer. -

Vo01·zitte1·, H. Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter.
Ve1•slaggeve1",
H. Naulaerts.- Gehjkluidende conclttsie,
H. Krings, advocaat-generaal.- Pleite1·s,
HH. Bayart en Van Heeke.

2e RAMER. -

HUN AOTIEVE DIENST HEBBEN VOL·
BRACHT.- BROEDERS VAN DE DIENST·
PLIOHTIGE. WELKE, DE ENE, UIT HET
LEGER WERD WEGGEZONDEN VOOR DAT
HI.J ZI.JN DIENST VOLLEDIG VOLBRAOHT,
DE ANDERE, VRI.JGELATEN WERD OP
GROND VAN ARTIKEL 12, § 1, VAN DE
WET VAN 15 .JUNI 1951.- TOESTANDEN
DIE NIET ALS BROEDERDIENST IN AAN ·
MERKING RUNNEN GENOMEN ·woRDEN,

Voor het toestaan van de m·ijlating van
dienst, voo1·zien ten gunste van de dienst-.
plichtige waarvan drie broeders hun
actieve dienst volbmcht hebben, kan niet
in aanme1·king genomen worden de
toestand van twee b?"Oeders van de dienstplichtige, wellce, de ene, uit het Zeger
tve1·d weggezonclen v661· dat hij zijn
dienst volledig volbmcht, de andere,
wij gelaten we1·d van de dienst ve1·bonden
aan de lichting waaraan hij toebehooTde,
op gTond van artikel 12, § 1, van de wet
van 15 juni 1951 (1). (Dienstplichtwetten gecoi:irdineerd op 30 april 1962,
art. 12, § 1, 5o.)
(VANHAVERBEKE.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 19 juli 1966 door de Hoge
:Militieraad gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van artikel 12, § 1, 5°, van de op
30 april 1962 gecoi:irdineerde dienstplichtwetten, doordat de bestreden beslissing de door de broeders van eiser, Firmin
en Bernard, gedane dienst met een
broederdienst weigert gelijk te stellen
om reden dat de eerste uit het leger werd
weggezonden voo-r dat hij zijn dienst
volledig volbracht en dat de tweede voor
het speciaal contingent werd aangewezen
bij toepassing van artikel 113 van de
dienstplichtwetten van 2 september 1957,
nadat hij op grand van artikel 12, § 1,
van de wet van 15 juni 1951 met de lichting 1954 van de dienst werd vrijgelaten,
terwijl, wat de eerste betreft, zo hij weliswaar zijn actieve dienst niet volledig
volbracht heeft, hij er wel bijna negen
maanden van volbracht heeft, en wat de

14 november 1966.

DIENSTPLICHT. VRI.JLATING VAN
DIENST OP J\10RELE GROND.- DIENST·
PLICHTIGE WAARVAN DRIE BROEDERS

(1) Raadpl. cass., 19 maart 1956 (Bull. en

PAsiC., 1956, I, 764); 8 oktober 1956 (ibid,,
1957, I, 96); 26 april1965 (ibid., 1965, I, 889),
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tweede betreft, hij een militair met onbepaald verlof is die, in geval van nood,
zou opgeroepen worden om zijn eenheid
te vervoegen :
Overwegende dat de bestreden beslissing vaststelt dat eiser slechts twee
broederdiensten kan inroepen en dat de
diensten van twee andere brooders, Firmin en Bernard, om de in het middel
overgen01nen redenen, niet in aanmerking kunnen genomen worden ;
Dat zij terecht beslist dat deze twee
militietoestanden niet met een broederdienst mogen gelijkgesteld worden, vermits ze niet in de in beperkende zin te
interpreteren opsomming van artikel 12,
§ 1, 5°, voorkomen;
Dat het middel naar recht faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
14 november 1966. - 2 8 kamer. Voor·zitter, H. Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter.
Vet·slaggever·,
H. Wauters. - Gelijlcluidende conclusie,
H. Krings, advocaat-generaal.
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16 november 1966.

BELASTING.- GELIJKHEID VAN ALLEN
v66R DE WET. BEGRIP.

Het begrip van de gelijlcheid v66r de belasting vet·bieclt niet zelce?"e categ01'ieen van
but·get·s te tretfen, op voot•wam·de clat al
clegenen clie zich in clezelfcle feitelijlce
toestancl bevinclen gelij lcelij lc aangeslagen
wonlen ( 1).
(BRIMBOIS EN VAN ZEELAND, T. GEMEENTE
SINT-STEVENS-WOLUWE.)

ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
besluit op 27 augustus 1964 genomen door

(1) Oass., 16 maart 1908 en conclusies van
het openbaar· ministerie (B~tll. en PAsrc., 1908,
I, 126); 11 februari 1909 (ibid., 1909, I, 136);
22 maart 1911 (ibid., 1911, I, 182); 13 oktober
1913 (ibid., 1913, I, 432); 30 oktober 1922 en
19 maart 1923 (ibid., 1923, I, 34 en 242) ;
14 maart 1946 (ibid., 1946, I, 105), Zie ook :

de Bestendige Deputatie van de Provine
ciale Raad van Brabant ;
Over het middel afgeleid nit de schending van de artikelen 6, 97, 107 en 112
van de Grondwet, cloorclat het bestreden
besluit beslist dat de aanpalende eigenaars van de Oudstrijderslaan het meest
voordeel trekken uit de uitgevoerde
wegenwerken en dat « het principe van
de gelijkheid niet wordt geschonden
indien er geen enkel onderscheid wordt
gemaakt tussen de aanpalende eigenaars
van de straat ,, tet·wijl, eerste onclet·deel,
het besluit aldus geen passend antwoord
verstrekt op de middelen welke de eiseres
in hun reclamatie inriepen, narnelijk dat
de werken niet op een bijzondere wijze
de boordeigenaars hadden bevoordeligd
om de reden dat op de plaats van de
Oudstrijderslaan een straat altijd had
bestaan, die door de gemeente gekasseid
was, dat het niet met het oog op de toestand van de boordeigenaars is dat de
gemeente de verbreding van die open bare
weg heeft beslist doch omdat de Oudstrijderslaan tot de autoweg van Brussel
naar Luik toegang diende te verlenen,
zodat de litigieuze taks niet tot doel heeft
de terugbetaling te bekomen van een
dienst bewezen aan de boordeigenaars
maar wel aan al de inwoners van de
gemeente, dat het bedrag van de taks,
trouwens, het inkomen van de aanpalende
eigendommen overtreft en dat die werken
geen meerwaarde aan die eigendommen
hebben verleend, dat zulks enkel het
geval kon zijn voor de onbebouwde aanpalende gronden ; tweede onclercleel, wanneer de uitgevoerde werken tot voordeel
strekken niet enkel van de boordeigenaars
maar wel van al de inwoners van de
gemeente, de gelijkheid van de burgers
voor de wet niet wordt geeerbiedigd indien de taks bestemd om die werken te
bekostigen aileen de boordeigenaars treft :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat het bestreden besluit
de door eisers ingeroepen middelen op
passende wijze beantwoordt door erop
te wijzen « dat de bewuste taks niet noodzakelijk de terugbetaling is der kosten
van een door de gemeente aan do boord-

wanneer de belasting slechts een persoon
treft, cass., 17 oktober 1939, twee arresten
(ibid., 1939, I, 424 en 425), en 20 februari 1958
(A1or. Ve1'b1·., 1958, blz. 434), en wat de vrijstelling betreft, cass., 30 mei 1061 (Bull. en
PAsrc., 1961, I, 1048),
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eigenaars bewezen dienst ... ; dat de
gemeenten het recht hebben de kosten
van wegenwerken in een bepaalde straat
aileen ten laste te leggen van de boordeigenaars dezer straat, het is te zeggen
van hen die er het me est van genieten ... ;
dat geen enkele bepaling van een wet
of van het taksreglement de betaling van
de taks afhankelijk maakt van de voorwaarde dat die werken aan de boordeigenaars een meerwaarde gegeven hebben ... ; dat krachtens het principe van de
gelijkheid van de belasting al degenen
die zich in dezelfde feitelijke omstandigheden bevinden op dezelfde wijze dienen
belast te worden; dat de boordeigenaars
van een straat waar wegenwerken uitgevoerd worden niet kunnen gelijkgesteld
worden met de andere inwoners van de
gemeente ... ; dat de bebouwde eigendommen, ter gelegenheid van het uitvoeren van wegenwerken, evenzeer genieten
van een meerwaarde als de onbebouwde
eigendommen; dat het feit dat het bedrag
van de belasting hoger is dan de opbrengst
van de belaste eigendommen ten deze
geen invloed heeft en geenszins onwettelijk is; dat deze belasting, inderdaad, vergoed wordt door de waardevermindering
der eigendommen » ;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat het bes1uit in feite
vaststelt dat de boordeigenaars van de
openbare weg, waar wegenwerken worden
uitgevoerd, de dienst die eruit voortvloeit speciaal genieten ;
Overwegende dat het beginsel van de
gelijkheid van allen v66r de belasting
niet geschonden is wanneer de uitgaven
van de gemeente ten laste worden gelegd
van degenen die, in het bijzonder, uit deze
uitgaven voordeel hebben getrokken, en
wanneer al degenen die zich in dezelfde
feitelijke toestand bevinden gelijkelijk
aangeslagen worden ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;

(1) Nopens het begrip van fusie van ven·
nootschappen zie cass., 18 februa-ri 1946 (.A1'1".
Verbr., 1946, biz. 67).
(2) Nopens het verschil tussen fusie en
opslorping en de voorwaarden van die ve-r·
richtingen, raadpl. : RESTEAU, Les societes
anonymes, nrs 1306, 1381 en volg., 2374 en
volg. ; FREDERICQ, T1·aite de d1·oit commm·cial,
d. V, biz. 1037 en volg.; VANRYN, Principes
de d1·oit cornmercial, d. I, n' 8 852 en volg. ;
VAN REEPINGHEN en REYNTENS, Fonnulai1•e
de procedure cmnmm·ciale, d. I, n' 317; BAu,

En overwegende dat nit de regelmatig
aan het Hof overgelegde stukken niet
blijkt dat een middel, hetwelk de openbare orde raakt, van ambtswege dient te
worden opgeworpen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eisers in de kosten.
16 november 1966. 2e kamer. Voorzitter en Ve1•slaggever, H. van Beirs,
voorzitter. Gel~ikluidende conclusie,
H. Colard, advocaat-generaal. - Pleitm·,
H. Depret (van de balie bij het Hof van
beroep te Brussel).

2e
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1° VENNOOTSCHAPPEN.- HANDELSVENNOOTSCHAP. 0PSLORPING VAN
EEN VENNOOTSCHAP DOOR EEN ANDERE
VENNOOTSCHAP. BEGRIP.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
MoBILIENBELASTING. NATIONALE
CRISISBELASTING. VENNOOTSCHAP
MET RECHTSPERSOONLIJKHEID.- VER·
EFFENING VAN EEN VENNOOTSCHA.P
DOOR EEN ANDERE OPGESLORPT. VRIJSTELLING VAN DE MOBILIENBELASTING EN VAN DE NATIONALE CRISIS·
BELASTING VOORZIEN BIJ DE WET VAN
24 NOVEMBER 1953. - VooRWAARDE.

1° De opslorping van een handelsvennootschap doo1• een andere ve1·onde1'Stelt,
principieel, dat de aandeelhouders van
de opgeslorpte vennootschap hun 1"echten
van vennoten naa1· even1•edigheid in de
opsl01•pende vennootschap zouden behott·
den en dat, daartoe, hun inb1·eng in die
laatste vennootschap zou ve1·goed worden
mits toelcenning van aandelen die het
lcapitaal van de opsl01·pende vennootschap vm·tegenwoo1·digen (1) (2).
GNIET, «La fusion des societes en droit beige

»,

Revue pratique dtt nota1·iat, 1961, biz. 301 en
volg., in het bijzonder biz. 304; RAUCQ, «Des
fusions de societes », Annales du nota1·iat, 1929,
biz. 112 en volg., in het bijzonder biz. 119;

in Frankrijk : AUGER, « Fusion de societes »,
Revue des societes, 1925, biz. 53 en volg. ;
RIPERT, Tmite p1·atique de d1·oit commercial,
d. I, n' 8 1418, 1422 en 1423, en d. II, nrs 3100
en 3224 ; Encyclopedic Dalloz, Droit commercial, d. III, Sooietes, V° Fusion, n' 8 2, 6, 19
en volg.

-3662o De vr·iistelling van de mobiliiinbelasting en van de nationale crisisbelasting,
voot·zien bii de wet van 24 novembet·
1953, tot bevonlering van de opslot·ping
of de fusie van vennootschappen met
rechtspe~·soonliikheid, die in vet·etfening
wonlen gesteld dom· opslorping of fusie,
ve1·eist dat de aancleelhmtclers van de opgeslm·pte vennootschap hun t'echten van
vennoten naar evenredigheid in de opslorpende vennootschap zouden behouden
en dat, daartoe, hun inb1·eng in die
laatste vennootschap zou vergoed wo1•den
mits toekenning van aandelen die het
kapitaal van de opslorpende vennootschap ve~·tegenwoot·digen. z~tlks is het
geval niet wannee~· de aandelen door de
opslm·pencle vennootschap ~titgereikt aan
de bii f~tsie vet·etfende vennootschap
slechts een cleel van de tegenwaarde van
de inbt·eng ~titmaken, tegenwam·de welke
voo1· het ove~·ige uit obligaties bestaat (1).
(NAAMLOZE
VENNOOTSOHAP
cc IMMOBILIERE HOFEINDE ,, T. BELGISOHE
STAAT, MINISTER VAN FINANOI:iiJN,)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 27 mei 1964 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 15 van de bij besluit
van de Regent van 15 januari 1948 gecoordineerde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, 2, § 1, van de bij
besluit van de Regent vanl6 januari 1948
gecoordineerde wetten betreffende de
nationale crisisbelasting, gewijzigd door
de wet van 8 maart 1951, 1 en 3 van de
wet van 24 november 1953 tot bevordering van de opslorping of de fusie van
vennootschappen, doot·dat het bestreden
arrest, na geconstateerd of althans niet
ontkend te hebben dat, zoals eiseres in
haar conclusie v66r het hof van beroep
stelde, eiseres op 25 januari 1955 door de
naamloze vennootschap
cc Residentia
Serra " opgeslorpt werd door afstand aan
deze maatschappij van haar volledig
aktief en passief, gevolgd door haar onmiddellijke invereffeningstelling, beslist
dat op het likwidatieresultaat de mobi-

(1) Ten deze hadden de vennoten van de
opgeslorpte vennootschap vijf aandelen van
ieder 5.000 frank van de opslorpende vennootschap ontvangen en 115 obligaties, insgelijks

liiin- en de nationale crisisbelasting van
toepassing zijn en dat eiseres niet genoot
van de vrijstelling ingevoerd voor het
geval van opslorping door voormelde wet
van 24 november 1953, om de reden dat
deze opslorping was geschied mits uitreil~ing van vijf aandelen van de opslorpende vennootschap ten bedrage van
25.000 frank en van ll5 obligatien van
gezegde vennootschap voor een brutobedrag van 575.000 frank, dat deze operatic een verkoop uitmaakte tegen uitreiking van titels die aan alle maatschappelijke risico's zouden ontsnappen en
waarvan de terugbetaling aan elk begrip
van verdeling ontsnapte, dat het doel van
de wetgever van 1953 was een voorlopige
vrijstelling te verzekeren onder voorbehoud naderhand ter gelegenheid van
een volgende verdeling van het maatschappelijk bezit tot taxatie over te
gaan, en dat zulks voortvloeit uit de termen van artikel 3 van voormelde wet
van 1953, terwiy'l, daar het volledig aktief
en passief van eiseres aan de naamloze
vennootschap cc Residentia Serra " werd
overgedragen met OI=iddellijke invereffeningstelling van eiseres, men te doen
heeft met een opslorping in de zin van
artikel 1 van voormelde wet van 24 november 1953, te1·wiil gezegd artikel1 voor
de daarin bepaalde vrijstelling geen enkele bijkomende voorwaarde voorschrijft,
en namelijk niet bepaalt dat de overname
moet geschieden mits het uitreiken van
titels die aan het maatschappelijk risico
onderworpen zullen zijn en die het voorwerp zullen uitmaken van een latere
likwidatie waarop artikel 3 van voormelde
wet van 24 november 1953 toepasselijk
zal zijn :
Overwegende dat uit de aan het Hof
regelmatig overgelegde stukken blijkt dat
eiseres, op 25 januari 1955, in vereffening
werd gesteld en dat geheel haar actief en
passief overgedragen werd aan de naamloze vennootschap cc Residentia Serra >>
mits uitreiking van vijf aandelen van
deze laatste vennootschap, ten belope
van 25.000 frank, en van ll5 obligatien,
ten belope van 575.000 frank;
Overwegende dat eiseres voorhoudt dat
de inkomstenbelastingen en de nationale
crisisbelasting, luidens artikel 1 van de
wet van 24 november 1953, op die verdeling van haar maatschappelijk vermogen
van 5.000 frank ieder. De Administratie en
het beschreven arrest hebben geoordeeld dat
er verkoop bestond, ten bel ope van 575.000 fr.
(hetzij 115 x 5.000).

-367niet toepasselijk zijn, daar zij in vereffening werd gesteld ingevolge de opslorping
door voormelde vennootschap ;
Doch overwegende dat de door bedoelde wet in acht genomen opslorping
vereist dat de aandeelhouders van de
opgeslorpte vennootschap hun rechten
van vennoten naar evenredigheid in de
opslorpende vennootschap zouden behouden en dat, daartoe, hun inbreng in die
laatste vennootschap zou vergoed worden
mits toekenning van aandelen die het
kapitaal van de opslorpende vennootschap vertegenwoordigen ;
Dat zulks ten deze het geval niet was,
daar de uitgereikte aandelen slechts een
gering deel van de tegenwaarde van de
inbreng uitmaakten, tegenwaarde welke
voor haar grootste deel uit obligatien
bestond;
Dat het arrest dus wettelijk heeft kunnen beslissen dat de overeenkomst tussen
beide voormelde vennootschappen, ten
belope van het nominaal bedrag van de
toegekende obligatien, hetzij 575.000 fr.,
een verkoop en geen opslorping uitmaakte, zodat gezegde wet van 24 november 1953 ten deze niet van toepassing
was;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
16 november 1966. - 2• kamer. Voo1·zitter, H. van Beirs, voorzitter. Ve1·slaggever, H. De Bersaques. - Gelijlcluidencle conclusie, H. Colard, advocaatgeneraal. Pleiters, HH. Bayart en
Van Leynseele.
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KAMER. -

16 november 1966.

CASSATIEMIDDELEN.- DmECTE
BELASTINGEN. MIDDEL DAT EEN
GEJ\'IIS VAN ANTWOORD OP DE CONCLUSIE INROEPT.- MIDDEL DAT NIET
PRECISEERT WELKE EIS, VERWEER OF
EXCEPTIE NIET WERD BEANTWOORD.MIDDEL NIET ONTVANKELIJK.

(I) Cass., 11 mei 1965 (Bull. en PAsrc.,
1965, I, 967); verg. cass., 7 juni 1966 (ibid.,
1966, I, 1281).
(2) Cass., 28 september 1954 (An·. Vm·b1'.,
1955, biz. 36) ; 20 september 1955 (Bull. en
PAsrc., 1956, I, 13); 20 januari 1956, nota

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
AFTREKBARE
BEROEPSUITGA VEN EN
LASTEN.- BEZOLDIGING VAN DE FAJ\'IILIELEDEN DIE l\'IET DE ONDERNEJ\'IER
SA,l\'IENWERKEN. .
BEZOLDIGING
WELKE EEN NORJ\'IAAL LOON NIET OVERSCHRIJDT EN IN DE BEDRIJFSBELA,STING
AANGESLAGEN I S . - AFTREKBARE VERGOEDING. VERGOEDING DIE HETZIJ
.WERKELIJK HETZIJ FICTIEF l\'IAG ZIJN.

3°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEROEPSLASTEN EN UITGAVEN.- VERSCHILLENDE VERGOEDINGEN. VERGOEDING TOEGEKEND VOOR BEROEPSUITGAVEN. VERGOEDINGEN UITGESLOTEN VAN DE BEROEPSINKOMSTEN,
ZONDER DAT DEGENE DIE ZE ONTVANGT,
TEN OVERSTAA.N VAN DE FISCUS, HET
GEBRUIK ERVAN l\'IOET REOHTVAARDIGEN.- BEROEPSUITGAVEN IN HOOFDE
VAN DE WERKGEVER DIE ZE UITKEERT,
VooRWAARDEN.

1° Is niet ontvanlcelij lc het midclel clat een
gemis van antwoonl op de concl~tsie in1'oept, zonae?' te preciseren wellce eis,
vm•wee1· of exceptie niet ~vercl beantwoord (1).
2° De 1·egel volgens dewellce het loon van de
familieleden van cle onde1·neme1· ancler
clan zijn echtgenote, die met hem a1·beiden
tot de algemene kosten behoren, in zove1·
het een normaal loon niet overschrijclt,
is toepasselijk zowel op het fictief als
op het we1·lcelijk betaald loon (2). (Gecoordineerde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, art. 27, § 3,
al. 2.)
3° Inclien de ve1·goedingen toegekencl voo1•
beroepsuitgaven wo1·den beschouwd als
geen bm·oepsinlcomsten uitmalcende in
hoofcle van de gene clie ze ontvangt, zoncler
clat hij ten overstaan van de fisc~ts het
gebruilc e1·van moet 1'echtvaardigen, mogen niettemin die vergoedingen slechts
als be1'0epsuitgaven worden beschouwcl,
in hoofde van clegene clie ze . uitlceert,
indien hij cle we1•lcelijlcheicl, het bedrag
en het beclrij jska1·aktm· e1•van 1'echtvaa1·cligt (3). (Gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen,
art. 29, § 1, 26, § 2-3o.)
F.D. (A1·r. Verb1·., 1956, biz. 391, Bull. en
PASIC., 1956, I, 502); 12 februari 1957 (A1'1'.
Vm·b1'., 1957, biz. 460).
(3) Casa., 2 januari 1962 (Bull. en PAsrc.,
1962, I, 507) ; raaclpl. DRION DU 0HAPOIS,
« Regime fiscal cles inclemnites aiiouees pour
clepenses professionneiies "• J ou1·nal pratique
de dmit fiscal, 1962, biz, 229.

368(SAMYN, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 4 juni 1964 door het Rof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1317, 1318, 1319, 1320, 1322,
1354, 1356 van het Burgerlijk Wetboek,
26, vooral § 2, 3°, 27, § 3, 55, 56, 61, § 3,
65, 66 en 67 van de wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, gecoiirdineerd
bij besluit van de Regent van 15 januari
1948, en voor zoveel als nodig 7 tot 12
van de wet van 6 september 1895, gewijzigd bij artikel 1 van de wet van 23 juli
1953, dooTdat het bestreden arrest verklaart dat de administratie nopens het
beroepskarakter van de beweerde uitgave
van 3 t. h. op het zakencijfer, dit is een
deel van het door eiser aan zijn dochter,
directrice van het « Centre de Diffusion »,
toegekende en volgens de administratie
aanvaardbare loon, geen ammeembare
uitlegging geeft, zowel voor de jaren 19511952 als 1953-1954, teTwijl de administratie in haar eerste aanvullende conclusie bekende : « aangezien een aanvullend onderzoek, gesteund op documenten
door verhaler aan het Bestuur voorgelegd, heeft toegelaten vast te stellen dat
de dochter van verhaler geen vaste beclrijvigheid heeft gehad in de zaak
« O.D.I.A. » te Halluin gevestigd, dat zij
dan ook bij machte is geweest meer bedrijvig te zijn in het « Centre de Diffu" sion » te Brussel dan voorheen werd
vastgesteld >>, en zodoende toegaf: a) dat
zo vroeger door de administratie slechts
72.000 frank werd aanvaard voor de jaren
1951 en 1952, en120.000 frank voor dejaren 1953 en 1954, omdat de activiteit van
voormelde dochter slechts een gedeeltelijk
en sporadisch karakter zou hebben, gezien
ze te Ralluin woonde en aldaar een zaak
van cafespelen exploiteerde, integendeel
dit loon, na de ontdekking dat ze te
Halluin geen cafespelen exploiteer·de~
mocht verhoogd worden en de cijfers
van de boekhouding en van de aangiften
moesten aangenomen worden, behalve
dat de 2 t. h. voor onkosten niet gerechtvaardigd zouden zijn ; b) dat een onderzoek op grond van voorgelegde documenten haar tot een ander inzicht bracht,
zodat het bestreden arrest, ofwel niet naar
behoren gemotiveerd is (artikel 97 van de
Grondwet) vermits genoemde bewering
geen antwoord is op de boven weergege-

ven logische redenering van de administratie, en het Rof overigens niet in de
mogelijkheid stelt te controleren of de
uitlegging van de administratie werd
onderzocht, en of ze door het arrest werd
begrepen, verder niet toelaat te zien
waarom de uitlegging onaannemelijk zou
zijn, noch waarom de totale 3 t. h., zowel
voor 1953-1954 als voor 1951-1952, niet
moet aangenomen worden, hoewel blijkens de redenering van de administratie
een verhoging wel aannemelijk zou kunnen zijn, althans voor 1953-1954, en ten
slotte beslist zonder de stukken te onderzoeken die de administratie heeft gezien
en waarvan een deel werd neergelegd,
namelijk de brief van 3 januari 1963
aan directeur Janssens met op bladzijde 3 de opsomming van de stukken
en de documenten waarvan sprake in de
brief van 22 november 1963 van het
Roofdbestuur aan Meester P. Delafontaine, gemerkt van 2 tot 13, dit is vanaf
de studentenkaart Jeanne Gatineau tot
de lijst van de demonstratrices gehecht
aan de uiteenzetting van 13 december
1961 van Lucienne Samyn, echtgenote
Steclebout, alwel de bewijskracht van de
bovengenoemde stukken heeft miskend
(artikelen 1317 tot 1322 van het Burgerlijk Wetboek), namelijk de eerste aanvullende conclusie van de administratie
en de brief van 15 juli 1963 vanwege het
Roofdbestuur, verder de besluiten van
de administratie in haar onderscheidene
beslissingen, en ten slotte, voor zoveel
als nodig, de brief van 3 januari 1963 aan
Directeur Janssens en de stukken in
dezelfde brief genoemd en ter zitting
neergelegd :
Overwegende dat het arrest, na geconstateerd te hebben dat eiser " zijn beroepen beperkt tot een enkel twistpunt betreffende de beweerde participatie van
zijn dochter, Lucienne Samyn, in zijn
handelsbeclrijf « Centre de Diffusion >>, te
Brussel, en waarvoor, volgens zijn thesis,
haar 5 t. h. op het zakencijfer als loon ,
toegekend werd >>, bij bevestiging van
de directoriale beslissing, als aftrekbare
onkosten wegens bezoldiging van Lucienne Samyn aanneemt : voor de jaren
1951 en 1952 telkens 72.000 frank, en
voor de jaren 1953 en 1954 telkens
120.000 frank;
Overwegende dat de administratie, in
haar eerste aanvullende conclusie toegaf
dat eiser aan zijn dochter een vergoeding
van 3 t. h. van het zakencijfer als loon uitbetaalde, wat tot hogere uit dien hoofde
aftrekbare bedragen moest leiden, en er
akte van vroeg dat zij zich bereid ver-
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basis van die hogere bedragen te herzien ;
Overwegende dat de administratie
deze toegeving hierop steunde dat uit
het onderzoek van de door eiser overgelegde documenten was gebleken dat
de dochter van eiser, tijdens de gemelde
jaren geen " vaste " bedrijvigheid lteeft
gehad in de zaak te Halluin en aldus,
" meer dan voorheen was vastgesteld >>,
bij machte was geweest (( meer bedrijvig
te zijn " in het " Centre de Diffusion >>
van eiser, te Brussel;
Overwegende dat het arrest deze toegeving van de hand wijst en beslist dat
er geen aanleiding bestaat om de administ.ratie alde te geven van het gedane
voorstel, omdat eiser die de bewijslast
draagt van het bedrag van zijn beroepsuitgaven, niet bewijst dat de normale
bezoldiging van zijn dochter hoger zou
liggen dan de door de directoriale beslissing afgetrokken bedragen, terwijl de
administratis geen aannemelijke uitleg
geeft van het bedrijfskarakter van een
uitgave van 3 t. h. van het zakencijfer;
Overwegende dat het arrest constateert dat de dochter Samyn, '' tijdens het
merendeel van de litigieuze jaren een
voile week per maand afwezig was >> (te
Parijs waar zij een cursu~ volgde), en
gedurende de belastbare periode " te
Halluin woonde, zodat baar regehnatige
medewerking in de zaak (te Brussel)
twijfelachtig is >> ;
Overwegende dat de rechter zodoende
de redenering van de administratis passend beantwoordt, te kennen geeft dat
hij de uitlegging van de administratis in
acht genomen heeft en aantoont waar01u
ze niet kan ingewilligd worden en waarom
het bedrag van 3 t. h. niet als loon kan
beschouwd worden ;
Overwegende dat het arrest zodoende
aan de gemelde conclusie van de administratis noch aan enig ander door eiser
aangehaald stuk een uitleg geeft die met
de termen ervan onverenigbaar is;
Overwegende dat het middel feitelijke
grondslag mist ;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 26, vooral § 2, 3°, 27, § 3, 55
en 56 van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, gecoi:irdineerd bij
bes1uit van de Regent van 15 januari
1948, dooTdat het bestreden arrest niet
antwoo1·dt op de conclusie waarin eiser
opwierp dat de feiten die zich voordeden
en de akte,n die werden opgemaakt na
1954, de sleutel van de oplossing vormen
voor de jaren v66r 1955 daar de onder-

havige zaken en de bezwaren nopens de
jaren 1955 en volgende, waarover nog
geen beslissing werd getroffen, " verlmocht " zijn, en dat dientengevolge de
neerlegging van deze dossiers en van de
in de loop van het onderzoek overgemaakte stukken m1ttig kon zijn, en in
dit verband verwees naar de brief van inspecteur Vande Rostyne van 21 april
1959, naar de br-ief van eiser van 25 mei
1959, naar het afschrift van de brief
van 26 mei 1959 van de raadsman en
naar het afschrift van de brief van 18 jnni
1959, alle ter zitting neergelegd:
Overwegende dat het middel, dat zich
er toe beperkt het arrest een gebrek aan
antwoor-d te verwijten op de conclusie
waarin een aantal feitelijke omstandigheden waren ingeroepen, niet preciseert
welke eis, verweer of exceptie onbeantwoord werd gelaten ;
Dat het middel, bij gemis van duidelijkheid niet ontvankelijk is ;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 27, § 3, van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, gecoi:irdineerd bij besluit van de Regent van
15 januari 1948, dooTdat het bestreden
arrest verldaart dat. het voorschrift van
artikel 27, § 3, 2e lid, van de gecoi:irdineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen evenzeer· toepasselijk is op
werkelijk bedongen en behaalde of verschuldigde bezoldigingen als op fictieve
bezoldigingen die de normale tegenwaarde
vormen van de samenwerking van de
kinderen of andere familieleden die met
de exploitant kosteloos samenwerken,
teTwijl artikel 27, § 3, lid 2, uitsluitend
fictieve lonen bedoelt :
Overwegende dat, lui dens artikel 27,
§ 3, lid 2, van de gecoi:irdineerde wetten

betreffende de inkomstenbelastingen, het
loon van de familieleden van de ondernemer, andere dan zijn echtgenote, die
met hem arbeiden, als algemene onkosten
mag worden afgetrokken in zover het
een normaalloon niet overschrijdt;
Overwegende dat deze regel niet slechts
toepasselijk is op het " fictief >> loon, dat
hij evenzeer toepasselijk is op de bezoldigingen die werkelijk aan de familieleden
werden uitbetaald en die, om aftrekbaar
te zijn, een werkelijk loon, dit is een
vergoeding voor werkelijk gepresteerde
arbeid, moeten uitmaken, en niet een
het normaal loon overschrijdende vrijgevigheid;
Overwegende dat het arrest, dienvol-
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van artikel 27, § 3, tweede lid ;
Overwegende dat het 1niddel niet kan
worden aangenomen ;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 26, vooral § 2, 27, § 3, lid 2,
55, 56 van de wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, gecoiirdineerd bij
besluit van de Regent van 15 januari
1948, en 1317 tot 1324 van het Burgerlijk
Wetboek, doo1'dat het bestreden arrest,
ee·rste ondenleel, om het normaalloon met
bedrijfskarakter vast te stellen, niet eens
onderzoekt welke functie Lucienne Samyn uitoefende, en haar eerder met de
gewone bedienden en loontrekkenden
schijnt gelijk te stellen, wanneer het zegt
dat de door de beslissing van de clirecteur
aangenomen bezoldiging in verhouding
tot de zeer geringe lonen aan andere leden
van het personeel betaald, normaal voorkomt, en dat, voor het dienstjaar 1953,
de bezolcliging hoger staat dan die welke
aan andere leden van het personeel werd
uitbetaald, tenuijl eiser in conclusie voorhield dat Lucienne Samyn de functie van
directrice vervulde, en het eerste feit dat
moest onderzocht worden in verband
met het nonnaal karakter van een loon,
de fwlctie is die bepalend is voor het bedrag van het loon ; tweecle ondenleel,
beslist dat de regelmatige medewerking
van Lucienne Samyn in de zaak twijfelachtig voorkomt, daar zij woonachtig was
te Halluin, haar wettelijke domicilie,
terwijl, zoals overigens in de conclusie van
eiser opgeworpen werd, het zogezegde
wettelijk domicilie niets levert over het
feitelijke domicilie, en het arrest zich niet
met twijfelachtigheden maar met zekerheden moet inlaten ; denle onderdeel,
niets antwoordt op de vraag door eiser in
zijn conclusie gesteld, hoe het mogelijk is
in 1951 een zakencijfer van 4.878.417 fr.,
in 1952 : 9.202.747 frank, in 1953 :
10.615.208 fr. en in 1954 : 10.169.393 fr.
te bekomen, en voor 1951 voor
151.769,75 frank lonen te hebben, voor
1952: 542.363fr., voor 1953: l.972.ll8fr.
en voor 1954: 1.549.482 frank, zulks voor
een zo speciale activiteit als die welke
blijkt uit de stukken B1-105, B1-81 en 82,
alhoewel eiser zijn handen vol had met
zijn laboratorimn " Rouge Baiser " te
Menen, zijn parfumerie-drogisterie te
Halluin en zijn cafespelen te Brussel,
en hij slechts onregelmatig te Brussel
was, en vooral nu het arrest verklaart
dat eiser en zijn dochter te Halluin
samenwoonden, te1•wijl blijkens de genoemde stukken, eiser niet bij machte

was dit t.e doen, en alleen zijn dochter
dit kan hebben gedaan; vie1·de ondm·deel,
de cijfers 72.000 frank voor 1951 en 1952,
en 120.000 frank voor 1953 en 1954 aanneemt, dit is de cijfers vastgesteld door
de controleur, die in de mening verkeerde
dat Lucienne Samyn zich met de cafespelen bezig hield, te1·wijl de conclusie
aanvoerde dat uit een nieuw onderzoek
van de administratie gebleken was dat
Lucienne Samyn niets met de cafespelen
te maken had, en dat, nu wegvalt dat zij
in de zaak der cafespelen werkte, ook het
vermoeden wegvalt dat ze in Frankrijk
haar feitelijk domicilie had, zodat logisch
de door de controleur aangenomen cijfers
minstens te laag moeten zijn :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, aanstippende dat eiser beweert dat zijn dochter
in de zaak " Centre de Diffusion " een
reele leidende rol speelde en dat zij daartoe een diploma bezat, erop wijst dat
Lucienne Samyn in de jaren 1951 en
1952 nog min of meer een beginnelinge
was, tijdens het grootste deel van de
litigieuze periode dit diploma nog niet
bezat, een volle week per maand afwezig
was en te Halluin woonachtig was, zodat
haar regelmatige medewerking in het
" Centre de Diffusion " twijfelachtig is ;
Overwegende dat het arrest zodoende
impliciet maar duidelijk vaststelt dat
Lucienne Samyn in werkelijkheid noch
een leidende rol noch de fwlctie van
directrice vervulde en de conclusie van
eiser passend beantwoordt;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, door de
regelmatige medewerking van Lucienne
Samyn in het "Centre de Diffusion" te
Brussel te betwijfelen " omdat zij te
Halluin woonachtig was ,,, noodzakelijk
bedoelt dat zij aldaar haar feitelijke
woonplaats had en dienvolgens de conclusie van eiser op dit punt passend beantwoordt;
Wat het derde onderdeel betreft
Overwegende dat eiser in conclusie
aanvoerde dat hij zelf zijn handen vol
had met zijn andere zaken te Menen, te
Halluin en in Frankrijk, zodat zijn dochter de zaak " Centre de Diffusion " te
Brussel aileen leiden moest ;
Overwegende dat uit het antwoord op
het eerste onderdeel blijkt dat het arrest
dit verweermiddel passend heeft beantwoord;
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staving van voormeld verweermiddel,
zodat het arrest er niet afzonderlijk op
antwoorden moest ;
\71(at

het vierde onderdeel betreft :

Overwegende dat uit het antwoord op
het eerste middel blijkt dat het arrest
zijn beslissing, luidens welke de door de
directoriale beslissing als aftrekbaar aangenomen bedragen beantwoorden aan
een normale bezoldiging van Lucienne
Samyn, op feitelijke elementen steunt ;
Dat de rechter zijn overtuiging dat
Lucienne Samyn haar feitelijke woonplaats had te Halluin, niet uit de omstandigheid afieidt dat zij zich aldaar met
de cafespelen onledig hield ;
Overwegende dat, zelfs indien Lucienne
Samyn hoegenaamd niet in de zaak van
de cafespelen te Halluin werkte, dit nog
niet medebrengt dat zij haar feitelijke
domicilie niet in Frankrijk had ;
Overwegende dat geen onderdeel van
het middel kan aangenomen worden ;
Over het vijfde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1317, 1319, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk W etboek, doordat het
bestreden arrest verklaart dat de toestand
van Lucienne Samyn in de zaak «Procopar " niet kan vergeleken worden met
die in de zaak " Etablissements Samty "
welke het recht van alleenverkoop in
Belgie van de producten « Rouge Baiser ''
geniet, en dat verder geen vergelijking
mogelijk is tussen de groothandel geexploiteerd door de « Etablissements Samty " enerzijds en de klein- en luxehandel
van de firma's Arden, Rubenstein of
Max Factor, te1·wijl de genoemde stelling
reeds werd vooropgezet door stuk B1-60,
dossier 18.833 : «Ret huis te Brussel
« Etablissements Samty " is enkel een
verdelingscentrum der produkten « Rouge
Baiser " maar werd geloochend door
stukB1-65, dossier 18.833, bl. 2: « Alleenverkoop voor Belgie van de producten
... en van parfums d'Albret "• door
stuk B1-106, dossier 18.833, waar eveneons sprake is van « Orlane d'Albreb "•
alsook door stuk B1-82, dossier 19.813,
waar sprake is van « Contier "• dit alles
overigens bevestigd door de neergelegde
brieven van 10 april1953 en 26 november
1953 wat betreft Contier, en door de
brief van 30 november 1953 wat betreft
d'Albret, zodat de bewijskracht van de
bovengenoemde stukken werd miskend
in zover het arrest beslist dat niet alleen

producten « Rouge Baiser " werden verkocht, maar schoonheidsproducten van
d'Albret en Contier :
Overwegende dat de in het middel vermelde redenen van het arrest enkel willen
aantonen dat de zaak « Etablissements
Samty '' een groothandel is en als dusdanig niet kan worden vergeleken met de
andere door eiser ter vergelijking aangehaalde zaken ;
Overwegende dat het arrest te dien
einde vaststelt dat de « Etablissements
Samty '' de alleenverkoop hebben voor
gans Belgie van bepaalde schoonheidsprodukten, niet dat zij enkel de alleenverkoop zouden hebben van « Rouge
Baiser ";
Overwegende dat het arrest door deze
redenen, de bewijskracht van de stukken
waaruit zou blijken dat « Samty '' ook
de verkoop of de alleenverkoop zou hobben van de« Parfums d'Albret "of andere
produkten, niet heeft kunnen miskennen ;
Overwegende dat het middel feitelijke
grondslag mist ;
Over het zesde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 26, vooral
§ 2, 3°, 29, § 1, 55 en 56 van de wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, gecoiirdineerd bij besluit van de Regent van
15 januari 1948, doo1·dat het bestreden
arrest verklaart d~t eiser ook niet bewijst
dat de zogezegde 2 t. h. op het zakencijfer
bestemd waren tot dekking van uitgaven
wegens receptie- en prestigekosten, hoewei hij als werkgever, de werkelijkheid,
het bedrag en het beroepskarakter van
de door de vergoeding terugbetaalde onkosten moest aantonen, terwijl de daarbij
ingeroepen rechtspraak verband houdt
met artikel 29, § 1, en de werkgever het
genoemde bewijs moet leveren opdat de
uitbetaalde vergoeding in hoofde van de
genieter, dit is de loontrekkende, niet bij
zijn loon zou gevoegd worden als een
belastbaar inkomen, te1•wijl het ten deze
gaat om artikel 26, § 2, en het volstaat
dat eiser bewijst dat de 2 t. h. werkelijk
werden uitbetaald, wat hij deed in zijn
conclusie, en wel aan de directrice van
zijn bedrijf, voor haar receptie- en prestigekosten, wat het bedrijfskarakter insluit :
Overwegende dat de wegens bedrijfsuitgaven verleende vergoedingen in
hoofde van de bezoldigde worden geacht
geen belastbare bedrijfsinkomsten uit te
maken, en zulks zonder dat de bezoldigde,
ten overstaan van de fiscus, het gebruik
ervan 1noet rechtvaardigen ;
Overwegende dat de door deze vergoe-
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bedrijfsuitgaven zijn in hoofde van de
werkgever, die echter de werkelijkheid,
het bedrag en het bedrijfskarakter van
die uitgaven moet rechtvaardigen ;
Overwegende dat de in het middel aangeklaagde reden van het arrest wordt
gevolgd door de overweging dat « eiser,
die zijn beroepsuitgaven afzonderlijk in
de exploitatierekening op 11 december
1951 geboekt heeft, niet bewijst dat hij
nog andere uitgaven van dien aard betreffende dit dienstjaar gedragen heeft " ;
Overwegende dat de aangeklaagde
reden derhalve in haar tekstverband betekent dat eiser het bewijs niet levert dat
de beweerde 2 t. h. wel bedrijfsuitgaven
dekten;
Overwegende dat het arrest zodoende
een juiste toepassing heeft gemaakt van
de in het middel aangehaalde wetsbepalingen;
Dat het middel naar recht faalt ;
Over het zevende middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 26, vooral § ·2, 3°, 56 van de
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij besluit van de
Regent van 15 januari 1948, 1317 tot
1319 van het Burgerlijk Wetboek, deze
laatste in zoverre de conclusie verkeerd
werd begrepen, doonlat het arrest verklaart dat eiser in gebreke blijft het bewijs
over te leggen van het juiste bedrag van
zijn belastbaar inkomen, dit is, ten deze,
de uitgave van de lonen aan Lucienne
Samyn, en dat hij dit bedrag niet kan
bewijzen door een betrouwbare boekhouding, te1·wi}l, vermits het ten deze
gaat om het bewijs van een aftrekbare
uitgave, dit bewijs niet aileen door een
betrouwbare boekhouding mag geleverd
worden, maar door alle middelen van
rechte, de eed uitgezonderd, en deze
bewijsvoering werd voltrokken in de conclusie van eiser die echter op een verkeerde wijze werd begrepen door het arrest hetwelk meent dat eiser aldaar wilde
bewijzen dat Lucienne Samyn een aandeel had in het kapitaal van de zaak, terwijl de enige bedoeling was te bewijzen
dat de 5 t. h. op het zakencijfer neel
werden uitbetaald ofverschuldigd waren:
Overwegende dat, in zover het arrest
de conclusie van eiser van 30 oktober
1963, zowel in de zaak 18.833 als in de
zaak 19.813, aldus heeft begrepen dat
eiser daarin wou bewijzen dat de 5 t. h.
op het zakencijfer aan Lucienne Samyn
toekwamen ten titel van winstaandeel
in de zaak, het van deze conclusie geen

uitleg heeft gegeven die met de termen
ervan onverenigbaar is ;
Overwegende dat meteen de op dezelfde grond stetmende grief, luidens
welke de conclusie van eiser niet zou
zijn beantwoord, wegvalt ;
Overwegende dat het arrest, als aftrekbare bedrijfslasten, wegens uitbetaling
van lonen aan Lucienne Samyn, elke
hogere som verwerpt dan die door de
controleur aangenomen, om de reden dat
eiser, zoals blijkt uit de feitelijke elementen die het arrest opsomt, in gebreke
blijft te bewijzen « dat de normale bezoldiging van zijn dochter de door de administratis afgetrokken bedragen overschrijdt '' ;
Overwegende dat het middel niet kan
worden aangenomen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosi;en.
16 november 1966. 2e kamer.
Voo1·zitter, H. van Beirs. voorzitter.
Verslaggever, H. de Vreese. Geli}lcluidende conalusie, H. Colard, advocaatgeneraal. - Pleite1·s, HH. Delafontaine
(van de balie te Kortrijk) en Van Leynseele.

1 e RAJ\'IER. -

17 november 1966.

10 KINDERBIJSLAGEN. - LOONARBEIDERS.- GECOORDINEERDE WETTEN
VAN 19 DECEMBER 1939. - VERZERERINGSAGENT DIE ZIJN BEDRIJVIGHEID
TEN DIENSTE STELT VAN EEN ENRELE
WERRGEVER. PRESTATIES WELKE
ZIJN UITSLUITEND OF HOOFDBEROEP
UITMAREN. - VERMOEDEN VAN BEDRIJVIGHEID KRACHTENS EEN ARBEIDSOVEREENROMST. AARD VAN DIT
VERMOEDEN.
2D KINDERBIJSLAGEN. -

WERRGEVERS EN NIET LOONTRERRENDE ARBEIDERS. - WET VAN 10 JUNI 1937 EN
RONINRLIJR BESLUIT VAN 22 DECEMBER
1938. - VERZERERINGSAGENT. - ARTIREL 9bis INGELAST IN RET ORGANIER
BESLUIT VAN 22 DECEMBER 1938 BIJ
RONINRLIJR BESLUIT VAN 2 SEPTEMBER
1939. - DRAAGWIJDTE.

1 o V oo1· de toepassing van de wetten bet1·ejfende de lcinde1·bi}slagen voo1• de loonarbeide1'S, wo1·dt de verzelcm·ingsagent die
zijn bed1·i}vigheid ten dienste stelt van
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RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 20 juni 1962 in hager beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Charleroi ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1134, 1315, 1319,
1320, 1322, 1354, 1356, 1710, 1779, 1984
van het Burgerlijk Wetboek, 1, 2, 5, 9 van
de wet van 10 juni 1937 tot uitbreiding
van de kindertoeslagen tot de werkgevers
en tot de niet-loontrekkenden, 3 en 9bis
van het organiek koninklijk besluit van

22 december 1938 voorzien bij voornoemde wet en gewijzigd bij het kon;nklijk besluit van 24 juli 1956 wat artikel 3
betreft, en bij de koninklijke besluiten
van 2 september 1939 en 24 juli 1956 wat
artikel 9bis betreft, 3, 1° en lid 10, van de
gecoordineerde wetten betreffende de
kindertoeslagen voor de loonarbeiders
(koninklijk besluit van 19 december 1939)
en 97 van de Grondwet, doordat het bestreden vonnis weliswaar vaststelt dat
verweerster hoofdzakelijk, zo niet uitsluitend, het beroep van verzekeringsagent voor rekening van een enkele verzekeraar uitoefende en tegenover deze
in generlei verhouding van ondergeschiktheid stand noch onderworpen was aan
de maatschappelijke zekerheid, maar blj
bevestiging van de beroepen beslissing
tach heeft geoordeeld dat zij niet onder
de kindertoeslagregeling voor de buiten
dienstverband staande arbeiders viel en
derhalve de rechtsvordering van eiseres
tot betaling van achterstallige bijdragen
l18eft afgewezen op de eigen gronden dat,
"hoewel gedaagde in hager beroep (thans
verweerster) niet in een verhouding van
ondergeschiktheid staat tegenover de
cooperatieve vennootschap " Esperance "•
dit niet betekent dat zij als buiten dienst.verband staande arbeidster moet worden
beschouwd, zulks overeenkomstig artikel 9bis van het koninklijk besluit van
4 augustus 1930 " (lees : van het organiek
koninklijk besluit van 22 december 1938,
gewijzigd bij het koninklijk besluit van
2 september 1939) en" dat de eenvoudige
vaststelling dat gedaagde in hager beroep
niet onderworpen was aan de wetgeving
betreffende de maatschappelijke zekerheid, niet bewijst dat zij een buiten
dienstverband staande arbeidster is, behoudens het bewijs van eiseres in hager
beroep (thans eiseres) dat gedaagde in
hager beroep werkelijk buiten dienstverhand staat, welk bewijs de eerstgenoemde niet Ievert ll, en op de gronden
van de eerste rechter, welke het overneemt, dat uit de vergelijking tussen de
artikelen 9bis van het organiek koninklijk

(I) Novelles, Droit social, d. III, .Allocations
familiales, ur 131; raadpl. cass., 12 december
1957 (.A1-r. Verbr., 1958, blz. 221); 27 januari
1966 (Bull. en PASIC., 1966, I, 676). Artikel 3,
litt. a, van bet koninklijk besluit van 22 december 1938, ter uitvoering van de wet van
10 juni 1937, de kinderbijslagen uitbreidende
tot de werkgevers en de niet loontrekkende
arbeiders, bepaalt eveneens, zoals bet arrest
het rAleveert, dat voor de toepassing van dit
besluit « moeten, als zodanig, bescbouwd wor-

den als krachtens een dienstcontract te werk
gesteld de personen voorzien bij artikel 3, 1°,
van de wetten betreffende de kinderbijslagen
voor loontrekkende arbeiders, behalve indien
het bij die artikelen voorziene vermoeden
weerlegcl is geweest >>.
(2) Wat de betekenis betreft van de te~men
« Een enkele ve~zekeraar "• in a~tikel 9bis van
het koninklijk besluit van 22 december 1938,
raaclpl. cass., 14 januari 1966 (Bull. en PAsrc.,
1966, I, 620) en noot 1 onder dit arrest.

een enkele ve1•zekeraar, wanneer de ten
deze titel verleende p1·estaties een ·nitsluitend of hoofdberoep uitmaken, ve?'moed te werk gesteld kmchtens een a?·beidsovereenkomst. Dit ve1·moeden is onwee?'legbaar indien de bet1·okkene onde1'W01'pen is aan de wetgeving betrefjende de
maatschappelijlce zelce1·heid van de werlcnemers en, in de ande1·e gevallen, geldt
slechts tot tegenbewijs (1). (\Vetten
gecoordineerd bij koninklijk besluit
van 19 december 1939, art. 3, 1° en
lid 10.)
2o L~tidens a?·tikel9bis, ingelast bij lconinklijk besluit van 2 september 1939 in het
organiek besluit van 22 december 1938,
te1· uitvoe1·ing van de wet van 10 juni
1937, wellce de lcintle?·bijslagen uitb1·eidt
tot de werkgevers en de niet loontrelckende
arbeide1·s, wo1·dt, voo1• de toepassing van
dit o1·ganielc besluit, niet beschouwd als
buiten dienstverband staande a1·beider de
verzelce1·ingsagent die zijn bed1·ijvigheid
slechts ten dienste van een enlcele ve?'zekema~· stelt (2); wanneer hij, in hoofd01'de, een be1·oep in hoedanigheid van
loontrekkende a1·beider uitoefent; bij
gemis van die laatste voorwaa1·de is V001'meld artikel 9bis niet toepasselijk.
{VERENIGING «LA MUTUELLE PATRCNALE
POUR
ALLOCATIONS
FAMILIALES ll,
T. FLABAT.)
ARREST,
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1° en lid 10, van de gecoordineerde wet ten
betreffende de kindertoeslagen voor de
loonarbeiders (koninklijk besluit van
19 december 1939) blijkt "dat de wetgever heeft gewild dat de agent van een
enkele verzekeraar, zelfs indien hij tegenover deze niet in een duidelijke verhouding van ondergeschiktheid staat, als
loontrekkende en derhalve als onderworpen aan de wetgeving van 4 augustus
1930, moet worden beschouwd krachtens
een wettelijk vermoeden waarop aileen
uitzondering wordt gemaakt indien de
agent niet onderworpen is aan de wetgeving betreffende de maatschappelijke
zekerheid )), dat dit " tegenbewijs moet
worden geleverd door degene die beweert
dat het een buiten dienstverband staande
arbeider betreft )), maar dat in onderhavig
geval eiseres in gebreke blijft dit bewijs te
leveren, daar de eenvoudige vaststelling
dat verweerster niet onderworpen is aan
de wetgeving betreffende de maatschappelijke zekerheid van de werknemers, als
zodanig, geen bewijs is dat het een buiten
dienstverband staande arbeider betreft,
terwijl 1° artikel 9bis van het voormeld
koninklijk besluit van 22 december 1938
tot doel heeft om, in overeenstemming
met artikel 3, 1°, van de bij koninklijk
besluit van 19 december 1939 gecoordineerde wetten, nader te bepalen dat tot
de categorie van de buiten dienstverband
staande arbeiders niet behoren de verzekeringsagenten die een bezoldigd hoofdberoep uitoefenen en hun bedrijvigheid
als agent maar aanwenden voor een enkele verzekeraar ; dat evenwel indien
belanghebbenden nit hoofde van die
bezoldigde bedrijvigheid, niet onderworpen zijn aan de wetgeving betreffende de
maatschappelijke zekerheid van de werknemers, de wet het bewijs toelaat dat zij
niet werkzaam zijn krachtens een dienstcontract (artikel 3, lid 10, van de voornoemde bij koninklijk besluit van 19 december 1939 gecoordineerde wetten);
indien dit bewijs wordt geleverd, de
belanghebbenden noodzakelijk worden
geacht " buiten dienstverband staande
arbeiders '' te zijn in de zin van artikel 3
van het koninklijk besluit van 22 december 1938 (artikel 3, lid 1 en 4); 2o het
kenmerk van het dienstcontract, zelfs
sensu lata, in de ondergeschiktheid ligt
(artikel17l0 van het Burgerlijk W etboek)
en bij ontstentenis van een dergelijke
ondergeschiktheid, het werk noodzakelijk wordt verricht als verhuurder van
werk of van diensten (artikel 1779 van

het Burgerlijk Wetboek) of als lasthebber
(artikel 1984 van het Burgerlijk Wetboek) en 3° eiseres bij conclusie de bekentenis van verweerster dat zij werkte als
lasthebber van de cooperatieve vennootschap " Esperance )), liet gelden als het
door haar geleverde tegenbewijs tegen het
vermoeden van artikel 3, 1°, van de
voornoemde gecoordineerde wetten betreffende de kindertoeslagen voor de
loonarbeiders ; 4° het vonnis uit het ontbreken van de ondergeschiktheid, die het
als vaststaand aanziet, niet afleidt dat
verweerster onderworpen is aan de kindertoeslagregeling voor niet-loontrekkenden, zodat het de in het middel aangeduide organieke wettelijke bepalingen
van de kindertoeslagregelingen voor loonarbeiders,
en buiten
dienstverband
staande arbeiders heeft geschonden en
het rechtsbegrip van voornoemd dienstcontract en van lastgeving heeft rniskend
(schending van de artikelen 1134, 1710,
1774 en 1984 van het Burgerlijk Wetboek) ; 5° het vonnis verklaart dat eiseres
het tegenbewijs, waarvan de last op haar
rustte, niet heeft geleverd, en het aldus
de clraagwijdte van de bekentenis van
verweerster heeft miskend (schending van
de artikelen 1315, 1354 en 1356 van het
Burgerlijk Wetboek), alsmede de bewijskracht van de conclusie van eiseres waarbij die bekentenis wordt ingeroepen
(schending van de artikelen 1319, 1320,
1322 van het Burgerlijk Wetboek) of
althans die conclusie niet op passende
wijze heeft beantwoord (schending van
artikel 97 van de Grondwet) :
Overwegende dat overeenkomstig artikel 3, 1°, van de op 19 december 1939
gecoordineerde wetten betreffende de
kinderbijslagen voor de loonarbeiders, de
verzekeringsagent die zijn beclrijvigheid
ten dienste stelt van een enkele verzekeraar voor de toepassing van die wetten
vermoed wordt als arbeider door een
dienstcontract verbonden te zijn, onder
de voorwaarde dat de prestaties in die
hoedanigheid verricht het uitsluitend
beroep of het hoofdberoep uitmaken ;
Dat uit artikel 3, lid 10, volgt dat,
wanneer de belanghebbende niet onderworpen is aan de wetgeving betreffende
de maatschappelijke zekerheid van de
werknemers, dit vermoeden niet onweerlegbaar is;
Dat eveneens, volgens artikel 3, lid 3
en 4, van het organiek koninklijk besluit
van 22 december 1938, gewijzigd bij artikel 1 van het koninklijk besluit van
24 juli 1956 en in uitzicht gesteld bij de
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de kindertoeslagen tot de werkgevers en
tot de niet-loontrekkenden, de personen
bedoeld in artikel 3, 1°, van de gecoordineerde wetten betreffende de kinderbijslagen voor de loonarbeide~s, voor de
toepassing van genoemd orgamek beslmt,
aileen dan geacht worden krachtens een
dienstcontract werkzaam te zijn indien
het in dit artikel bepaald vermoeden niet
wordt weerlegd;
Overwegende dat, naar lui<;J- van ~rti
kel 3, lid I en 2, van het orgamek komnklijk besluit van 22 dece:r;nber 1938, m:~der
toepassing van dit beslmt va~t, als bmt~n
dienstverband staande arbe1der, al wre,
uitsluitend, hoofdzakelijk of op een bijkomende wijze, in Belgie en gedurende
ten minste achttien dagen per jaar, een
beroep uitoefent, door voor zi.i? eigen
rekening te werken, wanneer hrJ krachtens een dienstcontract niemand te werk
stelt;
Dat evenwel artikel 9biB, in het organiek besluit ingelast bij artikel 2 van het
koninklijk besluit van 2 september 1939,
bepaalt dat voor de toepassing van het
organiek koninklijk besluit ni~t als buiten
dienstverband staande arberder wordt
aangezien de verzekeringsagent die, in
hoofdzaak een beroep uitoefent als loontrekkend ~rbeider, wanneer hij zijn bedrijvigheid als agent maar aanwendt
voor een enkel verzekeraar ;
Overwegende dat ui~ het ?estreden
vonnis en uit de door drt vonms overgenomen gronden van de eerste rechter
blijkt dat verweerster niet onderworpen
was aan de wetgeving betreffende de
maatschappelijke zekerheid van de werknemers, dat zij haar bedrijvigheid als verzekeringsagent maar voor een enkele
verzekeraar, de cooperatieve vennootschap " Esperance ,, aanwendde;
Dat uit de beslissingen van de rechter
in feitelijke aanleg of uit een ander reg~l
matig aan het Hof overgelegd stuk met
blijkt dat betwist is dat ve~weerster haar
bedrijvigheid van verzekermgsagente als
hoofd- of uitsluitend beroep in Belgie aanwendde gedurende ten minste achttien
dagen of dat zij niemand krachtens een
dienstcontract te werk stelde ;
Overwegende dat het bestreden :ronnis,
om te beslissen dat verweerster met verplicht was de door eiseres gevorderde
bij dragen te betalen, hierop stel!nt dat,
"hoewel gedaagde in hoger beroe12 (thans
verweerster) niet in een verhoudmg van
ondergeschiktheid staat tegenover de
cooperatieve vennoots??ap " E.spera~ce ,,
dit niet betekent dat ZIJ als bmten drenst-

verband staande arbeidster moet worden
beschouwd, overeenkomstig artikel 9biB
van het koninklijk besluit van 22 december 1938 " en hierop dat " de eenvoudige
vaststelling dat gedaagde in hager beroep
niet onderworpen was aan de wetgeving
betreffende de maatschappelijke zekerheid, niet bewijst dat zij " een buiten
" dienstverband staande arbeidster " is,
behoudens het bewijs door eiseres in hager beroep dat gedaagde in hager beroep
werkelijk buiten dienstverband staat,
welk bewijs de eerstgenoemde niet levert ";
Overwegende dat die gronden het
beschikkende gedeelte niet wettelijk
rechtvaardigen;
Dat immers nu eiseres heeft bewezen
dat verweerster niet in een verhouding
van ondergeschiktheid stond tegenover
de vennootschap <e Esperance ,, de enige
verzekeraar voor wie zij haar bedrijvigheid als verzekeringsagent aanwendde, en
het contract tussen die vennootschap en
verweerster derhalve niet een dienstcontract was, zij enerzijds het bij artikel 3,
lid 10, van de op 19 december 1939
gecoordineerde wetten toegelater:. tegenbewijs heeft geleverd, en anderzrJds het
bewijs dat verweerster het beroep van
verzekeringsagent uitoefende door voor
eigen rekening te werken,. zoals ir: artikel 3, lid 1, van het orgamek beslmt van
22 december 1938 omschreven, en dat
verweerder geen enkel beroep als loontrekkende arbeidster uitoefende, het
artikel 9bi8 van hetzelfde besluit, hier
zonder toepassing was ;
Dat de rechter aldus de in het middel
aangeduide artikelen 3 en 9bi8 van het
koninklijk besluit van 22 december 1938
heeft geschonden ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt
verweerster in de kosten; verwijst de
zaak naar de Rechtbank van eerste aanleg te Bergen, rechtdoende in hoger beroep.
17 november 1966. 1e kamer. Voorzitter, H. Moriame, raadsheer waarnemend voorzitter.
VerBlaggever,
H. Polet. Gelijlcluidende concluBie,
H. R. Hayoit de Termicourt, procureurgeneraal.- Pleiter, H. VanRyn.
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2°

Artikel 473, lid 3, van het Wetboek van
burgerliJke rechtsvordering laat de rechtbank van eerste aanleg, bij dewelke een
hager beroep aanhangig is gemaakt,
niet toe, als 1'echt61' in eerste aanleg, van
een zaak te kennen welke tot de bevoegdheid behoort van de v1·ederechte1·, die het
be1·oepen vonnis heeft gewezen (2).

go

De 1·echtbank van eer8te aanleg, biJ
dewelke een hager beroep tegen een vonnis van de v1·ederechte1· aanhangig is
gemaakt, mag ten g1·oncle niet beslissen
en weige1·en vooraf te onde1·zoelcen of de
ee1·ste 1·echte1' bevoegd was, ratione
materiae, om van het geding kennis te
nemen.

4°

TVanneer de 1'echtbanlc van eerste aanleg, biJ dewelke een hager beroep tegen
een vonnis van de v1·eclerechter, gewezen in een gecling waarvan het becl1·ag
25.000 fmnlc (g) oveTtTeft, aanhangig is
gemaakt, beslist clat niet moet wo1·clen
oncle1'Zocht of cle ee1·ste 1'echtM' ratione
materiae bevoegcl was en ten grande
~titspmak cloet, is de pa1•tiJ tegen clewellce
een veTOOTdeling alcltts ttitgesproken
wonlt, of wier vordering afgewezen
w01·dt, ontvankeliJk om een vooTziening
in te stelle1~, strelckende tot cassatie van
het eeTste beschikkende gedeelte en tot
cassatie van het beschilclcencl gecleelte,
hetwellce het gevolg eTvan is.

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG.BEVOEGDHEID. BURGERLIJKE ZA·
KEN.- RECHTBANK VAN EERSTE AAN·
LEG. ARTIKEL 8 VAN DE WET VAN
25 li'IAART 1876. DRAAGWIJDTE.
2° HOGER BEROEP.- BURGERLIJKE
ZAKEN. RECHTBANK VAN EERSTE
AANLEG. ARTIKEL 47g, geLID, VAN
RET
WETBOEK
VAN
BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING. TOEPASSINGS·
VELD, PERKEN.
go RECHTBANKEN. BURGERLIJKE
ZAKEN. RECHTBANK VAN EERSTE
AANLEG BIJ DEWELKE RET HOGER
BEROEP TEGEN EEN VONNIS VAN DE
VREDERECHTER AANHANGIG IS
GE·
:MAAKT. RECHTBANK VAN EERSTE
AANLEG WEIGERENDE NA TE GAAN OF
DE VREDERECHTER «RATIONE J\iATERlAE )) BEVOEGD WAS EN TEN GRONDE
BESLISSENDE.
4° VOORZIENING IN CASSATIE. BESLISSINGEN TEGEN DEWELKE J\iEN
ZICH KAN VOORZIEN,- BURGERLIJKE
ZAKEN. RECHTBANK VAN EERSTE
AANLEG BIJ DE"'ELKE EEN HOGER BE·
ROEP TEGEN EEN VONNIS VAN DE VRE·
DERECHTER AANHANGIG IS GE:MAAKT. - BEDRAG VAN RET GEDING 25.000 FRANK
OVERTREFFENDE.- RECHTBANK WEL·
KE BESLIST DAT NIET DIENT TE WORDEN
ONDERZOCHT OF DE VREDERECHTER
«RATIONE MATERIAE )) BEVOEGD WAS
EN TEN GRONDE BESLISSENDE.- VOOR·
ZIENING VAN DE VEROORDEELDE PARTIJ
OF VAN DE P.i\RTIJ WIER VORDERING AF·
GEWEZEN
WERD.
VociRZIENING
STREKKENDE TOT CASSATIE VAN RET
EERSTE BESCHIKKEND GEDEELTE EN
TOT CASSATIE VAN RET BESCHIKKEND
GEDEELTE HETWELKE RET
GEVOLG
ERVAN IS. 0NTVANKELIJKHEID.

(PETTEAU, T. LEYS.)
ARREST.
HET HOF; Gelet op het bestreden
vonnis, op 27 februari 196g in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te Mons ;

1° Artikel8 van de wet van 25 maa1·t 1876
over de bevoegdheid in burge1'lijke en
handelszaken is vreemd aan de bevoegdheid van de 1·echtbank van eerste aanleg,
in hager be1·oep beslissende (1).

Over het middel, afgeleid nit de scherrding van de artikelen 8, 9 van de wet
van 25 maart 1876 houdende titel I van
het voorafgaand boek van het W etboek
van burgerlijke rechtsvordering, welk
artikel 8 gewijzigd is bij artikel 1 van de
wet van 15 maart 19g2, 16, 82bis, 454,
47g, inzonderheid 47g, lid g, van het
W etboek van burgerlijke rechtsvordering,

(1) Cass., 28 juni 1962 (Bull. en PAsiC.,
1962, I, 1230).
(2) Cass., 18 februari 1965 (B~tll. en PABIC.,
1965, I; 618).
(3) De voorziening zon van belang ontbloot
geweest zijn indien het geding een minder
bedrag had gehad. Inderdaad, in dat geval,
ware de beslissing van de rechtbank van eerste

aanleg in laatste aanleg gewezen geweest,
hetzij de rechtbank nitspraak had gedaan ten
gevolge van de overdragende werking van
het hoger beroep, de vrederechter bevoegd
zijnde, hetzij ze uitspraak had gedaan bij
toepassing van artikel 473, derde lid, van het
Wetboek van bnrgerlijke rechtsvordering, cle
vreclerechter onbevoegcl zijncle.
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welke artikelen 16 en 82bis respectievelijk
gewijzigd zijn bij de artikelen I en 5 van
het koninklijk besluit nummer 300 van
30 maart 1936, en artikel 473 zoals gewijzigd bij artikel 13 van de voormelde
wet van 15 maart 1932, 1134, 1135, 1319,
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet, doo1·dat het bestreden vonnis, hoewel het vaststelt dat
de rechtbank bevoegd is om van de zaak
kennis te nemen, beslist dat het van geen
belang is na te gaan of het geschil al dan
niet tot de bevoegdheid van de vrederechter behoorde en nalaat over dit punt
uitspraak te doen, op grond dat de rechtbank van eerste aanleg krachtens artikel 8 van de wet van 25 maart 1876
kennis neemt van zaken van alle aard,
dat de oorspronkelijke verwee~ders ~e
verwijzing niet vragen en dat mseres m
hoger beroep, opvolgster van de o~r
spronkelijke eiser, concludeert tot mtspraak ten gronde, wat geregeld wordt in
artikel 473, lid 3, van het Wetboek van
burgerlijke rechtsvordering, ~erwijl het
hoger beroep tegen het vonms van onbevoegdheid 1·atione mateTiae, d~wr de
vrederechter gewezen en regelmat1g voor
de rechtbank van eerste aanleg gebracht,
hoofdzakelijk de kwestie van de bevoeg~
heid van de vrederechter aanhang1g
maakt bij die rechtbank I'll de rechtbank
slechts eerst na uitspraak over dit bij de
akte van hoger beroep aangebrachte punt,
eventueel zal kunnen kennis nemen van
de zaak ten grande, hetzij als rechter in
hoger beroep, door de zaak aan zich te
trekken indien hij het vonnis van onbevoegdheid vernietigt, hetzij als rechter
in eerste aanleg, indien hij dit vonnis
bevestigt ; teTwijl eisers in het onderhavig geval bij hun conclusie uitd~ukke
lijk de kwestie van de bevoegdhmd van
de vrederechter aan het oordeel van de
rechtbank hadden onderworpen, zij er
klaarblijkelijk belang bij hadden dit punt
te doen beslissen, daar de keus van het
tegen het vonnis van de rechtbank in te
stellen rechtsmiddel ervan afhing en
derhalve het bestreden arrest, door te
weigeren zich over de kwestie va~ de
bevoegdheid van de vrederechter mt te
spreken, niet aileen wetens en willens
heeft nagelaten uitspraak te doen over
een van de punten van de eis, maar het
ook onmogelijk heeft gemaakt te weten
te komen of het in eerste aanleg of in
hager beroep is gewezen, in zover het
rechtdoet over de zaak ten grande, en
aan partijen een rechtsmiddel betreffende
de bevoegdheid van de vrederechter
heeft ontnomen :

Overwegende dat blijkens de regelmatig aan het Hof voorgelegde processtukken de eis meer dan 25.000 frank bedroeg;
Overwegende dat de vrederechter zich
bij vonnis van 16 juni 1962 onbevoegd
heeft verklaard uit hoofde van het onderwerp van het geschil ;
Overwegende dat het bestreden vonnis
dienaangaande enkel verklaart « dat het
van geen belang is na te gaan of het
geschil al dan niet tot de bevoegdheid van
de vrederechter behoorde, daar de rechtbank van eerste aanleg krachtens artikel 8 van de wet van 25 maart 1876
kennis neemt van zaken van alle aard ,,
dat « de oorspronkelijke verweerders de
verwijzing niet vragen >> en dat « de
appellante (thans eiseres) concludeert tot
uitspraak ten grande, wat geregeld wordt
in artikel 473, lid 3, van bet Wetboek
van burgerlijke rechtsvordering >> ;
Overwegende dat de rechtbank, zitting
houdende in hager beroep, moest onderzoeken of de door de vrederechter aangenomen exceptie van onbevoegdheid
gegrond was ;
Overwegende dat artikel 8 van de wet
van 25 maart 1876 vreemd is aan de
bevoegdheid van de rechtbank van
eerste aanleg, in hoger beroep rechtdoende, en dat artikel 473, lid 3, van het
W etboek van burgerlijke rechtsvordering
aan de rechtbank van eerste aanleg,
waarbij een hager beroep aanhangig is,
niet toestaat om als gerecht in eerste
instantie ten grande uitspraak te doen,
dan indien zij de onbevoegdheid van de
recbter, die de beroepen beslissing heeft
gewezen, vaststelt;
Overwegende derhalve dat de rechtbank, als zij weigert te onderzoeken of
de eerste rec11ter al dan niet bevoegd was,
artikel 9 van de wet van 25 maart 1876
betreffende de bevoegdheid heeft geschonden en de zin en draagwijdte van artikel 8 van deze wet en van artikel 473,
lid 3, van het Wetboek van burgerlijke
rechtsvordering heeft miskend ;
Dat het middel gegrond is ;
En overwegende dat de vernietiging
van die beslissing van het vonnis de vernietiging meebrengt van de beslissing
over de zaak ten grande ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt
de verweerders in de kosten; verwijst
de zaak naar de Rechtbank van eerste
aanleg te Charleroi, rechtdoende in hager
beroep.

378I7 november I966. Ie kamer. V oorzitter, H. JYioriame, .raadsheer waarnemend voorzitter.
Ve1·slaggeve1·,
H. Polet. Gelijkluidende conclusie,
H. R. Haycit de Termicourt, procureurgeneraal.- Pleiter, H. VanRyn.

I e KAMER. -

17 november 1966.

WERKRECHTERSRAAD.- SENTENTIE IN HOGER BEROEP. - BONDIGE
UITEENZETTING VAN DE EIS EN VAN
HET VERWEER. - BEGRIP.

De bondige uiteenzetting van de eis en van
het verwee1·, bedoelcl bij de artikelen 77
en 128 van de wet van 9 j~tli 1926 is,
wannee1· het geding voo1· de we?·k?·echtm·sraad van be1·oep wo1·dt gebracht, de bondige uiteenzetting van de grieven van
appellant tegen de besliss'ing van de
eerste 1'echte1· en van het vm·wem· dat
ge'intimeenle ertegen im·oept, alsmede,
desvoo1·komend, de bondige uiteenzetting
van de gTieven welke het dooT de ge'tntimem·de ingestelde tegenbeToep g1·onden
en het ve1·weeT dat appellant m·tegen in?'oept; de tot staving van de gTieven of
van het veTweeT vooTgestelde argumenten
moeten niet uiteengezet wm·den (I).
(REUMONT, T. WERENNE.)
ARREST.
Het Hof; - Gelet op de bestreden
beslissing, op I6 januari I965 gewezen,
door de Werkrechtersraad van beroep,
kamer voor bedienden, te Bergen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 77, I23 van
de wet van 9 juli I926 op de werkrechtersraden en 97 van de Grondwet, doordat de
bestreden beslissing geen uiteenzetting,
zelfs in beknopte vorm, bevat van het
verweer van eiseres tegen verweerders
hager beroep, of van de grieven die eiseres
in haar tegenberoep heeft aangevoerd en
meer in het bijzonder nalaat een, zelfs
korte samenvatting te geven van de mid-

(1) Raadpl. cass., 28 fehruari 1963 (Bull. en

PAsiC., 1963, I, 722); verg. cass., 2 september
1965 (ibid., 1966, I, 3).

delen door eiseres voorgcdragen tegen het
oorspronkelijk hager beroep en tot staving van haar tegenberoep ; terwifl de
rechter aldus de gebiedende voorschriften
van de in het middel genoemde bepalingen van de wet op de werkrechtersraden
niet in acht neemt, zodat het voor het
Hof onmogelijk is op de wettelijkheid van
de beslissing toezicht te oefenen :
Overwegende dat de gronden van de
bestreden beslissing, in strijd met wat
het middel beweert, niet alleen het voorwerp van de eis doen kennen, maar ook
de grieven zowel door eiseres als door
verweerder ingebracht tegen de beslissing
van de eerste rechter en het verweer
tegen deze grieven ;
Dat immers uit de gronden van de
beslissing blijkt dat verweerder beweerde
dat het bewijs van de dringende reden die
het onmiddellijk wegzenden van eiseres
rechtvaardigde, geleverd was, dat de
gevorderde vergoeding voor gemaakte
overuren niet verschuldigd was en dientengevolge staande hield dat de eerste
rechter hem ten onrechte tot betaling van
een opzeggingsvergoeding en van een
vergoeding van 500 frank voor gemaakte
overuren had veroordeeld; dat eiseres
daarentegen op oorspronkelijk hager
beroep vorderde de beroepen beslissing
te bevestigen, wat de opzeggingsvergoeding aangaat, en bij tegenberoep ze
wijzigen, wat het bedrag voor gemaakte
overuren betreft, daar deze vergoeding
op 5.273 frank moest worden gebracht,
welk bedrag voor de eerste rechter werd
geeist;
Overwegende dat geen enkele wettelijke bepaling de werkrechtersraad van
beroep de verplichting oplegt in zijn
beslissing een uiteenzetting te geven van
de argumenten die de partijen tot staving, hetzij van hun grieven tegen de
beslissing van de eerste rechter hetzij
van hun verweer tegen deze grieven hebben aangevoerd ;
Overwegende dat het middel niet aangenomen kan worden ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de Grandwet, doonlat de bestreden beslissing het
tegenberoep van eiseres niet gegrond verklaart en alleen hierop steunt dat « uit
de bij de debatten overgelegde stukken
niet voldoende blijkt dat gedaagde in
hager beroep (thans eiseres) overuren had
gemaakt die recht gaven op een loon "•
terwijl eiseres bij regelmatig voor de
werkrechtersraad van beroep genomen
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conclusie deed gelden dat een eerste
getuige uitdrukkelijk had verklaard dat
eiseres niet-betaalde of niet-gecompenseerde ·overuren had gemaakt, dat deze
getuige niet tijdig was gewraakt en dat
een ander getuigenis daarentegen van
de hand moest worden gewezen, daar hij
die het aflegde nog in dienst van verweerder was ; en derhalve de bestreden beslissing er zich toe beperkte te beslissen dat
uit de bij de debatten overgelegde stukken niet bleek dat eiseres overuren had
gemaakt die recht gaven op een loon,
zonder te antwoorden op het middel door
eiseres afgeleid uit de uitdrukkelijke verklaringen van een eerste getuige en het
verdacht karakter van de verklaringen
van een ander getuige, zodat ze niet
voldoende naar recht de conclusie van
eiseres heeft beantwoord ; te1·wijl de bestreden beslissing altlmns in het onzekere
laat of de rechter de vordering van eiseres
heeft verworpen, omdat hij de door verweerder gevorderde wraking van de
eerste getuige toestond ofwel omdat hij
op de verklaring van de tweede getuige
steunde, en het dus voor het Hof niet
mogelijk is op de wettelijkheid van de beslissing toezicht te oefenen :
Overwegende dat de rechter stelt « dat
uit de bij de debatten overgelegde stukken niet voldoende blijkt dat gedaagde
in hoger beroep (thans eiseres) overuren
had gemaakt die recht gaven op een
loon n, zodat hij ondubbelzinnig beslist
dat het door eiseres ingeroepen getuigenis
niet afdoende bewijst dat zij overuren
heeft gemaakt die recht gaven op een
loon ; dat aldus de conclusie van eiseres
op passende wijze werd beantwoord;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.

(1) Ret abandonnement bedoeld in het
Nederlands Wetboek van koophandel (artikelen 663 en volgende) kan gescbieden in
dezelfde voorwaarden als die welke door het
Belgische W etboek van koophandel gesteld
zijn (boek II, titel VI, afdeling III, art. 222 en
volgende en art. 277) en volgens een gelijkaardige procedure. Abandonnement kan geschieden, onder meer, in geval van verlies
of beschadiging van de verzeke~de zaken, indien de beschadiging of het verlies ten minste
drie vier den bedraagt. vY anneer het abandonnement betekend en aangenomen ofbij vonnis
geldig verkla~trd weed ruoet de verzekeraar

17 november 1966. 1 e kamer. Voorzitter, H. Moriame, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
Baron Richard. Gelijkluidende conclusie, H. R. Hayoit de Termicourt, procureur-generaal.- Pleiter, H. VanRyn.
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1°

SOHIP - SOHEEPVAART. ZEEVERZEKERING.- AFKEURING VAN HET
SOHIP. RECHT DOOR HET NEDERLANDS WETBOEK VAN KOOPHA,NDEL
A,AN DE VERZEKERDE TOEGEKEND.
VooRWAARDE.

2°

NIEUWE E I S . - BURGERLIJKE ZA·
KEN. BEGRIP. ErSER DIE TOT
STAVING VAN ZIJN REOHTSVORDERING
EEN NIEUW MIDDEL IN REOHTE INROEPT. \VIJZIGING NOOH VAN HET
VOORWERP NOOH VAN DE OORZAAK VAN
DE EIS. GEEN NIEUWE EIS,

1° De « aflc~uring '' van het schip op g1·ond
van artikel 717 van het N ededands vVetboelc van koophandel wo1·dt de ve1·zeke1·de
toegekencl, wannee1· deze het abandonnement niet betekent. De " ajlce1wing n kan
nochtans enlcel geschieden ingeval de
1·eparatiekosten mee1· clan cl1·ie vie1·clen
van de waarde van het verzelce1·de schip
belopen (1).
2° De eise1• die, zonde1· het voorwerp noch
de oorzaak van de 1·echtsvm·de1·ing te
wijzigen zoals deze in het inleiclend
exploot we~·d bepaalcl, zich e~·toe beperlct
tot staving van zijn vm·clering een nieuw
miclclel in ?'echte in te roepen, stelt geen
nieuwe eis in (2). (Wetb. van burgerlijke rechtsvordering, art. 61 en 464.)
aan de verzekerde de bij het contract bepaalde
som volledig betalen, terwijl de verzekerde
zaak het eigendom van de verzekeraar wordt.
Bij afkeuring van het schip bedoeld in artikel 717 van het N ederlands W etboek van
koophandel is de verzekeraar ook verplicht
de som waarvoor hij het schip verzekerd heeft
te betalen, doch onder korting van de waarde
van het heschadigde schip of wrak.
(2) Raadpl. cass., 29 oktober 1857 (Bull. en
PASIO., 1857, I, 423); 11 november 1870 (ibid.,
1871, I, 12); 12 november 1954 (ibid., 1955,
I, 223, A1·r. Verbr., 1955, biz. 163, met de
noot).

-380(VENNOOTSCHAP NAAR Z~TSERS RECHT
« COMPAGNIE D 'ASSURANCES G:IJJNE:RALES
HELVETIA ll,
VENNOOTSCHAP
NAAR
FRANS RECHT « COMPAGNIE FRANQAISE
D'ASSURANCES LA FLANDRE >> EN VENNOOTSCHAP NAA.R NEDERLA,NDS RECHT
« SELECTA "' T. R. VYNCKE EN M.
VYNCKE.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 7 december 1964 door het Hof
van beroep te Gent gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 1319, 1320, 1322
van het Bu:rgerlijk W etboek, 61 en 414
van het Wetboek van bu:rgerlijke rechtsvordering, dooTdat het ,bestreden arrest
de vraag van de verweerders ontvankelijk
verklaart, welke strekte tot het toepassen
van artikel 717 van het N ederlands Wethoek van koophandel volgens hetwelk,
indien de reparatiekosten meer dan drie
vierden der waarde van het schip zouden
belopen, het schip ten aanzien van de
verzekeraar moet gehouden worden als
afgekeurd, en de verzekeraar alsdan verplicht is de som, waarvoor hij verzekerd
heeft, te betalen onder korting van de
waarde van het beschadigd schip ofwrak,
zulks om de reden dat de afkeuring niets
anders is dan een wettelijk verplichte
manier om te bepalen hoeveel er client
betaald te worden indien de reparatiekosten meer dan drie vierden van de
waarde van het schip belopen, en dat het
voorwerp van het geschil niet door de
toepassing van voormeld artikel 717 gewijzigd werd, tet·wiy'l de inleidende dagvaarding van de verweerders als enige
grond voor het bekomen van het verzekerd bedrag van 3.000.000 frank aangaf
dat hun schip door de eiseressen verzekerd
was en schade opliep ten gevolge van een
verzekerd risico, maar dat gezegde dagvaarding niet vermeldde dat de reparatiekosten meer dan drie vierden van de
waarde van het schip beliepen, noch dat
dienvolgens artikel 717 voormeld van
toepassing was, teTwiy'l, zoals blijkt uit
het beroepen vonnis, de eiseressen reeds
voor de rechtbank van koophandel hadden gesteld dat de aldus geformuleerde
vordering van de verweerders onontvankelijk was, daar zij een nieuwe vraag
uitmaakte, en teTwiy'l door het arrest niet
tegengesproken wordt dat de eiseressen
deze betwisting reeds aan de eerste rechter hadden onderworpen, teTwiy'l, nu de
verweerders in hun dagvaarding nagela-

ten hebben het feit te vermelden op grond
waarvan artikel 717 voormeld ter zake
van toepassing kon zijn, namelijk het feit
dat de reparatiekosten meer dan drie
vierden van de waarde van het schip
beliepen, hun vordering, zoals ze door het
arrest ontvankelijk werd verklaard, een
nieuwe vordering uitmaakte die buiten
het voorwerp van de inleidende dagvaarding lag, zodat het arrest de bewijskracht
heeft miskend welke door de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Bu:rgerlijk
Wetboek aan voormelde inleidende dagvaarding wordt gehecht, en teTwiy'l, nu de
eiseressen zich reeds voor de eerste rechter
hadden verzet tegen doze uitbreiding van
het geding, het arrest, door voormelde
vordering ontvankelijk te verklaren, de
artikelen 61 en 464 van het Wetboek van
burgerlijke rechtsvordering heeft geschonden :
Overwegende dat, blijkens de dagvaarding, de vordering van de verzekerden
(thans verweerders) tot voorwerp had van
de eiseressen betaling te bekomen van
3.000.000 frank, zijnde de volledige
verzekerde waarde van het schip
'' Maro III "• met en benevens diverse
bijkomende onkosten ; dat de dagvaarding als oorzaak van die vordering vermeldde dat bedoeld schip door de eiseressen verzekerd werd voor een bedrag van
3.000.000 frank en schade had opgelopen
ingevolge een verzekerd risico ;
Overwegende dat de dagvaarding eraan
toevoegde dat de verweerders zich het
recht voorbehielden het abandonnement
van het beschadigd schip aan de eiseressen te betekenen, aldus te kennen gevende dat zij de valle verzekerde som
vorderden omdat de schade aan het schip
minstens drie vierden van zijn waarde
beliep;
Overwegende dat, daar de verzekeringsovereenkomst bedong dat het schip
niet aan de eiseressen zou 1nogen worden
geabandonneerd, de verweerders in hun
conclusie voor de rechtbank staande
hielden dat het schip diende gehouden te
worden als afgekeu:rd, op grand van artikel 717 van het N ederlands W etboek van
koophandel, waarvan de toepassing door
de verzekeringsovereenkomst zelve werd
voorzien ingeval de reparatiekosten meer
dan drie vierden van de waarde van het
schip zouden belopen ;
Overwegende dat de verweerders, door
de afkeuring in de plaats te stellen van
het abandonnement, zich ertoe hebben
beperkt een nieuw middel in rechte in te
roepen tot staving van hun vordering die
een schade belopende tot minstens drie
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onderstelde ; dat zij zodoende noch het
voorwerp noch de oorzaak van die vordering hebben gewijzigd;
Overwegende dat het middel niet kan
aangenomen worden ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eiseressen in de kosten.
18 november 1966. 1e kamer. Voorzitte1·, H. Belpaire, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. Naulaerts.- Gelijkluidende conclusie,
H. Oolard, advocaat-generaal. - Pleiters,
HH. Bayart en VanRyn.
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TUSSENKOMST. -

BURGERLIJKE ZAKEN, VORDERING TOT GEMEENVERKLARING VAN HET VONNIS. 0NTVANKELIJKHEID. VooRW.A.ARDE.

De vordering tot gemeenverlcla1'ing van het
vonnis is, ·in burgerl~jlce zalcen, ontvanlcelijlc wannem• de eiser tot tussenlcomst
er belang bij heeft de op de hoofdvO?·dering uit te sprelcen beslissing tegenstelbaar te malcen aan de in tussenlcomst
gedwongen partij, dit wil zeggen dat die
beslissing, ook ten opzichte van deze
laatste, het gezag van het gewijsde zal
hebben (1).
(GERMIS, T. NAAMLOZE VENNOOTSC~AP
« LE PATRIMOINE ll EN COLLIERS.)

ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 22 april 1964 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Gent ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 1351, 1382, 1383
van het Burgerlijk vVetboek, 339, 340,
341 van het Wetboek van burgerlijke
(1) Cass., 21 december 1956 (A1·r. Vm·br.,
1957, biz. 275 Bull. en PAsrc., 1957, I, 424
metdenoot2) 17november1961 (A1'1·. Verbr.,
1962, biz. 274 Bull. en PAsrc., 1962, I, 336).

rechtsvordering, 1, 2, 4, 6 van de wetten
betreffende de vergoeding der schade
voortspruitende uit arbeidsongevallen,
gecol:irdineerd bij koninklijk besluit van
28 september 1931, en 97 van d!' Grandwet, doordat, na erop te hebben gewezen,
enerzijds, dat de vordering tot gemeenverklaring ... kan worden ingesteld ... tegen
diegenen die, als eventuele verweerders,
het gezag van de gezegde beslissing zouden kunnen afwijzen op grond van de
betrekkelijkheid van het gezag van het
rechterlijk gewijsde, en anderzijds, dat de
verzekeraar-arbeidsongevallen er belang
bij heeft het tussen te komen vonnis gemeen te horen verklaren aan de derde
aansprakelijke ten einde namelijk een
nieuw onderzoek te vermijden om de
graad van de ongeschiktheid tot werken
van het slachtoffer te bepalen, omdat,
volgens de rechtbank, zowel op het vlak
van het gemeen recht als binnen het kader van de forfaitaire vergoedingen voor
de arbeidsongevallen, de vergoedingen
worden geschat op grand van de duur
en van de graad van de arbeidsongeschiktheid, en omdat de vergoeding dezelfde is, daar ze in de twee gevallen
steunt op de vermindering van de geschiktheid tot werken van het slachtoffer,
rekening houdende met al de beroepen
welke het nog in staat is regelmatig uit
te oefenen, het bestreden vonnis, bij
wijziging van het beroepen vonnis, beslist
dat ontvankelijk is de vordering tot
tussenkomst en tot gemeenverklaring van
het vonnis, vordering welke tegen de
derde aansprakelijke is gericht door de
verzekeraar-arbeidsongevallen die zelf
door het slachtoffer is gedagvaard om,
binnen het kader van de wetten betreffende de vergoeding der schade voortspruitende uit arbeidsongevallen, de
forfaitaire vergoedingen te betalen, terwijl, eerste onde1·deel, volgens het gemeen
recht de vergoeding verschuldigd wegens
een ongeval geschat wordt op grondslagen
welke gans verschillend zijn van die welke
dienen inzake arbeidsongevallen, zodat
het deskundigenonderzoek, dat gedaan
wordt binnen het kader van de vordering
van het slachtoffer tegen de verzekeraararbeidsongevallen, een voorwerp heeft
dat verschillend is van datgene dat overeenkomstig het gemeen recht zou bevolen
worden ; tweede onderdeel, bijgevolg, de
verzekeraar-arbeidsongevallen die door
het slachtoffer van een arbeidsongeval
voor de vrederechter wordt gedagvaard
tot betaling van de forfaitaire vergoedingen, er geen belang bij heeft de derde
aansprakelijke in de zaak te roepen, daar
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van het gewijsde van het tussen het
slachtoffer en de verzekeraar-arbeidsongevallen gewezen vonnis nooit verenigd
zijn jegens de derde aansprakelijke, omdat het voorwerp van de vordering van
het slachtoffer tegen de verzekeraararbeidsongevallen verschillend is van dit
van de vordering door de verzekeraararbeidsongevallen, die in de rechten
treedt van het slachtoffer, ingesteld tegen
de derde aansprakelijke, waaruit volgt :
I 0 dat het vonnis de wettelijke regelen
heeft geschonden welke de forfaitaire
vergoedingen bepalen binnen het leader
van de vergoedingen verschuldigd wegens
arbeidsongevallen enerzijds, die betreffende de vergoeding volgens het gemeen
recht anderzijds (schending van de in het
middel aangeduide wetsbepalingen, behalve de artikelen 339, 340 en 341 van
het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering) ; 2° dat het, bij gevolg, de vorder-ing tot tussenkomst en tot gemeenverklaring van het vonnis ten onrechte
ontvankelijk heeft verklaard, vordering
welke tegen de derde aansprakelijke gericht is door de verzekeraar-arbeidsongevallen die door het slachtoffer gedagvaard is op grand van de gecoiirdineerde
wetten betreffende de vergoeding der
schade voortspruitende uit aJ beidsongevallen (schending van al de in het middel
aangeduide wetsbepalingen) :
Overwegende dat elke vordering tot
gemeenverklaring van een vonnis ontvankelijk is wanneer de eiser tot tussenkomst er belang bij heeft het op de
hoofdvordering uit te spreken vonnis aan
een derde te doen gemeen verklaren ; da,t
dergelijke vordering tot voorwerp heeft
de beslissing over de hoofdzaak tegenstelbaar te maken aan de in tussenkomst
gedwongen partij, dit wil zeggen dat die
beslissing, ook ten opzichte van deze
laatste, het gezag van het gewijsde zal
hebben;
Overwegende dat het vonnis het belang van verweerster om het te wijzen
vonnis aan eiser tegenstelbaar te doen
verklaren hierop ste1.mt dat verweerster,
als verzekeraar-arbeidsongevallen, krachtens artikel 19 van de gecoiirdineerde
wetten betreffende de arbeidsongevallen,
over een subrogatoire vordering beschikt
tegen eiser, aansprakelijke derde, en dat,
in geval verweerster van eiser de terugbetaling vordert van de aan de getroffene
gestorte forfaitaire vergoedingen, de
gemeenverklaring van het vonnis een
nieuw onderzoek zal vermijden nopens

de graad en de duur van de tijdelijke en
de graad van de bestendige arbeidsongeschiktheid ;
Overwegende dat de vordering tot
gemeenverklaring van het vonnis reeds
gerechtvaardigd is door het belang van
verweerster om van nu af op tegenspraak
met eiser de feiten te doen vaststellen
waarop de bij voormeld artikel 19 bedoelde subrogatoire vordering zal steunen, zoals het feit van het ongeval en de
door de getroffene opgelopen verwondingen;
Overwegende, derhalve, dat de grieven
welke eiser inbrengt tegen enkele beoordelingen van de rechter over de arbeidsongeschiktheid en welke hij steunt op
het verschil tussen de vordering van de
door een arbeidsongeval getroffene en de
subrogatoire vordering van de verzekeraar tegen de aansprakelijke derde, tegen
overtollige redenen van het vonnis gericht en, clerhalve, niet ontvankelijk zijn;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
18 november 1966. - 1 8 kamer.
Voor·zitter·, H. Belpaire, raadsheer waarnemend voorzitter.
Ver·slaggever·,
H. Neven. Gelijkhddende concl~tsie,
H. 'Colard, advocaat-generaal. - Pleiter,
H. Simont.
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18 november 1966.

ARBEIDSONGEVAL.- ONGEVAL DAT
ZIOH OP DE WEG NAAR OF VAN HET WERK
VOORDOET. GETROFFENE DIE PER
RIJWIEL MET HULPMOTOR EEN JAAGPAD
VOLGT, WAARVAN DE TOEGANG IN PRINCIPE AAN ELKE BESTUURDER VERBODEN
IS. JAAGPAD DAT GEEN BIJZONDER
GEVAAR VERTOONT.- NORMALE WEG.

Beslist wettelijk dat een ongeval zich voor·doet op het normaal tr·aject naar of van
het werk, de r·echter die vaststelt dat het
ongeval gebeur·de op een jaagpad dat
gewoonlijk per· r·ijwiel met h~tlpmotor
door het slachtofjer wer·d gevolgd om zich
naar z~in werk te begeven of om ervan
ter·ug te keren, en dat dit jaagpad hoewel
de toegang er·toe, in principe, aan elke
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gevaar veTtoont ( 1).

(HEEREN, T. VAN HEYST EN NAAMLOZE
VENNOOTSOHAP «LA PAIX »; NAAMLOZE
"VENNOOTSOHAP «LA PAIX », T. VAN
HEYST EN HEEREN.)

ARB EST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 7 december 1964 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te Hasselt ;
Overwegende dat de zaken ingeschreven op. de algemene ro1 onder de nummers 156 en 157 verknocht zijn;
\Vat de voorziening van de vennootschap «De Vrede" betreft :
Over het tweede mid del, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1315 van het Burgerlijk Wetbock. 1 en 2 van de besluitwet van 13 december 1945 betreffende de vergoeding
der schade voortspruitende uit ongevallen
die zich op de weg naar of van het werk
voordoen, doordat het bestreden vonnis
beslist dat het ongeval zich voorgedaan
heeft op de normale weg van het werk,
zonder de conclusie van eiseres te beantwoorden in zover deze staande hield dat
eerste verweerder (oorspronkelijke eiseres), overeenkomstig artikel1315 van het
Burgerlijk W etboek, de last had te bewijzen « dat het ongeval gebeurde ingevolge
een oorzaak inherent aan het arbeidstraject '' en « uitwendig aan het slachtoffer », en dat dit bewijs ten deze niet
bijgebracht werd, te1·wijl de rechterlijke
beslissingen, om wettelijk gemotiveerd te
zijn, al de door de partijen in regelmatige
conclusies ingeroepen 1niddelen en excepties moeten beantwoorden, te1·w#l alleszins uit de bewoordingen van het vonnis
onmogelijk kan uitgemaakt worden of de
rechter in feite heeft willen beslissen dat
het bewezen is dat het ongeval gebeurde
ingevolge een oorzaak inherent aan het
arbeidstraject en uitwendig aan het
slachtoffer, dan wel of hij in recllte heeft
willen beslissen dat het ongeval als een
ongeval op de weg van het werk moest
beschouwd worden, zelfs indien het niet
(1) Verg. cass., 19 oktober 1950 (An·.
V m·b1·., 1951, blz. 66; Bull. en PAsiC., 1951,
I, 83); 28 juni 1956 (An·. Verbr., 1956

bewezen is dat het en inherent aan het
arbeidstraject en uitwendig aan het
slachtoffer was, tenvijl deze dubbelzinnige
en onduidelijke motivering het Hof in de
onmogelijkheid stelt zijn toezicht uit te
oefenen op de wettelijkheid van de bestreden beslissing en met het gebrek aan de
door artikel 97 van de Grondwet vereiste
motivering gelijkstaat :
Overwegende dat eiseres, na er op
gewezen te hebben dat er geen sprake
kan zijn van een normaal traject wanneer de door de werknemer vrijwillig
gebruikte weg verboden is en dat er alleen
sprake kan zijn van een arbeidsongeval
wanneer het gevaar inherent is aan de
normale af te leggen arbeidsweg, aileen
liet gelden « dat het de wednwe van het
slachtoffer behoort te bewijzen, door alle
gewone bewijsmiddelen, onder meer dat
het ongeval te wijten is aan een feit dat
aan het slachtoffer vreemd is en inherent
is aan het normale traject ; dat zij geenszins betwistte dat het ongeval te wijten
was aan een uitwendig feit, hetwelk door
de belanghebbende diende te worden bewezen, doch enkel staande hield dat die
belanghebbende de bewijslast had dat
het ongeval gebeurde op het arbeidstraject; dat het vonnis niet diende te
antwoorden op een incidentele zinsnede
van de conclusie, waaruit eiseres geen
rechtsgevolg afleidde ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 7, lid 2, en 97
van het algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer (koninklijk besluit
van 8 april1954) en van bijlage 2 van dit
reglement, 97 van de Grondwet, 1 en 2
van de besluitwet van 13 december 1945
betreffende de vergoeding der schade
voortspruitende uit de ongevallen die
zich op de weg naar of van het werk
voordoen, 23 en 24 van het bijzonder
reglement der kanalen van de lijn LuikAntwerpen en vertakkingen, gevoegd bij
het koninklijk besluit van 7 september
1950 houdende bijzondere reglementen
van sommige scheepvaartwegen, doordat
het bestreden vonnis, zonder tegen te
spreken dat op het jaagpad waarop het
ongeval zich voordeed, welk pad volgens
de rechter een openbare weg is, « het
blz. 920; Bull. en PAsrc., 1956, I, 1205);
18 maart 1960 (An·. Verbr., 1960, blz. 676;
Bull. en PAsrc., 1960, I, 840); 5 januari 1962
(Bull. en PAsrc., 1962, I, 534).
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was ,, beslist dat dit verbodsteken « geen
afbreuk doet aan het feit dat beide oevers
van het Albertkanaal algemeen als toegankelijk voor het publiek moeten worden
beschonwd, althans
voor motorf:ietsen
en motorrijwielen, wijl de Dienst der
scheepvaart, onder wiens toezicht de
trekwegen van het kanaal ressorteren ....
bij schrijven van 28 oktober 1964 bevestigt dat znlkdanig verkeer is toegelaten ,,
en het daarnit afleidt dat bedoeld jaagpad
voor het slachtoffer geen verboden weg
was en dat het ongeval zich dns op de
normale weg van het werk voorgedaan
had, ee?oste oncle1odeel, terwiJl het verbodsteken nnmmer 21 betekent dat de weg
waarop het aangebracht is" afgesloten is,
in beide richtingen, voor ieder bestnurder ,, te1·wijl alle bestuurders verplicht
zijn, krachtens de artikelen 7 en 97 van
de wegcode, op alle openbare wegen dit
verbod in acht te nemen, terwijl geen enkele wettelijke bepaling aan de Dienst der
scheepvaart de macht verleent om, door
het verlenen van een '' machtiging >> aan
zekere weggebruikers, dit verbod te wijzigen, te beperken of te niet te doen,
terwijl bovendien, volgens de artikelen 23
en 24 van het in het middel bedoeld
bijzonder reglement, het verkeer van
motorfietsen verboden is op de jaagpaden
van het Albertkanaal en machtigingen
door de Dienst der scheepvaart slechts
kunnen verleend worden ten behoeve der
schipperij, hetgeen ten deze het geval niet
was ; tweecle onclenleel, terwijl een weg die
voor het slachtoffer van een ongeval
gesloten en verboden is, geen nonnale
weg is, in de zin van de artikelen 1 en 2
van de besluitwet van 13 december 1945,
zodat bijgevolg het ongeval niet kon
beschonwd worden als een ongeval op de
weg van het werk :
Overwegende dat, in strijd met wat het
middel vooropstelt, de omstandigheid dat
een ongeval zich voordoet op een weg die
gesloten en verboden is, niet impliceert
dat het zich voordoet op de weg naar of
van het werk;
Overwegende gewis dat zulke weg het
karakter van nonnale weg, in de zin van
de artikelen 1 en 2 van de besluitwet van
13 december 1945, kan verliezen wanneer
de rechter vaststelt dat het slachtoffer
vrijwillig een weg genomen heeft die
verboden is wegens de bijzondere gevaren
welke hij vertoont voor het verkeer; dat,
ten deze, de rechter integendeel vaststelt,
enerzijds, bij overneming van de redenen
van het beroepen vonnis, dat het ongeval
o o o

gebenrde op de weg die gewoonlijk door
het slachtoffer werd gevolgd, anderzijds,
op eigen gronden, dat de gebruikte weg,
die weliswaar langs het kanaal loopt,
daarom niet gevaarlijk is, doch veeleer
als rustiger en kalmer dan de voorgestelde
reisweg die het slachtoffer in een druk
autoverkeer zou doen opnemen en dit
jnist tijdens de spitsuren;
Dat het middel dat, voor het overige,
opkomt tegen overbodige redenen niet
kan aangenomen worden ;
Wat de voorziening van Heeren betreft :
Over het eerste en het tweede middel,
afgeleid, het eerste, nit de schending van
artikel 97 van de Grondwet, clomodat het
bestreden vonnis het ongeval, waarbij de
echtgenoot van eerste verweerster het
leven verloor, aanziet als een ongeval
overkomen op de weg van het werk,
alhoewel het aanneemt dat op het jaagpad van het Albertkanaal, dat het slachtoffer op zijn bromficts volgde toen het
in dit kanaal terechtkwam en verdronk,
het verbodsteken mm~mer 21 bedoeld bij
het algemeen reglement op de politic van
het wegverkeer is aangebracht, en aldus
beslist om de reden dat de beide oevers
van het kanaal, krachtens artikel 93 van
het koninklijk besluit van 15 oktober
1935 hondende algemeen reglement der
scheepvaartwegen van het Koninlrrijk,
algemeen als toegankelijk voor het pnbliek moetcn aangezien worden, althans
voor voetgangers, motorf:ietsen en lnotorrijwielen, zonder vast te stellen dat het
slachtoffer, de voor&chriften, door voormeld artikel 93 gesteld opdat dit gebruik
zou toegelaten zijn, nageleefd had, zodat
de aangeklaagde beslissing niet met voldoende redenen is omkleed ; het tweede,
nit de schending van de artikelen 97 van
de Grondwet, 97 van het koninklijk besluit van 8 april1954 hondende algemeen
reglement op de politic van het wegverkeer en van de bijlage ervan, teken nnmmer 21, 1 van de beslnitwet van 13 december 1945 betreffende de vergoflding
der schade voortspruitende nit ongevallen
die zich op de weg naar of van het werk
voordoen, 12 van de wet van 10 jnli 1951
dat voor onbepaalde dnnr voormelde
besluitwet verlengt en, voor zoveel als
nodig, van de artikelen 1 en 4 van het
koninklijk beslnit van 28 september 1931
hondende coordinatie van de wetten betreffende de vergoeding der schade voortspruitende nit arbeidsongevallen, doorclat
het bestreden vonnis, hoewel het de aanwezigheid van het verbodsteken num,
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vaststelt, nochtans beslist dat die persoon het slachtoffer is geweest van een
ongeval overkomen op de weg van het
werk, terwijl dit verbodsteken moest
opwegen tegen de loutere toelating bedoeld bij artikel 93 van het koninklijk
besluit van 15 oktober 1935, zodat het
slachtoffer, daar het een verboden weg
volgde, niet kon aangezien worden als
zijnde op de normale weg van het werk
(schending van al de in het middel aangeduide wetsbepalingen, behalve artikel 97 van de Grondwet), en terwijl, in
alle geval, het vonnis niet uitlegt waarom
een loutere toelating moet opwegen tegen
het verbodsteken, zodat het niet voldoende gemotiveerd is (schending van
artikel 97 van de Grondwet) :
Overwegende dat uit het antwoord,
gegeven op het eerste middel voorgesteld
door de vennootschap " De Vrede "• blijkt
dat beide middelen niet kunnen aangenomen worden ;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet, wegens tegenstrijdigheid tussen de
motivering van het bestreden vonnis en
het beschikkend gedeelte ervan, vermits
de rechtbank, in haar redenen, beslist
dat de eis tot vrijwaring door de vennootschap "De Vrede >> (tweede verweerster)
tegen eiser ingesteld volledig is gegrond
en eiser derhalve ten onrechte de waarborg van deze laatste inroept, te1·wijl zij,
in haar beschikkend gedeelte, het beroepen vonnis bevestigt dat slechts beslist
had dat de eis, ingesteld door de genoemde vennootschap tegen Heeren, in
zover hij ertoe strekte de tegen haar
ingespannen vervolgingen te doen ophouden, ongegrond was en dat slechts
een heropening van de debatten beval
vooraleer over het overige van de eis
betreffende het basisloon en de aan eerste
verweerster, weduwe van het slachtoffer,
toekomende rente en ook over de eis tot
vrijwaring uit te spreken :
Overwegende dat, in strijd met wat het
middel staande houdt, de eerste rechter,
na te hebben beslist " dat de eis die ertoe
strekt verweerder (Heeren) te verplichten
tussen te komen in het rechtsgeding aanhangig tussen de naamloze vennootschap
"De Vrede >>, ·als verweerster, en de oorspronkelijke eiseres Van Heyst, en deze
vennootschap te vrijwaren tegen de veroordelingen die tegen haar zouden uitgesproken worden, derhalve als ontvankelijk en gegrond voorkomt "' << Heeren
CASSATIE,
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veroordeelt om in het geding hangend
tussen Rosa Van Heyst, als eiseres, en
de naamloze vennootschap " De Vrede >>,
als verweerster, tussen te komen ... en,
vooraleer over het overige ... van de eis
tot vrijwaring uit te spreken ... , de heropening van de debatten beveelt ... >> ;
Dat het middel, afgeleid uit een verkeerde interpretatie van het vonnis,
feitelijke grondslag mist ;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet, doo1·dat het bestreden vonnis beslist
dat eiser voor de gevolgen van het ongeval aan een van zijn werklieden overkomen niet gedekt moet zijn door tweede
verweerster, door wie hij verzekerd was
tegen arbeidsongevallen aan zijn werknemers, zonder op de conclusie van eiser
te antwoorden waarbij deze deed gelden
dat, daar tweede verweerster, die op
artikel XVII van de polis steunde om de
schorsing van de verzekering in te roepen,
niet bewees dat zij, overeenkomstig gezegd artikel, haar schrijven van 3 april
1963 dat ze als aanmaning van betaling
beschouwde, aangetekend had verzonden,
zodat ze niet bewees dat de voorwaarden
voor een schorsing verenigd waren :
Overwegende dat eiser in zijn conclusie
staande hield dat zo de vennootschap
"De Vrede >>hem ervan beschuldigde een
aangetekend schrijven van 3 april 1963
niet te hebben in acht genomen en dat
zo in het medegedeeld dossier van die
vennootschap weliswaar een kopij van
een door haar aan hem verzonden brief
aanwezig was, evenwel de strook, waaruit
blijkt dat dit schrijven aangetekend werd
verzonden, niet aanwezig was, waaruit,
aldus eiser, volgt dat de vormvoorwaarden bepaald bij artikel XVII van de
polis niet nageleefd werden ;
'
Overwegende dat het vonnis als volgt'
de stelling van eiser dienaangaande samenvat : " Overwegende dat Heeren ...
thans beweert dat de vormvoorwaarden,.
voorzien in artikel XVII van de afgesloten polis... niet werden nageleefd ; dat
de oorspronkelijke eiseres tot vrijwaring
"De Vrede >> bepaaldelijk zou nagelaten
hebben het bewijs van de aantekening
van het schrijven van 3 april 1963 ... bij
te brengen >> ;
Dat het die bewering op passende wijze
beantwoordt door vast te stellen dat door
Heeren niet betwist wordt dat hij de
bedoelde brief heeft ontvangen ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
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Om die redenen, voegt samen de zaken
ingeschreven op de algemene rol onder
de nummers 156 en 157; verwerpt de
voorzieningen ; veroordeelt ieder van de
eisers in de kosten van zijn voorziening.
18 november 1966. 1e kamer. Voorzitter, H. Belpaire, raadsheer waarnemend voorzitter.
Vm·slaggevet•,
H. Delahaye.- Gelijkluidende conclusie,
H. Colard, advocaat-generaal.- Pleite1·s,
HH. Van Leynseele, Bayart en Struye.

Over het tweede middel, hieruit afgeleid dat sommige getuigen ter outlasting
niet gehoord zijn, wat afbreuk heeft
gedaan aan eisers verdediging :
Overwegende dat de eiser niet voor de
eerste keer v66r het Hof mag aanvoeren
dat zijn verdedigingsrecht miskend is
daar een getuige niet gehoord is ; dat
het middel niet kan worden aangenomen ;
En overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
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CASSATIEMIDDELEN.

STRAFZAKEN. REOHTEN VAN DE VERDEDIGING. MIDDEL AFGELEID UIT HET
NIET HOREN VAN EEN GETUIGE. MIDDEL VOOR DE EERSTE KEER VOOR
HET HoF AANGEVOERD.- NIET-ONTV ANKELIJKHEID.

Mag niet voor de eerste kee1' voor het Hof
aangevoe1·d wo1·den het middel hieruit
afgeleid dat de rechten van de vm·dediging we1·den geschonden dom·dat een
getuige niet gehoord werd (1).
(POSTULA.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 27 juni 1966 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;
Over het eerste middel, hieruit afgeleid
dat eiser zopas vernomen heeft dat de
getuige ten laste Wintgens, die onder ede
gehoord is en wiens leugenachtige getuigenis de doorslag heeft gegeven zijn recht
voor de rechtbank te getuigen verloren
zou hebben ten gevolge van de talrijke
veroordelingen die tegen hem zijn uitgesproken :
Overwegende dat het middel berust op
feitelijke beweringen die geen steun vinden in de bestreden beslissing of in de
processtukken waarop het Hof vermag
acht te slaan en dat het derhalve feitelijke grondslag mist ;
(1) Cass., 2 oktober 1961 (A 1'1', V m·b1·., 1962,

blz. 122; Bull. en PAsiC., 1962, I, 141); 25 oktober en 22 november 1965 (Bttll. en PAsiC.,
1966, I, 268 en 386).

21 november 1966. 2e kamer.
Vom·zitter, H. De Bersaques, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Vm·slaggever,
H. Perrichon.- Gelijkluidende conclusie,
H. Dumon, advocaat-generaal.
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1° VERLATING VAN FAMILIE. EoHTGENOOT DIE
ZIOH
VRIJWILLIG
GEHEEL OF TEN DELE ONTTREKT AAN
DE GEVOLGEN VAN DE MAOHTIGING
DOOR DE REOHTER VERLEEND KRACHTENS ARTIKEL 218 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK.- MISDRIJF BEPAALD
BIJ ARTIKEL 391bis, LID 3, VAN HET
STRAFWETBOEK. VROEGERE VEROORDELING TOT HET BETALEN VAN EEN
UITKERING TOT ONDERHOUD.- VOORWAARDE NIET VEREIST.

2° VERLATING VAN FAMILIE. MISDRIJVEN BIJ ARTIKEL 391bis VAN
HET STRAFWETBOEK BEPAALD.- 0P·
ROEPING VA.N DE PARTIJEN VOOR DE
VREDEREOHTER. ARTIKEL 391ter
VAN HET STRAFWETBOEK. FAOULTATIEVE FORMAI,ITEIT.

1° De ve1·oordeling we gens het misd1·ij f
bepaald bij artikel ."391bis, lid 3, van
het Strafwetboelc, hetwelk het feit beteugelt zich vrijwillig geheel of ten dele
ontt1·okken te hebben aan de gevolgen
van de machtiging door de 1·echter verleend krachtens artikel 218 van het Burget·lijk W etboek, is niet ondergeschikt
aan het bestaan van een veroordeling tot
het betalen van een uitkering tot onder-
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uitgesproken zijn.
2o De oproeping voor de vrederechte1· van
de pe~·soon, die meer dan twee maanden
in geb1·elce is gebleven te voldoen aan
een van de verplichtingen op de nietnalcoming waarvan bij artikel 391bis
van het Strafwetboek straf is gesteld, is
facultatief (1). (Artikel 391ter van het
Strafwetboek zoals het in dat W etboek
werd ingelast bij artikel 2 van de wet
van 5 juli 1963.)
(DE DEOKER.)

ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 22 juni 1966 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
Over het eerste middel, hieruit afgeleid
dat eiser nooit veroordeeld werd tot het
betalen van een uitkering tot onderhoud,
dat echter een loonoverdracht aan zijn
echtgenote op 24 juli 1964 bij verstek
werd toegekend door de vrederechter te
Aarlen, welke overdracht op 1 december
1964 door de Rechtbank van eerste aanleg te Aarlen bevestigd werd, met dien
verstande evenwel dat zij van 5.000 frank
op 3.250 frank per maand werd verminderd; dat het eiser niet verboden was
van beroep te veranderen, en dat, als hij
het deed zulks het gevolg was van de
weigering hem van korporaal tot sergeant
te bevorderen ; dat zijn echtgenote, desgewenst na deze verandering aan de voorzitter van de rechtbank had kunnen
vragen een onderhoudsuitkering vast te
stellen overeenkomstig de artikelen 221
en volgende van het Burgerlijk Wetboek,
dat ze dit niet heeft gedaan en dan ook
geen grond heeft om te klagen dat haar
echtgenoot de militaire loopbaan verlaten
heeft, waar hij trouwens niet genoeg verdiende om na afhouding ingevolge de
loonoverdracht, nog te kunnen leven :
Overwegende dat nit de rechtspleging
blijkt dat eiser veroordeeld is wegens het
bij artikel 391bis, lid 3, van het. Straf;
wetboek bepaalde wanbedrijf, zich vrij(1) V66r het in werking treden van de wet
van 5 juli 1963 was .de ontvankelijkheid van
de vervolging ondergeschikt aan de oproeping
van de partijen voor de vrederechter. Raadpl.
cass., 3 februari 1958 (A1'1', Verb1·., 1958
blz. 370; Bull. en PAsro., 1958, I, 598).

willig onttrokken te hebben aan de gevolgen van de machtiging door de rechter
aan zijn echtgenote verleend krachtens
artikel 218 van het Burgerlijk Wetboek
om met uitsluiting van haar echtgenoot
(hier eiser) een gedeelte van de opbrengst
van diens arbeid te ontvangen, wanneer
tegen die machtiging geen verzet of hoger
beroep meer openstaat ;
Overwegende enerzijds dat voor dergelijke machtiging niet vereist is dat er
vooraf een veroordeling tot betaling van
een uitkering tot onderhoud is geweest ;
Overwegende anderzijds dat de feitelijke omstandigheden waarop het middel
berust, geen steun vinden in het bestreden
arrest of in de stukken waarop het Hof
vermag acht te slaan ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel, hieruit afgeleid dat, inzake uitkering tot onderhoud
en verlating van familie, de wet gebiedt
de verdachte, alvorens hem strafrechtelijk te veroordelen, voor de vrederechter
op te roepen ; dat eiser in het onderhavige
gevalnooit v66r de vrederechter is opgeroepen in verband met het strafrechtelijk
onderzoek ; dat deze formaliteit nu juist
tot doel heeft de aandacht van de verdachte te vestigen op. zijn verplichtingen
en rechten, ten einde, zo enigszins mogelijk een veroordeling te vermijden die het
voor de veroordeelde nog lastiger zou
maken om aan zijn verplichtingen te
voldoen; dat deze substantiele formaliteit niet in acht is genoinen en het bestreden arrest derhalve moet worden vernietigd :
Overwegende
dat
blijkens
artikel 391ter, dat in het Strafwetboek is
ingevoegd bij de wet van 5 juli 1963,
de persoon die meer dan twee maanden
in gebreke is gebleven te voldoen aan een
van de verplichtingen op de niet-nakoming waarvan door artikel 391bis van
hetzelfde wetboek straf is gesteld, niet
voor de vrederechter moet worden opgeroepen;
Dat het middel wettelijke grondslag
mist;
En overwegende dat de substantiele of
op straffe ·van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
21' november 1966. - 2e kamer.
Voorzitter, H. De Bersaques, raadsheer
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waarne1nend voorzitter. - VeTslaggever,
H. Perrichon.- Gelijkluidende conclusie,
H. Duman, advocaat-generaal.
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21 november 1966.

DESKUNDIGENONDERZOEK.
STRAFZAKEN. BURGERLIJKE VORDERING.- GEEN BEWIJS VAN DE VOORAFGAANDE EEDAFLEGGING.- N IETIGHEID
VAN HET DESKUNDIG ONDERZOEK.

Is nietig en waa1·deloos, zel.fs als eenvoudige
inlichting, het ve~·slag van de gerechtel~jke
deskundige, in st1·ajzaken, wanneer geen
bewijs voo1·handen is dat die deskundige
voomf de eed !weft afgelegd, zelfs indien
zijn zending enkel op de burge1·lijke
vorde1·ing slaat (I).
(P. EN L. GERARD, THlliiON EN LANDSBOND
DER
CHRISTELIJKE
MUTUALITEITEN,
T. BERQUE.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op ll mei I966 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 44, lid 2, van het
Wetboek van strafvordering, zoals het
vervangen is bij het enig artikel van de
wet van 3 juli I957, en 97 van de Grandwet, doonlat het bestreden arrest op het
verslag van de deskundige Leon Leblanc
berust, tenvijl uit geen processtuk waarop
het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat
de deskundige de wettelijke eed afgelegd
heeft alvorens hij met de uitvoering van
zijn taak begint :
Overwegende dat het arrest met name
berust op het verslag van de gerechtelijke
deskundige opgevorderd door de Correctionele Rechtbank te Aarlen ;
Overwegende dat uit geen stuk waarop
het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat
de bedoelde deskundige de eed afgelegd
heeft alvorens met zijn onderzoek te
beginnen;

Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zover het uitspraak doet
op de vorderingen van de eisers, burgerlijke partijen; beveelt dat van het
thans gewezen arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerder in de kosten; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van beroep
te Brussel.
2I november 1966. 2e kamer. Voo1·zitter, H. De Bersaques, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
H. Perrichon.- Gelijkhtidende conclusie,
H. Duman, advocaat-generaal.
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EN

ARRESTEN.

STRAFZAKEN. PoLITIERECHTER.
GETUIGE ODDER DAN VIJFTIEN JAAR,
EEDAFLEGGING
VERPLICHT
OP
STRAFFE VAN NIETIGHEID.

Een getuige die ouder is dan v~ift·ien jaar,
die niet ontzet is van het recht om in
rechte te getuigen en die door de politie1'echter ondeThom·d wm·dt, moet, op st1·afje
van nietigheid onder eed gehom·d wm·den (2).
(HEYEN EN NAAMLOZE
VENOOTSCHAP
« AUTOBUS LIEGEOIS "• T. GEMEENSCHAPPELIJKE KAS VOOR VERZEKERING
TEGEN ARBEIDSONGEVALLEN<< DE FEDE:&ALE VERZEKERINGEN >l EN NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP « SWEGERYNEN >>.)

ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op I4 april I966 in hager beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Luik;

I. Op de voorziening van Heyen, verdachte :
I 0 Betreffende de beslissing op de strafvordering en op de burgerlijke rechtsvor-

(1) Cass., 28 maart en 6 juni 1966 (Bull. en
PASIC., 1966, I, 974 en 1275); raadpl. cass.,

13 juni 1966 (ibid., 1966, I, 1310) en 19 september 1966, supm, blz. 76.

(2) Cass., 21 februari 1966 (Bull. en PAsrc.,
1966, I, 808).

-389deringen van de verweersters, die tegen
hem zijn ingesteld :

op deze burgerlijke rechtsvordering, die
er het gevolg van is ;

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 166, 156 en
159 van het Wetboek van strafvordering
en 97 van de Grondwet, dooTdat het bestreden vonnis eiser tot geldboete van
25 frank veroordeelt wegens alle te zijnen
laste gelegde misdrijven, zonder de getuigenissen van de heren Francson en Petre
uit de debatten te weren, teTwijl dezen
op 8 december 1965 door de Politierechtbank te Luik als getuigen gehoord werden, zonder dat is vastgesteld dat ze de
eed van getuige afgelegd hebben, wijl
hun getuigenissen nietig waren en dus
uit de debatten moesten worden geweerd
en tM·wijl het beroepen vonnis, alsook
bet bestreden vonnis dat dit bevestigt,
die zulks niet gedaan hebben, zich die
nietigheid eigen gemaakt hebben en zelf
nietig zijn :
Overwegende dat niet blijkt uit de
uitgifte van het beroepen vonnis of uit
'het proces-verbaal van de terechtzitting
van 8 december 1965 van de Politierechtbank te Luik, gedurende welke de getuigen Francson, Petre, Lespagnard en
Hourman gehoord werden, dat dezen op
de terechtzitting en alvorens te getuigen
de wettelijke eed afgelegd hebben;
Overwegende dat nit geen processtuk
waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat deze getuigen die onder waren
dan vijftien jaar, op het ogenblik van hun
verhoor ontzet waren van het recht om
in rechte te getuigen, anders dan om
enkel inlichtingen te geven ;
Dat hieruit volgt dat de verklaringen
van deze getuigen onwettelijk afgenornen
zijn en dus door nietigheid getroffen
zijn;
Overwegende dat het bestreden vonnis
zijn beslissing grondt op de gegevens van
het dossier, zonder de bedoelde getuigenissen uit de debatten te weren ; dat het
derhalve lijdt aan de nietigheid waardoor
de procedure v66r de eerste rechter aangetast is, en bijgevolg nietig is;
2o Betreffende de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering die tegen eiser
ingesteld is door Rene Materne :

II. Op de voorziening van de naarnloze
vennootschap « Les Autobus Liegeois ,,
burgerlijk aansprakelijke partij :
Overwegende dat uit geen stuk waarop
het Hof verrnag acht te slaan, blijkt dat
eiseres haar voorziening betekend heeft
aan de partijen tegen wie ze gericht
wordt;
Dat de voorziening derhalve niet ontvankelijk is ;
Overwegende echter dat de cassatie op
de voorziening van de eiser Heyen de
bestaansreden ontneemt aan de beslissing
waarbij eiseres burgerlijk aansprakelijk
wordt gesteld voor de ten laste van bedoelde eiser uitgesproken veroordelingen ;
Om die redenen, en zonder acht te slaan·
op het tweede rniddel dat geen ruimere
cassatie, noch een cassatie zonder verwijzing kan meebrengen, vernietigt het
bestreden vonnis in zover het, bij bevestiging van het bm oepen vonnis uitspraak
doet op de tegen de eiser Heyen ingestelde
strafvordering en burgerlijke rechtsvorderingen en over de desbetreffende kosten ; verwerpt de voorziening van de
tweede eisers, maa1· zegt nochtans dat de
hierboven uitgesproken cassatie de bestaansreden ontneemt aan de beslissing
die verklaart dat deze eiseres hoofdelijk
gehouden is tot betaling van de. koste.n en
de. schade.vergoe.ding waartoe. de. e.e.rste.
eise.r veroorde.eld is ; bevee.lt dat van het
thans geweze.n arre.st melding zal worden
ge.maakt op de. kant van de. ge.de.elte.lijk
vernie.tigde. beslissing; laat de. kosten ten
laste. van de. Staat, behalve. de. kosten
van de. voorzie.ning van de. tweede e.ise.res,
die te haren laste blijven ; verwijst de
aldus beperkte zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Hoei, rechtdoende in hoger
beroep.
21 november 1966. 2e kamer. Voo1·zitte1', H. De Bersaques, raadsheer
waarnemend voorzitter. - V e1'slaggeve1·,
R. Trousse. - Gelijkluidende conclusie,
H. Dumon, advocaat-generaal.

Overwegende dat de voorziening niet
gericht wordt tegen de bedoelde beslis'sing, die geen eindbeslissing zijnde door
de' voorziening niet kon worden bestre2" KAMER.- 21 november 1966.
den;
Overwegende evenwel dat de vernietiging van de beslissing op de strafvorde- VOORZIENING IN CASSATIE.
BESLISSINGEN WAA.RTEGEN VOORZIEring zich ook uitstrekt tot de beslissing ,
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NING MOGELIJK IS.- STRAFZAKEN.VoNNIS VAN DE CORRECTIONELE RECHTBANK IN EERSTE AANLEG GEWEZEN.•VOORZIENING NIET ONTVANKELIJK.

Is niet ontvankelijk de voo1·ziening ingesteld tegen een vonnis clat in ee?·ste aanleg
door de co?'?'ectionele rechtbank gewezen
we1•d (1).

MOGELIJKHEID OM EEN UITKERING TOT
ONDERHOUD TE VERKRIJGEN VAN HAAR
ZOON, DIE HET SLACHTOFFER VAN HET
ONGEVAL WAS. - VASTSTELLING DAT
REDELIJKERWIJZE NIET KAN WORDEN
VERMOED DAT EEN DERGELIJKE UITKERING GEVRAAGD EN VERKREGEN ZOU
WORDEN.
BESLISSING VOLGENS
WELKE DE SCHADE NIET BEWEZEN IS,
- WETTELIJKHEID.

(THOlliAS.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 6 april 1966 gewezen door de
Correctionele Rechtbank te Brussel;
Over de ontvankelijkheid van de voorziening :
Overwegende dat naar luid van de
artikelen 407 en 413 van het Wetboek van
strafvordering de voorziening slechts ontvankelijk is wanneer de beslissing waartegen ze wordt gericht, in laatste aanleg
gewezen is;
Overwegende dat het bestreden vonnis
in het onderhavige geval niet in laatste
aanleg is gewezen ;
Dat de voorziening dus niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
21 november 1966. 2e kamer.
V oo1·zitter, H. De Bersaques, raadsheer
waarnemend voorzitter. - VerslaggeVM',
H. de Waersegger.- Gelijkluidende conclusie, H. Duman, advocaat-generaal.

1° De onde1•houdsplicht van het lcind jegens
vade?' en moede1• is in de t~jd niet bepe1·kt
en eindigt namelijk niet met het huwelijk
van het lcind (Burgeri. Wetb., art. 205.)

2° De 1'echte1• beslist wettelijlc dat de schade
niet bewezcn is, welke aangevoe?·d wordt
doot· de moede1· van het slachto ffer van
een dodelijk ongeval dat een wanbed1·ijj
opleve1·t, en welke dam· haM wordt afgeleid uit het ve1·lies van de mogelijkheid
om een uitket·ing tot oncledw~td van haar
kind te verlcT~jgen, wannee1• de Techter
vaststelt dat redelijkerwijze niet lean wot·clen vet·moecl dat een dergelijke uitlcering
gevmagcl en vet•kregen zou wo1·clen (2).
(CHEVTOUK, T. G. EN F. SCHOONJANS EN
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « UNION
SUISSE>>.)
ARREST.
HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 6 april 1966 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;
I. In zover de voorziening gericht
wordt tegen het openbaar ministerie :
Overwegende dat eiseres niet als burgerlijke partij veroordeeld is in kosten
jegens de publieke partij; dat de voorziening niet ontvankelijk is ;

2e KAMER.- 21 november 1966.
1° UITKERING TOT ONDERHOUD.
0NDERHOUDSPLIOHT VAN DE KINDEREN JEGENS HUN OUDERS. - DUUR.

II. In zover de voorziening gericht
wordt tegen de verweerder Guy Schoonjans, verdachte :

2° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST).
DoDELIJK
ONGEVAL. MaEDER DIE HERSTEL
VORDERT VAN DE SCHADE DIE ZIJ ONDERGAAT DOOR HET VERLIES VAN DE

Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 205, § 1 (zoals
gewijzigd bij de wet van 20 november
1896, artikel 2), 1319, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk W etboek en 97 van de
Grondwet, dom·dat de beslissing, naar
luid waarvan het bestreden arrest het
feit betwist dat eiseres ten gevolge van

(1) Cass., 23 mei en 6 juni 1966 (Bttll. en
PASIC., 1966, I, 1196 en 1272).

(2) Raadpl. cass., 2 juni 1958 (A1'1'. Verbr.,
1958, blz. 786; Bull. en PASIC., 1958, I, 1085),
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het overlijden van haar zoon een materiele schade heeft geleden, hierop gegrond
is dat niet bewezen is dat de getroffene
in de toekomst in het onderhoud van
eiseres zou hebben bijgedragen, vooral
daar deze gehuwd is en niet zonder middelen is, te1·wijl, eeTste ondeTdeel, de wettelijke onderhoudsplicht van de kinderen
jegens hun ouders niet in de tijd beperkt
is en met name niet eindigt met het
huwelijk van de kinderen (schending
van artikel 205, § I, van het Burgerlijk
Wetboek) en de gronden aileen van het
arrest dus geen wettelijke rechtvaardiging zijn van de weigering om aan eiseres
een vergoeding wegens materiele schade
toe te kennen (schending van artikel 97
van de Grondwet); te1·wijl, tweede onde1'deel, nooit betwist was dat eiseres uit de
echt gescheiden was, tenvijl met name de
bewering van behoeftigheid op grond
waarvan het Hof bij het arrest van
I4 maart I966 aan eiseres de kosteloze
rechtspleging heeft verleend, vaststelt
dat deze uit de echt gescheiden is ; en
te1·wijl het bestreden arrest dat het weigeren van elke vergoeding wegens materiele
schade grondt op de hoedanigheid van
gehuwde vrouw van eiseres, de bewijskracht van de bedoelde akte miskent en
zijn beslissing derhalve niet wettelijk
met redenen omkleedt (schending van
de artikelen I3I9, I320 en I322 van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grandwet) :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het bestreden arrest
niet ontkent dat de wettelijke onderhoudsplicht van de kinderen jegens hun
ouders niet in de tijd beperkt is en met
name niet eindigt met het huwelijk van
het kind;
Maar dat de rechter nagaat of eiseres
in het onderhavige geval de materiele
schade geleden heeft die zij aanvoert,
te weten het verlies van de mogelijkheid
om in geval van nood een onderhoudsuitkering te verkrijgen van haar zoon,
slachtoffer van het dodelijk ongeval dat
een wanbedrijf oplevert, en beslist dat
een dergelijke schade niet bewezen is
daar redelijkerwijze niet kan worden
vermoed dat een dergelijke uitkering gevraagd en verkregen zou zijn ;

Dat deze beslissing wettelijk gerechtvaardigd is ;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, om vast
te steilen dat eiseres gehuwd is zich niet
grondt op het in het middel vennelde
stuk -:- een verklaring van de politiecommtssans betreffende de rechtsbij.
stand - , dat het niet eens naar die akte
verwijst;
Dat uit het feit aileen dat het arrest
beweert dat eiseres gehuwd is niet kan
volgen dat het de bewijskracht van die
akte miskend heeft ;
III. In zover de voorziening gericht
wordt tegen de verweerders Fernand
Sch~?njans,
burgerlijk aansprakelijke
parttJ, en de naamloze vennootschap
« Union Suisse ))' vrijwiilig tussenkomende partij :
Overwegende dat eiseres geen middel
deed gelden ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
21 november 1966. - 2 6 kamer. Vom·zitte1·, H, De Bersaques, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1'slaggeve1·,
H. Trousse. Gel~jkluidende conclusie,
H. Dumon, advocaat-generaal.

26

KAMER,-

21 november 1966.

VERKEER. WEGCODE VAN I DECEMBER 1958, - lNHALEN. - lNHALEN
VA.N EEN STA.TIONEREND VOERTUIG,VoORNEMEN NIET KENBA,A.R GEMA.AKT
DOOR MIDDEL VAN DE RICHTINGSLICHTEN. BEWEGING "WELKE NIET NOODZAKELIJK EEN MANEUVER UITMAAKT.

H et inhalen van een stationeTend voe1't1tig
maakt niet noodzakelijk een maneuver
uit, in de zin van m·tikel 17 van het
vm·lcee?'S1'eglement (1), zelfs indien de
bestuuTder doo1· middel van de Tichtingslichten zijn voo1·nemen om in te haZen
niet kenbaa1· gemaalct heeft (2).

(1) Raadpl. cass., 7 januari 1963 (Bull. en
PASIC,, 1963, I, 527),

(2) Artikel 21-2, laatste lid, van het verkeersreglement legt de bestuurder slechts dan
op door middel van de richtingslichten zijn

voornemen om in te halen kenbaar te maken,
wanneer het links inhalen een belangrijke
zijdelingse verplaatsing vergt (raa.dpl. ook
art. 44 van het V<:lrkeersreglement),

392(PONLOT. T. LANDSBOND
DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN.)
ARRE.ST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis op 2 april 1966 in hager beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Namen;
Over het eerste middel afgeleid nit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 418 en 420 van het Strafwetboek, 17 van het wegverkeersbesluit, 1382
en 1383 van het Burgerlijk W etboek, dom·dat het bestreden vonnis eiser veroordeelt
wegens overtreding van artikel 17 van
het reglement op de politie van het wegverkeer, wat heeft meegebracht dat hij
veroordeeld werd wegens het in de artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek
bepaalde misdrijf, dat hij geheel aansprakelijk gesteld werd voor het bedoelde
ongeval, op grand dat eiser, die een stilstaande wagen inhaalde, de weggebruiker
Lepas die hem volgde moest laten voorgaan, omdat het inhalen van een stilstaande wagen een maneuver uitmaakt,
tenvijl het vonnis niet nader bepaalt of
eiser, alvorens tot het inhalen van de
bedoelde wagen over te gaan, al dan niet
gestopt had, en tenvijl het vonnis in het
onzekere laat of de wijze waarop eiser
de stilstaande wagen ingehaald heeft,
een maneuver uitmaakt, dan wel dit
inhalen altij d een maneuver uitmaakt :
Overwegencle dat het bestreden vonnis
beslist dat eiser die een maneuver uitvoerde de hem volgende bestuurder Lepas
niet heeft laten voorgaan en voor deze
beslissing als grand alleen aanvoert dat,
zelfs al heeft verdachte achter de stationerende wagen niet gestopt, hij niettemin een maneuver uitgevoerd heeft ;
dat nit de verklaring van Ponlot zelf
blijkt dat hij zijn lmipperlicht pas op het
laatste ogenblik deed werken en dat zijn
maneuver de bromfietser Lepas dus verrast heeft;
Overwegende echter dat de rechter
aldus beslist dat een stationerend voertuig
in te halen 2;onder het richtingslicht op
tijd te hebben doen werken altijd een
maneuver, zoals bepaald bij artikel 17
van het bedoelde besluit, uitmaakt;
Dat het bestreden vonnis zijn beslissing
alclus niet wettelijk verantwoordt ;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat de vernietiging van
de beslissing op de strafvordering de
vernietiging meebrengt van de eindbeslissing op de burgerlijke rechtsvordering

die er het gevolg van is, dat ze ook de
vernietiging meebrengt van de nietdefinitieve beslissing, op de burgerlijke
rechtsvordering waartegen eiser zich niet
in cassatie heeft voorzien, ofschoon de
voorziening niet ontvankelijk zou geweest
zijn krachtens artikel 416 van het Wethoek van strafvordering ;
Om die redenen, en zonder dater grand
bestaat tot onderzoek van het tweede
middel, dat geen ruimere cassatie zou
kunnen meebrengen, vernietigt het bestreden vonnis ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt
verweerster in de kosten ; verwijst de
zaak naar de Correctionele Rechtbank
te Hoei, rechtdoende in hager beroep.
21 november 1966. - 2e kamer. Voo1·zitter, H. De Bersaques, raadsheer
waarnemend voorzitter.- Ve1·slaggevrw,
H. de Waersegger.- Gelijkluidende conclusie, H. Dumon, advocaat-generaal.

2e

KAMER. -

21 november 1966.

VERKEER. VERVAL VAN RET RECHT
TOT STUREN WEGENS LICHAl\iELIJKE
ONGESCHIKTHEID. VERVAL VOORGOED UITGESPROKEN. LICHAMELIJKE ONGESCHIKTHEID vVELKE « BLIJVEND BLIJKT TE ZIJN ». BEGRIP.

De ?'echtet·, die et' zich toe bepedct erop te
wijzen dat de lichamelijke ongeschilctheid
tot sturen van degene, die verom·deeld·
wm·dt wegens overt1·eding van de politie:
van het wegverkem· of wegens ve?·kee?·songeval te wijten aan zijn persoonl~ik
toedoen, niet noodzalcel~ilc binnen een
te1·mijn van drie jaar zal ophouden, stelt
aldus niet. vast dat de ongeschilctheid
" blijvend blijkt te zijn » en sp1·eelct det·halve niet wettelij lc het ve1·val voo1·goed
uit van het recht tot sturen wegens lichamelijlce ongeschilctheid (Wet van I augusttLs 1899 aangevuld bij de wet van
15 april 1958, art. 2-8.)
(VAN RIEL.)
ARREST.

RET HOF;- Gelet op de bestreden
vonnissen op 23 april 1965 en 19 maart

-3931966 in hoger beroep gewezen door de
Correctionele Rechtbank te Brussel ;
Overwegende dat eiser zijn voorziening
slechts gericht heeft tegen de beslissingen
op de strafvordering ;

I. In zover de voorziening gericht wordt
tegen de beslissing van 23 april 1965 :
Overwegende dat de substantiiile of op
straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. In zover de voorziening gmicht
wordt tegen de beslissing van 19 maart
1966 :
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artilwlen 97 van de Grondwet, en 2-8 van de wet van 1 augustus
1899 houdende herziening van de wetgeving en van de reglementen op de
politie van het vervoer, bijgewerkt bij
artikel 3 van de wet van 15 april 1958,
do01·dat het besbreden vonnis 1° beslist
dat eiser voorgoed van het 1echt vervallen wordt verklaard een voertuig of een
luchtschip te besturen of een rijdier te
geleiden, zonde?' zijn beslissing hieromtrent te ?'echtvam·digen, en 2° dit verval
uitspreekt tet•wijl uit de gegevens die het
vonnis laat gelden aileen blijkt dat het
vastsbaat dat eiseJ s lichamelijke toestand
dit verval rechtvaardigt voor een termijn
van drie jaar :
Overwegende dat de rechter die er zich
toe beperkt op te merken dat de ongeschiktheid niet noodzakelijk binnen een
termijn van drie jaar zal ophouden, niet
vastgesteld heeft dat het bewezen is dat
de ongeschiktheid blijvend zal zijn en
derhalve niet wettelijk heeft kunnen beslissen' dat het recht tot sturen voorgoed
vervallen is overeenkomstig artikel 2-8
van de wet van 1 augustus 1899, gewijzigd en bijgewerkt bij de wet van 15 april
1958; dathetmiddelderhalvegegroridis;
Om die redenen, vernietigt het vonnis
dat op 19 maart 1966 gewezen is door de
Correctionele Rechtbank te Brussel ; verwerpt de voorziening in zover ze tegen
het vonnis van 23 april 1965 gericht
wordt; beveelt dat van het thans gewezen
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de vernietigde beslissing ;
veroordeelt eiser in een derde van de
kosten ; laat het overige ten laste van de
Staat ; verwijst de zaak naar de Correctionele Rechtbank te Nijvel, rechtdoende
in hoger beroep.
21 november 1966. -

2e kamer. -

VooTzitte1', H. De Bersaques, raadsheer
wa&rnemend voorzitter. - Ve1'slaggeve1',
H. de Waersegger.- Gelijkluidende conclusie, H. Dumon, advocaat-generaal.
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22 november 1966.

1°

PROVINCIALE EN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN. REOLAMATIE.- BESTENDIGE DEPUTATIE.
JURISDIOTIONELE MACHT.

2°

BESTENDIGE DEPUTATIE.
EIGENLI.TKE REOHTSMAOHT. ARTIKEL 107 VAN DE GRONDWET. --'- CONTHOLE OVER DE WETTELI.TKHEID VAN
DE TOEGEPASTE BESLUITEN EN VERORDENINGEN.

1° De bestendige deputatie van de p1·ovinciale 1·aad, bij wie een ?'eclamatie tegen
diTecte gemeentebelastingen aanhangig
is gemaakt, oefent een eigenlijlce Techtsmacht uit (1).
2° De bestendige deputatie van de p?'ovinciale T:tad, die u~tspmalc moet doen ove1·
de Teclamatie in zalcen van di?'ecte p1'0vinciale of gemeenteli,ilce belastingen,
heeft, als eigenlijlce 1'echtsmacht, het
1·echt en de plicht na te gaan of de beslu.iten en veToTdeningen, die zij moet
toepassen, met de wetten oveTeenstemmen (2). (Grondwet, art. 107 .)
(NATIONA,LE
MA,ATSOHAPPI.T
VOOR
DE
KLEINE LANDEIGENDOM, T, GEMEENTE
SOUMAGNE.)
ARREST.
RET HOF ; Gelet op de bestreden
besluiten, op 23 december 1963 gewezen
door de Bestendige Deputatie van de
provinciale raad van de provincie Luik;

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 8 van de wet van
15 april 1949 tot instelling van een
Nationaal Fonds voor de Huisvesting,
zoals het voortvloeit uit artikel 17, § 4,
van de wet van 27 juni 1956 tot wijziging
en aanvulling van de wetgeving betreffende de huisvesting, 97 en 107 van de

en

(1) en (2) Oass., 13 en 19 oktober 1965 (Bull.
PAsrc., 1966, I, 204 en 235).

-394Grondwet, cloo1·clat de drie besluiten op
23 december 1963 gewezen door de Bestendige Deputatie van de provinciale
raad te Luik, de reclamaties verwerpen
door eiseres ingediend tegen haar aanslag
in de gemeentebelasting die door verweerster over ieder van de dienstjaren
1960, 1961 en 1962 werd gevestigd op de
aanleg van riolen, hoewel die besluiten
vaststellen dat, door de gerechtigden van
de door het '' Fonds Brunfaut " gefinancierde werken te doen bijdragen in de
betaling van de door haar uitgevoerde
werken, de gemeente, in zekere mate, het
voordeel van de wet van 15 april 1949
ten bate van al de inwoners uitbreidt en,
daardoor, de gevolgen ontzenuwt die de
wetgever eraan heeft willen toekennen,
en dit op grond hiervan dat de plaatselijke overheid zich ertoe heeft beperkt
een belastingreglement toe te passen
waaraan de Koning zonder enig voorbehoud zijn goedkeuring heeft gehecht
en dat dit reglement geen enkele vrijstelling bevat die aan de eisende vennootschap kan verleend worden, tenvijl de
bestendige deputatie die op reclamaties
tegen een directe gemeentebelasting
rechtdoet echte vonnissen velt en een
door koninklijk besluit goedgekeurd gemeentelijk reglement niet mag toepassen
indien het niet met de wet overeenstemt
(schending van de artikelen 8 van de wet
van 15 april 1949 en 107 van de Grandwet), en te?·w~jl althans de hiervoor vermelde gronden van de drie bestreden
besluiten in het onzekere laten of de
Bestendige Deputatie van de provi:nciale
raad te Luik het bedoelde belasti:ngregleme:nt en het koninklijk besluit van
10 maart 1961 tot goedkeuring van dit
reglement heeft menen te moeten toepassen, hoewel dit reglement en dit besluit niet met artikel 8 van de wet van
15 april 1949 overeenstemden, dan wel
of zij heeft willen beslissen dat dit
belastingreglement en het koninklijk besluit tot goedkeuring met de wet overeenstemmen, zodat het Hof niet in staat is
op de wettelijkheid van de drie bestreden
beslissingen controle uit te oefenen
(schending van artikel 97 van de Grandwet) :
Overwegende dat uit de in het middel
vermelde gronden van de besluiten blijkt
dat de bestendige deputatie enerzijds
erop wijst dat het reglement tot invoering
van de bedoelde belasting de gevolgen
ontzenuwt die de wetgever aan artikel 8
van de wet van 15 april 1949 heeft willen
toekennen en anderzijds voornoemd reglement mettemin toepast op grond bier-

van dat het zonder voorbehoud bij koninklijk besluit werd goedgekeurd ;
Overwegende dat de beslissing waarbij
de bestendige deputatie, zoals in onderhavig geval, rechtdoet op eer- reclamatie
tegen een directe gemeentelijke belasting, een vom•is is en dat bijgevolg de bestendige deputatie de algemene, provinciale en plaatselijke besluiten en verordeningen slechts mag toepassen voor
zover zij met de wetten overeenkomen ;
Overwegende dat de bovengenoemde
gronden in het onzekere laten of de bestendige deputatie het gemeentelijk reglement toepast omdat, niettegenstaande
de omstandigheid waarop ze wijst, zij de
wettelijkheid ervan erkent, dan wel of
zij het doet, ofschoon zij het onwettelijk
acht;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt de bestreden
besluiten; beveelt dat van het thans
gewezen arrest 1nelding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde
beslissingen ; veroordeelt verweerster in
de kosten ; verwijst de zaak naar de
Bestendige Deputatie van de provinciale
raad van Namen.
22 november 1966. 2e kamer. Vom·zitte1·, H. van Beirs, voorzitter. Verslaggeve1·, H. Valentin. - Gelijkluiclende concl~tsie, H. Delange, advocaatgeneraal. - Pleite?'B, HH. DeBruyn en
Delacroix (laatstgenoemde van de balie
bij het Hof van beroep te Brussel).
Van dezelfde dag een gelijkaardig arrest op de voorziening ingesteld tegen
een besluit van 9 november 1964 van
dezelfde bestendige deputatie.

2°
1°

RAMER. -

22 november 1966.

INKOMSTENBELASTINGEN.
AANSLAG EN INROHIERING. NIEUWE
AANSLAG. ARTIREL 74bis VAN DE
GEOOORDINEERDE
WETTEN
BETREFFENDE DE INROMSTENBELASTINGEN.TOEPASSINGSVOORWAARDEN.

2o

INKOMSTENBELASTINGEN.
AANSLAG VAN AMBTSWEGE.- NIEUWE
AANSLAG. BELASTINGSOHULDIGE DIE
NIET BINNEN DE WETTELIJRE TERMIJN
OP EEN VRAAG OM IN;LIOHTINGEN ANTWOORDT.- AANSLAG VAN AMBTSWEGE
WETTELIJR.

3°

INKOMSTENBELASTINGEN.

-
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RAMING VAN DE BELASTBARE GRaNDSLAG VOLGENS TEKENEN OF INDICIEN
VAN GEGOEDHEID.- VERMOEDEN BEPAALD BI.T ARTIKEL 55, § I, LID 3, VAN
DE GECOORDINEERDE WETTEN BETREFFENDE DE INKOMSTENBELASTINGEN. WETTELI.TK VERMOEDEN VAN OORSPRONG EN VERMOEDEN «JURIS TANTUM)),

De administmtie is bij toepassing van
artileel 74bis van de gecoih·dinee1•de wetten bet1·efjende de inleomstenbelastingen,
ge1·echtigd een nieuwe aanslag te vestigen
op naam van dezelfde belastingplichtige
en op grond van dezelfde belastingelementen of op een gedeelte ervan, mits dat
de oo1·sp1'0nleel~jlee aanslag in de plaats
van wellee de nieuwe aanslag moet leomen
doo1· de di1•ecteur van de belastingen of
door het Hof van be1'0ep ve1·nietigcl wenl
omdat hij niet we1·d gevestigd overeenleomstig een wettelijlee 1·egel, met uitzonclering van een 1·egel betretfencle de prescriptie, en mits dat de aanslagtermijn
niet ve1·lopen was op het ogenblile van de
inleohiering van cle oo1•spronleelijlee aanslag; cle 1·egel, met uitzonde1·ing van een
regel betretfencle cle presc1'iptie, waa1•van
de schencling tot grondslag diende van
cle ve1•nietiging van de 001'Sp1·onleelij lee
aanslag is zonder belang (I).
2° Inclien de belastingplichtige niet binnen
de wettelijlee te1·mijn op een vmag om
inlichtingen van de administratie antwoordt lean deze wettelijle cle aanslag van
ambtswege vestigen (2), zelfs indien het
gaat om een nieuwe aanslag ingeleohie1·d
lerachtens m·tileel 74bis van de gecoo?·dineerde wetten bet1·efjende de inleomstenbelastingim (3). (Gecoordineerde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen,
art. 55 en 56.)
3° Het ve1·moeden opgeleve1·d door de teleenen of indicien waa1·uit een grond van
gegoedheicl blijlet hoger dan uit cle aangegeven inleomsten voorlcomt, is een
wettel~jlc ve1·moeden van oorsp1·ong, dit
beauiat dat de sommen waarop het bet?·eleleing heeft, tot tegenbewijs toe, wo1·aen
vermoed · voo1·t te leomen van belastbare
inleomsten doo1• de u.itoefening van de
be1·oepsbedrijvigheid van de belastingschuldige (4). (Gecoordineerde wetten
betreffende de 'inkomstenbelastingen,
art. 55, § I, lid 3.)
I

0

(1)
1966,
(2)
1961,

Oass., 19 oktober 1965 (Bttll. en PAsrc.,
I, 230).
Oass., 13 juni 1961 (Bull. en PAsrc.,
I, 1119).

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

ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 17 december 1963 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk W etboek, doo1·dat
het bestreden arrest verklaart dat het
arrest van het Hof van beroep van
28 maart 1961 de onder artikel 812.311
van het kohier over het dienstjaar I958
bij navordering van rechten over het
dienstjaar 1956 ambtshalve gevestigde
aanslag heeft teniet gedaan op grand hiervan dat deze aanslag was gevestigd v66r
het verstrijken van de termijn van twintig dagen volgende op de toezending van
de vraag om inlichtingen van 18 oktober
I958, terwijl, eerste onde1·deel, genoemd
arrest van 28 maart 196I geoordeeld heeft
dat deze taxatie, ten kohiere gebracht op
I9 december I958, dit is meer dan twintig
dagen na 18 oktober, nietig was op grand
hiervan dat zij ambtshalve was gevestigd,
nadat de taxateur de belastingplichtige,
bij brief van 18 oktober 1958, een termijn
van slechts tien dagen had gegeven om de
inlichtingen te verstrekken die hij hem
had gevraagd (schending van de bewijskrachtvanhet arrest van 28 maart 1961);
terwijl, tweecle onderdeel, volgens de aan
het hof van beroep voorgelegde beslissing
zelf van de directeur « het arrest van
28 maart 1961 heeft gedecreteerd dat
voornoemde aanslag onwettelijk was op
grand dat de controleur-taxateur, bij
zijn brief van I8 oktober I958, belanghebbende slechts een termijn van tien
dagen gaf om de erin gevraagde inlichtingen te verstrekken >> (schending van de
bewijskracht van de beslissing van de
directeur van 5 november I962) :
Overwegende dat de grand door het
arrest aangevoerd voor de nietigverklaring van de oorspronkelijke aanslag zonder belang is van 't ogenblik af dat het
wettelijk de toepassing van artikel 74bis
in het onderhavige geval aantoont door
erop te wijzen dat voornoemde aanslag
(3) Raadpl. cass., 11 mei 1956 (A1·r. Verbr.,
1956, biz. 775; Bull. en PAsrc., 1956, I, 985);
3 juni 1964 (Bull. en PAsrc., 1964, I, 1049) en
22 december 1964 (ibid., 1965, I, 415).
(4) Oass., 26 oktober 1965 (Bull. en PAsrc.,
1966, I, 278)
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werd teniet gedaan omdat hij niet werd
gevestigd overeenkomstig een wettelijke
regel, met uitzondering van een regel
betreffende de verjaring;
Dat bij gemis aan belang, het middel
niet ontvankelijk is ;
Over het tweede en derde middel,
afgeleid, het tweede, uit de schending
van de artikelen 1350, 3°, en 1351 van het
Burgerlijk Wetboek, cloonlat het bestreden arrest verklaart dat, bij het verstrijken van de wettelijke termijn van twintig
dagen na de toezending van de zonder
antwoord gebleven vraag om inlichtingen
van 18 oktober 1958, het bestuur gerechtigd was de inkomsten van eiser die werden aangeslagen onder het artikel812.3ll
van het kohier over het dienstjaar 1958,
bij navordering van rechten over het
dienstjaar 1956, ambtshalve te belasten,
ter·wijl het hof van beroep, bij zijn in
kracht van gewijsde gegaan arrest van
28 maart 1961 rechtdoende tussen dezelfde partijen en op eenzelfde voorwerp,
namelijk de wettelijkheid van de aanslagen die ambtshalve werden gevestigd
wegens het niet antwoorden op de vraag
om inlichtingen van 18 oktober 1958,
heeft geoordeeld dat zij nietig waren, hoewel ten kohiere gebracht op
19 december 1958, dit is na het verstrijken
van de wettelijke termijn van twintig
dagen vanaf die vraag (schending van het
gezag van het rechterlijk gewijsde); het
derde, uit de schending van de artikelen 1350, 3°, en 1351 van het Burgerlijk
Wetboek, dom·dat het bestreden arrest
verklaart dat de nietigverklaring van de
aanslag, op 19 december 1958 ten kohiere
gebracht op naam van eiser bij navordering van rechten over het dienstjaar 1956,
bij arrest van het hof van beroep van
28 maart 1961 uitgesproken, de vraag om
inlichtingen van 18 oktober 1958 intact
heeft gelaten, teTwijl dit arrest de nietigverklaring van die belasting welke ambtshalve gevestigd werd wegens het niet
beantwoorden van die vraag, heeft uitgesproken op grond dat de taxateur
slechts een termijn van enkel tien dagen
had gegeven om erop te antwoorden ; dat
deze grond, afgeleid uit de onregelmatigheid van de vraag om inlichtingen op
18 oktober 1958, aileen en noodzakelijk
het beschikkende gedeelte van het arrest
van 28 maart 1961 schraagde dat die aanslag nietig verklaart, zodat het bestreden
arrest niet heeft kunnen verklaren, zonder het gezag te schenden dat aan dit
rechterlijk gewijsde wordt toegekend, dat
die vraag intact bleef bestaan ondanks
dit arrest van nietigverklaring :

Overwegende dat de buitengewone
termijn van drie ja.ar om een aanslag
te vestigen op naam van eiser bij navordering van rechten over het dienstjaar 1956 verstreek op 31 december 1958
en dat de oorspronkelijke aanslag, op
19 december 1958 ten kohiere gebracht,
dus niet nietig was wegens verval ;
Dat het, derhalve, zonder belang is dat
het arrest van 28 maart 1961, bij nietigverklaring van de aanslag om een andere
reden, al dan niet heeft beslist dat de
vraag om inlichtingen van 18 oktober
1958 ook nietig was;
Dat wegens het gemis aan belang het
middel niet ontvankelijk is ;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 55, § 1, voorlaatste lid, 56 en 74bis van de gecoiirdineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, doonlat om de conclusie van
eiser van de hand te wijzen, die hierop
gesteund is dat de aanslag onder artikel 812.311 over het dienstjaar 1958, bij
navordering van rechten over het dienstjaar 1956, ten kohime gebracht, minder
dan twintig dagen v66r het verstrijken
van de wettelijke taxatietermijn - namelijk op 19 december 1958, terwijl die
termijn slechts verstreek op 31 december
daaropvolgend en nietig verklaard
daar hij ambtshalve werd gevestigd met
schending van artikel 56 van de gecoiirdineerde wetten, niet kon herhaald worden
overeenkomstig artikel 7 4bis vermits de
administratie op de datum waarop zij
de nietige belasting ten kohiere heeft
gebracht, deze niet meer geldig vermocht
te vestigen, dit wil zeggen met tegelijk
de procedureregels van de taxatie van
ambtswege en die betreffende de verjaring in acht te nemen, het bestreden
arrest verklaart dat vermits op 18 oktober 1958 een vraag om inlichtingen werd
opgezonden, het bestuur vanaf deze datum over een termijn van meer dan
twintig dagen beschikte om de belasting
binnen de wettelijke termijn te vestigen,
ter·wijl, eeTste onder·deel, de vraag om
inlichtingen van 18 oktober 1958 eiser
slechts een termijn van enkel tien dagen
gaf om daarop te antwoorden, waardoor
zij onregelmatig was en derhalve het
vestigen van een aanslag van ambtswege
overeenkomstig artikel 56 van de gecoiirdineerde wetten niet toeliet (schending
van de artikelen 55, § 1, voorlaatste lid,
en 56 van de gecoiirdineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen); ter·wijl, tweede onder·deel, artikel 7 4bis geen
andere draagwijdte heeft dan het bestuur
opnieuw in de toestand te plaatsen

-397waarin het zich bevond op het ogenblik
van het vestigen van de nietige aanslag,
namelijk in dit geval op I9 december
I958 en niet op de datum van de toezending van de onregelmatige vraag om
inlichtingen van I8 oktober I958 (schend}ng van artikel 74biB van de gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen) :
W at het eerste. onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest vaststelt,
zonder deswege te worden gekritiseerd,
" dat na een nieuwe vraag om inlichtingen
op I8 juli I96I toegezonden en waarop
niet werd geantwoord binnen de wettelijke termijn, de betwiste taxatie van
ambtswege, op 20 september I96I, op
verzoeker werd toegepast " ;
Dat deze vaststelling volstaat om wettelijk de beslissing te rechtvaardigen valgens welke de nieuwe aanslag ambtshalve was mogen gevestigd worden ;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat indien, ten gevolge
van de nietigverklaring door het arrest
van 28 maart I96I van de oorspronkelijke
aanslag van I9 december I958, de administratie opnieuw werd geplaatst in de
toestand waarin zij zich op die datum
bevond, artikel 74biB van de gecoordineerde wetten haar dan nog in de mogelijkheid stelde de nieuwe, betwiste aanslag te vestigen, waarvan het arrest vaststelt, zonder deswege te worden gekritiseerd, dat hij op 20 september I96I op
naam van dezelfde belastingplichtige en
op dezelfde gegevens werd ten kohiere
gebracht v66r het verstrijken van de bij
voormeld artikel 7 4bi8 vastgestelde termijn;
Dat wegens gemis aan belang het middel niet ontvankelijk is ;
Over het vijfde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 55, § I, lid 3, van
de gecoordineerde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, do01·dat het bestreden arrest verklaart dat van het ogenblik
af dat de administratie door feitelijke
vermoedens het bestaan heeft aangetoond
van een hogere graad van gegoedheid dan
uit de aangegeven inkomsten blijkt, alsmede de omvang van de bedragen die
deze gegoedheid hebben mogelijk gemaakt, het steeds wettelijk mag beslissen
dat, met toepassing van het wettelijk
vermoeden van oorsprong ingesteld bij
artikel 55 van de gecoi:irdineerde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen,
voornoemde bedragen worden geacht
voort te komen van bedrijfsinkomsten uit

een winstgevende, verborgen, niet ontdekbare, betwiste bezigheid en waarvan
de door de administratie bekomen inlichtingen het niet mogelijk maken het bestaan te vermoeden, te1·wijl, inzake bedrijfsbelasting, de belasting aileen de
bedragen en activa treft waarvan wordt
bewezen, en niet vermoed, dat zij voortgebracht zijn door verrichtingen van de
beroepsbezigheid van de belastingplichtige en die belastbare winsten of inkomsten zijn, teTwijl de administratie derhalve
de bijzondere bewijsvoering van artikel 55, § I, lid 3, aileen mag toepassen
om een aangifte te wijzigen of om een
aanslag ambtshalve te vestigen, indien
de feiten die zij als vermoedens inroept
een supplement van winsten en inkomsten uit een dergelijke bezigheid aan het
Iicht brengen, en te1·wijl de feiten die het
arrest inroept (een parochiepastoor die
over een bedrag van 440.000 frank beschikt) vreemd zijn aan de aard van de
inkomsten ; dat die feiten het dus niet
wettelijk mogelijk maken te vermoeden
dat eiser een door hem betwiste beroepsbezigheid zou gehad hebben :
Overwegende dat het arrest de overwegingen niet vermeldt die het middel
eraan toeschrijft wat de aard betreft van
de beroepsbedrijvigheid die de vermoede
inkomsten voortgebracht heeft, maar
erop wijst, zonder deswege gekritiseerd te
worden,« dat het vaststaat dat verzoeker
gedurende bedoeld dienstjaar, als pastoor
te Rocherath een winstgevende bedrijvigheid heeft uitgeoefend " ;
Dat het wettelijk beslist dat het bedrag,
dat de hogere graad van gegoedheid heeft
verleend dan blijkt uit de door eiser aangegeven inkomsten, wordt vermoed, tot
bewijs van het tegendeel dat in het onderhavige geval niet is geleverd, voort te
vloeien uit belastbare inkomsten verkregen in de uitoefening van die winstgevende betrekking ;
Dat het arrest, in strijd met wat het
middel onderstelt, de uitoefening van een
winstgevende bet,rekking door eiser niet
afleidt uit de lening van 440.000 frank
aan Dr Funck, maa1 op die omstandigheid wijst om de graad van gegoedheid
van de belastingplichtige te beoordelen ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het zesde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen I3I9, I320 en
I322 van het Burgerlijk Wetboek, doonlat
het bestreden arrest verklaart dat op de
verdeling van het bedrag van 440.000 fr.
over het dienstjaar I956 ten belope van
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twaalf dertienden, dit is 360.000 frank,
« als zodanig door verweerster geen enkele
aanmerking wordt gemaakt », terwijl eiser, bij zijn regelmatig op 5 november
1963 aan het hof van beroep voorgelegde
conclusie, uitdrukkelijk die verdeling
kritiseerde en staande hield dat zij willekeurig was (schending van de bewijskracht van die conclusie) :

2e

KAMER. -

22 november 1966.

1° VOORZIENING IN CASSATIE.ZAKEN VAN DIREOTE BELASTINGEN.TERlVIIJN.- KENNISGEVING VAN HET
ARREST DOOR DE GRIFFIER VAN HET
fiOF VAN BEROEP. KENNISGEVING
VERWEZENLIJKT DOOR HET AANBIEDEN
VAN DETER POST AANGETEKENDE BRIEF
TER WOONPLAATS IN HET ARREST OPGEGEVEN.

Overwegende dat eiser, bij zijn conclusie, beweerde genoegzaam te hebben
bewezen dat de 440.000 frank niet uit
bedrijfsinkomsten voortvloeien, maar wei 2° VOORZIENING IN CASSATIE. uit giften; dat hij eraan toevoegde dat de
ZAKEN VAN DIREOTE BELASTINGEN.verdeling van dit bedrag over de dienstGROND VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID
jaren 1956 en 1957 « trouwens aileen was
DOOR DE VERWEERDER TEGEN DE VOORgedaan zoals ze werd gedaan omdat men
ZIENING OPGEWORPEN. MEMORIE
over geen enkele aanwijzing beschikte
VAN WEDERANTWOORD DOOR DE ElSER
betreffende de periods van ontvangst van
NEERGELEGD. BETEKENING VAN
het bedrag van 440.000 frank dat beDIE MEMORIE AAN DE VERWEERDER. schouwd werd als voortvloeiende uit
KOSTEN VAN DIE BETEKENING TEN
bedrijfsinkomsten; dat die verdeling
LASTE VAN DE ElSER.
willekeurig is " ;
Dat aldus blijkt dat het argument uit- 1o De kennisgeving van het arrest van het
sluitend was ingeroepen om aan te tonen
hof van be1·oep zoals bepaald bij a?·tidat het giften betrof en geen bedrijfskel14 van de wet van 6 septembe1· 1895,
inkomsten en dat, bovendien, niet nader
gewijzigd bij a1·tikel 1 van de wet van
was bepaald waarin de verdeling wille23 juli 1953, heeft plaats dam· het aankeurig was;
bieden van de tm· post aangetekende
b1·iej ter woonplaats, in het ar1·est aanDat het arrest derhalve, zonder de
geduid, van de pa1·tij aan wie de betebewijskracht van die conclusie te miskening moet gedaan wo1·den ( 1).
kennen, heeft kunnen beschouwen dat die
laatste niet de verdeling als zodanig kri- 2o VVanneer de eiser, om te antwom·den op
tiseerde;
j een grand van niet-ontvankelijkheid
Dat het middel feitelijke grondslag
welke door cle ve1·weercle1' tegen een voo?'mist;
ziening in zaken van di1·ecte belastingen
wonlt opgewm·pen, een memorie van
Om die redenen, verwerpt de voorziewederantwoo1·cl nee1·legt en die memorie
ning ; veroordeelt eiser in de kosten.
aan cle ve1·weercle1· doet betekenen, moeten
de lcosten van die betekening ten laste
22 november 1966. - 2e kamer.
van cle eiser blijven, zelfs inclien cle g1'ond
Vom·zitte1·, H. van Beirs, voorzitter.
van niet-ontvanlcelijkheicl ve1'WOrpen
Verslaggevm·, H. Valentin. - Gelijkluiworclt (2).
dende conclusie, H. Delange, advocaatgeneraal. Pleitm·s, HR. G. Gothot
(van de balie bij het Hof van beroep te
(ARKELL, T. BELGISOHE STAAT,
Luik) en Van Leynseele.
MINISTER VAN FINANOIEN.)
ARREST.

RET HOF;- Gelet op het bestreden
(1) Oass., 15 mei 1962 (Bull. enPAsrc., 1962,

I, 1045); raadpl. cass., 5 oktober 1965 (ibid.,
1966, I, 172).
Het doet er niets toe dat de belastingplichtige voor de uitspraak van het arrest van
woonplaats veranderd is, zo hij het Hof van
beroep daarv an geen kennis gegeven heeft :

cass., 23 april 1963 (Bull. en PAsrc., 1963, I,
897) en 5 januari 1965 (ibid., 1965, I, 436).
(2) Oass., 23 september 1958 (Arr. Vm·b1·.,
1959, blz. 67; Bull. en PASIC., 1959, I, 83) en
17 november 1959 (A1'1', Verb1·., 1960, blz. 246;
Bull. en PAsrc., 1960, I, 336).
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het Hof van beroep te Brussel ;
Over
lijkheid
afgeleid
ziening

de exceptie van niet-ontvankedoor verweerder opgeworpen en
uit de te laat ingestelde voor:

Overwegende dat krachtens artikel 1
van de wet van 23 juli 1953 tot vervanging van artikel14 van de wet van 6 september 1895, de termijn waarin de belastingplichtige zich in cassatie kan voorzien
tegen de eindbeslissing van een hof van
beroep inzake directe belastingen, loopt
vanaf de betekening van het arrest, bij
aangetekende brief, door de griffie van
het hof van beroep, ter woonplaats in het
arrest aangeduid ;
Overwegende dat de genoemde betekening plaats heeft wanneer de aangetekende brief ter woonplaats wordt aangeboden;
Overwegende dat uit de regelmatig
voor het Hof neergelegde stukken blijkt
dat in het onderhavig geval de aangetekende brief, op 28 januari 1965 door
de griffier aan eiser geadresseerd, ter
woonplaats aangeduid in het arrest, namelijk Van Rijswijcklaan 168b te Antwerpen, aan de afzender werd teruggezonden met de melding cc onbekend ,, hoewei eiser nog altijd op die plaats woonde;
dat de postontvanger te Antwerp en in een
brief uitlegt dat de melding cc onbekend "
door een " vervanger-brievenbesteller "
werd aangebracht daar eisers naam noch
op de bel noch op de brievenbus van het
door hem betrokken appartementsgebouw voorkwam;
Dat hieruit volgt dat de aangetekende
brief van 28 januari 1965 niet werd aangeboden ter woonplaats van eiser, zoals
deze in het arrest van het Hof van beroep
wordt aangeduid ;
Overwegende dat de griffier van het
hof van beroep, nadat hij werd ingelicht
over het lot van zijn eerste zending, ze op
23 augustus 1965 heeft hernieuwd, en dat
de betekening van het bestreden arrest
slechts heeft plaatsgehad op het ogenblik
dat deze tweede aangetekende brief ter
woonplaats van eiser werd aangeboden ;
Dat derhalve de voorziening op 18 november 1965 ter griffie van het hof van
beroep neergelegd, binnen de wettelijke
termijn werd ingesteld ;
Dat de exceptie van niet-ontvankelijkheid dus niet kan worden aangenomen ;
Overwegende dat, gelet op die tegen de
voorziening opgeworpen exceptie van
niet-ontvankelijkheid, eiser gerechtigd
was, zoals hij het deed, een memorie van

wederantwoord ter griffie van het Hof
over te leggen ;
Overwegende echter dat geen wetsbepaling de betekening van die memorie
aan verweerder oplegde, waarvan deze
laatste ter griffie inzage kon nemen ; dat
de kosten van die betekening bijgevolg
ten laste van eiser moeten blijven ;'
(Het ove1'i(Je zonae?' belang.)
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten, erin
begrepen, wat de memorie van wederantwoord betreft, de kosten van betekening van die memorie; veroordeelt verweerder in de kosten welke voortvloeien
uit de neerlegging van de bij deze laatste
gevoegde stukken.
22 november 1966. - 2e kamer. Voo1'zitte1·, H. van Beirs, voorzitter. Ve1'slaggeve1', H. DeBersaques.- Gelijkluidende conclusie, H. Delange, advocaatgeneraal.

1e KAMER. -

24 november 1966.

1° OVEREENKOMST.- INTERPRETATIE. - BESLISSING WELKE OORDEELT
DAT DE OVEREENKOMST DE BEDOELING
VAN DE PA,RTIJEN SLECHT UITDRUKT.BESLISSING WELKE DE VOORKEUR
GEEFT .AAN DIE BEDOELING, BOVEN DE
LETTERLIJKE BETEKENIS VAN DE TER·
MEN VAN DE OVEREENKOMST. - BESLISSING WELKE NIET VASTSTELT DAT
ZULKS DE GEMEENSCHAPPELIJKE BE·
DOELING VAN DE PARTIJEN IS GEWEEST.
- ONWETTELIJKE BESLisSING.
2° AFSTAND. AFSTAND VAN EEN
RECHT. - BEGRIP.
1° Nu een ove1•eenkomst wezenlijk een
wilsakkoord is van twee of mee1' pa1'tijen
ten einde een ?'echtsgevolg teweeg · te
brengen, mag de ?'echte?' die een ove?·eenkomst uitlegt met afwijlcing van de
lette?'lijke betekenis van de te1·men e1·van,
alleen dan de voo1'keu1· geven aan een
slecht uitgedntkte bedoeling van de pa?'tij en boven de lette?'lij lee betekenis van de
te1•men, indien hij vaststelt dat die bedoeling de gemeenschappelijlce bedoeling
van de contmcte?·ende pa1'tijen is geweest (1).
(1) Raadpl. cass., 7 januari 1966 (Bull. en
PAsrc., 1966, I, 595).

-4002° De afstanrl van een recht rloor een par·tij
moet strikt wm·den uitgelegd en lean
slechts worden afgeleicl uit feiten die voor
geen ancle1·e interp1·etatie vatbaa1· zijn (1).
(VERPLANOKE, T. OONSORTEN POTIER EN
NAA,MLOZE VENNOOTSCHAP <C BROUWERIJEN ARTOIS».)

Granger nooit een huuroverdracht hebben
toegestaan, zodat deze van het voorkeurrecht niet het gebruik zouden hebben
kunnen maken dat, volgens de akte van
10 april 1961, slechts onder een wel bepaalde voorwaarde mogelijk was '' (schending van artikel 97 van de Grondwet)
W at het eerste onderdeel betreft :

ARREST,

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 11 december 1964 door het
Hof van beroep te Brussel gewezen ;
Gelet op het tweede middel, afgeleid
uit de schending van de artikelen 97 van
de Grondwet, ll01, llOS, ll34 en ll56
van het Burgerlijk W etboek, cloordat het
bestreden arrest zijn uitlegging van het
onderhandse contract van 10 april 1961,
en inzonderheid van de woorden " huuroverdracht », die daarin worden gebruikt,
steunt hierop dat " het daar enkel gaat
om een onnauwkeurig woordgebruik en
dat het volstrekt geen twijfel lijdt dat
Mevrouw Lemahieu, of juister gezegd
haar lasthebber, hiermee bedoeld heeft de
overeenkomst van onderverhuring die op
7 september 1956 werd toegestaan » en
waarvan, volgens een andere reden van
het arrest, << Mevrouw Lemahieu kennis
droeg », terwijl, ee1·ste onderdeel, zo weliswaar de rechter zich in de overeenkomsten niet aan de letterlijke zin van de
woorden moet houden, hij nochtans aan
een slecht uitgedrukte bedoeling de voorkeur niet mag geven op die zin tenzij
zulks de gemeenschappelijke bedoeling
van de contracterende partijen is geweest ; dat uit het feit aileen dat Mevrouw
Lemahieu ofhaar lasthebber een overeenkomst van onderverhuring heeft bedoeld,
het bestreden arrest derhalve niet wettelijk kon afleiden dat met de overeenkomst
van 10 april1961, tussen Mevrouw Lemahieu en eiser, in werkelijkheid een onderverhuring en niet een huuroverdracht
bedoeld was (schending van de in het
middel aangeduide bepalingen van het
Burgerlijk Wetboek); tweecle onderdeel,
het arrest in ieder geval niet passencl
heeft geantwoo1·cl op de conclusie van
eiser, waarbij deze deed gelden "dat de
{!chtgenoten Hottat aan de echtgenoten
(1) Cass., 19 september 1963 (Bnll. en PA1964, I, 62) en de noot; 30 april 1965
(ibid., 1965, I, 918); raadpl. cass., 18 oktober
1965 (ibid., 1966, I, 225).

SIC.,

Overwegende dat het arrest vaststelt
dat Mevrouw Lemahieu, rechtsvoorganger van de verweerders Potier, eigenares
van het voor handelsgebruik bestemde
bnroerend goed" Le Globe" dat zij aan de
echtgenoten Hottat in huur had gegeven,
met eiser, op 10 april1961, een" verkoopcompromis " heeft gesloten, dat regelmatig aan het Hof werd voorgelegd en
luidens hetwelk eiser beloofde van Lemahieu genoemd goed tegen een bepaalde
prijs te zullen kopen en Lemahieu dit
aanbod aanvaardde en beloofde te verkopen, " onder de uitdrukkelijke opschortende voorwaarde dat de huurder of in
voorkomend geval de bewoner (op grond
van een huuroverdJ:acht toegestaan door
de oorspronkelijke huurder, de heer Hottat), geen gebruik zal maken van het in
het huurcontract ingelast v'oorkeurrecht ";
Overwegende dat tegen de uitoefening
door verweerster de naam.loze vennootschap Brouwerijen Artois, van het recht
van voorkoop, dat deze verweerster,
volgens het hof van beroep, van de
echtgenoten Granger had verkregen,
die het hadden afgestaan terzelfdertijd
als zij aan deze hm1 overeenkomst van
. onderverhuring, op 7 september 1956
gesloten met de echtgenoten Hottat,
hoofdhuurders, overdroegen, eiser bij
conclusie heeft doen gel den dat verweerster geen overdracht van het recht
van voorkoop van de echtgenoten Gran.
ger kon bekomen, en dit namelijk wegens de bewoordingen zelf van de akte
van 10 april1961, daar deze de mogelijkheid van het gebruik van een voorkeurrecht door de bewoner, dit wil zeggen
de echtgenoten Granger, slechts in uitzicht stelde " op grond van een huuroverdracht toegestaan door de oorspronkelijke huurder << de heer Hottat "• en niet
op grond van een onderverhuring » ;
Overwegende dat het arrest dit verweer verwerpt door te stellen dat appellant (hier eiser) zich vergeefs hierop beroept dat in het verkoopcompromis betreffende het bedoelde recht van voorkoop, het woord " huuroverdracht » en
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voorkomt; dat het hier immers klaarblijkelijk aileen gaat om een onnauwkeurig woordgebruik en dat het volstrekt
geen twijfellijdt dat Mevrouw Lemahieu
of juister gezegd haar· lasthebber, de op
7 september 1956 toegestane overeenkomst bedoeld heeft >> ;
Overwegende dat, nu een overeenkomst
een wilsovereenstemming van twee of
meer partijen vereist om een rechtsgevolg
teweeg te brengen, de rechter, die beslist
een overeenkomst uit te leggen met afwij ·
king van de letterlijke zin van de woorden, aileen dan aan een slecht uitgedrukte
bedoeling de voorkeur mag geven op die
zin, indien hij vaststelt dat zulks de
gemeenschappelijke bedoeling van de
contracterende partijen is geweest ;
Overwegende dat het arrest, dat aileen
wijst hierop dat Mevrouw Lemahieu, of
juister gezegd haar lasthebber, in het
verkoopcompromis van IO april 196I, de
op 7 september 1956 toegestane overeenkomst van onderverhuring bedoeld heeft,
zonder vast te steilen dat eiser dezelfde
bedoeling heeft gehad, en dat op zulk
een uitlegging steunt om het verweer van
deze laatste te verwerpen, de in het middel aangeduide bepalingen van het Burgerlijk W etboek schendt ;
Dat het middel dus gegrond is ;
Over het derde middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, ll65 van het Burgerlijk Wethoek en II vervat in de wet van 30 april
I95I op de handelshuur, gewijzigd bij de
wet van 29 juni 1955, cloordat, hoewel
voor het hof van beroep een conclusie
werd genomen waarbij eiser stelde dat
<< de
naamloze vennootschap Brouwerijen Artois >> niet op geldige wijze overnemer van het voorkeurrecht is geworden
omdat de titel waarop haar aanspraken
rusten, de overdracht is door de echtgenoten Granger van de aan dezen op
1 januari I960 door de echtgenoten Hottat toegestane huur, en de aldus overgedragen huur nietig is, << dat immers de
echtgenoten Hottat, door in september
1956 aan de echtgenoten Granger hun
handelszaak te verkopen en het onroerend
goed in onderhuur te geven, krachtens
de gebiedende bepalingen van de wet elk
huurrecht ten opzichte van Mevrouw
Lemahieu hadden verloren, en slechts,
altijd krachtens de wet, tegenover haar
borg bleven voor de echtgenoten Granger; dat laatstgenoemden, die in september 1956 rechtstreekse huurders van
Mevrouw Lemahieu waren geworden nit

kracht van dezelfde wetsbepalingen, in
november 1958 de hernieuwing van de
hm1r, die de hunne was geworden, gevraagd en verkregen had den ; dat de huur
die krachtens de wet de huur van de
echtgenoten Granger was geworden, overeenkomstig de wet ten voordele van de
echtgenoten Granger hernieuwd werd
voor een termijn van negen jaren, ingaande op 1 januari 1960; dat ten gevolge
van die feiten, enerzijds, de echtgenoten
Hottat niet meer gerechtigd waren om de
huur van 1 januari 1960 aan de echtgenoten Granger toe te staan, anderzijds,
genoemde huur zonder voorwerp was
vermits het genot dat zij aan de echtgenoten Granger wenste te verzekeren, hun
reeds toekwam door de wettelijke hernieuwing die vroeger aan Mevrouw Lemahieu voor dezelfde termijn werd opgelegd ;
dat bovendien blijkens die feiten de
echtgenoten Hottat op 1 januari 1960
niet meer gerechtigd waren om met
betrekking tot de verkoop van het onroerend goed een voorkeurrecht toe te
staan of over te dragen ; dat dit recht,
dat in artikel 4 van genoemd huurcontract voorkomt en door de naamloze
vennootschap
<< Brouwerijen
Artois >>
werd overgenomen, voor de echtgenoten
Granger niet bestond; dat aldus de naamloze vennootschap << Brouwerijen Artois >>,
overnemer van een nietige titel, er geen
enkel recht kon uithalen en in ieder geval
geen enkel recht tegen Lemahieu en Verplancke >> (bier eiser), het hof van beroep
niettemin beslist << dat, op de dag van de
ondertekening van het compromis (tussen
Mevrouw Lemahieu en eiser), de echtgenoten Granger-Vassaux een recht van
voorkoop bezaten dat hen op geldige
wijze werd overgedragen in hun hoedanigheid van onderhnurders en dat zij dit
recht op geldige wijze hebben overgedragen aan de naamloze vennootschap
« Brouwe;rijen Artois >> door aan deze hun
overeenkomst van onderhuur over te
dragen, op grond << dat toen de echtgenoten Hottat-Van Roy en Granger-Vassaux
samen hebben gecontracteerd (7 september 1956), die partijen uitdrukkelijk een
onderverhuring hebben wiilen tot stand
brengen, en niet de gemeenrechtelijke
overdracht waarvan sprake is in artikel 1717, die niet tot gevolg heeft de
overnemer rechtstreekse huurder van
de verhuurder te maken, of evenmin de
bij de wet op de handelshuur bepaalde
overdracht die zodanig gevolg heeft ; dat
hieruit voortvloeit dat zij zeker hebben
gewild dat de artikelen 10, lid 1, en ll,
I, lid 2, van de wet van 30 april 1951,
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ervan, niet worden toegepast " en " dat de
voormelde speciale bepalingen van de
wet op de handelshuru·, waarvan de echtgenoten Hottat-Van Roy en vooral de
echtgenoten Granger-Vassaux nooit de
toepassing hebben geeist, van in het begin
volkomen vreemd waren en zulks nadien
zijn gebleven aan de op 7 september 1954
(lees : 1956) gesloten en op 1 januari
1960 hernieuwde overeenkomst, en dat
deze overeenk01nst, die uitsluitend uit de
autonome wil van partijen voortvloeit,
uitsluitend een overeenkomst van onderverhuring is ,, terwijl, ee1•ste onclenleel, uit
het feit aileen dat de echtgenoten Hottat
en de echtgenoten Granger een overeenkomst van onderverhuring hebben wiilen
sluiten, het bestreden arrest niet wettelijk kon afleiden dat zij hebben wiilen
afwijken van artikel 11, I, van de wet
van 30 april 1951 (gewijzigd bij de wet
van 29 juni 1955), aangezien lid 2 van
deze wetsbepaling luidt " voiledige onderverhuring, samengaande Inet overdracht
van de handelszaak wordt gelijkgesteld
1net overdracht van de huur " (schending
van genoemd artikel 11, I, en van artikel 97 van de Grondwet), tweecle oncle?'cleel, het bestreden arrest, dat er niet op
wijst dat ook Mevrouw Lemahieu van
artikel 11, I, van de wet op de handelshuur heeft wiilen afwijken, die wetsbepaling niet mocht weigeren toe te passen op
grand aileen van de tussen de echtgenoten
Hottat en de echtgenoten Granger gesloten overeenkomsten en van de houding
van die contractanten (schending van aile
in het middel aangedcride wetsbepalingen), cle1·cle onclercleel, het bestreden arrest, dat niet vaststelt dat de echtgenoten
Granger en de echtgenoten Hottat kennis
zouden gehad hebben van de bepalingen
van artikel 11, I, van de wet van 30 april
1951 (gewijzigd bij de wet van 29 juni
1955), geen rechtvaardiging heeft gegeven
voor zijn beslissing volgens welke de
genoemde contractanten van bedoelde
wetsbepaling hebben wiilen afwijken, en
niet passend heeft geantwoord op de
passage van de conclusie van eiser, die in
het middel werd overgenomen (scherrding van artikel 97 van de Grondwet) :
Overwegende dat, ofschoon krachtens
§ I, lid 2, van artikel 11 van de wet van
30 april 1951 op de handelshuur overeenkomsten, gewijzigd bij de wet van 29 juni
1955, voiledige onderverhuring, samengaande met overdracht van de handelszaak, met overdracht van de hum· wordt
gelijkgesteld, de oorspronkelijke huurder
niettemin, krachtens § III van dit arti-

kel, tegenover de verhuurder hoofdelijk
gehouden blijft tot aile uit de aanvankelijke huur voortvloeiende verplichtingen;
Overwegende dat uit geen enkele vaststelling van het ai·rest blijkt dat de verhuurster afstand heeft gedaan van haar
recht om zich te beroepen op deze hoofdelijkheid noch zelfs dat zij kennis heeft
gedragen van de overdracht van de handelszaak door de echtgenoten HottatVan Roy aan de echtgenoten GrangerVassaux;
Overwegende dat de afstand van een
recht strikt hoeft critgelegd te worden en
slechts uit vaststaande feiten kan afgeleid worden ;
Overwegende dat het arrest derhalve,
zonder te wijzen op de wil van Mevrouw
Lemahieu dienaangaande, uit de vaststelling van de wil aileen van de bovenvermelde echtgenoten wettelijk niet heeft
kcmnen afleiden dat het contract, waarbij vanaf l januari 1960 de tussen dezen
gesloten huur wordt hernieuwd, een
contract van onderverhuring was dat
helemaal niet viel onder de bepalingen
van het in het middel aangeduide artikel 11, §I;
Overwegende dat het middel gegrond
is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt
de verweerders Potier en verweerster
respectievelijk in de helft van de kosten ;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Luik. ·
24 november 1966. 1e kamer. V oorzitter, H. Moriame, raadsheer waarnemend voorzitter.
V e1·slaggever,
Baron Richard. - Gelijkluiclencle conclusie, H. Charles, advocaat-generaal.
Pleiters, HH. Ansiaux en Simont.

1e

KAMER. -

24 november 1966.

BE"WIJS. SoHRIFTELIJK BEWIJS. BEWIJSRRAOHT. BURGERLIJRE ZA·
KEN. BEDING VAN EEN OVEREENKOMST. lNTERPRETATIE GESTEUND
OP DE INLEIDING VAN DE OVEREENKOlVIST EN OP UITERLIJRE OMSTANDIGHEDEN. GElliOTIVEERDE EN MET
DE TERMEN VAN DE AKTE VERENIGBARE INTERPRETATIE. SOEVEREINE
INTERPRETATIE.
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beding van een ove1·eenkomst oak steunt
op de inleiding van diezelfde overeenlcomst en op 1titerl1:jke omstandighed~n,
inte1'P1'eteert de overeenlcomst soeve1·e~n,
indien hij de tennen e1·van niet miskent (1).
(DUMONT. T. PIRARD EN NAAMLOZE
VENNOOTSOHAP « PATISSERIE DUMONT

n.)

ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 29 april1964 door het Hof van
beroep te Luik gewezen;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet, 1134, 1135, 1319, 1320, 1322, 1984,
1997, 1998 van het Burgerlijk Wetboek,
53 en 61 van de gecoordineerde wetten
op de handelsvennootschappen, doonlat
het bestreden arrest, na te hebben vastgesteld dat de door eiser en verweerder
ondertekende overeenkomst van 11 december 1961 in artikel 7 bepaalde dat ze
was gesloten met de heer Jules Dumont
als verantwoordelijke zaakvoerder van de
naamloze vennootschap "Patisserie Dumont" te Namen, en nate hebben beslist
dat artikel 4 van de voormelde overeenkomst in die zin moest worden uitgelegd
dat de overdrager van de handelszaak
zich ten opzichte van de overnemer sterk
maakte tot het verkrijgen van bepaalde
huurcontracten, eiser en verweerster
hoofdelijk veroordeelt tot betaling van
250.000 frank schadevergoeding aan verweerder wegens niet-uitvoering van die
verbintenis zich sterk te maken en beslist
dat eiser persoonlijk in het geding diende
te blijven, op grand hiervan dat het verwonderlijk was dat eiser voor de eerste
maal in hager beroep heeft gevraagd dat
hij buiten de zaak zou worden gesteld,
nadat hij evenwel bij de verschillende
voorafgaande fases van de procedure was
verschenen, onder meer bij een verschijning van de partijen, dat eiser in de
inleiding van de overeenkomst van 11 december 1961 voorkwam als iemand die
persoonlijk handelt en zich verbindt de
bedoelde handelszaak aan verweerder

over te dragen en dat, aangezien deze
handel wordt gedreven in nauw bij elkaar
horende lokalen die in huur gegeven zijn
deels aan eiser en deels aan een vennootschap waarvan eiser zaakvoerder was, het
wegens de ingewikkeldheid van de toestand noodzakelijk was dat eiser optra?zowel persoonlijk als ter vertegenwoord~:
ging van de vennootschappen waarvan hlJ
aandeelhouder was, tenoijl, ee?·ste onde1'deel, men uit het feit dat eiser voor de
eerste maal voor het hof van beroep heeft
gevraagd dat hij buiten de zaak zou worden gesteld, zelfs in de onderstelling dat
het verwonderlijk is, niet kan afieiden dat
die vraag van grand ontbloot was en deze
overweging niet als een passende motivering in de zin van artikel 97 van de
Grondwet kan worden beschouwd ; tweede
onde1·deel, het beding 7 van de overeenkomst van 11 december 1961 bepaalt dat
" deze overeenkomst met de heer Jules
Dumont wordt gesloten als verantwoordelijke zaakvoerder van de naamloze
vennootschap " Patisserie Dmnont ~e
Namen ,, evenwel de overeenkomst 1n
haar geheel, inleiding meegerekend, bedoelde, en het arrest, door te beslissen
dat eiser in de inleiding voorkwam als
iemand die persoonlijk handelt, de bewijskracht die, krachtens de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
W etboek, is gehecht aan de voormelde
overeenkomst, miskend heeft ; derde onde?·deel, indien naar luid van artikel 1135
van het Burgerlijk Wetboek de overeenkomsten weliswaar verbinden tot de
gevolgen die door de billijkheid, het gebruik of de wet aan de verbintenis, valgens de aard ervan, worde~. toegeke~?-·
het feit dat het noodzakehJk zou ZlJn
geweest dat eiser zich persoonlij~ zc;u
verbinden, de rechters evenwel met m
de mogelijkheid stelde te beslissen dat
eiser, die uitdrukkelijk had bedongen
aileen als " zaakvoerder n van de naalnloze vennootschap " Patisserie Dumont n
te handelen, persoonlijk was verbonden
en die beslissing de artikelen 1134, 1984,
1997, 1998 van het Burgerlijk Wetboek,
53 en 61 van de gecoiirdineerde wetten op
de handelsvennootschappen schendt ;
vierde onde1·deel, zelfs indien men uit de
door het arrest in aanmerking genomen
feiten zou kunnen afleiden dat eiser zich,

(1) Raadpl. cass., 8 oktober 1965 (Bull. en
PASIO., 1966, I, 181), en noot onder cass.,

24 juni 1955 (ibid,, 1955, I, 1153). Zie DE
PAGE, Comptlf1nent, d. III, nr 871. Betl'effende
de inachtneming van de houding van de eiser
in de loop van de procedure, omstandigheid

die eigen is aan de zaak en waarmede de rechter, ten titel van uiterlijke omstandigheid, mag
rekening houden om een overeenkomst, die
daarvoor vatbaar is, de interpreteren, zie
cass., 31 mei 1963 (ibid., 1963, I, 1043).

-404bij de overeenkomst van l l december
1961, verbonden had zich niet te verzetten tegen de overdracht van zijn rechten
als huurder op de lokalen waarin de door
verweerder overgen01nen handel werd
gedreven, de motivering van het arrest
geen enkele overweging in feite of in
rechte bevat die het Hof in de mogelijkheid stelt na te gaan waarom het noodzakelijk zou zijn geweest dat eiser persoonlijk de verbintenissen voortvloeiend
uit de sterlrmaking had aangegaan, wat
betreft het toestaan van een huur aan
verweerder door de eigenaars van de
gehunrde gebonwen, en teJ"Wijl dit gebrek
aan motivering een schending van artikel 97 van de Grondwet is :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het middel zich ertoe
beperkt de gegrondheid van de beslissing
te critiseren, dat het verwijt derhalve
vreemd is aan artikel 97 van de Grandwet, enige bepaling waarvan de schending aangehaald is ;
Dat ernit volgt dat dit onderdeel van
het middel niet ontvankelijk is ;
Wat het tweede en derde onderdeel
betreft :
Overwegende dat het arrest vaststelt,
enerzijds, dat indien eiser, in het beding 7, verklaart te handelen als verantwoordelijke zaakvoerder van de naalnloze vennootschap « Patisserie Dmnont ,,
hij in de inleiding van de overeenkomst
voorkomt als iemand die persoonlijk handelt, anderzijds, dat de overgedragen
handelszaak werd gedreven in verschillende lokalen die deels in hunr gegeven
zijn aan eiser persoonlijk en dat de onmogelijkheid om de overeenkomst ten uitvoer te brengen voortvloeit uit de weigering van zijn verhnurder 01n verweerder
de beloofde hunr toe te staan ;
Overwegende dat, zonder van de alde
een interpretatie te geven die met haar
bewoordingen onverenigbaar is, de rechter nit het geheel van die feiten heeft
kunnen afieiden dat eiser zich niet aileen
als vertegenwoordiger van de vennootschappen, waarvan hij aandeelhonder
was, maar ook persoonlijk had verbonden;
Dat deze onderdelen van het middel
niet kunnen aangenomen worden ;
W at het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, nn het
beslist heeft dat de in de overeenkomst
van handelsovername voorkomende hepaling dat « er een minimum huur van
twaalf jaar verzekerd wordt ... ten voor-

dele ... "van de tweede verweerder, bete·
kent dat dergelijke hnur gewaarhDl'gd
wordt te zijnen voordele, vaststelt dat
aldns dnidelijk blijkt dat eiser zich jegens
verweerder sterk maakt voor het bekomen van de hnurovereenkomsten die hij
client te genieten om de handel waarop
de overname betrekking heeft nit te oefenen;

Overwegende dat het arrest derhalve
de overwegingen in feite en in rechte aanduidt, waarvan het afieidt dat eiser zich
persoonlijk jegens verweerder verbonden
heeft bedoelde huurovereenkomsten te
zijnen voordele van de verhuurders te
bekomen;
Overwegende dat eruit volgt dat het
onderdeel van het middel feitelijke grandslag mist;
01n clie redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
24 november 1966. ~ 1e karner.
Voo1·zitter, H. Moriame, raadsheer waarnemend voorzitter.
V e?'slaggever·,
H. BnBin. ~ Gelijlcl~ticlencle conchtsie,
H. Charles, advocaat-generaal. ~ PleiteJ'S, HH. Bayart en Fally.
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KAMER. ~

24 november 1966.

VERJARING.

~ BuRGERLIJKE ZAKEN.
~ SCRORSING. ~ SCRORSING BEPAALD

DOOR ARTIKEL 55, § 2, VAN TITEL II
VAN RET VOORAFGAAND BOEK VAN RET
WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECRTSPLEGING. ~ TOEPASSINGSGEBIED.

A'rtilcel 55, § 2, in titel II van het voorafgaancl boelc van het l'V etboelc van buJ·gerlijlce r·echtspleging ingelctst bij de wet
van 7 augustus 1961, is toepasselij lc in
alle gevallen ~vaarin het geschil, naar•
lceuze van cle eisencle partij, wettelij lc
leon worden gebr·acht voor de Kongolese
r·echtbanlcen of voor de Belgische 1'echtbanlcen, om het even of deze dubbele
bevoegdheid uit artilcel 55, § 1, of uit
een andere wetsbepaling, of nog uit een
contractuele bepaling volgt (1).
(1) Betreffende de worclingsgeschledenis van
de wet van 7 augustus 1061, raadpl. de stuclie
van DoNNAY in Recueil genth•al de l'em·egisi1·ement, 1962, d. III, nr 20474, biz. 124, en Pa1·l.
Beschei<len, Kamer, zitting 1959-1960, nr 639,
1 en 2, en Senaat, zitting 1960-1961, nr 110.

-405{NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « LES CIMENTS
DE L'AFRIQUE CENTRALE "• T. GOSSIAUX.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 19 juni 1964 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 3, 1320, 1321, 1322,
1344 van het Burgerlijk Wetboek, 48 van
het decreet van 25 juni 1949 van Belgisch
Congo betreffende het werknemerscontract, 55, § 2, van titel II van het voorafgaand boek van het W etboek van
burgerlijke rechtspleging (bepaling ingevoerd bij de wet van 7 augustus 1961) en
97 van de Grondwet, doo1'dat het bestreden arrest, uitspraak doende op de tegeneis van verweerder, ingesteld op 25 februari 1963, en strekkende tot betaling
van een vergoeding wegens het verbreken
op 16 september 1960 van een dienstnemingscontract naar Kongolees recht
en dat voor de oplossing van de betwistingen tussen partijen de bevoegdheid
van de rechtbank te Elisabethstad of van
de rechtbank te Brussel oplegt naar keus
van de eisende partij in het geding, weigert op die eis de eenjarige verjaring toe
te passen, ingesteld bij artikel 48 van
het decreet van 25 juni 1949 betreffende het werknen1erscontract, op grand
dat § 2 van het enig artikel van de
wet van 7 augustus 1961 tot invoering
van tijdelijke bepalingen (artikel 55) in
het voorafgaand boek van het W etboek
van burgerlijke rechtspleging, de verjaring vanaf 30 juni 1960 tot 28 februari
1962 heeft geschorst en dat deze bepaling
geen beperkingen bevat, te1·wijl § 2 van
artikel 55 van de wet betreffende de
bevoegdheid dat de schorsing uitvaardigt
van elke verjaring, verval, vervallenverklaring van alle termijnen, niet kan gescheiden worden van § 1 van dit artikel
dat de bevoegdheid van de Belgische
rechtbanken instelt om kennis te nemen
van de geschillen die tot de uitsluitende
bevoegdheid van de rechtbanken van
Belgisch Congo behoorden, dat, bijgevolg, de schorsing van de verjaring die
bij § 2 van artikel 55 van de wet op de
bevoegdheid werd uitgevaardigd, niet kan
toegepast worden zonder enige beperking,
zoals het arrest ten onrechte vermeldt,
maar integendeel uitsluitend toepasselijk
is in de zaken bedoeld bij § 1 van dit
artikel, dit wil zeggen de geschillen die
men zonder die bepaling niet bij de Bel-

gische rechtbanken had kunnen aanhangig maken, te1·wijl partijen, in het onderhavige geval, van het begin af aan de bij
contract erkende mogelijkheid hadden
zich tot de Rechtbank van eerste aanleg
te Brussel te wenden en ,dientengevolge
het tussen partijen gerezen geschil niet
onder toepassing van de wet van 7 augustus 1961 valt :
Overwegende dat het op 14 augustus
1958 door partijen gesloten dienstcontract, dat op 16 september 1960 een einde
heeft genomen, een beding bevatte tot
bevoegdverklaring van de « burgerlijke
rechtbanken van eerste aanleg te Brussel
en te Elisabethstad, naar keus van de
eisende partij " ;
Overwegende dat verweerder door eise,
res voor de Rechtbank van eerste aanleg
te Brussel werd gedagvaard, zodat hij
op 25 februari 1963 een tegeneis instelde;
Overwegende dat eiseres voor de rechter in feitelijke aanleg beweerde, daarbij
steunend op artikel 48 van het decreet
van 25 juni 1949, dat de tegeneis verjaard was, maar dat verweerder opwierp
dat de verjaring was geschorst overeenkomstig artikel 55, § 2, van titel II van
het voorafgaand boek van het Wetboek
van burgerlijke rechtspleging ;
Overwegende dat het middel aanvoert
dat deze wetsbepaling in het onderhavige
geval niet toepasselijk is ;
Overwegende dat voornoemd artikel 55 in de wet van 25 maart 1876 is
ingevoerd bij het enig artikel van de wet
van 7 augustus 1961;
Overwegende dat naar luid van § 1
van artikel 55, de contractuele bepalingen
tot bevoegdverklaring van de rechtbanken van Belgisch Congo geen beletsel
vormen om zaken bij de Belgische rechtbanken aanhangig te maken ;
Dat § 2 van dit artikel bepaalt dat elke
verjaring, verval, vervallenverklaring in
burgerlijke zaken en handelszaken opgeschort worden vanaf 20 juni 1960 tot
het verstrijken van de zesde maand na
die van de inwerkingtreding van de wet ;
Overwegende dat de wetgever, door de
uitvaardiging van die bepalingen, wilde
hebben dat de Belgische of vreemde
rechtsonderhorigen, bij de verdediging
van hun rechten, geen schade kunnen
lijden door de ontreddering die zich in
Congo na 30 juni 1960 heeft voorgedaan;
Overwegende dat de § 2, van voormelde artikel 55 in algemene bewoordingen is opgesteld en geen enkele verwijzing naar § 1 van dat artikel bevat;
Overwegende dat aldus uit de tekst
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en uit de geest van de wet van 7 augustus
1961 b1ijkt dat artikel 55, § 2, toepasselijk is in aile gevallen waarin het geschil,
naar keuze van de eisende partij, wettelijk kon worden gebracht voor de Kongolese rechtbanken of voor de Belgische
rechtbanken, om het even of deze dubbele bevoegdheid uit artikel 55, § 1, of
uit een andere wetsbepaling, of nog,
zoals in het onderhavige geval, uit een
contractuele bepaling volgt ;
Overwegende dat hieruit volgt dat het
arrest, door artikel 55, § 2, toe te passen,
geen enkele van de in het middel aangeduide wetsbepalingen heeft geschonden;
Dat dit middel naar recht faalt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
24 november 1966. 1e kamer. Voorzitte1·, H. Moriame, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. Polet. Gelijkluidende conclusie,
H. Charles, advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Van Heeke en Ansiaux.

1 e RAMER. -

25 november 1966.

1° ERFDIENSTBAARHEID. - NmT
VOORTDURENDE ERFDIENSTBAA:RHEID.
- BEWIJSMIDDELEN.
'
2° BEWIJS. - BERENTENIS. -BuRGERLIJRE ZAREN. - GERECHTELIJRE
BERENTENIS.- GEQUALIFICEERDE BE0NDEELBA.ARHEID VAN
RENTENIS. DE BERENTENIS.- BEGRIP.
1° H et bewijs van een niet voortdu1·ende
e1·jdienstbaa1·heid, zoals een uit een
overeenkomst ontstane m·jdienstbaa1·heid
van ovM·gang, lean slechts blijken uit
een titel of een e1·kenning uitgaande van
de eigenaar van het dienstbaar erf ( 1).
(Burgerlijk Wetboek, art. 691 en 695.)
2° De rechtM' die in btwgm·lijke zaken zijn
beslissing steunt op een gequalificeerde
(1) Oass., 21 januari 1955 (A1'1'. Verb1·., 1955,
biz. 398) en de noot; cass. fr., 25 maart 1935
(Sirey, 1936, I, 97) en de noot; raadpl. cass.,
13 december 1957 (,Arr. Verb1·., 1958, biz. 228).
(2) Oass., 17 maart 1949 (Ar1·. Verbr., 1949,
biz. 182) en 26 oktober 1950 (ibid., 1951,
biz. 77); raadpi. cass., 10 maart en 7 juli 1952

gerechtelijke bekentenis en de bestanddelen daa1·van splitst, zonder dat ove1• ..
eenkomstig de wettelijk toelaatbare bewijsmiddelen het bewijs is geleverd van
de onjt•istheid van het bestanddeel dat h~j
afwijst, schendt a1·tilcel 1356 van het
Burgerlijlc Wetboelc (2).
(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « BROUWERIJ
LUST ll, T. ECHTGENOTEN VANDENDRIES·
SCHE.)
ARREST.
RET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 22 juni 1965 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Kortrijk;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 688, 689, 691,
1319, 1320, 1322, 1354 en 1356 van het
Burgerlijk W etboek, dom·dat het bestreden vonnis beslist dat ten bate van het
eigendom van de verweerders een recht
van overgang bestaat, zelfs met paard en
wagen, over de koer van eiseres om langs
daar, door de grote vier meter brede
ingangspoort van deze koer, de steenweg
te bereiken, en dienvolgens eiseres veroordeelt om aile hindernissen te verwijderen aangebracht op de bodem van de
koer, waarop ten bate van het eigendom
van de verweerders een erfdienstbaarheid
van overgang bestaat, gezegde uitweg in
zijn vroegere toestand te herstellen, onder
meer langs de straat de heden gebouwde
inrijpoort tot vier meter breedte af te
breken en aan de verweerders een schadevergoeding te betalen wegens de aangebrachte hindernissen, om de reden dat in
de verkoopakten van 20 februari 1948
en 27 december 1956 betreffende het
eigendom van Castel bepaald werd dat
er ten behoeve van gezegde eigendom een
recht van overgang bestaat, zelfs met
paard en wagen, over de koer van het
aanpalend eigendom van eiseres om langs
daar, door de grote ingangspoort van
deze koer, de steenweg te bereiken, en om
de reden dat eiseres in haar conclusie
erkend had dat de verweerders dezelfde
rechten hebben als Castel, terwijl eiseres,
in haar conclusie voor de rechtbank,
(ibid., 1952, biz. 372 en 632}; vig. cass., 24 februari 1966 (Bull. en PAsrc., 1966, I, 819).
Betreffende het onderscheid tussen de
" samengestelde bekentenis » sensu slricto en
de " gequalificeerde bekentenis », raadpl. DE
PAGE, Cornplement, d. III, blz. 515, noot 1.
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een recht van overgang genoten, had
laten gelden dat, vermits het poortje
tussen de erven van partijen slechts
1,10 meter breed is, het uitgesloten is dat
de verweerders zouden voorbijtrekken
met voertuigen die breder zijn dan
1,10 meter, dat, nude verweerders stelden
dat zij het recht hebben met wagens post
te vatten op de koer van eiseres en deze
wagens bij het verbindingspoortje te
laden en te lossen, deze erfdienstbaarheid
noch voortdurend noch zichtbaar is, zodat zij alleen kan blijken uit een titel die
aan eiseres kan tegengesteld worden, dat
weliswaar de rechten van Castel dezelfde
waren als die van de verweerders, doch
dat die rechten er in bestonden om, met
paard en wagen, over de koer van eiseres
de openbare weg te bereiken, in zover
de breedte van het verbindingspoortje
dit toeliet, en te1•wijl dienvolgens het
vonnis, door te beslissen zoals gezegd,
aan de verweerders een recht van overgang van vier meter breedte heeft toegekend op grond van een erkenning van
eiseres waarbij deze echter het bestaan
van een recht van overgang van niet meer
dan 1,10 meter erkende, zodat het vonnis
de erkenning van eiseres heeft gesplitst in
strijd met de voorschriften van de artikelen 1354 en 1356 van het Bmgerlijk
Wetboek, tevens de bewijskracht heeft
miskend welke door de artikelen 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek
wordt gehecht aan de twee conclusies
welke door eiseres voor de rechtbank van
eerste aanleg werden genomen, en door
aan het erf van de verweerders een verder
strekkend recht van overgang toe te kennen dan datgene waarvan het bestaan
door eiseres werd erkend, tot het bestaan
heeft beslist van een niet voortdurende
noch zichtbare erfdienstbaarheid ten
bate van het erf van de verweerders, zonder dat deze zulks door een titel konden
staven, hetgeen strijdig is met de artikelen 688, 689 en 691 van het Bmgerlijk
Wetboek :
Overwegende dat de verweerders in het
voordeel van hun erf aanspraak maken
op een recht van overgang waardoor zij,
ten einde aan het 1, 10 meter brede
poortje tussen hun erf en dat van eiseres
te kunnen laden en lossen, met paard en
wagen over de lmer van het eigendom
van eiseres mogen komen, en zulks op
onbeperkte wijze, door de grote vier meter brede ingangspoort die deze lmer met
de openbare weg verbindt;
Overwegende dat eiseres staande houdt
dat het bedoeld recht van overgang aan

de verweerders slechts toelaat met paard
en wagen over de koer van het eigendom
van eiseres de openbare weg te bereiken,
in zover de breedte van het poortje
(1,10 meter), dat beide erven verbindt,
zulks mogelijk maakt ;
Overwegende dat, nu het ten deze gaat
om een niet voortdurende erfdienstbaarheid, deze slechts door een titel kan worden gevestigd of door een erkenning uitgaande van de eigenaar van het dienstbaar erf kan bewezen worden ;
Overwegende dat het vonnis de in het
middel aangehaalde beslissing hierop
steunt dat eiseres in conclusie heeft erkend dat de verweerders dezelfde rechten
hebben als zekere Castel en dat uit bepaalde verkoopakten is gebleken dat ten
bate van het eigendom van Castel een
recht van overgang bestond, zelfs met
paard en wagen, over de koer van het
eigendom van eiseres om langs daar,
door de grote ingangspoort van deze
koer, de steenweg te bereiken;
Overwegende dat eiseres, in haar eerste
conclusie voor de rechter in hoger beroep,
na te hebben aangestipt dat zij het recht
van de verweerders om " zelfs met paard
en wagen, over de koer van de herberg,
de Harelbekestraat te bereiken " niet betwist, hieraan een beperking toevoegt,
door aan te voeren dat " ver:rri.its het
poortje, dat beide erven verbindt, slechts
1,10 meter breed is, er geen spraak kan
van zijn dat de verweerders zouden voorbijtrekken met voertuigen die breder zijn
dan 1,10 meter" en verder dat "Castel
die, van uit zijn erf, het erf van eiseres
niet anders kon bereiken dan langs bovenvermeld poortje, geen andere of meer
uitgebreide rechten bezat dan de verweerders en er dus ook geen andere aan
eiseres heeft afgestaan " ;
Overwegende dat eiseres in haar tweede
conclusie bevestigt dat de rechten van
Castel dezelfde waren als deze van de
verweerders '' namelijk het recht om,
met paard en wagen, over de koer de
openbare weg te bereiken, in zover de
breedte van het poortje >>, dat beide erven
verbindt, " het toelaat >> ;
Overwegende dat de erkenning van
eiseres dienvolgens beperkt was tot het
bestaan van een recht van overgang
waarbij, met paard en wagen, over de
koer van eiseres mocht worden gegaan,
echter alleen met voertuigen niet breder
dan 1,10 meter;
Overwegende dat het vonnis, door te
beslissen dat ten bate van het erf van de
verweerders een recht van overgang bestaat " zelfs met paard en wagen, over
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de koer van eiseres om langs daar, door
de grote ingangspoort (vier meter breed)
van deze koer, de steenweg te bereiken »
en eiseres er toe te veroordelen de verbouwde inrijpoort " tot vier meter breed
af te breken », ten bate van het erf van
de verweerders een recht van overgang
toekent over een breedte van vier meter ;
Overwegende dat het vonnis, door die
beslissing hierop te steunen dat 1.ut bepaalde verkoopakten blijkt dat ten bate
van het eigendom Castel een recht van
overgang bestaat om, zelfs met paard en
wagen over de koer van het eigendom van
eiseres en langs daar, door de grote
ingangspoort van deze koer, de steenweg
te bereiken, en dat eiseres in haar tweede
conclusie erkent dat de verweerders
"dezelfde rechten hebben als Castel», en
zulks zonder de beperking in acht te
nemen welke eiseres daar in haar conclusie aan toevoegde, de artikelen 1356 en
691 van het Burgerlijk W etboek schendt ;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zover het de ontvankelijkheid van het hoger beroep van
de verweerders beperkt; beveelt dat
melding van dit arrest zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; veroordeelt de
verweerders in de kosten; verwijst de
aldus beperkte zaak naar de Rechtbank
van eerste aanleg te Gent, rechtdoende
in hoger beroep.

SOHEIDING. GEWELDDADEN, MIS·
HANDELINGEN OF GROVE BELEDIGIN •
GEN.- BEVOEGDHEID VAN DE REOH·
TER, HEM DOOR DE ARTIKELEN 259 EN
260 VAN HET BDRGERLIJK WETBOEK
TOEGEKEND, OM DE EOHTGENOTEN EEN
PROEFTIJD OP TE LEGGEN. VOOR·
WAARDEN VEREIST VOOR DE UITOEFE·
NING VAN DIE BEVOEGDHEID.

De bevoegdheid om de echtgenoten een
proeftijd van een jaa1• op te leggen, welke
de artikelen 259 en 260 van het Bu?·ge?'·
lij 7c W etboelc vm·lenen aan de rechte1· die
lcennis neemt van een eis tot echtscheiding
ingesteld wegens gewelddaden, mishandelingen of g1·ove beledigingen, lean
slechts worden uitgeoefend mits de dubbele voorwaarde dat de eis tot echtscheiding gegrond zij en er e1·nstige 1·edenen
zijn om te hopen dat de echtgenoten zich
in de loop van die proeftijd zullen verzoenen (1).
(B .... , T. B .... )

ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 22 juni 1965 door het Hof van
beroep te Gent gewezen ;

ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING
VAN TAFEL EN BED. EoHT-

Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 259 en 260 van het Burgerlijk Wetboek, doordat hoewel eiser in zijn voor
het hof van beroep genomen conclusie in
bijkomende orde had laten gelden dat,
rekening houdende met het feit dat partijen op 7 februari 1941 in het huwelijk
. getreden waren en zij derhalve meer dan
twintig jaar getrouwd waren, dat lut dit
huwelijk zes kinderen gesproten waren
en dat de ingeroepen grieven niet van
die aard waren dat een toenadering uitgesloten was, het behoorde, in geval de
grieven van verweerster bewezen zouden
zijn, toepassing te maken van de artikelen 259 en 260 van het Burgerlijk Wetboek en een proeftijd van een jaar aan

(I) DE PAGE, d. I, nr 922, A; Repertoire
p1·atique du d1·oit belge, Oompl<\ment, d. I,
vo Divorce et sepm·ation de cm·ps, n rs 359 en
360 ; cass. fr., 24 juli 1922 (Dalloz, 1925, I,
161) ; raadpl ook cass., 3 december 1896,
motieven (Bull. en PAsro,, 1897, I, 32}.
De bevoegdheid om een proeftijd op te leggen kan zowel door de l'echter in hoger bel'oep

als door de rechter in eerste aanleg worden
uitgeoefend (PASQUIER, Precis du divm·ce et
de la sepamtion de corps, nr 336; Novelles,
Droit civil, d. II, Divorce et sepamtion de
corps, nr 831 ; PIERARD, Divorce et sepm·ation
de cm·ps, nr 589). Cont?·a, in Frankrijk, BAU·
DRY·LACANTINERIE, d. IV, nr 147, en cass fr.,
24 juli 1922, hierboven aangeduid).
'

25 november 1966. 1e kamer. Voorzitter, H. Belpaire, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. de Vreese.- Gelijkhtidende conclusie,
H. R. Hayoit de Termicourt, procureurgeneraal.
Pleiters, HH. Bayart en
Philips.

1e

KAMER. -

25 november 1966.

-409verweerster op te leggen, het bestreden
arrest de echtscheiding ten nadele van
eiser heeft toegestaan en dienvolgens
uitspraak heeft gedaan over het recht van
bewaring over de minderjarige kinderen
van partijen, over het bezoekrecht en over
de vorderingen van verweerster tot betaling van een uitkering tot onderhoud en
tot de vereffening en verdeling van de
huwelijksgemeenschap, om de reden dat
het karakter van eiser, die zich in zekere
omstandigheden niet kan bedwingen,
moeilijk voor verbetering vatbaar is, dat
partijen die meer dan vier jaar gescheiden
leven zich aan een zekere onafhankelijkheid gewend hebben, zodat er geen aanleiding bestaat om hun, op de vraag van
eiser, een proeftijd op te leggen die van
te voren tot een mislukking gedoemd is,
te1•wijl de rechter, om uitspraak te doen
over een vraag tot het bekomen van een
proeftijd, overeenkomstig de artikelen 259 en 260 van het Burgerlijk Wethoek, alle omstandigheden in aanmerking
dient te nemen welke de partijen laten
gelden en de aangehaalde motivering van
het arrest het niet mogelijk maakt te
weten of de rechter de lange duur van
het huwelijk en het aantal kinderen van
partijen in aanmerking heeft genomen,
zodat die motivering aan de vereisten van
artikel 97 van de Grondwet niet voldoet :
Overwegende dat de artikelen 259 en
260 van het Burgerlijk W etboek, wanneer
de eis tot echtscheiding is ingesteld op
grond van gewelddaden, mishandelingen
of grove beledigingen, aan de rechter de
bevoegdheid verlenen om, al is de eis
gegrond, de echtscheiding niet dadelijk
toe te staan en de echtgenoten een proeftijd van een jaar op te leggen; dat wanneer de rechter van die bevoegdheid gebruik maakt, dit impliceert dat er redenen zijn om te hopen dat partijen zich,
in de loop van de proeftijd, zullen verzoenen;
Overwegende, ten deze, dat de rechter
erop wijst dat " ongeveer twee jaa~ na
het huwelijk, appellant (than~ ms~r)
ge!ntimeerde begon te tergen, zwh dikwijls tegenover haar brutaal aanstelde
en ze immer meer en meer ruw behandelde, ... dat zijn karakter moeilijk voor
verbetering vatbaar is, en dat partijen,
die meer dan vier jaar gescheiden leven,
zich aan een zekere onafhankelijkheid,
gewend hebben "• en besluit dat er geen
reden is om aan partijen een proeftijd
op te leggen '' die van te voren tot een
mislukking gedoemd is " ;
Overwegende dat de rechter aldus de
reden opgeeft waarom de door eiser inge-

roepen omstandigheden niet doeltreffend
zijn;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
25 november 1966. - 1e kamer. Voorzitter, H. Belpaire, raadsheer waarnemend voorzitter.
Ve1·slaggev61',
H. Neven. Gelijkluidende conclusie,
H. R. Hayoit de Termicourt, procureurgeneraal. - Pleiter, H. Bayart.
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J.O

ARBEIDSONGEVAL. ONGEVAL
OVERKOMEN OP DE WEG NAAR OF VAN
HET WERK.- BESLUITWET VAN 13 DECEMBER 1945. NORMALE WEG. :___
0MWEG OF ONDERBREKING DIE EEN
GEWETTIGDE OORZAAK HEBBEN.
BE GRIP.

2°

ARBEIDSONGEVAL. ONGEVAL
OVERKOMEN OP D:El WEG NAAR OF VAN
HET WERK.- NoRMALE WEG.- WEG
DIE EEN OMWEG OF ONDERBREKING
KAN
BEHELZEN,
GERECHTVAARDIGD
DOOR EEN OORZAAK DIE VOOR DE TOE·
PASSING VAN DE BESLUITWET VAN
13 DECEMBER 1945 EEN WETTIGE OOR·
ZAAK IS. GERECHTVAARDIGDE OMWEG OF ONDERBREKING DIE HET RISICO
VOOR ONGEVAL KUNNEN VERZWAREN.
0MSTANDIGHEID WELKE DE TOE·
PASSING VAN DE BESLUITWET NIET
UITSLUIT.

l o Uit de omstandigheid dat een a1·beider,

na een dag zwa1·e arbeid, in 1'egen en
wind, ve1• van zijn woonst, zich, op de
weg terug van het werk, gedu1•ende een
half uur lweft opgehouden in een he1·be1·g, ook al is deze aan de ande1·e kant
van de baan gelegen dan die welke de
m•beide1· zou hebben gevolgd indien hij
zich 1·echtst1·eeks naar zijn woonst had
begeven, kan de 1'echter wettelijlc aflMden
dat die onde1·breking en die omweg voor
de toepassing van de besluitwet van
13 decembe1· 1945 op de vergoeding van
de schade voortspruitende uit ongevallen
ove1·komen op de weg van of naar het
we1·k, door een wettige oo1·zaalc zijn
gerechtvaardigd.
2° De no1·male weg, in de zin van artikel 1
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Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1, 2, 5, 6 van de
besluitwet van 13 december 1945 betreffende de vergoeding der schade voortspruitende uit ongevallen die zich op de
weg naar of van het werk voordoen, en
waarvan de toepassing werd verlengd
door de artikelen 1 van de besluitwet van
17 december 1946 en 12 van de wet van
10 juli 1951, 1, 4, 6, 9 van het koninklijk
besluit van 28 september 1931 houdende
coordinatie van de wetten betrefl'ende de
vergoeding der schade voortspruitende
uit arbeidsongevallen, dooTdat het bestreden vonnis, bij bevestiging van het beroepen vonnis, beslist dat het dodelijk ongeval, waarvan de echtgenoot van verweerster het slachtofl'er werd, dient te
worden beschouwd als een ongeval op de
weg van het werk naar huis, derhalve
eiseres veroordeelt tot betaling van de
wettelijke vergoedingen en aldus beslist
om de reden dat de omweg die het slacht-

offer heeft gemaakt geen honderd meter
bedraagt en het aan de normale weg van
het werk verbonden risico niet heeft
vermeerderd, hoewel het vaststelt dat het
slachtofl'er, na het einde van zijn dagarbeid, afgezet werd op de hoogte van
de herberg "Rozenhof "• gelegen aan de
overzijde van de radiale weg 10, ten
opzichte van de Oude 1Ylolenweg waar de
arbeider woonde en dat het slachtofl'er
door een auto werd aangereden toen het,
na zijn verblijf in de herberg, de baan
overstak om zich naar huis te begeven,
zodat, in strijd met hetgeen het vonnis
beslist, De Witte (het slachtofl'er) wel
een omweg heeft gemaakt die niet nodig
was om zijn huis te bereiken, vermits, in
plsats van zich te doen afzetten op de
radiale weg op de hoogte van de Oude
:Molenweg, hij zich deed afzetten op de
hoogte van voormelde herberg, waar hij
zich, na zijn werk, wenste te verpozen,
dus aan de overzijde van de weg, en hij
derhalve, toen hij de herberg verliet,
verplicht was de radiale weg over te
steken en hij, door dit oversteken, het
risico verbonden aan de normale weg van
het werk heeft vermeerderd, en tm·wijl
een oponthoud in een her berg, die gelegen
is buiten de weg van terugkeer, om de
arbeider toe te Iaten, zich, buiten zijn
talrijk gezin, na zijn zware arbeid te verpozen, dient aangezien te worden als een
niet verantwoorde omweg in het afleggen
van de weg van het werk :
Overwegende dat, volgens de vaststellingen van het vonnis, de echtgenoot
van verweerster, na een hele dag in de
wind en de koude te Wenduine te hebben
gewerkt, op 21 december 1964 door zijn
werkgever naar 1Ylaldegem werd teruggevoerd, alwaar hij op de hoogte van de
herberg " Rozenhof " werd afgezet, op
een dertigtal meter van de Oude Molenweg, waar zijn woning gelegen is, doch
aan de overzijd van de rijbaan, dat hij
hoogstens een half uur in die herberg
verbleef en door een auto werd aangereden, toen hij de baan overstak om zich
naar huis te begeven ;
Overwegende dat eiseres het vonnis

(1) Cass., 11 juni 1964 (Bull. en PAsrc.,
1964, I, 1092) en de noot; 18 december 1964
(ibid., 1965, I, 402); 23 september 1966, supm,
blz. 90.
(2) Betreffende het feit dat redenen van
persoonlijk gemak geen wettige oorzaak kunnen zijn voor de toepassing van de besluitwet
van 13 december 1945, raadpl. de tweede noot
onder cass., 12 maart 1964 (Bull. en PAsrc.,

1964, I, 752) en cass., 12 februari 1965 (ibid.,
1965, I, 591).
Betreffende het feit dat de rechter zijn
beslissing luidens welke een onderbreking van
de weg een wettige oorzaak heeft moet motiveren, raadpl. cass., 11 juni 1964, in de vorige
noot aangeduid.
(3) Cass., 10 april 1964 (Bull. en PASIC.,
1964, I, 846).

van de besluitwet van 13 december 1945
betTefjencle de vergoecling van de schade
vom·tsp1·uitencle uit ongevallen die zich
op de weg naar of van het weTk voordoen,
is niet noodzakelij k de weg d·ie rechtst?·eeks of zonde1· onderbTeking woTdt
afgelegd ( 1) ; de weg houdt niet op de
1W1"male weg te zijn, wannee1' een omweg
of een onde1·b1•eking ge1·echtvaardigd is
doo1· een ooTzaak die voo1· de toepassing
van voo1·melde besluitwet een wettige
oo1·zaak is (2), ook al mocht M' een verzwaring van het 1·isico voo1· ongevallen
ttit voo1'tS]J1'Uiten (3).
(GEMEENSOHAPPELIJKE KAS VOOR VERZEKERINGEN TEGEN ARBEIDSONGEVALLEN «DE FEDERALE VERZEKERINGEN "•
T. VAN WAYENBERGHE.)

ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 23 februari 1966 in boger
beroep gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te Gent;
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verwijt het ongeval te hebben beschouwd
als een ongeval op de weg van het werk,
terwijl niet als normale weg kon aangezien worden een weg die een omweg behelsde welke niet nodig was om het huis
van het slachtoffer te bereiken en die
het aan de normale weg verbonden risico
verzwaarde, door de werknemer tot het
oversteken van de baan te verplichten,
en terwijl een oponthoud in een herberg,
buiten de weg van terugkeer, om zich
na een zware arbeid te verpozen, geen
verantwoording uitmaakt van de bij het
afleggen van de weg van het werk gedane
omweg;
Overwegende dat het vonnis constateert dat het slachtoffer, na heel de dag
in de koude en de wind, ver van huis,
zware arbeid te hebben verricht, bij zijn
terugreis een half uur in een drankgele'
genheid verpoosd heeft vooraleer zich
naar huis te begeven daar er aldaar, gelet
op zijn talrijk gezin, weinig aan rusten te
denken viel ;
Overwegende dat de rechtbank in die
omstandigheden de omweg en de onderbreking van de weg als gewettigd heeft
kunnE'n beschouwen; dat de normale weg
niet noodzakelijk de weg is die rechtstreeks en zonder enige onderbreking
wordt afgelegd ; dat de weg de normale
weg blijft wanneer de omweg of de onderbreking, al kan hierdoor een verzwaring
van het risico ontstaan, door een wettige
reden zoals ten deze verantwoord zijn ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.

SLISSING REGELMATIG MET REDENEN
OMKLEED.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.RECHTER IN HOGER BEROEP DIE HET
BEROEPEN VONNIS HERVORMT. - GEEN
CONCLUSIE.- RECHTER IN HOGER BEROEP DIE NIET VERPLICHT IS DE REDENEN VAN DE EERSTE RECHTER TE
WEERLEGGEN.
3° OVERSPEL EN ONDERHOUD VAN
BIJZIT. - EcHTELIJKE woNrNG. BE GRIP.
I 0 Bij gebrek aan conclusie op dat stulc,

omkleedt de rechte1• in hager beroep regelmatig met redenen de beslissing waarbij
hij een door de eerste 1'echte1• vrijgesproken beklaagde veroordeelt doo1• vast te
stellen dat de in de te?"men van de wet
gelcwalificee?·de feiten bewezen zijn; hij
is niet vm·plicht de elementen nade1• te
bepalen, waaruit hij de strafbaa?"heid
van de beklaagde afleidt (1).
2° De rechter in hoge1' beroep die het be1'oe-

pen vonnis hm·vo1·mt, is niet verplicht,
bij geb1•ek aan conclusie waarin de 1'edenen van dit vonnis ove1·ge1wmen wm·den,
deze te weedeggen (2).
3° Een tijdelijk vm·blijj of het we1·kadres

(de plaats van het wedc) kan wanneer
de echtgenoot e1' regelmatig verblijjt als
echtelijke waning in de betelcenis van
artikel 389 van het Strafwetboek in aanme?·king genom en worden (3).
(SCHOUPPE, T. DE COOMAN.)

25 november 1966. 1 8 kamer.
Voorzitter, H. Belpaire, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. Rutsaert. - Gelijkluidende conclusie,
H. R. Hayoit de Termicourt, procureurgeneraal.- Pleiters, HH. Van Leynseele
en Ansiaux.

ARREST,
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 28 juni 1966 door het Hof van
beroep te Gent gewezen ;

I. W at de strafvordering betreft :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grand28 KAMER. -

28 november 1966.

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.VRIJSPRA,AK UITGESPROKEN DOOR DE
EERSTE RECHTER. VEROORDELING
DOOR DE RECHTER IN HOGER BEROEP.
- GEEN CONCLUSIE.- IN DE TERMEN
VAN DE WET GEKWALIFICEERDE EN BEWEZEN VERKLAARDE FElTEN. - BE-

(1) Cass., 13 december 1965 (Bttll. en PAsrc.,
1966, I, 496).
(2) Cass., 14 juni 1965 (Bull. en PAsrc.,
1965, I, 1107); vergei., in burgerlijke zaken,
cass., 27 oktober 1966, sup1•a, biz. 281.
(3) Raadpi. cass., 4 mei 1959 (An·. Verbr.,
1959, biz. 692) en 31 oktober 1960 (Bull. en
PASIC., 1961, I, 226),
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wet, doo1·dat het bestreden arrest het feit
van onderhoud van bijzit in de echtelijke
woning voor bewezen verklaart, te1•wijl,
eerste ondenleel, het de feitelijke bestanddelen niet vermeldt waarop het zijn beslissing steunt, en tenvijl, tweede onde?·deel, het de motieven van het beroepen
vonnis van vrijspraak niet weerlegt :

2°
1°

Over de twee onderdelen samen :
Overwegende dat, bij gebrek aan conclusie daaromtrent, de rechter die vaststelt dat het in de termen van de wet
gekwalificeerd feit bewezen is, niet gehouden is de bewijselementen te bepalen
waarop hij zijn beslissing van veroordeling steunt;
Dat, bij gebrek aan conclusie waarin
de motieven van het beroepen vonnis
overgenomen worden, het Hofvan beroep
evenmin gehouden is die motieven te
weerleggen, wanneer het dit vonnis hervormt;
Overwegende dat het middel niet kan
aangenomen worden ;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van artikel 389 van het Strafwetboek, doordat het bestreden arrest het
tijdelijk verblijf en werkadres van eiser,
zonder nadere motivering, als echtelijk
huis in aanmerking neemt, te1·wijl het
begrip « echtelijk huis " de gewone woonplaats van eiser bedoelt :
Overwegende dat een tijdelijk verblijf
of werkadres kan beschouwd worden als
een echtelijke woning, in de zin van artikel 389 van het Strafwetboek, wanneer
de man aldaar geregeld verblijft;
Dat het middel faalt naar recht ;
En overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. Wat de burgerlijke vordering betreft :
Overwegende dat eiser geen bijzonder
middel inroept ;
Om d;e redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
28 november 1966. 2e kamer.
Voorzitter, H. Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. Gerniers. - Gelijkluidende conclusie,
H. Charles, advocaat-generaal.

KAJVIER. -

28 november 1966.

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZA.KEN. ElSER DIE VOOR DE RECHTER DIE OVER DE ZA.A.K ZELF OORDEELT VERVOLGD WORDT WEGENS EEN
MISDRIJF TEGEN HET VERKEERSREGLEMENT.- STELLING VAN BURGERLIJKE
PARTIJ TEGEN HEM. MIDDEL DAT
AFGELEID WORDT UIT HET GEBREK
AAN ANTWOORD OP DE DOOR DE BURGERLIJKE PARTIJ GENOMEN CONCLUSIE.
0NTVANKELIJK MIDDEL. VooRWAARDE.

2o

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.BURGERLIJKE VORDERING. VASTSTELLING DOOR DE RECHTER DAT ER
GEEN OORZAKELIJK VERBAND BESTAAT
TUSSEN EEN MISDRIJF EN EEN SCHADE.
GEEN CONCLUSIE.- RECHTER DIE
NIET VERPLICHT IS DE ELEMENTEN
NADER TE BEPALEN WAARUIT HIJ DEZE
VASTSTELLING AFLEIDT,

l

Wanneer een partij zich burgerlijlce pMtij gesteld heeft voor de r·echte1· waa1·bij
een str·afr·echtelijlce ve1·volging ten laste
van eiser in cassatie is ingesteld uit
hoofde van een misd1·ijj tegen het verlceersr·eglement, is deze slechts ontvankelijlc om tot staving van zijn voorziening
een midclel afgeleid uit het gebrelc aan
antwoord op cle conclusie van deze pa1·tij
voor te stellen, in zove1· cleze conclusie
betrelclcing had op een betwisting waa1'van de oplossing de tegen hem ingestelde
vor·dering raalcte (1).

0

2° Bij gebrelc aan conclusie op dat stulc, is

cle rechter clie de afwezigheid van oorzalcelijlc verband tussen een misdrijf en
een schade vaststelt niet verplicht de gegevens waaruit hij deze vaststelling afleidt
aan te duiden (2).
(E. EN CH. DE VROE, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN LANDSVERDEDIGING.)
ARREST.

RET HOF; -

Gelet op het bestreden

(1) Raadpl. cass., 7 januari 1954 (A1·r.
V m·b1·., 1954, blz. 314) ; 22 juni 1956 (ibid.,
1956, blz. 892) en 3 november 1966, supra,
blz. 309.
(2) Cass., 14 maart 1966 (Bull. en PAsiC.,
1966, I, 904).

-413vonnis, op 14 juni 1966 in hager beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Gent;

I. Ten aanzien van de voorziening van
Emiel De Vroe, verdachte :

A. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de publieke vordering :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet, doonlat het bestreden vonnis de
conclusie van de bu?·ge?·lijke parttj niet
beantwoordt waarbij zij liet gelden dat het
ten deze ging om een uitgang van privaat
domein waarop artikel 16 van de wegcode niet van toepassing is, en zich ertoe
beperkt te verklaren dat de weg waaruit
eiser kwam gereden geen pad is, maar
een openbare weg :
Overwegende dat eiser, in acht genamen de draagwijdte van de stelling van
de burgerlijke partij, die in conclusie liet
gelden dat de weg waaruit eiser gereden
kwam met een uitgang van een private
eigendom moet gelijk gesteld worden,
geen belang heeft het niet beantwoorden
van die conclusie in te roepen ;
Dat het middel niet ontvankelijk is ;
En overwegende voor het overige, dat
de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;

B. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de burgerlijke
vordering :
Over het tweede middel, hieruit afgeleid dat het bestreden vonnis, hoewel het
aanneemt dat eiser de voorrang van
rechts genoot en dat de aangestelde van
de burgerlijke partij deze voorrang dus
niet heeft geeerbiedigd, verzuimt te verldaren waarom de miskenning van deze
voorrang niet in oorzakelijk verband met
het ongeval staat :
Overwegende dat het bestreden vonnis, na erop gewezen te hebben " dat uit
de gegevens van de zaak blijkt dat Emiel
De Vroe het kruispunt is opgereden zonder bijzonder voorzichtig te zijn ten
einde alle ongeval te voorkomen ,, beslist
" dat deze wijze van rijden van Emiel
De Vroe de enige en uitsluitende oorzaak
is van het ongeval " ;
Overwegende dat de rechter aldus de
veroordeling van eiser tot het betalen
van de door de aangestelde van de bur-

gerlijke partij geleden schade regelmatig
met redenen omkleedt en dat, bij ontstentenis van een conclusie van eiser
over een mogelijk oorzakelijk verband
tussen het niet eerbiedigen door de burgerlijke partij van de voorrang van
rechts en het ongeval, hij zich niet verder
over dit punt diende uit te spreken;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
II. Ten aanzien van de voorziening van
Charles De Vroe, burgerlijk aansprakelijke partij :
Overwegende dat uit geen stuk waarop
het Hof vermag acht te slaan blijkt dat
de voorziening betekend werd aan de
partijen tegen welke zij gericht is; dat
zij derhalve, niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eisers in de kosten.
28 november 1966. - 2e kamer. VoO?·zitte?', H. Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. Wauters. - Gelijlcluidende conclusie,
H. Charles, advocaat-generaal.

2e

KAMER. -

28 november 1966.

VERZET. -

STRAFZAKEN. BESLISSING OP HET VERZET DIE DE STRAF
VERMINDERT DOOH DE OPSOHORTING
INTREKT WELKE DOOR DE REOHTER
DIE BIJ VERSTEK GEWEZEN HEEFT
WERD TOEGESTAAN.- BESLISSING DIE
DE BIJ VERSTEK TOEGEPASTE STRAF
NIET VERHOOGT.

Verhoogt de bij verstelc toegepaste straf
niet, de beslissing die ze op het verzet
van de veroordeelde vermindm·t doch de
vom· de uitvoering ervan toegestane opschorting intrekt ( 1).
(LOYEN.)
ARREST.

HET HOF ; -

Gelet op het bestreden

(1) Raadpl. cass., 7 maart 1966 (Bull. en
PAsrc., 1966, I, 871); vergel. cass., 20 april
1959 (A1'1'. Vm·br., 1959, biz. 637).
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arrest, op 6 jlmi 1966 door het Hof van
beroep te Luik gewezen ;
Over het middel hie1·uit afgeleicl dat het
bestreden arrest op het verzet van eiser
de straf toegepast bij verstek wegens de
ten laste gelegde feiten 0-2 en 0-3 verhoogd heeft, terwijl het verzet geen nadeel mag medebrengen aan de opposant :
Overwegende dat het Hof van beroep
te Luik, bij arrest op 11 oktober 1965
bij verstek gewezen ten opzichte van
eiser, deze laatste onder meer veroordeelt
uit hoofde van de feiten 0-2 en 0-3
samen tot een gevangenisstraf van vijf
maanden met opschorting van de uitvoering van die straf gedurende een termijn
van vijf jaar;
Dat, op verzet van eiser, hetzelfde Hof
van beroep, bij het bestreden arrest,
diezelfde feiten met een gevangenisstraf
van drie maanden zonder opschorting
beteugelt;
Overwegende dat het bestreden arrest
door aldus te beslissen, de straf niet verzwaart welke het arrest van 11 oktober
1965 aan eiser oplegde ;
Dat het middel naar recht faalt;
En overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
28 november 1966. - 2e kamer.
Voo1·zitte1·, H. Louveaux, raadsheer waarneniend voorzitter.
Ve1·slaggever,
H. Gerniers. - Gelijkluiclencle conchtsie,
H. Charles, advocaat-generaal.

2e

KAMER. -

28

VOORZIENING

november

IN

1966.

kelijk cle voorziening in strafzaken
tegen een op tegenspraak gewezen einclarrest, ingecliencl na het verstrijken van
cle bij artikel 373 van het Wetboek van
strafvorclering vastgestelcle termijn (1).
(LOOPMANS, T. DUCHENE.}

Met de notitie overeenstemmend arrest
op voorziening tegen een arrest van het
Hof van beroep te Brussel gewezen op
30 maart 1966.
28 november 1966. - 2e kamer. V oorzitter, H. Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggeve1•,
H. Wauters. - Gelijkluiclencle conclusie,
H. Charles, advocaat-generaal.

2e

KAMER. -

28

november

CASSATIEMIDDELEN.

1966.
STRAFZA-

KEN. MID DEL AFGELEID UIT DE
TEGENSTRIJDIGHEID VAN BEPAALDE REDENEN VAN DE BESTREDEN BESLISSING,
TEGENSTRIJDIGHEID ZONDER INVLOED OP HET BESOHIKKEND GEDEELTE
VAN DE BESLISSING. MIDDEL NIET
ONTVANKELIJK.

Is niet ontvimkelijk, bij geb1·ek aan belang,
het miclclel afgeleid ttit de tegenst1·ijcligheicl tussen bepaalde 1·eclenen van cle
best1·eclen beslissing wanneer cleze tegenst1·ijcligheicl zoncler invloecl is op het
best1·eclen beschikkencl gecleelte ( 2).
(DE SMET, DE WAELE, AUDENAERT
EN STAD GENT, T. MORTIER.)

CASSATIE.

TERMIJN. STRAFZAKEN. VooRzmNrNG TEGEN EEN OP TEGENSPRAAK
GEWEZEN EINDARREST,

Buiten het biJ' m·tikel 1 van cle wet van
8 maa1·t 1948 geregelcl geval is te laat
ingestelcl en clienvolgens niet ontvan(1) Oass., 20 december 1965 (Bull. en PAsrc.,
1966, I, 547) ; 5 september en 31 oktober 1966,
supm, biz. 11 en 301,

ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 27 april 1966 door het Hof van
beroep te Gent gewezen ;

I. In zover de voorzieningen gericht

(2) Oass., 28 februari 1966 (Bull. en PAsrc.,
1966, I, 829).

-415zijn tegen de beslissing over de strafvordering :
Overwegende dat de eisers als burgerlijke partijen niet in de kosten van de
strafvordering werden veroordeeld ; dat
hun voorzieningen derhalve niet ontvankelijk zijn;
II. In zover de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissing over de burgerlijke vorderingen :
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grondwet en 16-l van bet koninldijk besluit van
8 april 1954 houdende algemeen reglement op de politic van bet wegverkeer,
gewijzigd door artikel 5 van bet koninklijk besluit van 30 april 1963, doO?·dat
bet bestreden arrest, zonder te bet-wisten
dat, zoals de eisers in hun conclusies
hadden gesteld, de politiewagen, waarmede de wagen door verweerder bestuurd
in botsing kwam, de prioriteit van rechts
bezat, overeenkomstig artikel 16-l van
voormeld koninklijk besluit van 8 april
1954, gewijzigd zoals gezegd, bet feit ten
laste van verweerder gelegd niet bewezen
verklaart, en de strafrechter onbevoegd
verklaart om over de vordering van de
eisers uitspraak te doen, om de reden,
enerzijds, dat de politiewagen aan een
snelheid van 50 km. per uur reed en,
anderzijds, dat de politiewagen aan een
snelheid van 16,66 meter p'er seconde
reed, dat hieruit volgt dat beklaagde
I l/2 seconde v66r de botsing nog geen
zicht had op de politiewagen noch op
bet flikkerlicht van deze wagen, en dat
dienvolgens beklaagde, die de mogelijkheid bezat om normaal de voorrang te
verlenen, door de fout van de te snel
rijdende bestuurder van de politiewagen
v66r overmacht heeft gestaan, tet·w1jl
een snelheid van 16,66 meter per seconde
gelijkstaat, niet met een snelheid van
50 km. per uur maar met een snelheid
van 60 km. per uur, zodat bet bestreden
arrest op tegenstrijdige of althans dubbelzinnige feitelijke constataties berust,
waaruit volgt dat het niet naar belwren
overeenkomstig de vereisten van artikel 97 van de Grondwet gemotiveerd is :
Overwegende dat het arrest, om overmacht aan ziide van verweerder aan te
nemen, niet 'liitsluitend steunt op een
berekening van de snelheid per seconde ;
dat bet voordien beslist dat de bestuurder
van de politiewagen een grove fout begaan heeft door op bet kruispunt en tot
op het laatste ogenblik met een overdreven snelheid van 50 km. per uur te

rijden, zonder gebruik te maken van zijn
sirene; dat bet daarna aanneemt dat
verweerder, die een normaal rijdende
file volgde en de mogelijkheid bezat om
normaal de doorgang vrij te laten, door
de font van de bestuurder van de politiewagen voor een geval van overmacht is
komen te staan, en eraan toevoegt dat de
plaats waar verweerder op het kruispunt
reeds gevorderd was zulks onderstreept ;
Overwegende dat de rekenfout, die in
de ten overvloede door de rechter gedane
berekening van de snelheid per seconde
geslopen is niets afdoet aan de bovenstaande redenen, die alle er toe strekken
de overmacht aan zijde van verwesrder
aan te tonen, weshalve de beslissing van
het arrest gerechtvaardigd blijft ;
Dat het middel hetwelk tegen een
overtollige beschouwing van bet arrest
opkomt niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt de eisers in de kosten.

28 november 1966. - 2e kamer. Voo1·zitte1·, H. Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggeve1·,
H. Naulaerts.- Gelijkluidende conclusie,
H. Charles, advocaat-generaal.

2e

KAMER. -

28 november 1966.

CASSATIE.- BEVOEGDHEID.- STRAFZAKEN.- MATERIELE DWALING IN DE
BESTREDEN BESLISSING.- MACHT VAN
RET HOF OM ZE TE VERBETEREN.

Het Hof heeft voo1· cle beoo1·deling van een
cassatiemicldel de macht om een in de
bestreclen beslissing begane materiele
dwaling te verbeteren wanneer cleze dwaling cluidel~jk blijkt uit de samenhang
van de beslissing en u1:t het stttk waarnaa1' deze beslissing verwijst (1).
(SMETS EN VERMEERSCH, T. DE ROOVER.)
ARREST.

RET HOF ; -

Gelet op het bestreden

(1) Cass., 17 oktober 1960 (A1-r. Verb1·.,
1961, biz. 150) ; raadpl. cass., 3 juni 1966
(Bull. en PAsiC., 1966, I, 1261) en het hiernavolgend arrest.
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vonnis, op 17 mei 1966 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Turnhout, uitspraak doende als rechtscollege na verwijzing;
Gelet op het arrest door het Hof gewezen op 8 december 1965;
In zover de voorziening gericht is tegen
de beslissing :

I. over de publieke vordering :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van het artikel 97 van de
Grondwet, cloonlat het bestreden vonnis,
bij bevestiging van het beroepen vonnis,
eiseres tot de haar opgelegde straffen en
beide eisers hoofdelijk tot het betalen
aan verweerder van de som van 4.733 fr.
heeft veroordeeld, sam.en met de intresten
en de kosten, op grond namelijk van de
overweging << dat vooreerst uit de studie
van het werkdiagram der verkeerslichten
op kwestieus kruispunt blijkt dat gedaagden ten onrechte aanvoeren dat deze
slecht zouden geregeld zijn en zouden
toelaten dat voertuigen uit verschillende
richtingen elkaar moeten kruisen ; dat
in ieder geval de regeling - wat betreft de
verkeerslichten ten opzichte van de betrokken voertuigen - duidelijk bedoeld
is ; dat de voertuigen die door het groen
licht 0-2 naar links draaien zich zouden
aansluiten achter de voertuigen die reeds
voordien zouden. staan wachten om doorgang voor het verkeerslicht 0-2 om het
kruispunt te verlaten; dat ten einde het
ophopen van voertuigen v66r het verkeerslicht 0-2 te mijden, hiervoor een
afbakening in witte lijnen is voorzien ll,
te1·wijl, noch uit dit motief, noch uit de
andere beweegredenen van het vonnis
kan worden afgeleid welke de betekenis
is van dit, op een verweermiddel door
eisers aangevoerd, gegeven antwoord
en deze dubbelzinnigheid en onduidelijkheid met het volledig ontbreken van
beweegredenen gelijkstaat, waaruit de
schending der aangehaalde grondwettelijke l:ieschikking volgt :
Overwegende dat eisers in hun conclusie lieten gelden « dat het lichtsignaal
A-2 op dezelfde 43e seconde van de cyclus
op groen komt als 0-2 n;
Overwegende dat uit deze termen
alsook uit de gegevens van het werkdiagram, waarnaar het vonnis uitdrukkelijk verwijst, duidelijk blijkt dat wanneer de rechter de voertuigen bedoelt die
door het groen licht naar links draaien, hij
in:gevolge een materiele vergissing dit
licht aanduidt onder de letter 0 in plaats
van de letter A ;

Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
(Het overige zoncler belang.)
II. over de btirgerlijke vordering van
verweerder :
Overwegende dat eisers geen bijzonder
middel inroepen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eisers in de kosten.
28 november 1966. 2e kamer. Voo1·zitter, H. Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggevet·,
H. Gerniers. - Gelijkluidende conclusie,
H. Charles, advocaat-generaal. - Pleiter, H. Van Ryn.

2e KAMER. -

28 november 1966.

CASSATIE.- BEVOEGDHEID.- STRAFZA,KEN.- MATERIELE DWALING IN EEN
PROOES-VERBAAL VAN TEREOHTZITTING.
-:MACHT VAN HET HOF OM ZE TE VERBETEREN.

Het Hof heeft voor de beoonleling van een
casscttiemiddel de macht een in het p1·oces-verbaal van terechtzitting begane
materiele dwaling die duidelij k blij kt
uit de samenhang van dit stt~k te ve?·bete?"en (1).
(ZEYEN, T. REILING.
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 8 juni 1966 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Antwerpen ;

I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de publieke vordering :
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet, 155 en 189 van het Wetboek van
strafvordering, doordat het bestreden
(1) Cass., 17 oktober 1960 (Arr. Verb?·,,•,
1961, biz. 150); cass., 3 juni 1966 (Bull. en
PASIC:, 1966, I, 1261) en het voorgaand arrest.,
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vonnis gegrond is en de verklaring van
twee getuigen Johannes Reiling en
Eduard Cotteleer, verhoord ter zitting
van de Politierechtbank te Antwerpen
van 2 mei 1966, en uit het zittingsblad
van die rechtbank blijkt dat slechts een
enkele getuige onder eed werd verhoord :
Overwegende. dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te .slaan
blijkt dat ter terechtzitting van 2 mei
1966 van de Politierechtbank te Antwerpen twee getuigen onderhoord werden
namelijk Johannes Reiling en Eduard
Cotteleer ; dat het opnemen van hun
verklaringen voorafgegaan wordt door de
volgende meldingen in het zittingsblad :
" er wordt overgegaan tot het verhoor
van de volgende getuige, deze word ...
achtereenvolgens binnengelaten en verhoord na de eed te hebben gedaan van
... en na verklaring geen bloed- of aanverwant ... De voornaamste verklaringen,
gedaan in het N ederlands zijn : 1° Reiling
Johannes ... 2° Cotteleer Eduard ... >> ;
Overwegende dat uit het opeenvolgen
van deze meldingen en het aanduiden
van de cijfers 1 en 2 blijkt dat, bij een
louter Inftteriele vergissing, het woord
" getuige » en het woord " word » welke
beide door een blanco gcvolgd werden,
niet met de uitgang van het meervoud
aangevuld werden, en dat de melding
betreffende het afieggen .van de eed en
de verklaring nopens de bloed- of aanverwantschap voor de beide getuigen
geldt;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
En overwegende, voor het overige, dat
de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de burgerlijke
vordering :
Overwegende dat eiser geen ander
middel inroept ;

01n die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
28 november 1966. ~ 2e kamer.
V oo1·zitte1·, H. Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter.
V e1•slaggeve1·,
H. Wauters. - Gelijkluidende conchtsie,
H. Charles, advocaat-generaal.

2e

RAMER. -

28 november 1966.

VOORZIENING

IN

CASSATIE.

BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN VOORZIENING RAN INGESTELD WORDEN. VONNIS VAN DE POLITIEREOHTBANK, IN
EERSTE AANLEG GEWEZEN. NIET
ONTVANKELIJKE VOORZIENING.

Is niet ontvankelijlc de voorziening ingesteld tegen een vonnis in ee1·ste aanleg
gewezen door de politie1·echtbanlc (1).
(Wetb. van strafv., art. 4 tot 7, wet
van 4 augustus 1832, art. 15.)
(HERMANS.)
ARREST •

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 21 april 1966 door de Politierechtbank te Antwerpen gewezen ;
Overwegende dat de voorziening, gericht tegen een beslissing in eerste aanleg
gewezen, niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
28 november 1966. - 2e kamer.
Voorzittef, H. Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggevm·,
H. Gerniers. - Gelijklttidende conchcsie,
H. Charles, advocaat-generaal.

2e

KAMER. -

28 november 1966.

REGELING VAN RECHTSGEBIED.
STRAFZAKEN.- BESOHIKKING VAN
DE RAADKAMER WAARBIJ EEN BETIOHTE
NAAR
DE
OORRECTIONELE
REOHTBANK WORDT VERWEZEN UIT
HOOFDE VAN EEN ALS WANBEDRIJF
GEKWALIFIOEERD FElT.- REOHTSPREKEND REOHTSOOLLEGE DAT ZIOH ONBEVOEGD VERKLAART OMDAT HET MISDRIJF EEN NIET GEOORRECTIONALISEERDE MISDA.AD IS. IN KRACHT
VAN GEWIJSDE GEGANE BESLISSINGEN,
BESLISSING VAN ONBEVOEGDHEID

(1) Cass., 27 september 1965 (Bu.ll. en PAsrc., 1966, I, 122).
0ASSATIE,

1967. -

14

-418DIE GEGROND SOHLTNT TE ZIJN.- VERNIETIC+ING VAN DE. BESOHIKKING. VERWIJZING NAAR DE KAMER VAN IN·
BESOHULDIGINGSTELLING.

TYanneer een 1·aadkamer een betichte naar
de co1-rectionele rechtbank !weft venvezen
uit hoofde van een als wanbecl1·ijf gekwalificeerd feit en de C01'Tectionele 1·echtbank
zich wettelijk onbevoegd heeft verklaanl
omdat het misd1•ijj in we1·lcelijkheid een
niet gecor1·ectionalisem•de misdaad is,
daa1· de twee beslissingen in lc1·acht van
gewijsde zijn gegaan, ve1·nietigt het Hof,
het rechtsgebiecl1·egelende, de beschikking
van de 1'aadkame1· en vm·wijst de zaak
naa1• de kamer van inbeschuldigingstelling ( 1).

(PROOUREUR DES KONINGS
TE DOORNIK, T. OALLEWAERT.)

ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied op
5 april 1966 ingediend door de Procureur
des Konings bij de Rechtbank van eerste
aanleg te Kortrijk ;
Overwegende dat de Raadkamer van
de Rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, bij beschikking van 24 december
1965, Nestor Oallewaert naar de Oorrectionele Rechtbank verwezen heeft uit
hoofde van :A) te Bissegem, op 21 oktober 1965, een rijwiel en een paar wanten,
welke hem niet toebehoorden, bedrieglijk
te hebben weggenomen ten nadele van
Guido Defrancq, B) te Bissegem, in de
nacht van 21 op 22 oktober 1965, een
geldsmn van 7.850 frank, drie farden
sigaretten, een tros sleutels, een zakvu-rtrslag, een eenzelvigheidskaart, een opsmclk-tasje, welke hem niet toebehoorden
bech·ieglijk weggenomen te hebben ten
nadele van Marie Debauw, C) te Moeskroen, op 23 nove1nber 1965, een lederen
vest welke hem niet toebehoorde, bedrieglijk te hebben weggenomen ten
nadele van Victor Frenkel, D) minstens
wat betreft C, gezegde weggenomen,
verduisterde of door misdaad of wanbedrijf verkregen zaken, of een gedeelte
ervan te hebben geheeld;
Overwegende dat de Oorrectionele

(1) Cass., 21 december 1064 (Bu.ll. en PAsiC.,
1965, I, 412).

Rechtbank te Kortrijk bij vonnis van
24 januari 1966, na Nestor Oallewaert
veroordeeld te hebben nit hoofde van de
feiten A enD en hem ontslagen te hebben
van het vervolg wat het feit C betreft,
de zaak op onbepaalde datum uitgesteld
heeft, wat het feit B betreft op grond
dat wat dit laatste feit betreft, « de
Rechtbank in de huidige staat van de
rechtspleging niet regehnatig gevat is,
gezien de verklaring van getuige Maria
DePauw, daar dit feit gepleegd werd met
verzwarende mnstandigheid van valse
sleutels, zodat bij gebrek aan correctionalisatie de Rechtbank onbevoegd is om
in huidige staat te vonnissen »;
Overwegendo dat dezelfde rechtbank,
na herdaging van Oallewaert nit hoofde
van het sub B omschreven feit, bij vonnis
van 14 maart 1966, zich onbevoegd verklaard heeft, op grond « dat huidige
betichting waarvoor verdachte heden
terechtstaat dezelfde betreft als deze
waarvan de rechtbank bij vonnis dd.
24 januari 1966 de splitsing had bevolen
nit reden van onbevoegdheid wegens
gebrek aan correctionalisatie »;
Overwegende dat de beschikking van
24 december 1965 en het vonnis van
14 maart 1966 in kracht van gewijsde
zijn gegaan, en dat nit hun tegenstrijdigheid een geschil van rechtsgebied is gorezen dat de gang van het gerecht belemmert;
Overwegende dat nit de rechtspleging
schijnt te blijken dat de motieven door
de Oorrectionele Rechtbank ingeroepen
om zich onbevoegd te verklaren gegrond
zijn;
Om die redenen, het rechtsgebied regelend, vernietigt de beschikking van de
Raadkamer van de Recht bank van eerste
aanleg te Kortrijk van 24 december 1965,
in zover zij Nestor Oallewaert naar de
Oorrectionele Rechtbank verwezen heeft
nit hoofde van het feit B ; beveelt dat
van het thans gewezen arrest melding
zal gemaakt worden op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beschikking ; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof
van beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling.
28 november 1966. - 2e kamer. Voo1·zitte1·, H. Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter.
Ve1·slaggever,
H. Gerniers. - Gelijkluiclende conclusie,
H. Charles, advocaat-generaal.
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WEGVERKEER. BoTSING TUSSEN
TWEE VOERTUIGEN. - BESTUURDERS
VAN DE VOERTUIGEN DIE VERVOLGD
WORDEN, DE EERSTE WEGENS EEN
MISDRIJF TEGEN ARTIKEL I6-2-a, DE
TWEEDE WEGENS EEN MISDRIJF TEGEN
ARTIKEL 27-I VAN RET VERKEERSREGLEMENT. - VRIJSPRAAK VAN BEIDE
BESTUURDERS OMDAT ER TWIJFEL BESTAAT OMTRENT DE OMSTANDIGHEDEN
VAN DE BOTSING. - WETTELIJKE BESLISSING.

W anneer twee bestuurde1·s van voert1tigen
vervolgd wo1·den, de ee1·ste wegens overtreding van m·tikel 16-2-a, de tweecle
wegens overtreding van aTtikel 27-1 van
het vm·kem·sreglernent, gewijzigd bij het
lconinklijk besluit van 30 ap1•il 1963,
lean cle 1·echte1· die cle ee1·ste bestuu1·de1'
V1'ijsp1·eekt orndat eT twijjel bestaat ornt?·ent cle ornstandigheden van cle botsing,
op straffe van zich tegen te sp1·eken, cle
tweede bestu1wde1· ornwille van clezelfcle
twijjel enkel vrijspTelcen (I).
.(PERSONENVENNOOTSOHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKEIIJKHEID « MELKERIJ VAN
LEEFDAEL ll, T. SEIFERT.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 3 mei I966 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Recht bank
te Turnhout ;
I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de strafvordering :
Overwegende dat eiseres, rechtstreeks
dagende burgerlijke partij, niet werd
veroordeeld tot de kosten van die vordering; dat haar voorziening derhalve
niet ontvankelijk is;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de door eiseres
ingestelde burgerlijke vordering :
Over het eerste middel, afgeleid uit de

(1) Raadpl. cass., 29 maa"rt 1965 (Bull. en
PAsrc., 1965, I, 799) en 24 januari 1966 (ibid.,
1966, I, 667).

schending van artikel 27, meer bepaald
27 -I, van het koninklijk besluit van
8 april I954 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer,
zoals gewijzigd door artikel I4 van het
koninklijk besluit van 30 april I963,
dooTclat het bestreden vonnis, na Andre
Vermijlen vrijgesproken te hebben van
de .betichting van inbreuk op artikel I6-2-a van het verkeersreglement en
bijgevolg vastgesteld te hebben dat het
niet bewezen was dat Andre Vermijlen
verzuimd had verweerder op de voorrangsweg te laten voorgaan, verweerder
nochtans vrijspreekt van de betichting
verzuimd te hebben zijn snelheid te
regelen ten einde in aile omstandigheden
te kunnen stoppen v66r een hindernis die
kon worden voorzien, zulks op de grond
dat er twijfel blijft bestaan nopens de
omstandigheden der aanrijding, te1·wijl
uit de vrijspraak van Andre Vermijlen
noodzakelijk volgt dat de aanwezigheid
van zijn voertuig op de plaats waar het
zich bevond geen onvoorzienbare hindernis kon zijn en verweerder bijgevolg niet
kon vrijgesproken worden van de betichting van inbreuk op artikel 27-I van het
verkeersreglement :
Overwegende dat de vrijspraak van
de aangestelde van eiseres, wat betreft
de hem ten laste gelegde overtreding van
artikel I6-2-a van het verkeersreglement,
zo door de rechter in hoger beroep als door
de eerste rechter gemotiveerd werd door
de twijfel die bestond nopens de omstandigheden van de aanrijding en namelijk
nopens de vraag of bedoelde aangestelde,
komende rut een openbare weg voorzien
van een teken nummer I-a of van een
teken nummer 26, de genaderde open bare
weg reeds opgereden was, na eerst te
hebben stilgestaan;
Overwegende dat dergelijke beslissing
de strafrechter ertoe noopte op straffe
van zich tegen te spreken, verweerder,
om reden van dezelfde twijfel, vrij te
spreken wat betreft de hem ten laste
gelegde overtreding van artikel 27-I van
het verkeersreglement ;
Overwegende dat het middel niet kan
aangenomen worden ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet, dooTclat het bestreden vonnis
om verweerder vrij te spreken van de
betichting van inbreuk op artikel 27 -I
van het verkeersreglement, volstaat met
de overwegingen « dat de rechtbank
enkel beschikt over de verklaringen van
beide voerders die elkaar tegenspreken ll
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en " dat de schets opgemaakt door de
verbalisant niet toelaat uit te makeil of
betichte (aangestelde van eiseres) al dan
niet terug vertrokken was », teTwijl eiseres
bij conclusie gesteld had dat het feit
van de aanrijding buiten de hoofdweg
bewezen was door een aantal elementen
zijnde " de remsporen van de 'vrachtwagen die zich over 14,50 m.eter naast de
rijbaan bevinden op ongeveer 1,10 meter " en " het feit dat de stationwagen
ingevolge de aanrijding aan de achterzijde tot op ongeveer 1,50 meter op de
hoofdbaan werd geduwd », zodat het
vonnis, door op die relevante feiten niet
in te gaan, niet naar behoren met redenen
is omkleed :
Overwegende dat de in het middel bedoelde elementen, waarop eiseres in haar
conclusie steunde mn aan te tonen dat
haar aangestelde de hoofdbaan niet was
opgereden na eerst te hebben stilgestaan,
geput waren uit de door de verbalisant
opgemaakte schets van de aanrijding;
Overwegende dat het bestreden vonnis
die conclusie passend beantwoordt door
erop te wijzen « dat de schets opgemaakt
door de verbalisant niet toelaat uit te
maken of betichte al dan niet terng vertrokken was, na stilstand », aldus dcridelijk te kennen gevende dat noch uit de
plaats van de remsporen noch uit de
beschadigde delen van het voertuig van
eiseres kon nitgemaakt worden of de
aangestelde van eiseres de hoofdbaan al
dan niet was opgereden ;
Overwegende dat het middel feitelijke
grondslag mist ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
28 november 1966. 2e kamer. Vom·zitte1·, H. Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter.
Ve1·slaggeveT,
H. Naulaerts.- Gelijkluiclende conclusie,
H. Charles, advocaat-generaal. - PleiteT, H. Van Heeke.
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REDENEN VAN DE VONNTSSEN EN
ARRE_STEN.- STRAFZAKEN. -BuR(1) Omtrent het verbod van samenvoeging
van de schadevergoeding en de in artikel 19,
lid 4, van de gecoordineerde wetten op de
-vergoeding der schade voortspruitende uit

GERLIJKE VORDERING. CoNCLUSIE
VAN DE BEKLAAGDE DIE AANVOERT DAT
DE DOOR DE VERZEKERAAR TEGEN ONGEVALLEN GEKAPITALISEERDE RENTE
MOET AFGETROKKEN WORDEN VAN HET
BEDRAG DAT AAN DE BURGERLIJKE
PARTIJ DIENT TE WORDEN TOEGEKEND
TER VERGOEDING VAN DE INKOMSTENSCHA,DE,
CONCLUSIE ONBEANTWOORD, - NIET MET REDENEN OMKLEDE BESLISSING.

Is niet met 1·edenen omkleed de beslissing
die beklaagde et·toe vet·oonleelt de schade
aangevoenl dom· de burgerlijke partij
wegens inkomstenschacle te vergoeden,
zondeT een antwoonl te vet·stt·elcken op de
conclusie waaTbij beklaagcle deed gelclen
clat de doot• de vet·zeket·aat• tegen at·beidsongevallen gdcapitaliseet·de t·ente moest
afgett·olcken wm·den van het aan de
bm·gerlijke pat·tij toe te lcennen bedmg
te1· vet·goeding van de inlcomstenschade (1).
(KOLLE, T. SABBE EN GEMEE:NSCHAPPELIJKE
VERZEKERINGSMA,ATSCHAPPJJ
«DE STER ALGEMEEN SYNDICAAT ».)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 4 mei 1966 door het Hof van
beroep te Gent gewezen ;

I. In zover de voorziening gericht is
tegen de eerste verweerster :
Overwegende dat de voorziening enkel
gericht is tegen de beslissing over de
tegen eiser door de verweersters ingestelde
burgerlijke vordering ;
Over het n1.iddel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek, 22 van de wet van 11 juni 1874
op de verzekeringen, en 19 van de wetten
op de vergoeding der schade voortspruitende uit arbeidsongevallen, gewijzigd bij artikel 10 der wet van 10 juli
1951, artikel3 der wet van 16 maart 1954
en het enig artikel der wet van 11 juni
1964, doordat het bestreden arrest eiser
heeft veroordeeld tot het betalen aan
eerste verweerster van de volledige verarbeidsongevallen, gewijzigd bij artikel10 van
de wet van 10 juli 1951, raadpl. cass., 22 juni
1960 (A1'1', Verbt·., 1960, biz. 462).

-421goeding der door haar geleden schade
zonder de sommen af te trekken die door
hetzelfde arrest, overeenkomstig artikel 22 der wet op de verzekeringen, aan
tweede verweerster werden toegekend op
grand van de uitkeringen welke door deze
partij, in haar hoedanigheid van verzekeraarster in zake werkongevallen, aan
eerste verweerster werden verricht, te1'wijl zodoende het best.reden arrest eiser
tot een groter bedrag heeft veroordeeld
dan datgene dat hij op grond van artikelen 1382 en 1383 van het Bm·gerlijk
Wetboek verschuldigd was, en terwijl,
aldus, eerste verweerster de door artikel 19 der wetten op de arbeidsongevallen
verboden cumulatie geniet, en doordat
het bestreden arrest nagelaten heeft het
middel te beantwoorden, waardoor eiser,
in zijn conclusie v66r het Hof van beroep
genomen, stelde dat de terugbetaling
van de rente door de verzekeraar-wet
uitgekeerd diende afgetrokken te worden
van de inkomstenschade aan eerste verweerster toe te kennen, te1·wijl dit gebrek
aan antwoord gelijkstaat met een gebrek
aan de door artikel 97 van de Grondwet
vereiste motivering :
Overwegende dat eiser in zijn conclusie
v66r het hof van beroep liet gelden dat
hij slechts gehouden is « tot de betalingen
van het gemeen recht en niet kan gehouden zijn om twee maal dezelfde schade te
betalen, de eerste maal aan het slachtoffer, de tweede maal aan de subrogeerde
verzekeraar-wet (tweede verweerster);
dat derhalve de gekapitaliseerde rente
door de verzekeraar-wet uitgekeerd dient
afgetrokken van het aan de burgerlijke
partij (eerste verweerster) toe te kennen
bedrag » ; « ••• dat de terugbetaling van de
rente door de verzekeraar-wet uitgekeerd
op grond van 30 t. h. van het basisloon
in ieder geval dient afgetrokken van de
inkomstenschade aan de weduwe (eerste
verweerster) toe te kennen »;
Overwegende dat het bestreden arrest
in gebreke blijft dit middel te beantwoorden;
Dat het tweede onderdeel van het
middel gegrond is ;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de tweede verweerster :
Overwegende dat eiser geen middel
aanvoert;
Om die redenen, vernietigt het bestre.den arrest, doch enkel in zover het uitspraak doet over de schade door eerste
verweerster geleden wegens inkomsten-

verlies ; verwerpt de voorzienin_g voor
het overige; beveelt dat melding van dit
arrest zal gedaan worden op de kant van
de gedeeltelijk vernietigde beslissing ;
veroordeelt eerste verweerster in de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Hof van beroep te Brussel.
28 november 1966. - 2e kamer.
V oo1·zitter, H. Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter.
Ve1•slaggeV81',
H. Wauters. - Gelijkluidencle conclusie,
H. Charles, advocaat-generaal.
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1°

OASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. SOHENDING VAN DE REOHTEN VAN DE VERDEDIGING.- MIDDEL
DAT A,AN DE REOHTER IN HOGER
BEROEP VERWIJT UITSPRAAK TE REBBEN GEDAAN ZONDER TE ANTWOORDEN
OP EEN VORDERING STREKKENDE TOT
HET RECHT OP DE TOEPASSING VAN DE
WET VAN 29 JUNI 1964, BETREFFENDE
DE OPSOHORTING, HET UITSTEL EN DE
PROBATIE. VORDERING DIE NIET
BLIJKT UIT DE PROOESSTUKKEN. MIDDEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG
l\'IIST.

2°

OASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. Ji'EITELIJKE AANVOERING
DIE GEEN STEUN VINDT IN DE BESTREDEN BESLISSING NOOH IN DE PROOESSTUKKEN. MIDDEL DAT FEITELIJKE
GRONDSLAG l\'IIST.

1° Mist feitelij ke grands lag het micldel
hieruit afgeleid dat de 1'echtB1' in hager
beroep de 1·echten van de ve1·dediging
geschonden lweft door niet te antwoo1·den
op de vonle1·ing van belclaagde st?·eklcende tot het recht op de toepassing van
de wet van 29 juni 1964 betretfencle de
opschorting, het uitstel en de p1·obatie,
terwijl uit geen p1·ocesstulc waarop het
Hof acht ve1·mag te slaan blijlct dat
de1·gelijke vo1·cle1'ing aangevoe1•d werd
voor de ?'echter in hogm· beroep (1).

2° Mist jeitelijke gronclslag het middel dat
geg1·oncl is op een feitelij lee aanvoe?'ing
(1) Verg. cass., 22 maart 1965 (Bttll. en
PAsro., 1965, I, 766); 12 oktober 1964 (ibid.,
1965, I, 155) en 23 juni 1958 (ibid., 1958, I,
1191).
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die geen steun vindt in de bestreden
beslissing noch in de p1·ocesstukken
waarop het H of acht ve1·mag te slaan ( l).

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

(V ANDEKEROKHOVE,)

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

ARREST.

28 november 1966. 2 8 kamer.
V oo1·zitte1·, H. Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter.
V e1·slaggever,
H. Gerniers. - Gelijkluidende conclusie,
H. Charles, advocaat-generaal.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 27 jlmi 1966 door het Hof van
beroep te Gent gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de rechten van de verdediging, doonlat het bestreden arrest de
aanvraag van eiser strekkende tot bet
bekomen van de maatregel van de probatie niet beantwoordt :
Overwegende dat noch uit het bestreden arrest noch uit de stukken waarop
het Hof vennag acht te slaan blijkt dat
eiser aangevraagd heeft « te mogen genieten van de wet van 29 juni 1964
betreffende de opschorting, het uitstel en
de probatie ";
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 54 van de wet
van 27 mei 1870 bevattende het Militair
Strafwetboek, doordat het bestreden arrest, bij bevestiging van het beroepen
vonnis, eiser van zijn graad berooft, terwijl voormeld artikel op hem niet toepasselijk is, daar hij, wegens zijn oppensioenstelling op 1 april 1966, niet
meer in dienst is van het leger en dus
geen militair meer is :
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1° VOORZIENING IN CASSATIE. TERMIJNEN.- DIREOTE BELASTINGEN.
ARTIKEL 416 VAN HET WETBOEK
VAN STRAFVORDERING. BEPALING
TOEPASSELIJK IN ZAKEN VAN DIREOTE
BELASTINGEN.

2° VOORZIENING IN CASSATIE. TERl\UJNEN.- DIREOTE BELASTINGEN.
ARREST DAT NIET EEN EINDE STELT
A.AN DE BETWISTING. VOORZIENING
ONTVANKELIJK BINNEN DE TERMIJN
VAN NEGENTIG VRIJE DAGEN VANAF
DE BETEKENING VAN HET DEFINITIEF
ARREST,

1° A1·tikel 416 van het H'etboek van sttafvonle1·ing is toepasselijk in zalcen van
clirecte belastingen (2).

Overwegendo dat het middel op een
feitelijke aanvoering rust, die geen steun
vindt in de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;

2° De voorziening in cassatie tegen een in
zalcen van directe belastingen gewezen
an·est van het hof van bemep, dat geen
eincle stelt aan de betwisting, is slechts
ontvanlcel~j 7c na het einda1'1'est en binnen
een te1·mijn van negentig vrije dagen
vanaf de betelcening van dat a1'1'est (3).

(1) Cass., 12 oktober en 9 november 1964
(B«ll. en PAsiC., 1965, I, 155 en 248).
Over het punt dat de beroving van graad
moet worden uitgesproken tegen.de soldaat
die voor een bij artikel 54 van het l\rilitair
Strafwetboek gestelde misdrijf veroordeeld
wordt, zo hij een graad had op het ogenblik
van de feiten die zijn veroordeling teweegbrengen, raadplege men cass., 21 juni 1921
(B~tll. en PAsrc., 1921, I, 407 en noot 2,
blz. 410) en " Ohronique annuelle de jurisprudence militaire » in Rev«e de droit penal,
1957-1958, blz. 383.
(2) en (3) Eiser had een beroep in cassatie

ingestelcl tegen twee arresten, het een gewezen
op 10 juni 1964 door het Hof van beroep te
Gent en het ander op 21 juni 1965 door hetzelfde hof.
Ret eerste arrest omvatte twee beschikkende gedeelten. In het eerste sprak het hof
van beroep zich uit over het belastbaar karakter van het inkomen ; clit beschikkend gedeelte
was definitief. In het tweede beveelt het hof
aan de partijen de stukken over te leggen ten
einde uitspraak te kunnen doen over de eventuele aftrek van de hypothecaire interesten ;
dit !evert dus geen eindbeslissing op.
Eiser .maakte dus, door zijn cassatieberoep

423(Wetb. van strafv., art. 416, wet van
6 september 1895, art. 14, vervangen
door artikel 1 van de wet van 23 juli
1953.)
(VERBURGH, T. BELGISOHE STAAT,
MINISTER VAN FINANOIEN.)

door het Hof van beroep te Gent gewezen
op 10 juni 1964 en 21 juni 1965; dat het
verzoekschrift tot cassatie tegen het
arrest van 10 juni 1964, hetwelk het
geschil niet beiiindigt, ter griffie van het
hof van beroep is overgelegd binnen de
termijn van negentig vrije dagen vanaf
de betokening van het eindarrest van
21 juni 1965;

ARREST.

HET HOF ; Overwegende dat de
voorziening gericht is tegen de arresten

Over het eerste midde1, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 25, § 1, 3°, 26, § 2, 2o, van

tegen beide arresten in hetzelfde verzoekschrift
aan te tekenen, geen onderscheid tussen de
twee beschikkende gedeelten van het arrest
van 10 juni 1964.
Uit deze toestand bleek dat eiser, tocn hij op
17 september 1965 een cassatieberoep aangetekend heeft door tussenkomst van zijn raadsman, houder van een bij de processtukken gevoegde bijzondere macht, zeker moest vervallen zijn van het recht een beroep in cassatie
in te stellen tegen het definitief beschikkend
gedeelte van het arrest, zo men aanneemt dat
de voorziening in zaken van directe belastingen
door artikel 14 van het decreet van 2 brumaire
van het jaar IV beheerst wordt. Hij was
daarentegen op deze datum niet vervallen zo
men beschouwt dat het beroep in cassatie door
artikel 416 van het Wetboek van strafvordering wordt geregeld.
V66r de inwerkingtreding van het decreet
van 10 december 1808, bevattende titel III
van boek II van het vVetboek van strafvordering, waren aile cassatieberoepen geregeld door
artikel 14 van het decreet van 2 brnmaire
jaar IV, betreffende de inl'ichting van bet hof
van cassatie dat bepaalt dat " het heroep in
cassatie tegen voorbereidencle vonnissen en
vonnissen van onderzoek staat eerst open na
het eindvonnis "· In overeenstemming met de
bij artikel 60 van het besluit van de Soevereine
Vorst van 15 maart 1815 bleef bedoeld artikel
van kracht. Deze bepaling blijft toepasselijk
op de voorziening in burgerlijke zaken.
In strafzaken daarentegen is artikel 14 van
het decreet van 2 brumaire jaar IV vervangen
door artikel 416 van het Wetboek van strafvordering dat beschikt dat buiten het geval
waarin het gaat om een beslissing over de
bevoegcll1eid, het cassatieberoep eerst openstaat na het eindarrest of het eindvonnis, dit
wil zeggen na de beslissing die de rechtsmacht
van de rechter, waarbij de zaak aanhangig is,
helemaal aanwendt. Artikel 50 van het besluit
van de Soevereine Vorst van 15 maart 1815
heeft de van kracht zijnde bepaling in stand
gehouden.
Naargelang het gaat om burgerlijke of
om strafzaken zijn de voorwaarden van

ontvankelijkheid van de voorziening dus
verschi!lend.
In burgerlijke zaken waarin artikel 14 van
het decreet van 2 brumaire jaar IV toepasselijk
is, aanvaardt men inderdaad, onder verwijzing
naar artikel452 van het \Vetboek van burgerlijke rechtsvordering dat een incidenteel vonnis een eindvonnis kan zijn (cass., 27 maart
1890, Bull. en PAsro., 1890, I, 141; 3 december
1896, ibicl., 1897, I, 32; 17 juni 1901, ibid.,
1901, I, 290; 22 maart 1945, ibid., 1945, I,
137; 29 september 1949, A1'1', Verb;·., 1950,
blz. 41; 20 janmiri 1955, ib·id., 1955, blz. 391
en 394; 11 mei 1956, ibid., 1956, blz. 759 ;
26 april 1962, Bttll. en PAsro., 1962, I, 930;
25 febrnari 1965, ibid., 1965, I, 652. Zie tevens
de conclusie van Procureur-generaal P. Leclercq voor cass., 23 april 1931, ibid., 1931,
I, 142 en de in diie conclusie aangehaalde autoriteiten).
In strafzaken daarentegen bij toepassing
van artikel 416 samen met de artikelen 408
en 413 van het vVetboek van strafvordering,
is enkel een eindbeslissing het vonnis dat het
geding beslecht (en de partijen buiten vervolging stelt). Is geen eindbeslissing, het vonnis dat zich uitspreekt over een punt van de
vraag of over een exceptie, buiten de bevoegdheid. Om een eindbeslissing te zijn, moet het
vonnis aan de betwisting een einde stellen
(zie onder meer : cass., 8 febrnari 1960, A;·;·.
Vm·b;·,, 1960, blz. 516; 26 maart en 14 mei
1962, Bttll. en PASIC., 1962, I, 825 en 1032;
17 december 1962, ibid., 1963, I, 477, en
14 september 1964, ibid., 1965, I, 46).
\Vanneer het decreet van 10 december 1808,
waarin artikel 416 van het vVetboek van
strafvorcledng vervat was, genomen werd,
beoogde het de directe belastingen niet. Artikel 27 van de wet van 30 juli 1881 heeft,
inderdaad, voor het eerst het hoger beroep
voor het hof van beroep tegen de beslissing
van de directeur der belastingen ingevoerd,
procedure welke nadien door de artikelen 6
tot 12 van de wet van 6 september 1895 geregeld werd.
Ret Hof heeft, door i1ader te preciseren in
het onderhavig arrest, dat het arrest van
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tingen gecoordineerd bij besluit van de
Regent van 15 januari 1948, cloo1·dat de
bestreden arresten innerlijk tegenstrijdig
zijn, waar clit van 10 jlmi 1964 beslist
dat de verkopen van appartementen behorend tot het appartementsgebouw

« Rapallo » eveneens vallen onder de
winstgevende betrekking voorzien bij
artikel 25, § 1, 3°, van gezegde gecoordineerde wetten omdat eiser, benevens zijn
werkzaamheden als architect, kapitaal
heeft moeten ontlenen om het bouwen
van zijn appartementen te bekostigen, en

10 juni 1964 de betwisting niet beeindigt en
dat bet verzoekschrift ter griffie van bet hof
van beroep werd neergdegd binnen de termijn
van negentig vrije dagen vanaf de betekening
van bet eindarrest van 21 juni 1965, onderstreept dat de voorziening in zaken van
dhecte belastingen beheerst wordt door artikel 416 van het Wetboek van strafvordering,
waarvan bet de regel toepast.
Zodoende volgt bet Hof trouw haar rechtspraak die op dat stuk niet varieerde (zie
onder meer : cass., 14 en 23 januari 1958,
A1'1', Verb1·., 1058, blz. 291 en 330; 29 novem·
ber 1960, Bttll. en PABlO., 1961, I, 346 en
29 januari 1966, ibid., 1966, I, 692).
In een geval waarin het hof van beroep
kennis genomen had van een voorziening tegen
een arrest dat betrekking had op betwistingen
betreffende de extrabelasting op de in oorlogstijd behaalde exceptionele baten en betreffende
de g<:>wone belastingen op de bedrijfsinkomsten, heeft bet Hof beslist dat de voorziening
enkel ontvankelijk was wanneer de betwistingen over alle inkomsten definitief beslecht
waren (cass., 9 maart 1954, A1'1'. Vm·b1·., Hl54,
blz. 475 en noot). De strekking van het Hof
bestond toen erin haar rechtspraak in zaken
van direct<> belastingen in overeenstemming
te brengen met die in strafzaken.
Twecmaal inderdaad had het Hof vroeger
aangenomen dat wanneer het hof van beroep,
dat van een beroep in zaleen van directe belastingen kennis neemt, in eenzelfde arrest op
twee onderscheiden betwistingen uitspraale gedaan had, waarbij de eerste definitief beslecht
en op de tweede enkel een voorbereidende beschileleing gegeven werd, de voorziening onmiddellijle leon worden ingesteld tegen het gedeelte
van het arrest dat een eindbeslissing oplevert
(cass., 13 februari 1933, Bttll. en PABIO., 1933,
I, 127; 25 oletober 1937, ibid., 1937, I, 312;
zie tevens cass,, 23 oletober 1958, A1'1·. Vm·b1·.,
1959, blz. 158).
Ret Hof had op 20 juni 1910 beslist dat
het beginsel volgens hetwelk het cassatieberoep
enleel open staat tegen de in laatste aanleg
gewezen eindbeslissingen tot de belastingzaleen
client te worden uitgebreid. Dit arrest wordt
belicht door de conclusie van de heer Procureur-generaal Terlinden, toen eerste advocaatgeneraal, die een beroep op de regel van artileel 416 van bet Wetboek van strafvordering
rechtvaardigde door de beschouwing dat de

belastingzaken zoals de strafzaleen tot de
openbare orde behoren (Bull. en PAsro., 1910,
I, 354). Hij voegde een tweede argument eraan
toe : de belastingzaleen worden aan de tweede
learner van het Hof overgelegd (dit argument
wordt eveneens door SOHEYVEN ontwileleeld in
zijn T1·aite pratique des pou1·vois en cassation,
nr 214, inzonderheid blz. 433 en 434,
Zie tevens FEYE, CARDYN en RoELANDT
P1·ocedtwe fiscale contentieuse, d. II, blz. 159).
Dit argument kan heden niet meer worden
ingeroepen, Zo, inderdaad, de wet van 24 mei
1886, wellee artileel 132 van de wet van 18 juni
1869 wijzigde, de verwijzing naar de eerste
kamer toeliet van al de voorzieningen aan de
tweede learner toegeleend, met uitzondering
van de voorzieningen in leieszaleen en in belastingszaleen, laat artileel 4 van de wet van
25 februari 1954, dat onder meer artikel 133
van de wet van 18 juni 1869 vervangt, de verwijzing naar de eerste kamer toe van al de
voorzieningen aan de tweede learner toegekend.
Een derde rechtvaardigingsgrond, ter aanvulling van de eerste, volgt uit vtrschillende
andere arresten en is blijlebaar beslissend geweest voor het behoud van deze rechtspraale :
" De regel die opgelegd wordt doo1· de bekommernis te vermijden da.t opeenvolgende bm·oepen
de regelmat-ige gang van het gm·echt belemme1·en,
is niet alleen van toepassing in strafzaleen,
doch oole in zaleen die zoals de belasting en
het verschuldigcl zijn ervan rechtstreeks tot
de openbare orde behoren en overeenleomstig
artikel132, lid 2, van de ·wet van 18 juni 1869,
aan de tweede learner van het Hofvan cassatie
overgelegd worden " (raadpl. cass,, 30 oletober
1911, Bttll, en PAsiO., 1911, I, 526; 19 februari 1923, twee arresten, ibid., 1923, I,
196 en 197; 20 oletober 1941, ibicl., 1941, I,
380; 14 juli 1953, ibid., 1953, I, 941. Raadpl.
oole cass., 26 juni 1946, A1'1·. Ve1'b1·., 1946,
blz. 235; 21 april1947, Bttll. en PABlO., 1947,
I, 174; 10 mei 1948, A1·1·, Vm·b1·., 1948,
blz. 267 ; 29 mei 1951, ibid., 1051, blz. 566 ;
22 september 1953, Bttll. en PABlO., 1954, I,
35; 13 maart 1956, A1'1', Vm·b1·., 1956, blz. 577;
16 april 1957, ibid., 1957, blz. 690 ; 14 januari
1958, ibid., 1958, blz. 291 ; 23 januari 1958,
ibicl., 1958, blz. 551 ; 29 november 1960, Bttll.
en PAsro., 1961, I, 346).
Meermaels heeft men gedacht artileel 416
van het Wetboele van strafvordering en arti-
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bedrijfskarakter en de ontlening, en
waar anderzijds het arrest van 21 juni
1965 beslist dat dezelfde hypothecaire
lening van 2.000.000 frank evenzeer
betrekking zou hebben op de appartementen waarvan de verkoop bedrijfswinst verschaft heeft, als op de appartementen die in het privaat patrimonimn
van eiser gebleven zijn, terwijl de vaststelling dat de ontlening een element
uitmaakt van een "aangepaste » activiteit die een winstgevende betrekking uitmaakt (artikel 25, § 1, 3°, van de meergenoemde gecoi:irdineerde wetten) noodzakelijk impliceert dat de intresten die
wegens deze lening verschuldigd zijn
evengoed het bedrijfskarakter hebben
van de lening en derhalve bedrijfskosten
uitmaken en geen verband hebben met de
in het privaat patrimonium gebleven
appartementen, zodat wegens tegenstrijdigheid der motieven, artikel 97 van
de Grondwet werd geschonden :
Overwegende dat, in strijd met wat
het middel beweert, het arrest van 10 juni
1964 geenszins een verband legt tussen
de volledige lening van 2.000.000 frank en
het bedrijfskarakter van de onroerende
verrichtingen door eiser gedaan, maar er
integendeel op wijst " dat het ge'investeerd kapitaal niet als exploitatiekapitaal
voor het bedrijf kon beschouwd worden,
te meer daar eiser voor eigen rekening
kapitaal . ontleend heeft », aldus vaststellend dat de lening voor een deel verband hield met appartementen die in het
patrimonium van eiser zijn gebleven en
niet kunnen beschouwd worden als belegd
zijnde in een onderneming ; dat het niet
strijdig is, enerzijds, in het arrest van
10 juni 1964 vast te stellen dat het niet
bewezen is in welke mate de hypothecaire interesten, verschuldigd ingevolge

kel 417 van hetzelfde wetboek te mogen
vergelijken en men heeft ZlCh afgevraagd of
het niet tegenstrijdig is te beslissen, eensdeels,
dat Iaatstgenoemde wetsbepaling, die de
procedure in strafzaken regelt niet op de
directe belastingen toepasselijk is, en, anderdeels, dat artikel 416 van hetzelfde wetboek
in deze zaken toepasselijk is, De opwerping
mag bUjkbaar niet wovden in acht genomen.
Artikel 417, lid 2, van het wetboek van
strafvordering is niet toepasselijk op de divecte
belastingen, niet omdat het een bepaling van
het 'Vetboek van strafvordering betreft, doch
vooral, omdat in directe belastingen de voorzi~ning ingesteld wordt door middel van een
verzoekschrift overeenkomstig artikel 14 van

voornoemde lening, als bedrijfsuitgave in
mindering ktmnen gebracht worden en
dienvolgens partijen te bevelen dienaangaande te concluderen, vooraleer uitspraak te doen en, anderzijds, in het
arrest van 21 juni 1965 te beslissen dat
het als bedrijfslast aftrekbaar gedeelte
van de jaarlijkse interest van de hypothecaire lening dient bepaald te worden in
verhouding tot de betrekkelijke waarde,
op 1 januari van elk der bestreden dienstjaren, van de tot verkoop bestemde
appartementen die op dezelfde datum
nog in het bezit waren van eiser;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 25, § 1, 3°, en 26, vooral § 2,
2°,. van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen gecoi:irdineerd bij besluit
van de Regent van 15 januari 1948,
1° doo1·dat het arrest, op de opwerpingen
van eiser dat de ontlening en de interesten
een bedrijfskaral~ter hebben waar het
arrest van 10 juni 1964 overigens, ingaande op de conclusie van tegenpartij
verklaarde dat deze ontlening een element van " aangepaste arbeid » uitmaakt,
die het bedrijfskarakter der baten meebrengt, antwoordt, dat de ontlening om
het appartementsgebouw te lnmnen oprichten evenzeer betrekking heeft op de
appartementen waarvan de verkoop bedrijfswinst verschaft heeft, als op de
appartementen die in het privaat patrimonium van eiser gebleven zijn, te1·wijl
de onmogelijkheid om te bepalen met
welke appartementen de lening verband
houdt en de constatatie dat ze dus met
het hele gebouw verband houdt, niet
belet, zoals in de conclusie van eiser vooropgezet werd, dat deze laatste voldoende

de wet van 6 september 1895, vervangen door
de wet van 23 juli 1953, artikel 1, en niet
door middel van een ter grifiie gedane verklaring, zoals voorzien wordt in artikel 417, lid 2,
aangevuld bij artikel 5 van de wet van 16 februari 1961, zodat er geen tegenstrijdigheid
tussen beide bestaat.
Ret Hof past tevens a,rtikel 416 van het
Wetboek van stvafvordedng toe op tuchtzaken
van de balie, waar de proceduve nochtans voor
het ovel.'ige, in principe onderworpen is aan
de regels betreffende de burgel?!ijke zaken
(cass., 11 augustus 1943, B1tll. en PAsiC., 1943,
I, 308 en 6 mei 1957, Arr. Verb1·., 1957,
biz, 742).

W. G.
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dat hij niet verkocht heeft te bekostigen
en de oorzaak van de ontlening, welke
door het hof van beroep overigens als een
aangepaste activiteit met bedrijfskarakter werd beschouwd, precies het bouwen
was van de appartmnenten die werden
verkocht, en waarvan de baten werden
belast, en de ontlening aldus kennelijk
een bedriifskarakter had en aldus ook de
interesteri. ; zodat het verstrekte antwoord
niet adequaat is, en de hoven geciteerde
artikelen schendt (desgevallend ook
schending van de artikelen 1317 tot 1324
van het Bcli'gerlijk Wetboek); 2° en
doonlctt het arrest van 21 juni 1965
verklaart dat eiser vruchteloos inroept
dat hij de ontleende kapitalen kon besteden aan uitgaven van zijn eigen keuze,
met name aan bedrijfsuitgaven, en dat
hij de ontleende gelden hicrtoe gebruikt
heeft, zodat al de interesten als bedrijfslast beschouwd moeten worden, vermits,
volgens de rechter, eiser noch bewijst
noch kan bewijzen dat hij de ontleende
gelden uitsluitend gebruikt heeft voor
de oprichting van de appartementen die
hij verkocht heeft, ter·wijl de onmogelijkheid om de lening met een bepaald deel
van het gebouw in het verband te brengen
(privaat of bedrijfsgedeelte) niet belet
dat het bedrijfskarakter van de lening
en dus van de interesten op een andere
wijze wordt gevestigd, namelijk door het
feit dat de lening werd veroorzaakt door
de meerbouw van de later verkochte
appartementen, en door het feit dat het
ontlenen voor het bouwen van later verkochte appartementen waarvan de baten
belast werden, als een aangepaste bedrijfsactiviteit werd beschouwd door het
arrest van 10 jcmi 1964, zodat het antwoord van het arrest van 21 juni 1965,
zoals boven werd ontwikkeld niet adequaat is, en terwijl, als eiser een appartementsgebouw bouwt, gedeeltelijk met
eigen en gedeeltelijk met ontleende gelden, hij mag bepalen dat zijn eigen penningen verband houden met het privaat
gedeelte en de ontleende met het « bedrijfsgedeelte " steunende op het feit dat
hij de ontlening nodig had om het
« bedrijfsgedeelte " te bouwen, wat impliceert dat de interesten werden betaald
om de baten te kunnen bekomen, zodat
hier het antwoord niet adequaat is, en
derhalve de aangehaalde wetsbepalingen
schendt en desgevallend de bewijskracht
van de conclusies miskent (artikelen 1317
tot 1324 van het Burgerlijk Wetboek) :
Overwegende dat het arrest van 21 juni
1965 in feite, en derhalve soeverein, vast-

stelt dat de hypothecaire lening van
2.000.000 frank aangegaan werd door
eiser om het appartementsgebouw op te
richten en betrekking heeft evenzeer op
de apparten:1enten waarvan de verkoop
bedrijfswinst verschaft heeft als op de
appartementen die in het privaat patrimonium van eiser gebleven zijn ; dat het
verder de conclusie van eiser passend
beantwoordt enerzijds door erop te wijzen
dat eiser noch bewijst noch kan bewijzen
dat hij de ont-leende gelden uitsluitend
gebruikt heeft voor de oprichting van de
appartementen die hij verkocht neeft,
aldus bedoelend de appartem.enten waarvan de verkoop bedrijfswinst verschaft
heeft, anderzijds door het als bedrijfslast
aftrekbaar gedeelte van de hypothecaire
interesten te bepalen in verhouding tot
de waarde van de appartementen die
beschouwd worden als belegd in de onderneming;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 26, vooral § 2, 2°, van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen
gecoordineerd bij het besluit van de
Regent van 15 januari 1948, doonlat het
arrest verklaart dat, wanneer eiser een
bepaald appartement verkocht had, zijn
winst voor dat appartement de:finitief
verwezenlijkt was, en dat, wanneer hij na
die verkoop, nog interesten betaalde op
het gedeelte van het ontleend kapitaal
in evenredigheid met de waarde van het
appartement, hij deze betaling niet meer
deed orn de winst te verkrijgen of te behouden, vermits deze winst verwezenlijkt
was ; en dat, indien eiser na de verkoop
van een appartement de hypothecaire
lening niet afloste in de mate waarin hij
ze had moeten afsluiten om het verkochte
appartement op te richten, hij dit gedeelte
van het ontleende geld zeker voor andere
doeleinden gebruikt heeft dan om de
beschouwde bedrijfswinst te verwezenlijken, te1·wijl 1° artikel 26 van de gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen als voorwaarden van aftrekbaarheid stelt, de werkelijke betaling
voor een bepaald jaar, en het bedrijfskarakter wat ten deze aangenmnen werd,
gezien voor dienstjaar 1957 de interesten
die verband hielden met 372/500, dit is
het zogenaamd bedrijfsgedeelte, afgetrokken werden; en dat gezegde wetsbepali!).g
niet voorschrijft dat een bepaald bedragonkosten aan een bepaalde winst verbonden wordt, met het gevolg dat eens deze
winst verwezenlijkt, de verdere en latere
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ermede verband houden, lllm bedrijfskarakter verliezen, zodat het bestreden
arrest een voorwaarde aan de wet toevoegt, 2° en te1·wijl artikel 26 niet het
gebruik voorschrijft van de behaalde
winst, en namelijk niet voorschrijft dat
een ontlening dient afgelegd zodra er
winst is, noch dat bet deel van de ontlening dat zou verband houden met een
bepaalde winst, onmiddellijk zou terugbetaald worden bij verwezenlijking van
winst, daar dit alles tot het bedrijfseconomisch beleid behoort, 3° en te1·wijl
onkosten hun bedrijfskarakter niet verliezen wanneer de winst, na verwezenlijking, niet onmiddellijk wordt aangewend tot afbetaling van de ontlening
maar tot andere doeleinden wordt aangewend dan om de beschouwde bedrijfswinst te verwezenlijken, vooral wanneer
het arrest niet zegt dat deze andere doeleinden van private aard zijn :
Overwegende dat het arrest van 21 juni
1965 niet beslist dat een lening geheel of
gedeeltelijk dient afgelegd ofterugbetaald
te worden zodra er winst is maar in feite
vaststelt dat eiser, na verkoop van een
appartement en na dus definitief een
winst te hebben verwezenlijkt, de hypothecaire lening niet afloste in de mate
waarin zij aangegaan werd om dit appartement op te richten ; dat het vaststelt
dat indien eiser, na verkoop, nog interesten bleef betalen op het gedeelte van het
ontleende kapitaal dat evenredig was met
de waarde van het appartement die last
niet meer gedragen werd om de winst te
verkrijgen of te behouden maar bestond
in interest op ontleend geld dat voor andere dan de beoogde doeleinden, dit is de
door eiser beweerde bedrijfswinst, gebruikt werd ;
Overwegende dat, door te beslissen dat
eiser het bewijs niet leverde dat, na verkoop van appartementen, de door hem
betaalde interesten verband hielden met
de lening aangegaan om om het even welke
bedrijfswinst te verwezenlijken, het arrest geen van de in het middel aangehaalde wetsbepalingen geschonden heeft ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van . de artikelen 97 van de
Grondwet en 26, inzonderheid § 2, 2°,
van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen gecoordineerd bij besluit van
de Regent van 15 januari 1948, 1° doo1•dat
het arrest, in verband. met de vraag
nopens het bedrijfskarakter van de interesten betaald na de verkoop van de

appartementen, niet antwoordt op de
conclusie van 23 januari 1965 waarin eiser
voorhield dat met dergelijke theorie, als
die welke in het derde middel uiteengezet
wordt, de betalingen van de interesten
na het jaar zelf gedaan, zoals bijvoorbeeld de betaling per 4 januari 1957, zou
verworpen worden als onkosten hoewel
ze nochtans verband houdt met het vorig
jaar, dit is de periode waarin het desbetreffend appartement nog niet verkocht was, en aldus niet onderzocht heeft
welke betalingen gedaan na 1 januari van
elk jaar, aldan niet verband houden met
de vorige periode, voor zover het desbetreffend appartement nog niet verkocht was ; 2° en doonlat het evenmin
antwoordt op de conclusie van 23 januari
1965, staande houdend dat 1.602.103 fr.
betaald werden aan de vrouw van eiser
als terugbetaling van een deel van de
eigen penningen ten belope van
1. 702.043 frank, wat impliceerde dat de
betaalde interesten tach hun bedrijfskarakter behielden :
Overwegende dat eiser niet aanduidt
waarin artikel 26 van de gecoordineerde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen zou geschonden zijn ;
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat, eiser in zijn conclusie
stelde dat " artikel 26 van de gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen niet vereist dat de onkosten,
in een bepaald jaar gedaan, in verband
zouden staan met de winsten of baten
tijdens het jaar zelf gerealiseerd; dat dit
overigens tot onaannemelijke gevolgen
zou kunnen leiden, indien bij voorbeeld
zoals ten deze de betaling gedaan wordt
per 4 januari 1957 en de betaalde interesten dus verband moeten houden met de
perioden v66r 1 januari 1957, gedurende
dewelke het appartement nog in het bezit
van eiser was of juist werd verkocht " ;
Overwegende dat het arrest die conclusie beantwoordt door erop te wijzen
dat "ingevolge artikel 26 slechts de uitgaven die gedaan werden om inkomsten
te verkrijgen of te behouden aftrekbare
bedrijfsuitgaven zijn; dat, wanneer eiser
een bepaald appartement verkocht had,·
zijn winst op dit appartement definitief
verwezenlijkt was ; dat, wanneer hij, na
die verkoop, nog interesten betaalde op
het gedeelte van het ontleend kapitaal
dat evenredig was met de waarde van
het appartement, hij deze betaling niet
meer deed om de winst te verkrijgen of
te behouden ... " ;
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Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat eiser in zijn conclusie
beweerde niet zoals het middel aanvoert,
dat de betaling van 1.602.103 frank door
hem gedaan aan zijn echtgenote impliceerde dat de betaalde interesten hun
bedrijfskarakter behielden, doch " dat,
uiteindelijk niet kon opgeworpen worden
dat de starting van 1.602.103 frank, op
19 september 1958 gedaan aan de echtgenote van eiser, moest gedaan geweest
zijn aan de B.A.C. daar de lening van
2.000.000 frank steeds haar bedrijfskaralder blijft behouden, wijl zij gedaan
werd om de bouw van de verkochte appartementen ... mogelijk te maken en het
feit dat eiser 1.602.103 frank moest betalen aan zijn echtgenote nog de noodzaak tot lenen bevestigt " ;
Overwegende dat vermits het arrest,
zoals uit het antwoord op de eerste twee
middelen blijkt, vaststelt dat het niet
bewezen is dat het ontleend kapitaal uitsl~litend aangewend werd om bedrijfswrnst te bekomen, de rechter niet meer
hoefde te antwoorden op die conclusie ;
~at

het middel feitelijke grondslag

mrst;
Over het vijfde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 26, in het bijzonder § 2, 2o,
van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, gecoiirclineerd bij besluit van
de Regent van 15 januari 1948, doo1'dat
het arrest geen adequaat antwoo1·d geeft
op de opwerping in de conclusie van
23 januari 1965, volgens welke de stelling
van de administratie, en dus van het
bestreden arrest, in verband met de
aftrekbare interesten wegens ontlening,
zou impliceren dat onder de afgetrokken
interesten er zouden zijn die verband
houden met de appartementen het jaar
te voren verkocht en dat dit juist niet
vaststaat, ook wat het bedrag betreft,
daar de in de beslissing afgetrokken
interesten juist deze zijn die nog te betalen vielen na de terugbetaling van
653.230 frank aan de B.A.C. :
Overwegende dat het middel, bij gemis
van duidelijkheid niet ontvankelijk is ;

29 november 1966. 2e kan:1er. Voo?'zitte?·, H. Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever,
H. Delahaye.- Gelijkluidende conclusie,
H. Ganshof van der Meersch, eerste
advocaat-generaal. - Pleite1·s, HH. Van
Leynseele en Delafontaine (laatstgenoemde van de balie te Kortrijk).

l e KAMER. -

1 december 1966.

1° HUUR VAN GOEDEREN.- HANDELSHUUROVEREENKOll'ISTEN.- DRIEJARIGE HERZIENING VAN DE HUURPRIJS
TEN GEVOLGE VAN NIEUWE Oll'ISTANDIGHEDEN. - BEDING VAN « GLIJDENDE
SCHAAL )) IN DE HUUROVEREENROMST
INGELAST. - BEDING DAT ZICH NIET
VERZET TEGEN DE HERZIENING TEN
OPZICHTE VAN DE VOLGENDE DRIEJARIGE PERIODE.
2° TUSSENKOMST.- AANLEG IN' OA,SSA,TIE. - BURGERLIJKE ZAKEN, - EIS
TOT GEMEENVERKLARING VAN RET ARREST. - VERWERPING VAN DE VOORZIENING.- EIS VAN BELANG ONTBLOOT.

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

1° Een beding van " glijdencle schaal " in
een hanclelsh~•urove1·eenkomst ingelast en
~vaarbij voorzien wo1·dt dat de huu?'p?·ijs
met 20 t. h. zal Wo1'den ve1·hoogd en valgens clezelfde 1·egel zal worden vennindenl
in geval van ve1·hoging of ve1·mincle1'ing
met 20 t. h. van de globale p1·ijs van de
wa1·en waarvan melding wo1·dt gemaakt,
ve1·zet zich niet tegen de b~i artikel 6 van
de wet van 30 ap1·il 1951 voo?·ziene d1'iejarige he1·nieuwing van de h~tU1'p1·iis ve?'mits die he1·ziening ve1·band houdt, niet
met het abnormaal voo1'delig of bezwarencl lcm·akt61' van de ove?·eengelcomen
hu~wprijs mam· met de ve1'mee1'de1·ing of
de ve1·minde1'ing van minstens 15 t. h.
van de no1·male huu1'waa?·de van het
verhuunle goed sinds het sluiten van de
h~turovereenlcomst of de laatste he1·ziec
ning, ten gevolge van nie~twe omstandigheden die het bepalen van een nieuwe
huu?'p?'~is ?'echtvaa1·digen ten opzichte
van de volgencle d1·ie,ia1·ige pe1·iode ( 1).
2° De vM·wm·ping van de voo1'ziening ontneemt alle belang aan de doo1· eise·r in

(1) Zie DE PAGE, Tmite de d1•oit civil, Complement, d. 'IV, nrs 785 en 785bis; Rep. p1·at.
d1·. belge, Complement, d. I, yo Battx commm·ciattx, n rs ,120 en 125,
Nopens het begrip "nieuwe omstanclighe-

den , in de zin van artikel 6 van de wet van
30 april 1951, zie cass., 22 oktober 1959 (An·.
Vm•b1·., 1960, blz. 151; Bull. en PAsrc., 1960;
I, 224) en 3 september 1964 (Bull. en PAsro.,
1965, I, 1).
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(PERSONENVENNOOTSCHA,P MET BEPERKTE
A,ANSPRAKELIJKHEID « ETABLISSEMENTS
VANDEBECK », T. COUTEREEL EN CONSORTEN, EN MIDRE-FIEVET, T. DE VENNOOTSCHAP « ETABLISSEMENTS VANDERBECK».)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 22 september I964 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te Charleroi ;
Overwegende dat de voorzieningen
n" 4049 en nr 4067 tegen hetzelfde vonnis
gericht zijn ; dat krachtens artikel 2 van
het besluit van I5 maart I8I5 van de
Soevereine V orst houdende het organiek
reglement van de r~ch~spleging. in verbreking, deze voorzl8mngen drenen te
worden samengevoegd ;

I. Wat de voorziening van de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Etablissements Vanderbeck»
betreft :
Over de samengevoegde middelen afgeleid het eerste, uit de schending van artikel '6 bevat in de wet van 30 april I95I
op de handelshuurovereenkomsten met
het oog op de bescherming van het handelsfonds en van artikel 97 van de Grandwet, cloorclat het bestreden vonnis eiseres
heeft veroordeeld om aan de verweerders
te betalen het bedrag van 36.000 frank
voor de periode van I november I96I tot
I mei I963 en dit van 6.000 frank per
trimester vanaf I mei I963, alsmede de
gerechtelijke interesten, op grond d':'~ het
heeling van het huur~ontract waa:rbrJ ~en
automatische verhogmg of vermmdermg
van de huurprijs met 20 t. h. wordt bepaald in geval van verhoging of v~~ vermindering met 20 t. h. van de priJS van
sommige waren, een contractuele bepaling betreffende de vaststeiling van .de
huurprijs is die voor partijen geenszms
het recht uitsluit herziening van de huurprijs te vragen onder de in artikel 6 bevat
in de wet van 30 aprili95I gestelde voorwaarden, te1·wijl dit beding onbetwistbaar
de toestand van de huurder en van de
verhuurder verzwaart met betrekking tot
de minimumbescherming die de wet van
30 april I951 hun wa':':borgt iJ?-zak~ herziening van de huurpriJS, vernnts die wet
hun, in bedoeld artikel 6, het recht ver(1) Cass., 10 november 1966, supta, biz. 344.

leent, bij elke clriejarige periode, her~ie
ning van de huurprijs te vragen wanneer,
ten gevolge van nieuwe omstandigheden,
de normale huurwaarde van het gehuurd
goed ten minste I5 t. h. hoger of lager is
dan de huurprijs die in de huurovere~n
komst is bepaald of bij de laatste herzrening is vastgesteld, zodat dit heeling nietig is, en nu die nietigheid door . eiseres
werd ingeroepen, de rechtbank met kon
beslissen, zoals zij gedaan heeft, dat bedoeld beding moest toegepast worden
voor de periode na 1 november. 196I;
het tweede, afgeleid uit de schendmg van
de artikelen I3I9, I320, I322 van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grandwet, cloorclat het bestreden vonnis beslist
dat het beding van het huurcontract
waarbij aileen een verhoging of een v~:
mindering met 20 t. h. van de huurp~'IJS
wordt bepaald in geval :-:an veranderr_ng
met 20 t. h. van de prrJS van sommrge
referentiewaren, zich niet verzet tegen
het recht van partijen de herziening van
de huurprijs onder de bij artikel 6 bevat
in de wet van 30 april I95I gestelde
voorwaarden te vragen, terwijl dit artikel partijen het recht verleent herziening
van de huurprijs te vragen, in geval van
verandering van ten minste I5 t. h. van
de normale huurwaarde van het goed
met betrekking tot de huurprijs die in
de huurovereenkomst is bepaald of bij
de laatste driejarige herziening is.yastg~
steld, welke verandering te WIJten rs
aan nieuwe omstandigheden, en derhalve
het vonnis aileen uitspraak heeft kUllllen
doen zoals het geclaan heeft, hetzij met
sche~ding van voornoemd artikel (voorwerp van het eerste middel)~ hetzij dof!r
aan het bedoeld heeling een mterpretatre
te geven die met zijn bewoordingen onverenigbaar is :
Overwegende dat nit de vaststeilingen
van het bestreden vonnis blijkt dat de
verweerders, op 25 oktober 1949, een
onroerend goed tot gebruik van cafe voor
achttien jaar aan eiseres hebben verhuurd
en dat het beding 4 van het huurcontract
vermeldt dat in geval van verhoging met
20 t. h. van de. globale prijs, op voormelde
datum, van de waren waarvan melding
wordt gemaakt, de huurprijs automatisch
met 20 t. h. zal worden verhoogd per
schijf van vermeerdering van hun globale
prijs en, volgens dezelfde regel, zal worden
verminderd ;
Overwegende dat de huurprijs van
onroerende goederen die in hoofdzaak
bestemd zijn tot handelsgebruik vrij door
partijen wordt vastgesteld; dat het v~l
staat dat de prijs met behulp van de m
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het contract vermelde gegevens kan bepaald worden;
Dat dit ook voor het onderhavige geval
geldt, daar de veranderingen van de huurprijs door de wijzigingen van de prijs van
de in het huurcontract opgegeven waren
worden bepaald ;
Overwegende dat het bedoeld beding
dat een wijze van vaststelling van de
huurprijs is, alleen ertoe strekt het behoud van de aanvankelijk overeengekomen prijs te verzekeren;
Overwegende dat, daarentegen, voornoemd beding, waarvan het vonnis de
geldigheid heeft aangenomen vanaf de
lopende dTiejarige periode, zich niet verzet tegen de bij artikel 6 in het middel
vermeld, bepaalde driejarige herziening
van de contractuele hum'prijs, aangezien
die herziening verband houdt, niet met
het abnormaal voordelig of bezwarend
karakter van de overeengekomen huurprijs, m.aar met de normale huurwaarde
van het gehuurde goed in vergelijking
met die waarde op de dag van de verhuring en op deze van de herziening, ten
gevolge van nieuwe omstandigheden die
een voortdurend karakter vertonen en
een verhoging of een vermindering van
ten minste 15 t. h. van die huurwaarde
meebrengen ;
Dat hieruit volgt dat het vonnis van
bedoeld beding geen interpretatie heeft
gegeven die met de bewoordingen ervan
onverenigbaar is, of de in de middelen
aangeduide wetsbepalingen heeft geschonden;
Dat de middelen niet kunnen worden
aangenon1en ;

II. W at de voorziening van .Josephine
Midre en van Raymond Fievet betreft :
Overwegende dat verweerster met de
eisers een contract van onderhuur heeft
aangegaan dat de bedingen overneemt
die in de tussen haar en de opgeroepenen
in tussenkomst gesloten huurovereenkomst voorkomen ;
Dat de eisers ten opzichte van verweerster dezelfde middelen doen gelden
die laatstgenoemde tegen de opgeroepenen in tussenkomst heeft aangevoerd ;
Dat om de hiervoor gegeven redenen,
die nriddelen niet kunnen worden aangenomen;
Overwegende dat het verwerpen van
de cassatieberoepen zowel van de vennootschap Vanderbeck als van de consoorten Midre-Fievet alle belang ontn:eemt aan de door hen ingestelde eisen
tot gemeenverklaring van het arrest ;
Om die redenen, voegt samen de op de

algemene rol onder de nmruners 4049 en
4067 ingeschreven zaken ; verwerpt de
voorzieningen alsmede de oproepingen in
gemeenverklaring van het arrest gedaan
door de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid " Etablissements Vanderbeck" en door de consoorten .Josephine Midre en Raymond Fievet ;
veroordeelt iedere eisende partij in de
kosten van haar voorziening en in de
kosten van haar eis in gemeenverklaring
van het arrest.
1 december 1966. -1e kamer.- Voorzitter, H. Valentin, raadsheer waarnemend
voorzitter.- Verslaggeve?', H. Busin.Gelijkluidende conclusie, H. Delange,
advocaat-generaal. - Pleite1·s, HH. De
Bruyn, Philips en VanRyn.

1e KAMER.- 1 december 1966.

1°

CASSATIEMIDDELEN. BuRGERLIJKE ZAKEN. MID DEL WELK
OPKOMT TEGEN EEN OVERWEGING DIE
ZONDER INVLOED IS OP RET DISPOSITIEF
VAN RET ARREST.- JYiiDDEL ZONDER
BELANG.

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BURGERLIJKE
ZAKEN. - BESLISSING WAARBIJ EEN
EIS AFGEWEZEN WORDT ZONDER RET
MIDDEL TE BEANTWOORDEN WAAROP
DE EIS STEUNT.- NIET GEMOTIVEERDE
BESLISSING.
1° Is niet ontvankelijk bij gebrek aan belang het micldel dat opkomt tegen de
ovenveging clat de schuldenaa1· zijn
schuld had ktmnen lcwijten door in het
buitenland, in vreemde munt, het onderhoudsgeld te betalen tot hetwellc hij V€1'oordeeld werd en staande hottdend dat
de sclmld b1·engbaa1· was te?' woonst van
de in Belgie verblijvende schuldeise?' en
dat, zelfs haalbaa1·, deze schuld diende
betaald te wm·den in Belgische fmnlcen
in Belgie, wanneer de Techter aangenomen heeft dat de schuldeiser de tenuitvoe?'legging van het vonnis in Belgie leon
VM'volgen en de betaling van de lcr·achtims
het vonnis verschuldigde bed1·agen in
Belgische fmnlcen kon verlc1·ijgen, mits
1·elcening te houden met de wissellcoers
op de dag van hun opeisbaa1•heid.

2o Is niet gemotivee1·d cle beslissing, waa1·bij
een eis afgewezen wm·dt zonder het micldel
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(Grondwet, art. 97.)
(DUPRET, T., VAN DEN HOVE.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 24 december 1964 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1 van de
Grondwet, 1, 7 van de wet van 18 oktober
1908 op het beheer van Belgisch Kongo,
1 van de wet van 21 augustus 1925 op
het beheer van Ruanda-Urundi, 5 van de
trustschapsovereenkomst voor het gebied
van Ruanda-Urundi, goedgeke1.rrd door
de algemene vergadering der V erenigde
Naties op 13 december 1946 en goedgekeurd bij het enig artikel van de wet van
25 april1949, 3 van de wet van 30 december 1885 tot goedkeuring van de te Parijs
gesloten overeenkomst van 6 november
1885 betreffende de munt, 1 en 5 inzonderheid §§ 1 en 5, van het Ko'ngolees
decreet van 30 juli 1951 tot oprichting
van een centrale bank van Belgisch
Kongo en van Ruanda-Urundi en 1 van
het Kongolees decreet van 12 december
1952 betreffende de wettige betaalkracht
der bankbiljetten en fiduciaire metalen
m1.rnten, clo01·clat het bestreden arrest het
op 9 juni 1964 door de Rechtbank van
eerste aanleg te Brussel tussen partijen
gewezen vonnis heeft gewijzigd, in zover
het de beslagen onder derden geldig heeft
verklaard, welke op 12 maart en 21 november 1963 door eiseres werden gelegd
krachtens vonnissen op 22 december 1958
en 20 april 1960 door de Rechtbank van
eerste aanleg te Usumbura gewezen, en
cloorclat het arrest heeft beslist dat de
tege~ verwee~der door de laatstgenoemde
yonmssen mtgesproken veroordelingen
m Kongolese franken werden uitgedrukt
en dat de schuldvorderingen die eiseres
~uachte.ns deze vonnissen kon doen gelden
m Belg1sche franken dienden omgezet te
worden tegen de koers van de dag van
hun opeisbaar~eid, op grond dat, krachtens de bepalmgen van de trustschapsovereenkomst van 25 april 1949 en van
het Kongolees decreet van 30 juli 1951
de bedoelde veroordelingen slechts i~
Kong<_Jlese franken wettelijk hadden kunnen mtgesproken worden, terwijl de hierboven aangeduide bepalingen van de
(1) Oass., 23 december 1965 (Bull. en PAsro,
1966, I, 565).

Kongolese decreten van 30 juli 1951 en
12 december 1952, hoewel zij aan de
Kongolese frank betaalkracht verlenen
over gans het grondgebied van Belgisch
Kong? en van Ruanda-Urundi, geen verbod mhouden om, in de publieke en
administr~tieve akten, de bedragen an~ers da~ m Kongolese franken, namelijk
m Belg1sche franken, nit te drukken
te1·wijl, inderdaad, krachtens artikel
van de trustschapsovereenkom.st van
13 december 1946, door de wet van
25 april 1949 goedgekeurd, Belgie de
wetgevende macht uitoefende over het
grondgebied van Ruanda-Unmdi dat
~erhalve de hierboven aanged1.'tide 'bepalmgen van de Grondwet en van de wetten
van 18 oktober 1908 en 21 augustus 1925
op het beheer van Belgisch Kongo en van
Ruanda-Urundi op dit grondgebied van
t?epassin~. waren en dat uit deze bepalmgen bhJkt dat het grondgebied van
Ruanda-Unmdi aan de wetten van Belg~~ch Kongo was onderworpen, waarvoor
b~JZOI_Idere wetten golden, en tenvijl
h1ermt volgt dat bij gebrek aan een wetsbepaling die in Belgisch-Kongo en in
Ruanda-Urundi de bepalingen van artikel 3 van de Belgische wet van 30 decemb~!-' 1885 toepasselijk maken, het arrest
biJ een a~alogi~che toepassing van deze
wetsbepalmg met kon beslissen dat in
Belgisch-Kongo en in Ruanda-Urundi de
b.edragen in de publieke en administratwve akten slechts in Kongolese franken
en centiemen konden uitgedrukt worden :
. Ove.rwegende dat het arrest zijn beslissmg met steu~t op " de grond dat, krachtens de bepalmgen van de trustschapsovereenkomst van 25 april 1949 en van
het Kongolees decreet ;ran 30 juli 1951,
de bedoelde veroordelmgen slechts in
Kong~lese franken wettelijk hadden krnlnen u1tgesproken worden " ;
. Dat he~. er zich t<?e beperkt enerzijds
erop te WIJzen dat, b1j aanneming van de
gronden van de eerste rechter dienaangaande krachtens de bovenvermelde bepalingen « het muntstelsel dat in RuandaUrundi werd toegepast hetzelfde was als
dat van Belgisch-Kongo "• en anderzijds
vast t~ stell~n dat de Kongolese frank
versch1llend IS van de Belgische frank ;
Overwegende dat uit geen enkele grond
van het arrest blijkt dat het een analogische toepassing van artikel 3 van de
Belgische wet van 30 december 1885 heeft
gemaakt;
_Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over h~t tweede middel, afgeleid uit
de schendmg van de artikelen 203, 212,

5

-432301, 1247 van het Burgerlijk Wetboek,
119, 127, 159 van boek I en 145 van
boek III van het Kongolees Burgerlijk
W etboek, dom·dat het bestreden arrest het
op 9 juni 1964 door de Rechtbank van
eerste aanleg te Brussel tussen partijen
gewezen vonnis heeft gewijzigd, in zover
het de beslagen onder derden geldig heeft
verklaard, welke op 12 maart en 21 november 1963 door eiseres werden gelegd
krachtens vonnissen op 22 december 1958
en 20 april 1960 door de Rechtbank van
eerste aanleg te Usmnbura gewezen, en
heeft beslist dat verweerder op voldoende
wijze de laatstgenoemde vonnissen zou
hebben uitgevoerd zo hij te Usmnbura
in Kongolese franken de bedragen, waartoe hij werd veroordeeld, had betaald,
op de data van hun opeisbaarheid, of in
consignatie gegeven, en dat, nu eiscres
zich in Belgie had gevestigd, de schuldvorderingen die zij krachtens deze vonnissen kon doen gelden, in Belgische
franken dienden omgezet te worden tegen
de koers van de dag van hun opeisbaarheid, tenvijl, zoals eiseres het deed gelden
in haar voor het Hof van beroep genomen
conclusie, welke dienaangaande door het
arrest niet werd tegengesproken, haar en
haar kinderen een verblijf in Belgie werd
aangewezen vanaf het vonnis van 22 december 1958 dat uitspraak deed op de
voorlopige maatregelen, dat op het ogenblik van het vonnis van 20 april 1960,
hetwelk bcslist over de zaak ten g1~onde,
zij werkelijk in Belgie verbleef en dat, zo
verweerder in Afrika woonde op de datmn
van de uitspraak op de voorlopige maatregelen, hij enige weken nadien Afrika
voor Belgie had verlaten en sedert lang
in Belgie was teruggekmnen toen het
vonnis ten grande gewezen werd, te1·wijl,
ee1·ste onclerdeel, zowel krachtens de artikelen 203, 212 en 301 van het Burgerlijk
Wetboek als krachtens de artikelen 119,
127 en 159 van boek I van het Kongolees
Burgerlijk Wetboek, de onderhoudsschulden brengbaar en niet haalbaar zijn, en
dat derhalve verweerder de vonnissen van
de Rechtbank te Usumbura slechts op
voldoende wijze zou uitgevoerd hebben zo
hij in Belgie in Belgische franken had
b~taald of in consignatie gegeven; tm·wijl,
tweede onclenleel, in de veronderstelling
dat de voormelde wetsbepalingen de regel
dat de schuld haalba.ar is niet in de weg
staat, verweerder krachtens de artike1en 1247 van het Burgerlijk Wetboek en
145 van boek III van het Kongolees
Burgerlijk W etboek het vonnis door de
Rechtbank te Usmnbura op 20 aprill960
gewezen slechts op voldoende wijze zou
uitgevoerd hebben zo hij in Belgie in

Belgische franken had betaald of in consignatie gegeven :
Overwegende dat het arrest aanneemt
dat eiseres de tenuitvoerlegging van de
vonnissen n Belgie kon vervolgen el!- de
betaling van de krachtens deze vonmssen
verschuldigde bedragen in Belgische franken kon verlu·ijgen, mits rekening te houden met de wisselkoers op de dag van
hun opeisbaarheid ;
Dat het middel niet ontvankelijk is bij
gebrek aan belang;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1354 en 1356 van het Burgerlijk Wetboek, doonlat het bestreden arrest
het op 9 jlmi 1964 door de Rechtbank
van cerstc aanleg te Brussel tussen partijen gewezen vonnis heeft teniet gedaan
in zover het de beslagen onder derden
geldig heeft verklaard, welke op 12 maart
en 21 november 1963 door eiseres wcrden
gelegd krachtens vonnissen op 22 december 1958 en 20 april 1960 door de Rechtbank van eerste aanleg te Usumbura
gewezen, en heeft beslist dat de door
laatstgenoemdc vonnissen uitgesproken
veroordelingen in Kongolese franken
werden uitgedrukt en in Belgische franken dienden omgezet te worden tegen de
koers van de dag van hun opeisbaarheid
zoncle1· te antwoonlen op het midclel dat
eiseres, bij haar conclusie voor het hof
van beroep, had afgeleid uit het feit
dat verweerder, ter uitvoering van voormelde vonnissen, steeds in Belgische
franken had betaald en hij aldus had
erkend dat de te zijnen laste uitgesproken
veroordelingen in Belgische franken waren uitgedrukt, te1·wijl uit dit gebrek aan
antwoord op het middel, door eiseres
afgeleid uit de bewijskracht die door .~e
artikelen 1354 en 1356 van het BurgerhJk
Wetboek aan de bekentenis van verweerder is toegekend, volgt dat het arrest
niet met reden en omkleed is overeenkomstig de vereisten van artikel 97 van
de Grondwet :
Overwegende dat eiseres bij conclusie
aanvoerde dat de voornaamste vraag was
of de franken verschuldigd door verweerder Belgische of Kongolese franken
waren, dat zij tot staving van haar bewering dat het Belgische franken waren onder meer deed gelden da.t verweerder « ter
uitvoering van voormelde vonnissen, gedaagde in hoger beroep (thans eiseres)
steeds Belgische franken heeft betaald ;
dat in 't bijzonder, eiser in hager beroep
(thans verweerder) op 5 februari 1963
een overschrijving van 6.000 frank heeft
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»tot onderhoud- januari 1963 » en op
6 maart 1963 een overschrijving van
6.000 frank met vermelding "uitkering
tot onderhoud - februari 1963 »; dat
eiser in hager beroep aldus, zonder enige
twijfel, erkend heeft dat de te zijnen laste
uitgesproken veroordelingen in Belgische
franken waren uitgedrukt ... »;
Overwegende dat zo het arrest, bij
onderzoek van andere door eiseres bij
conclusie aangevoerde gegevens, erop
wijst dat de veroordelingen ten laste van
verweerder aileen in Kongolese franken
zijn kunnen uitgesproken worden, het
geen enkel antwoord geeft op het middel
dat gegrond is op de erkenning door verweerder dat hij evenveel Belgische franken als Kongolese franken moest betalen,
die hij krachtens de vonnissen van veroordeling verschuldigd is ;
. Dat te dien aanzien het middel gegrond
IS;

Om die redenen, en zonder dat het
vierde en bet vijfde middel behoeven
onderzocht te worden, die niet tot een
ruimere vernietiging kunnen leiden, vernietigt het bestreden arrest, behoudens
in zover het beslist dat de veroordelingen
van verweerder bij de vonnissen van de
rechtbank te Usmnbura van 22 december
1958 en 20 april 1960 in Kongolese franken zijn uitgedrukt ; beveelt dat melding
van dit arrest zal gemaakt worden op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt eiseres en verweerder
elk in de helft van de kosten; verwijst
de aldus beperkte zaak naar het Hof van
beroep te Luik.
1 december 1966. -1e kamer.- Voo1'zitter en Ve1"slaggever, H. Valentin, raadsheer waarnemend voorzitter. - Gelijkluidende conclusie, H. Delange, advocaatgeneraal.
Pleite1-s, HH. Bayart en
Ansiaux.

1e

KAMER.-

1 december 1966.

MID DEL
WELK DE SOHENDING AANVOERT VAN
DE BEWIJSKRAOHT VAN EEN EXPERTISEVERSLAG. ARREST WELK AAN
HET VERSLAG DE DRAAG~JDTE TOEKENT DIE DE EERSTE REOHTER ER AAN
GEGEVEN HAD. GEEN BETWISTING
NOPENS DIE DRAAGWIJDTE VAN WEGE
DE EISER IN OASSATIE VOOR DE REOHTER. Nmuw MIDDEL. NmT-ONTVANKELIJKHEID.

CASSATIEMIDDELEN.

Is nieuw en dm·halve niet ontvanlcelijk het
middel voo1·gesteld tot staving van een
voorziening in bu1·ge1·lijke zaken Meruit
afgeleid dat het hof van beroep de bewijskTacht van een expe1·tiseveTslag geschonden heeft teTwijl het de dmagwijdte
eraan had toegekend die de eeTste Techte?'
e1•aan gegeven had, dmagwijdte wellce
de eise1· in cassatie noch voo1· die 1·echte1'
noch in hager be1·oep betwist had.
(L. SERNEELS EN A. SERNEELS, T. DE
BUYST, ALS VOOGD OVER DE J\UNDERJARIGE J.-F. SERNEELS.)

ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 28 januari 1966 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Gelet op het middel afgeleid uit de
schending van de artikelen 1319, 1320,
'1322 van het Burgerlijk Wetboek en 97
van de Grondwet, doo1·dat het bestreden
arrest aile beschikkingen van het vonnis
van 22 december 1964 bevestigt, hetwelk
verklaart dat het vonnis van 27 augustus
1964, waarbij de eisers hoofdelijk worden
veroordeeld om aan verweerder qualitate
qua, voor zijn aandeel tot 31 december
1957 in de netto-opbrengst van de onderneming, voorwerp van het contract van
vennootschap tussen zijn overleden vader
en de eisers, het bedrag van 342.615 frank
te betalen alsook de gerechtelijke interesten, onder voorbehoud van de rechten
van verweerder voor de periode na 31 december 1957, voile uitwerking zal hebben,
te1·wijl onbetwistbaar uit het deskundigenverslag waarvan de eerste rechter
uitdrukkelijk verk;laart de besluiten aan
te nemen en dat regelmatig aan het hof
van beroep werd voorgelegd, volgt dat
de deskundige het aandeel van verweerder, qualitate qua, op 342.615 frank heeft
vastgesteld in de netto-opbrengst van
de onderneming, voorwerp van het contract van vennootschap tussen zijn overleden vader en de eisers, niet tot 31 december 1957, maar wel tot 31 december
1962, en derhalve het arrest, door de
bevestiging van alle beschikkingen van
het vonnis van 22 december 1964, de
bewijskracht van dit deskundigenverslag
heeft miskend ;
Over de grand van niet-ontvankelijkheid door verweerder aa,ngevoerd en
hierop gesteund dat de interpretatie die
het arrest van het deskundigenverslag

-434geeft die is welke verweerder uitdrukkelijk voor de eerste rechter had voorgesteld
en welke door deze werd aangenmnen,
zonder dat ze voor die rechter betwist
werd of in hager beroep gekritiseerd
werd, zodat het middel, dat niet aan de
rechter in feitelijke aanleg voorgelegd
werd, nieuw en, bijgevolg, niet ontvankelijk is :

van het beroepen vonnis werd gewezen,
vervolgens tegen clitzelfde vonnis ;
Dat zij evenwel nooit betwist hebben
dat het beclrag van 342.615 frank het
aandeel van verweerdeT in bedoelde exploitatie tot 31 december 1957 vertegenwoordigde;
Overwegende dat hieruit volgt dat het
middel, vxeemd aan de openbare orde,
niet aan de rechter in feitelijke aanleg
is voorgelegd, zodat het nieuw is en,
bijgevolg, niet ontvankelijk;

Overwegende dat een vonnis van de
Rochtbank van eerste aanleg te Brussel,
op 27 augustus 1964 bij verstek gewezen
wegens nalatigheid om. te concluderen,
de eisers veroordeelt mn aan verweorder
qtwlitate qtta" voor zijn aandeel tot 31 december 1957 in de netto opbrengst van
de onderneming, voorwerp van het contract van vennootschap tussen zijn overleden vader en verweerder (thans eiser),
het bedrag van 342.615 frank te betalen,
de rechten van eiser (thans verweerder)
voor de periode na 31 december 1957
voorbehoudt >> ;
Dat, op het verzet van de eisers, eon
vmmis van 22 december 1964 dit verzet
ontving en het niet gegrond verklaarde;
Dat op het hager beroep van de eisers
en op 15 mei 1965 tegen hen een arrest
bij verstek is geveld ;
Dat de eisers verzet hebben gedaan,
zodat het hof van beroep op 24 oktober
1965 een arrest wees waarbij de heropening van de debatten werd bevolen om
verweerder in de mogelijkheid te stellen
zich nader te verklaren over twee bepaalde door de eisers gemaakte aamnerkingen;
Dat het hof van beroep, de eisers zich
naar de rechtbank hebbende gedxagen,
op 28 januari 1966 " alle beschikkingen
van het vonnis van 22 december 1964"
bevestigde ;
Overwegende dat de eisers, bij hun
conclusie zowel voor de eerste rechter
als in hogeT beroep, verschillende grieven
hebben aangevoerd vooreerst, tegen het
deskuncligenverslag op grondslag waax-

Het ongeval dat aanleiding geeft tot de
vergoeding voo1·zien door de bepalingen
van de wet van 30 decembe?' 1929 betreffencle cle vergoecling de?' schacle voortspt·uitencle uit de arbeidsongevallen ove?'komen aan zeelieden, zoals zij aangevulcl
of gewijzigd we1·d cloo1' de late~·e wetsbepalingen, is namelijk het ongeval dat
ove1·komen is aan boonl of bttiten boonl,
tijclens een we1·k of taak welk hetzij
bevolen wet·d hetzij ttitgevoe1·d wenl voor
de dienst van het schip of van de zeetocht.

(1) Ret openbaar ministerie had besloten
tot de verwerping van de g1•ond van nietontvankelijkheid opgeworpen tegen het middel en tot de vernietiging van het bestreden
arrest, in de beperkte mate van het middel.
Ret was van oordeel, enerzijds, dat, door
verscheidene elementen te betwisten van de
rekening opgemaakt door de expert, die de
aanclelen aan de mindel?jarige toekomend had
samengesteld en, voor dezelfde periode, van
het totaal de voorschotten gestort aan de

voogd, had afgetrokken, eisers noodzakelijk voor het hof van beroep betwistten clat de
expert het bedrag van hun schuld bepaald
had op 31 december 1957, en, anderzijds, dat
het hof van beroep, door het expertiseverslag,
waarvan het de besluiten overnam, uit te leggen in die zin dat het op gezegde datum de
schuldvordering van de minderjarige had
bepaald, aan die akte een clraagwijdte had
toegekend welke niet verenigbaar is met de
termen ervan.

Om die xedenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eisers in de kosten.
1 december 1966.- 1 8 kamer.- Vooren Ve1·slaggever, H. Valentin, raadsheer waarnemend voorzitter.- 8trijdige
conclusie ( 1) H. Delange, advocaat-generaal. - Pleite1·s, HH. Van Ryn en Simont.
zitte~·

1 e KAMER. -

2 december 1966.

ARBEIDSONGEVAL.
ONGEVAL
OVERKOJ\'IEN AAN ZEELIEDEN. -WET
VAN 30 DECEMBER 1929, ARTIKEL l,
GEWIJZIGD BIJ DE WET VAN 7 APRIL
1953.- BEGRIP.

435(BAETSLE, T. GEMEENSCHAPPELIJKE
KAS VOOR DE KOOPVAARDIJ.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 21 maart 1966 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Antwerpen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 1 van de wet van
30 december 1929 betreffende de vergoeding der schade voortspruitende uit de
arbeidsongevallen overkomen aan zeelieden, gewijzigd bij artikel 1 van de wet
van 7 april1953, en 97 van de Grondwet,
doo1•dat hoewel eiser in zijn conclusie had
laten gelden dat de autotocht, gedurende
welke hij slachtoffer werd van het ongeval, deel uitmaakte van de normale
sociale verplichtingen tegenover een regelmatige en belangrijke klant van zijn
werkgever, het bestreden vonnis dit middel verwerpt en zijn vordering strekkende
tot het bekomen van de wettelijke vergoeding van de schade voortspruitende
uit een arbeidsongeval ongegrond verklaart, om de reden " dat de " public
» relationscode '' slechts in aanmerking
zou kunnen komen voor zover hij werkelijk in het raam zou vallen van een bevolen werk of taak voor de dienst van het
schip », en dat de kapitein bekend had dat
er van opdracht geen sprake kon zijn en
aldus dergelijke taak had uitgesloten,
terwijl, opdat eiser de bepalingen van
voormelde wet zou ktmnen inroepen, het
overeenkomstig artikel 1 van die wet niet
vereist is dat de taak, die hij verrichtte,
hem zou opgedragen en bevolen zijn voor
de dienst van het schip, doch voldoende
was dat die taak in feite uitgevoerd zou
zijn voor de dienst van het schip, en
terwijl de beschouwingen van het vonnis
het niet mogelijk maken te weten in welke
mate het deelnemen door eiser aan voormelde autotocht geschiedde in een geest
van sociale verplichting tegenover een
vaste klant van de werkgever van eiser,
en aldus in feite ondernomen werd in
dienst van het schip, zodat deze beschouwingen geen afdoende motivering uitmaken in de zin van artikel 97 van de Grandwet:
Overwegende dat het vonnis, na enerzijds vastgesteld te hebben dat een getuige verklaringen had afgelegd " om
appellant (thans eiser) ter hulp te komen
en een auto-ongeval tijdens een plezierritje, dat niets te maken had met de ver-

plichtingen van appellant, toch te doen
doorgaan als min of meer in verband met
zijn beroepsplichten », en anderzijds, de
verklaringen van de kapitein van het
schip vermeld te hebben die luidden
" eiser noch ikzelf hadden enige opdracht
te volbrengen bij die gelegenheid te
Puerto Barrios, maar ik aanzie dat deze
tocht deel uitmaakte van de gewone
" public relations » in maritieme zaken »,
beslist dat " public relations » maar in
aanmerking zouden kunnen k01nen voor
zover zij werkelijk in het raam zouden
vallen van een bevolen werk of taak voor
de dienst van het schip ; dat de kapitein
dergelijke taak heeft uitgesloten » ;
Overwegende dat de rechter zodoende
enkel beslist dat de autotocht niets te
maken had met een voor de dienst van
het schip bevolen werk of taak;
Dat echter uit zijn vaststelllingen en
beslissing niet kan uitgemaakt worden of
de rechter tevens oordeelt dat de autotocht ook met een voor de dienst van het
schip of van de zeetocht ondernomen
werk of taak niets te maken had, ook
ten aanzien van de " public relations » ;
Dat het vonnis aldus artikel 97 van de
Grondwet schendt, en dat het middel in
zijn tweede onderdeel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis ; beveelt dat van dit arrest
melding zal gemaakt worden op de kant
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerster in de kosten; verwijst
de zaak naar de Rechtbank van eerste
aanleg te Gent.
2 december 1966. -1e kamer.- Voorzitter, H. Belpaire, raadsheer waarnemend
voorzitter.- Ve1·slaggever, H. Neven.Gelijkluiclende conclusie, H. Dumon, advocaat-generaal. - Ple1:ters, HH. Bayart
en VanRyn.

1 e KAMER. -

2 december 1966.

10 HUUR VAN WERK.- HUUR VAN
ARBEID, - BEDIENDENOVEREENKOMST.
- HANDELSVERTEGENWOORDIGER. VERTEGENWOORDIGER ER MEDE BELAST
ALLEEJN EEN BEPAALDE CLIENTELE OF
EEN BEPAALDE SECTOR TE BEZOEKEN.
- RECHT OP HET COMMISSIELOON OP
ZAKEN WELKE ZONDER ZIJN TUSSENKOMST AFGESLOTEN WERDEN.- WET
VAN 30 JULI 1963, ARTIKEL 7. - GEBIEDENDE BEPALING,
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HUUR vAN WERK. BEDIENDEN"
OVEREENKOMST. - - HANDELSVERTE·
GENWOORDIGER. - - VERTEGENWOOR·
DIGER ER MEDE BELAST ALLEEN EEN
BEPAALD OLTENTEEL OF EEN BEPAALDE
SECTOR TE BEZOEKEN.- RECHT OP HET
OOMMISSIELOON OP ZAKEN WELKE ZON •
DER ZIJN TUSSENKOMST AFGESLOTEN
WERDEN. - - WET VAN 30 JULI 1963,
ARTIKEL 7. - 0VEREENKOMST VOLGENS
WELKE HET OOMMISSIELOON AFHANKE·
LIJK GESTELD WORDT VAN BEZOEKEN
AAN DE CLIENTELE. WETTELIJK·
HElD.

1o E1· mag niet afgeweken wo1·den van de
bepalingen van a1·tikel 7 van de wet van
30 juli 1963 tot instelling van het sta-

tuut der hanclelsve?'tegenwoo?·dige1"s, luidens wellc de hanclelsvertegenwoo1·diger
clie een in de ove1·eenkomst bepaalcle
clientele of sector alleen moet bezoeken,
tijclens de uitvoering van zijn ove?·eenkomst, recht heeft op commissielonen voo1·
cle zaken clie cle we1·kgeve1· zonde1· z~jn
ttbssenkomst met die clientele of in die
secto1· afsluit en, tijdens de scho1·sing of
na het eincle van de ove1·eenkomst, op
het commissieloon op de cloor de we?·kgeve?" afgesloten zaken, vom· zove1· de
onle?· t~jdens cle uitvoering van de overeenkomst we1·cl cloo1·gegeven. (Wet van
30 juli 1963, art. 7 en 23.)
2o VVijkt niet af van de bepalingen van a?"·
tikel 7 van de wet van 30 juli 1963 tot
instelling van het statuut cler handelsve?·tegenwom·dige?"S en is wettelijk het
beding van de ove1·eenkomst aangegc•an
tussen de werkgever en cle handelsve?"·
tegenwom·dige?" waa1·bij aan laatstgenoemde opgelegd wonlt de clientele te
hebben bezocht tijclens een bepaalde
periocle clie aan de bestelling voo?·afgaat,
om aanspraak te hmnen maken op het
bij deze wetsbezJaling voorziene commissieloon ( 1).
(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP
« RUTEX ll, T. VAN HOOF.)

ARREST.

RET HOF; - Gelet op de bestreden
sententie, op 22 oktober 1965 in laatste

aanleg gewezen door de W erkrechtersraad te Brussel, kamer voor bedienden ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 3, 4, 7 en 23 van de
wet van 30 juli 1963 tot instelling van het
statuut der handelsvertegenwoordigers,
97 van de Grondwet, 1134, 1135, 1319,
1320 en 1322 vanhetBurgerlijk Wetboek,
alsmede van artikel 5, inzonderheid letter cl, van de op 4 september 1964 tussen
partijen gesloten overeenkomst, cloonlat
de bestreden sententie, hoewel erop wij ·
zende, enerzijds, dat verweerder in diensb
van eiseres is geweest op proef, als
handelsvertegenwoordiger, van 21 september tot 31 oktober 1964, en, anderzijds, dat naar luid van de overeenkomst
tussen partijen « een indirect commissieloon slechts verschuldigd is wanncer de
client binnen twee maanden v66r de
bestelling werd bezocht » (artikel 5, cl,
van de overeenkomst), niettemin eiseres
veroordeelt om aan verweerder een bedrag van 3.000 fra1~k te betalen uit hoofde
van commissielonen op indirecte bestellingen, op grond dat « artikel 7 van de wet
van 30 juli 1963 bepaalt dat een vertegenwoordiger recht heeft op commissieloon
voor alle bestellingen van de clienteel die
tot zijn sector behoort ; dat dit recht
blijft bestaan wanneer er orders zijn binnengekomen v66r de schorsing of v66r
het einde van de overeenkomst; dat artikel 23 van dezelfde wet bepaalt dat van
de bepalingen van deze wet niet mag afgeweken worden; dat daarenboven blijkt
dat eiser (thans verweerder), niet eens
twee maanden in dienst is geweest van
de verwerende partij (thans eiseres), zodat geen toepassing kan worden gemaakt
van bedoeld artikel 5 van de overeenkomst ''• te?·wijl, ee?·ste onclenleel, al heeft,
naar luid van artikel 7, lid 1, van voormelde wet van 30 juli 1963, de handelsvertegenwoordiger recht op commissieloon op de indirecte bestellingen, en al
mag, bij toepassing van artikel 23 van
deze wet, van die bepaling niet worden
afgeweken « ten nadele van de handelsvertegenwoordiger ,, niettemin aan het
recht op de indirecte commissielonen bij
overeenkomst uitoefeningsmodaliteiten
kunnen worden verbonden welke de partijen moeten naleven, en de clausule, die
het verschuldigd zijn van de indirecte
commissielonen afhankelijk stelt van het

(1) Zie L. E. TROCLET en M. POTTE, Statut
jtwidique des 1·epresentants de co11Wte1're, d. I,
nr 459; OoLENS, Le contratd'emploi, 3" uitgave,

biz. 397; H. THONE, Comrnentai1·e des lois

biz. 277 en 278; H. TIELE:MANS en R. NOCKELS,

1963, biz. 78.

Le statut social des 1'e]J1"esentants de comme1·ce,
.nb!"

ie contmt d'emploi et de la loi dtb 30 jt<illet

-437bezoeken van de clienteel binnen twee
maanden die aan de bestelling voorafgaan, mitsdien geldig is en door partijen
moet worden in acht genomen, zodat,
daer verweerder de clienteel niet binnen
de gestelde termijn had bezocht, hij geen
recht had op de gevorderde commissielonen (schending van de artikelen 3, 4,
7 en 23 van de wet van 30 juli 1963);
tweede onde1·deel, de sententie, door de
toepassing te weigeren van de tussen
partijen gesloten overeenkomst, op grond
dat verweerder geen twee maanden in
dienst van eiseres heeft gewerkt, de
bewijskracht van de akte en van de
overeenkomst tussen partijen 1niskend
heeft, nu dit contract in duidelijke, bepaalde en niet voor uitlegging vatbare
termen zegt, niet dat de vertegenwoordiger twee maanden in dienst "''an eiseres
moet hebben gewerkt, doch dat de clienteel moet bezocht zijn binnen twee maanden v66r de bestelling, welk vereiste ter
zake niet was vervuld zoals bij conclusie
werd betoogd (schending van de artikelen 1134, 1135, 1319, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk Wetboek), en te1·w~jl, althans, in de sententie dubbelzinnigheid
schuilt die met een ontbreken van granden gelijkstaat, daar de vaststellingen
van de rechter in het onzekere laten of
deze geoordeeld heeft dat verweerder
gedurende meer dan twee maanden moest
hebben gewerkt opdat de bedoelde clausule toepassing zou vinden, dan wel of,
integendeel, het bezoeken van de clienteel ten minste twee maanden v66r de
bestelling moest hebben plaats gehad
(schending van artikel 97 van de Grondwet) :

worden gemaakt van bedoeld artikel 5
·van de overeenkomst >> ;
Overwegende echter, enerzijds, dat een
overeenkomst die aan de handelsvertegenwoordiger de rechten toekent well~e
door bedoeld artikel 7 zijn bepaald, doch
zich ertoe beperkt, zoals ten deze, zekere
bezoeken aan de klanten op te leggen
opdat de vertegenwoordiger zijn rechten
op de bedoelde onrechtstreekse commissielonen zou kunnen doen gelden, niet
van de bepalingen van de wet en inzonderheid van haar artikel 7 afwijkt (1),
hetzij men steunt op de tekst van de
wet of op de parlementaire voorbereiding;
Dat, anderzijds, door te overwegen dat
geen toepassing kan gemaakt worden van
artikel 5 van de overeenkmnst om de
reden « dat eiser niet eens twee maanden
in dienst is geweest )), de rechter noodzakelijk aan bedoeld artikel de betekenis
toekent dat verweerder verplicht was de
klant te bezoeken, niet binnen twee
1naanden, maar ten minste twee maanden
v66r de bestelling ;
Dat de sententie zodoende de bewijskracht van dit beding miskent;

Overwegende dat uit de sententie blijkt
dat eiseres tegen de door verweerder tegen
haar ingestelde vordering tot betaling van
3.000 frank uit hoofde van onrechtstreekse commissielonen opwierp dat
dit bedrag niet verschuldigd was, vermits artikel 5 van de tussen partijen
gesloten overeenkomst bedingt dat een
onrechtstreeks commissieloon dan aileen
aan verweerder verschuldigd is wanneer
hij aan de klant een bezoek heeft gebracht
binnen twee maanden v66r de datum van
de bestelling ;
Overwegende dat de sententie beslist
dst die vordering gegrond is om de reden
dat, krachtens artikel 23 van de wet van
30 juli 1963, het niet geoorloofd is van de
bepalingen van artikel 7 van deze wet
af te wijken en « dat eiser (thans verweerder) niet eens twee maanden in dienst
is geweest van de verwerende partij
(thans eiseres), zodat geen toepassing kan

2 december 1966.- 1e kamer.- Voo1·zitte1·, H. Belpaire, raadsheer waarnemend
voorzitter.- Ve1·slaggeve1·, H. Delahaye.
Gelijkluidende conclusie, H. Dumon,
advocaat-generaal. - Pleite1·, H. Simont.

Om die redenen, vernietigt de bestreden
sententie, in zover zij uitspraak heeft
gedaan over de eis tot betaling van een
commissieloon van 3.000 frank en over
de kosten ; beveelt dat melding van dit
arrest zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ;
veroordeelt verweerder in de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar de
W erkrechtersraad te Mechelen, kamer
voor bedienden.

1e KAMER. -

2 december 1966.

10 ARBEIDSONGEVAL. -

ONGEVAL
DAT MOET TOE TE SCHRUVEN ZIJN AAN
DE PLOTSELINGE UITWERKING VAN EEN

(1) Pa1·lem. Handel., Senaat, zittijd 19621963, zittingen van 28 mei en 3 juni 1963.
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KRACHT.- Is OP ZICHZELF GEEN UIT·
WENDIGE KRACHT.
2° ARBEIDSONGEVAL. PLOTSE·
LINGE UITWERKING VAN EEN UITWEN ·
DIGE KRACHT. - BEGRIP.
go ARBEIDSONGEVAL. PLOTSE·
LINGE UITWERKING VAN EEN UITVVEN ·
DIGE KRACHT. - MOET NIET NOODZA·
KELIJK DE ENIGE OORZAAK VAN RET
ONGEVAL ZIJN.
1° De zwaaTtek1·acht maakt op zichzelf
de 1titwendige kt·acht niet 1dt waaTvan
de 1titweTking veTeist wonlt tot het bestaan
van een aTbeidsongeval in de zin van cle
wet.
2° De 1·echteT die vaststelt dat een m·beide1·
lichamelijke letsels opgelopen heeft toen
hij van een 1·ijdencl voe1·tuig ten g1·oncle
viel, stelt alclus vast clat clit ongeval het
gevolg is vctn de 1titwe1·king van een
uitwendige kmcht, namelijk de beweging
van het t•ijdend voe1·tuig wam·op het
slachtofjeT plaats had genomen en die
de vctl ve1'00Tzaakte.
go Opdat er een a1·beidsongeval in de zin
van de gecoonlineeTde wetten bet1·e[Jende
de ve1·goecling deT schaae voo1·tspTuitencle
uit a1•beidsongevallen zou bestaan wm·dt
niet veTeist dat de plotselinge uitweTking
van de uitwenclige kmcht de enige 001'·
zaalc van het ongeval z~i. H et volstaat
dat e1· een ooTzalcel~ik ve1·band tussen die
1titwe1·king en het ongeval bestaat ( 1).
(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
« GROEP JOSI », T. PEETERS.)

ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 12 januari 1966 in hager beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Antwerpen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1, meer bijzonder
alinea's 1 en 6, van de wetten betreffende
de vergoeding der schade voortspruitende
uit arbeidsongevallen, gecoordineerd bij
koninklijk besluit van 28 september 1931,
en 97 van de Grondwet, doonlat het be-

(1) Cass., 6 november 1964 (Bull. en PAsiC.,
1065, I, 232).

streden vonnis, na aan de traditionele
definitie van arbeidsongeval herinnerd
te hebben, zoals ze gegeven werd door
menige arresten van het Hofvan cassatie,
dit is « een plotselinge en abnormale gebeurtenis veroorzaakt door een uitwendige kracht », beslist dat de uitwendige
kracht, die de val van verweerder veroorzaakt heeft, te zoeken is in de uitwerking van de zwaartekracht, te1·wijl, indien
men kan aannemen dat de zwaartekracht
de val zou veroorzaakt hebben, dan nog
vereist is dat eerst de uitwerking van een
vorige uitwendige kracht de verplaatsing
van het zwaartepunt van het slachtoffer
zou meegebracht hebben, dat het vonnis niet gewaagt van de uitwerking van
die initiale uitwendige lu·acht, maar aanneemt dat het slachtoffer leed aan een
lichte ongesteldheid, wat een inwendige
oorzaak is, en het vonnis op basis van
deze motieven en overwegingen aan het
slachtoffer het voordeel toekent van de
voormelde gecoordineerde wetten, zodat het vonnis niet kon beslissen, zonder
het begrip « arbeidsongeval » te ontaarden, dat zulk ongeval zijn oorzaak vindt
in de uitwerking van de zwaartekracht :
Overwegende dat uit de vaststellingen
van het vonnis blijkt dat verweerder, bij
het beeindigen van zijn diensttaak als
tramontvanger, op de aanhangwagen van
een tramvoertuig plaats nam en op een
70 tot 80 meter v66r de tramhalte, van
het rijdende voertuig op het gaanpad ten
grande viel, dat hij zich met zijn speciale
geldtas van tramontvanger naar een
agentschap van de bank, dat voorbij de
tramhalte gelegen is, wilde begeven om
er zijn geldontvangsten te deponeren,
zoals het hem reglementair was opgelegd ;
Overwegende dat eiseres het vonnis
verwijt dit ongeval te hebben beschouwd
als zijnde door de zwaartekracht veroorzaakt en een arbeidsongeval uitmakende,
terwijl de rechtbank eerst de uitwerking
had moeten vaststellen van een voorafgaande uitwendige kracht die de verplaatsing van het zwaartepunt van het
slachtoffer zou hebben meegebracht;
Overwegende gewis dat de zwaartekracht op zichzelf de uitwendige kracht
niet kan uitmaken waarvan de uitwerking
noodzakelijk is opdat een arbeidsongeval
zou kunnen ontstaan ;
Doch overwegende dat nit de vaststellingen van het vonnis blijkt dat het ongeval, waarvan verweerder het slachtoffer
is geweest, het gevolg was van de uitwerking van een uitwendige kracht, namelijk de beweging van het rijdend voer-
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tuig waarop het slachtoffer plaats had
genomen en die de val veroorzaakte ;
Overwegende dat het bestaan van de
uitwerking van een uitwendige kracht,
zelfs indien daarnaast de werking van
een inwendige oorzaak voorhanden was,
uit de constateringen van het vonnis
blijkt en dit laatste dienvolgens door deze
constateringen wettelijk gerechtvaardigd

is;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
2 december I966. - I e l m m e r . - Voo1·zitte1·, H. Belpaire, raadsheer waarnemend
voorzitter.- VeTslaggeve1·, H. Rutsaert.
Gelijkluidende conclusie, H. Dmnon,
advocaat-generaal. -'--- PleiteT, H. Van

REOHTEN VAN DE \'ERDEDIGING EN
MISKENNING VAN HET TEGENSPREKELIJK KA.RAKTER VA.N DE DEBA.TTEN.
3° KOSTEN. STRAFZAKEN. VooRZIENING V A.N DE VERDAOHTE TEGEN EEN
ARREST VAN VEROORDELING.- 0ASSATIE VAN DIT ARREST GESTEUND OP EEN
MIDDEL WAARVAN DE ONTVANKELIJKHEID AFHA,NKELIJK WAS VAN DE GEGRONDHEID VAN EEN BETIOHTING VAN
VALSHEID DOOR DE VERDAOHTE. STA.AT BURGERLIJKE PARTIJ. VEROORDELING VAN DE STAAT IN AL DE
KOSTEN VAN RET GEDING IN OA.SSATIE,
ERIN BEGREPEN DE KOSTEN GEDAAN
DOOR DE ElSER TOT BETIOHTING VAN
VALSHEID.

I 0 In stTajzalcen, wannee1• na een eis tot

betichting van valsheid te hebben aanvaaTd en een van zijn leden te hebben
aangesteld om tot een ondm·zoelc oveT te
gaan nopens het in de betichting van
valsheid gestelde feit, het H of vaststelt
dat uit dit ondeTzoelc blijlct dat een vm·melding van het p1·oces-vm·baal van de
teTechtzitting, gehouden doo1• het hof van
bm·oep, met de waadwid niet oveTeenstemt, beveelt het de doo1·haling van die
veTmelding (I). (Wetb. van strafv.,

Ryn.
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BETICHTING VAN VALSHEID.GEDING IN OA.SSA,TIE.- STRAFZAKEN.
HOF VAN OASSATIE DAT EEN EIS TOT
BETIOHTING VA.N VA.LSHEID HEEFT AA.NVAARD EN EEN VAN ZIJN LEDEN HEEFT
AANGESTELD OM TOT EEN ONDERZOEK
OVER TE GAAN.- 0NDERZOEK WAARUIT BLIJKT DAT EEN VERMELDING VAN
HET PROOES-VERBAAL VAN DE TEREOHTZITTING VOOR DE REOHTER IN F;EITELIJKE AANLEG, TEGEN D:EWELKE DE
BETIOHTING VAN VA.LSHEID GERIOHT IS,
MET DE WAARHEID NIET 0\'EREENSTEMT. HOF DE DOORHALING VAN
GEZEGDE VERMELDING BEVELENDE.

art. 459 en 463.)
2°

Schendt de 1·echten van de venlediging
en mislcent het tegensp1·elcelij lc lca1·alcte1'
van de debatten, het a1'1'est 'ran het hof
van be1·oep dat een ve1·dachte ve1·ooTdeelt,
dan wanneeT deze laatste, teT te1·echtzitting ve1·schijnende, in zijn ve1·dedigingsmiddelen niet we1·d gehoo1·d (2).

3°

RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.- STRAFZAKEN.- HoF VAN
BEROEP DAT EEN VERDAOHTE, WELKE
TER TEREOHTZITTING VERSOHIJNT, VEROORDEELT.- VERDAOHTE DIE IN ZIJN
VERDEDIGINGSMIDDELEN NIET WERD
GEHOORD.
SOHENDING VAN DE

TVannee1· het Hof, b~j hetwellce de voo1'ziening van de vm·dachte tegen een a1Test
van ve1·oonleling aanhangig weTd gemaalct, dit a1·1·est ve1·nietigt, steunende
op een middel waa1·van de ontvankelijlcheid afhankelijlc was van de geg1·ondheid
van een betichting van valsheid dooT de
ve1•dachte, veTooTdeelt het de Staat, bu1·ge1·l~jlce pa1·tij, in al de kosten van het
geding in cassatie, e1·in beg1·epen de
lcosten gedaan doo1' de eism· tot betichting
van valsheid.

(1) Nopens de onderscheidene zending van
het Hof van cassatie, naar gelang de eis tot
betichting van valsheid zich incidenteel voordoet in een voorziening behorende tot de
bevoegdheid van de tweede kamer of van de
eerste kamer, raadpl. « Considerations sur le
projet de code judiciaire ,, rede uitgesproken

op de plechtige openingszitting van het Hof
op 1 september 1966 (Bttll., 1967, blz. 33 en
de verwijzingen vermeld in de noot 89).
(2) Raadpl. cass., 3 januari 1949 (A1·1·.
Vm·b1·., 1949, blz. 6), en de arresten vermeld
in de noten 1 en 2; 4 juli 1955 (A1·r. Vm·br.,
1955, blz. 905).

2°

440(TOUSSAINT, T. BELGISOHE STA.AT,
MINISTER VAN FINANOIEN.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 27 november 1965 door het
Hof van beroep te Brussel gewezen;
Over het eerste middel, afgelcid uit de
schending van de artikelen 2 van het
decreet van 20 juli 1938 op de drukpers,
190, 210 en 211 van het Wetboek van
strafvordering en 97 van de Grondwet,
doonlat het openbaar ministerie op de
terechtzitting van 28 oktober 1965 verklaard had af te zii'm van de telastlegging
tegen de eisers en de raadsman van bedoelde eiser er zich derhalve, met instemming van de V oorzitter van het Hof, toe
bepcrkt had op de terechtzitting van
29 oktober 1965 tot dewelke de zaak ter
voortzetting verdaagd was, de vrijspraak
te vragen van zijn client, zondcr enig
verweermiddel voor te dragen of te ontwikkelen, het bestreden arrest daarna
niettemin bij bevestiging van het beroepen vonnis eiser veroordeeld heeft tot
gevangenisstraf van vier maanden en
geldboete van vijftig frank, alsook tot
betaling, hoofdelijk samen met andere
beklaagden, van verschillende vergoedingen tot een gezamenlijk bedrag van
191.317 frank, met de vergoedingsrente
sedert 12 februari 1965, de gerechtelijke
interest en de kosten, ten voordele van
de bmgerlijke partij, de Belgische Staat,
te1·wijl het Hof van beroep in de voormelde bijzondere omstandigheden, zonder
schending van de rechten der verdediging
en zonder miskenning van het beginsel
volgens hetwelk de debatten v66r de
strafvonnisgerechten op tegenspraak gevoerd worden, niet kon beslissen zoals
het dat gedaan heeft dan na eiser te hebben verzocht zich te verantwoorden over
de feiten die de eerste rechter tegen hem
bewezen had geacht :
Gelet op de arresten op 13 juni en
20 juli 1966 gewezen door het Hof (1).
Overwegende dat uit het onderzoek,
gehouden ingevolge het arrest van 20 juli
1966, voortvloeit dat in strijd met de
vermeldingen van het proces-verbaal van
de terechtzitting op 29 oktober 1965 gehouden door het Hof van beroep te
Brussel en van het arrest op 27 november
1965 gewezen door dit hof, eisers verweermiddelen noch door hemzelf noch

door zijn raadsman uiteengezet werden
zodat er geen tegenspraak gevoerd werd
en de rechten van de verdediging niet
in acht genomen werden ;
Dat het middel gegrond is ;
En overwegende dat de vernietiging
van de beslissing op de strafvordering de
vernietiging medebrengt van de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering;
Om die redenen, en zonder acht te
slaan op het tweede middel, dat geen
cassatie zonder verwijzing kan medebrengen, beveelt dat de woorden « de
verdachte Toussaint is gehoord in zijn
verweermiddelen,
ontwikkeld
door
Mr Frangois, advocaat ,, doorgehaald
worden in het proces-verbaal van de
terechtzitting die op 29 oktober 1965
door het Hof van beroep te Brussel is
gehouden ; vernietigt het bestreden arrest
in zover het uitspraak doet op de tegen
eiser ingestelde strafvordering en burgerlijke rechtsvordering en bedoelde eiser
veroordeelt in een deel van de kosten
van die vorderingen ; zegt dat van het
thans gewezen arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing; beveelt de teruggave van de speciale geldboete die Toussaint v66r zijn betichting van valsheid
in consignatie gegeven had ; veroordeelt
de Staat in de kosten van het cassatiegeding en van de eis tot betichting van
valsheid; verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van beroep te Luik.
5 december 1966.-2° kamer.- Voorzitte1', H. van Beirs, voorzitter. - Verslaggeve1', H. De Bersaques. Gelijkluidende conclusie, H. R. Hayoit de Termicourt, procureur-generaal.
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1° VOORZIENING IN CASSATIE.TERMIJN.- STRAFZAKEN. -BuRGERLIJKE VORDERING. ARREST DAT
OVER GEEN BEVOEGDHEIDSGESOHIL UITSPRAAK DOET EN ZIOH ERTOE BEPERKT
EEN PROVISIONELE VERGOEDING TOE TE
KENNEN EN EEN DESKUNDIG ONDERZOEK TE BEVELEN. VOORZIENING
VOOR DE EINDBHJSLISSING. NIETONTVANKELIJKHEID.

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG. (1) Bull. en PAsiC., 1966, I, 1305 en 1413.

STRAFZAKEN. -

BETWISTING NOPENS
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ONTVANKELIJKHEID
VAN
EEN
TEGENBEROEP.- Is GEEN BETWISTING
NOPENS DE BEVOEGDHEID,

1o Is niet ontvankelij k de voo1·ziening ge-

richt voor de eindbeslissing tegen een
a1•1•est dat, betretfende de bu1•ge?·lijlce V01'dering, ove1• geen bevoegdheidsgeschil beslist en zich e1·toe bepedct een provisionele
ve1•goeding toe te lcennen en een deskundig onclerzoelc te bevelen (1). (Art. 416
van het Wetboek van strafvordering.)
2° Een geschil dat tot voorwm·p !weft de

ontvankelijkheid van een tegenberoep is
geen geschil over de bevoegclheid van de
rechte1· in hager be1·oep (2).
(HANNEOART, T. RUELLE EN PERSONENVENNOOTSOHAP MET BEPERKTE AAN •
SPRAKELIJKHEID << ENGEVO ll.)

ARREST.

RET ROF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 10 mei 1966 gewezen door het
Rof van beroep te Brussel ;
Over de ontvankelijkheid van de voorziening :
Overwegende dat het bestreden arrest
zich ertoe beperkt de onderscheiden aansprakelijkheid van de beklaagde en van
de burgerlijke partij vast te stellen, een
provisionele vergoeding aan de burgerlijke partij toe te kennen en een deskundigenonderzoek te bevel en om het bedrag
van de aangevoerde schade te bepalen ;
Overwegende dat deze beslissing dus
geen eindbeslissing is in de zin van artikel 416 van het Wetboek van strafvordering;
Overwegende weliswaar dat eiser beweert dat het bestreden arrest over de
bevoegdheid gewezen is en dus onder
toepassing valt van artikel416, lid 2, van
het W etboek van strafvordering, daar het
hof van beroep verzuimd heeft over het
door eiser ingestelde tegenberoep te bt>slissen en uit dit verzuim impliciet volgt
dat het arrest dit beroep niet ontvankelijk heeft verklaard;
Overwegende echter dat het arrest,

(1) Oass., 20 december 1965 (Bttll. en PAsrc.,
1966, I, 545); 26 september 1966, sttp?·a,
blz. 115.
(2) Nopens het begrip van geschil over de
bevoegdheid, raadpl. cass., 11 mei 1964 (Bull.

zelfs al had het impliciet beslist dat eisers
tegenberoep niet ontvankelijk was, aldus
toch niet over een bevoegdheidsgeschil
beslist zou hebben;
Dat de voorziening dus niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
5 december 1966.-2 8 kamer.- Voorzitte?', H. van Beirs, voorzitter. - Ve?'·
slaggever, H. De Bersaques. - Gelijkluidende conclusie, H. Delange, advocaatgeneraal.
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CASSATIEMIDDELEN.
STRAFZA·
KEN.- MIDDEL DAT DE REOHTER VER·
~JT TEN LASTE VAN DE VERDAOHTE
HET BE~JS TE HEBBEN GELEGD VAN
EEN FEIT WAARUIT HET NIET BESTAAN
VAN HET MISDRIJF AFGELEID WAS, REOHTER DIE RET BESTAAN VAN DE
BESTANDDELEN VAN HET MISDRIJF
HEEFT VASTGESTELD, ZELFS INDIEN DIT
FEITBEWEZEN WARE GEWEEST,-J\IIIDDEL VAN BELANG ONTBLOOT.

Is niet ontvanlcel~jlc, bij gemis van belang,
het midclel afgeleid uit de omstandigheid
dat de 1·echter ten laste van dP venlachte
heeft gelegd het bewijs van een feit,
waaruit de ve1•dachte het niet bestaan
van het misd1·ijj afleidde, wanneer, na
verklam·d te hebben dat dit feit niet zeker
was, de ?'echter beslist clat, ware het zelfs
bewezen, de bestanddelen van het misd?·ijf zouden blijven bestaan (3).
(HENVARD, T. MICHEL.)

ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest op 20 mei 1966 gewezen door het
Rof van beroep te Brussel ;

I. In zover de voorziening gericht wordt
en PAsrc., 1964, blz .. 976 en de verwijzingen
vermeld in de noot); 29 november 1965 (ibid.,
1966, I, 422).
(3) Oass., 29 november 1965 (Bttll. en PAsrc., 1966, I, 412).
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tegen de beslissing over de strafvordering :

Dat het middel niet kan aangenomen
worden;

Over het eerste middel, afgeleid nit de
sohending van artikel 97 van de Grandwet en van de regels op het bewijs in
strafzaken, doo1·dat het bestreden arrest,
om eiser schuldig te verklaren aan diefstal met behulp van geweld van een
ring, zijn verweer dat hierop berust dat
de ring een verlovingsgeschenk was en
dat de verloving verbroken was op het
ogenblik dat hij de ring torugnam, afwijst
op grond dat " niet vaststaat dat eiser
zich als de verloofde van (verweerster)
beschonwde " en " zelfs wanneer m.en
aanneemt dat (eiser) werkelijk verloofd
was met (verweerster), de band die ongetwijfeld tnssen beide partijen bestond,
nog niet verbroken was to en hij zich tegen
de wil van verweerster meester maakte
van de ring ... dat de ten laste gelegde
feiten de verbreking veroorzaakten ,, te1'w~jl de eerste reden de bewijslast in strafzaken omkeert en het beginsel miskent
volgens hetwelk in geval van twijfel
beslist wordt in het voordeel van beklaagde, en te1·wijl een verbroken verloving, zelfs eenzijdig geschied, de verplichting meebrengt de met het oog op
het hnwelijk gewisselde geschenken terng
te geven, zodat eiser op het ogenblik van
de feiten opnienw eigenaar was geworden
van de ring die hij teruggonomen heeft

Over het tweede middel, afgeleid nit de
schending van artikel 97 van de Grandwet, doonlat het arrest, om eiser schuldig
te verklaren aan diefstal, met behnlp van
geweld, van een aansteker ten nadele
van verweerster, geen enkel objectief
opgeven, doch slechts niterst snbjectieve
gegevens aanvoert, teTwijl eiser beweerde
dat hij de aansteker sedert verscheidene
dagen gebruikte en nit geen objectief
gegeven kon worden besloten dat hij
zich de dag van de feiten meester had
gemaakt van die aansteker, zodat aldns
het arrest op eisers conclusie niet passend
geantwoord heeft :

W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest weliswaar
niet bewezen verklaart dat eiser zich als
de verloofde van verweerster beschonwde
doch niettemin het geval in aanmerking
neemt dat de door eiser ingeroepen omstandigheid zich toch zon hebben voorgedaan, en vaststelt dat zelfs dan de
bestanddelen van het ten laste gelegde
misdrijf aanwezig zijn ;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest vaststelt,
zoals gezegd in het middel, " dat zelfs
wanneer men aanneemt dat eiser werkelijk verloofd was met verweerster, de
band die ongetwijfeld tnssen beide partijen bestond, nog niet verbroken was
toen hij zich tegen de wil van verweerster
meester maakte van de ring ... dat de ten
laste gelegde feiten de verbreking veroorzaakten ";
Dat het aldns de reden aangeeft'waarom het geen acht kon slaan op de rechtsgevolgen die de verbroken verloving zou
hebben teweeggebracht;

Overwegende dat het arrest, bij bevestiging van het beroepen vonnis, slechts
een straf nitspreekt voor de diefstal van
twee voorwerpen ; dat die straf wettelijk
verantwoord blijft wegens de diefstal van
de ring;
Dat hot middel derhalve niet ontvankelijk is wegens het ontbreken van belang;
En overwegende dat de snbstantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en
dat de beslissing overeenkomstig de wet
18;

II. In zover de voorziening gericht
wordt tegen de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering
Over het tweede middel, hierboven
overgenomen :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat de voorstelling van eiser en die van
verweerster betreffende de omstandigheden van het wegn01nen van de aansteker tegenstrijdig zijn; clat het de redenen opgeeft waaron'l het hof van beroep
de voorstelling van verweerster bewezen
acht;
Overwegende clat in strafzaken de
rechter in feitelijke aanleg over de
waarde van de verzamelde bewijselementen in feite soeverein oordeelt, wanneer de wet geen bijzondere vorm van
bewijs voorschrijft ;
Dat derhalve als het hof van beroep
verklaart zijn overtniging op de verklaringen van verweerster te gronden om
de redenen die het opgeeft, het een passend antwoord gegeven heeft op eisers
verweer;
Dat het micldel niet kan worden aangenomen:
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Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
5 december 1966. - 2 8 kamer. - V o01'zitter, H. van Beirs, voorzitter. - Verslaggever, H. Trousse. - Gelijkluidende
conclusie, H. Delange, advocaat-generaal.
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VOORZIENING IN CASSATIE.
VoRM. STRAFZAKEN. - MEMORIE
TOT STAVING VAN DE VOORZIENING VAN
DE VERDACHTE. NIET ONDERTEKENDE MEMORIE. -RET HoF SLAAT
ER GEEN ACHT OP.

Het Hof slaat geen acht op de memo1·ie
nee1•gelegd tot staving van de voo1·ziening
van de ve1•dachte, wanneer dat gesclu-ift
geen handtelcening dmagt (1). (Art. 422
en 525 van het Wetboek van strafvordering.)
(GOFFIN, ECHTGENOTE VAN CRIJNS,
T. KREMER, ECHTGENOTE VAN DERICK.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis op 11 mei 1966 in hager beroep
gewezen door de Oorrectionele Rechtbank
te Luik;
I. In zover de voorziening gericht wordt
tegen de beslissing op de strafvordering
die tegen verweerster is ingesteld :

Overwegende dat eiseres geen hoedanigheid heeft om zich in cassatie te voorzien tegen de beslissing waarbij een medebeklaagde vrijgesproken is;

II. In zover de voorziening gericht
wordt tegen de beslissing op de strafvordering die tegen eiseres is ingesteld :
Overwegende dat de substantiele of op
straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;

(1) Cass., 14 juni 1965 (Buil. en PAsrc.,
1965, I, 1106).

III. In zover de voorz1ening gericht
wordt tegen de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering die tegen eiseres is
ingesteld :
Overwegende dat eiseres geen middel
voordraagt ;
Om die redenen, en zonder acht te
slaan op een stuk met het opschrift
« cassatievoorziening », dat op 26 mei
1966 ter griffie is neergelegd en geen enkele handtekening draagt, verwerpt de
voorziening ; veroordeelt eiseres in de
kosten.
5 december 1966.- 2e kamer.- Voorzitte?', H. van Beirs, voorzitter. - Verslaggever, H. De Bersaques. Gelijlcluidende conclusie, H. Delange, advocaatgeneraal.
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l o VEROORDELING MET UITSTEL
EN OPSOHORTING VAN DE VEROORDELING. UITSTEL VAN DE
TENUITVCERLEGGING. - VORIGE VEROORDELING TOT EEN CRIMINELE ST.RAF
OF TOT EEN GEVANGENISSTRAF VAN
MEER DAN ZES MAANDEN. - VEROORDELING DIE NIET IN KRACHT VAN GEWIJSDE IS GEGAAN WANNEER DE VEROORDEELDE EEN NIEUW MISDRIJF
HEEFT GEPLEEGD, - VEROORDELING
UIT HOOFDE VAN DEZE LAATSTE, l\iET
UITSTEL, TOT EEN STRAF WELKE DRIE
JA,AR NIET OVERTREFT.- WETTELIJKHEID.
2° CASSATIE. DRAAGWIJDTE. STRAFZAKEN.- ARREST VAN VEROORDELING. 0NWETTELIJKHEID VAN
DE BESLISSING WELKE HET DOOR DE
EERSTE RECHTER TOEGESTANE UITSTEL
INTREKT. - GEHELE CASSATIE.
1° H et toestaan doo1· de ?'echtm· van een
uitstel van de tenuitvoerlegging van de
stmf wellce drie jaar niet ove1·m·ejt opgelegcl aan een ve1·dachte vroege1· tot een
c1·iminele stmf of een gevangenisstraf van
meer dan zes maanden veroonleeld is
niet onwettelijlc indien de m•oege1•e veroo?·deling nog niet in lcracht van gewijsde is gegaan, wannem· het nieuw
misdrijf, hetwellc tot een nieuwe ve1'volging aanleiding heeft gegeven, ge-

-444pleegcl wercl (1). (Wet van 29 juni 1964,
art. 8.) (Impliciebe oplosl:'ing.)
2° vVannee1· een aTTest van het hof van
be1·oep ve1·nietigcl is wegens de onwettel~jlcheid van de beslissing die het db01·
de eeTste 1'echte1' toegestane nitstel van de
tennitvoeTlegging int1'ekt, dTaagt de cassatie ove1· de ititgesp1·oken ve1'0o1'Cleling
in haar geheel (2).
(PRAVDA.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest op 25 juni 1965 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 97 van
de Grondwet en 8, § 1, van de wet van
29 juni 1964, doo1'clat het arrest, om. de
intrekking te verantwoorden van het
uitstel van de tenuitvoerlegging van de
tegen eiser uitgesproken hoofdgevangenisstraf, hierop steunt dat « het uitstel
ten onrechte werd toegestaan » door de
eerste rechter, « daar de beklaagde (hier
eiser) tevoren door het Hof van beroep
te L uik tot gevangenisstraf van meer dan
zes maanden veroordeeld was » :
Overwegende dat het arrest, om de
intrekking te verantwoorden van het
uitstel van vijf jaar dat de eerste rechter
had toegestaan betreffende de tenuitvoerlegging van de hoofdgevangenisstraf,
:uitsluitend hierop steunt dat « blijkens de gegevens van het dossier het
uitstel ten onrechte toegestaan is, daar
de beklaagde vroeger door het Hof van
beroep te Luik tot gevangenisstraf van
meer dan zes maanden veroordeeld was » ;
Overwegende dat het arrest aldus, bij
gebrek aan enig ander gegeven aan de
hand waarvan het Hof de wettelijkheid
van die beslissing zou kunnen nagaan, in
het onzekere laat of deze « vroeger » uit(1) Raadpl. cass., 29 mei 1911 (Bull. en
PAsrc., 1911, I, 304). Het hof van beroep is
niet verplicht de reden op te geven waarom
het het door de eerste rechter toegestane uitstel niet behoudt (cass., 7 maart 1966, Bull.
en PAsrc., 1966, I, 870). Doch indien het zijn
beslissing motiveert, oefent het Hof van cassatie bij hetwelke een ontvankelijke voorziening van het Openbaar Ministerie of van de
verdachte aanhangig is gemaakt, zijn controle
uit op de wettelijkheid van de opgegeven

gesproken veroordeling in kracht van
gewijsde was gegaan op het ogenblik van
de ten laste gelegde feiten die in de nacht
van 19 op 20 jlmi 1962 gepleegd werden,
en derhalve voldoende was om de verbetering van het beroepen vonnis wettelijk te verantwoorden;
Dat de dubbelzinnigheid van deze
motivering het voor het Hofniet mogelijk
maakt zijn toezicht uit te oefenen, zodat
het arrest artikel 97 van de Grondwet
geschonden heeft ;
Overwegende dat het uitstel een bestanddeel is van de uitgesproken straf;
dat derhalve de vernietiging van de beslissing op grand dat de motivering van
de intrekking van het uitstel onwottelijk
is de vernietiging van de veroordeling
zelf meebrengt;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest ; beveelt dat van het thans
gewezen arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde
beslissing; laat de kosten ten laste van
de Staat; verwijst de zaak naar het Hof
van beroep te Brussel.
5 december 1966.- 2e kamer.- VooTzitteT, H. van Beirs, voorzittel'. - Vm·slaggeve1', H. Perrichon.- Gelijkluidencle
conclnsie, H. Delange, advocaat-generaal.

2e RAMER. -

5 december 1966.

1o RECHTERLIJKE ORGANISATIE.
STRAFZAREN. SAMENSTELLING
VAN DE ZETEL.- VERSCHILLEND VOL·
GENS RET PRCCES-VERBAAL VAN DE
TERECHTZITTING EN DE UITGIFTE VAN
RET ARREST. - NIETIGREID VAN RET
ARREST.
2° CASSATIE. DRAAGWIJDTE. STRAFZAREN.
0ASSATIE OP VOORZIENING VAN DE VERDACHTE VAN DE
reden (raadpl. noot 1, R. H., onder cass.,
16 clecember 1940, Bttll. en PAsrc., 1940,
I, 319).
(2) Raadpl. cass., 17 september 1956 (A1'1',
Ve1·b1·., 1957, blz. 4; BttU. en PAsrc., 1957,
I, 4). Dit is eveneens het geval bij cassatie wegens onwettelijkheid van de beslissing die
uitstel verleent : cass., 13 oktober 1958 (A1~·.
Verbr., 1959, blz. 125; Bull. en PAsrc., 1959,
I, 150). Zie nochtans, in een uitzonclerlijk geval
(vaste boete en verbeurclverklaring), cass.,
2 mei 1966 (Bull. en PAsro., 1966, I, 1116).

-445BESLISSING OVER DE PUBLIEKE VORDE·
RING. BRENGT DE OA,SSATIE MEDE
VAN DE NIET. DEFINITIEVE BESLISSING
OVER DE BURGERLIJKE VORDERING,
NIETTEGENSTA,ANDE DE NIET-ONTVANKELIJKHEID VAN DE VOORZIENING GERIOHT TEGEN DIE BESLISSING EN ZELFS
IN GEVAL VAN A,FSTAND VAN DE VOORZIENING.

I

o

T'Vanneer, volgens cle ve1·melclingen van
het proces-verbaal van cle te1•echtzitting,
eensdeels, en volgens deze van cle uitgifte,
andenleels, cle 1'echteTs clie het a?'Test
hebben uitgesp1·oken clezelfde niet zijn,
moet clit a1'1'est ve1·nietigcl w01·clen (1).
(Wet van 20 april1810, art. 7.)

2o De ve1·nietiging, op voorziening van de
venlachte, van de beslissing gewezen over
de publieke v01•de1·ing bTengt cle vernietiging mede van cle niet definitieve beslissing ove1· de btwgedijke vMdedng, welke
het gevolg eTvan is, alhoewel de. V001'Ziening ingesteld tegen cle tweecle beslissing
niet ontvanlcelijk is en zelfs in geval
van afstancl van de voo1·ziening vanwege
cle verclachte (2).
(FOSSEUR, T. « FEDERATION LIBRE DES
SOOIETES DE SEOOURS MUTUELS DU
BRABANT WALLON >>.)

ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 30 juni 1966 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;
I. In zover de voorziening gericht wordt
tegen de beslissing over de strafvordering
die tegen de eisers is ingesteld :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 7 van de wet
van 20 april 1810 op de rechterlijke organisatie en de rechtsbedeling, 163 van de
wet van 18 juni 1869 op de rechterlijke
organisatie en 97 van de Grondwet, clo01'clat het bestreden arrest vermeldt dat
bij het uitspreken ervan aanwezig waren
HH. Gillain, raadsheer waarnemend voorzitter, en Holvoet en Tumelaire, raadsheren, te1·wijl het proces-verbaal van de
terechtzitting van 30 juni 1966 waarop
het arrest gewezen werd, stelt dat de

(1) Cass., 26 juni 1962 (Bttll. en PAsro.,
1962, I, 1211).
(2) Cass., 2 mei 1966 (ibid., 1966, I, 1110).

rechtbank: samengesteld was uit de
HH. Gillain, raadsheer waarnemend voorzitter, en Holvoet en Decem1inck, raadsheren; dat deze tegenstrijdige vcrineldingen het niet mogelijk maken na te
gaan of artikel 7 van de wet van 20 april
1810, welke wettelijke bepaling op alle
gerechten toepasselijk is, al dan niet in
acht genomen werd :
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat het gewezen en uitgesproken
is door de drie raadsheren van het hof
van beroep die, volgens de vermeldingen
van het proces-verbaal van de torechtzitting van 28 mei 1966, de behandeling
van de zaak en de debatten v66r die
rechtbank bijwoonden ;
Overwegende evenwel dat blijkens het
proces-verbaal van de terechtzitting van
30 juni 1966, waarvan de vermeldingen
authentiek gemaakt zijn door de handtekeningen van de voorzitter en de griffier, het arrest uitgesproken werd .door
het bedoelde hof samengesteld uit drie
raadsheren, onder wie een, volgens het
voormelde proces-verbaal van 28 1nei
1966, de behandeling van de zaak niet
bijwoonde;
Dat deze tegenstrijdige vermeldingen
het voor het Hof onmogelijk maken na
te gaan of artikel 7 van de wet van
20 augustus 1810 al dan niet in acht
genomen is ;
Dat het middel gegrond is;
II. In zover de voorziening gericht
wordt tegen de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering die tegen de eiser
is ingesteld :
Overwegende dat het arrest, dat over
geen bevoegdheidsgeschil uitspraak doet,
na beslist te hebben dat de beklaagde
geheel aansprakelijk is voor de schadelijke gevolgen van het ongeval, zich
ertoe beperkt een heropening te bevelen
van de debatten alvorens verder uitspraak te doen over de rechtsvordering
van de burgerlijke partij ;
Overwegende dat eiser verklaard heeft
afstand te doen van zijn voorziening,
gelet op het niet-definitief karakter van
de bedoelde beschikkingen van het arrest
op de burgerlijke rechtsvordering ;
Overwegende echter dat deze afstand
niet insluit dat hij afziet van het later
instellen van het cassatieberoep of dat
hij in de beslissing berust, en dat derhalve de vernietiging, op de voorziening
van de beklaagde, van de veroordelende
beslissing op de strafvordering de vernietiging mcmbrengt van de niet-defini-
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tieve beslissing, die op de rechtsvordering
van de burgerlijke partij gewezen is;
Om die redenen, en zonder dat er grond
bestaat tot onderzoek van het tweede
middel, dat geen cassatie zonder verwijzing zou kunnen meebrengen, decreteert
de afstand van de voorziening in zover
ze gericht wordt tegen de beslissing over
de burgerlijke rechtsvordering; vernietigt het bestreden arrest ; beveelt dat van
het thans gewezen arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing ; veroordeelt eiser in
de kosten van zijn voorziening tegen de
burgerlijke partij, alsook in de kosten
van zijn afstand; laat de overige kosten
ten laste van de Staat ; verwijst de zaak
naar het Hof van beroep te Luik.
5 december 1966.- 2e kamer.- Voo1'zitter, H. van Beirs, voorzitter. - Ve1'slaggeve1', H. Perrichon.- Gelijklniclende
conclttsie, H. Delange, advocaat-generaal.

1e

KA"IIfER. -

5 december 1966.

REGELING VAN RECHTSGEBIED.STRAFZAKEN.- BESCHIKKING VAN DE
RAADKAMER WELKE EEN WANBEDRIJF
NA,AR DE POLITIERECHTBANK VERWIJST.
VONNIS VAN ONBEVOEGDHEID GESTEUND OP HET BESTAAN VAN EEN
OJVISTANDIGHEID, NA DE BESCHIKKING
VAN VERWIJZING ONTSTAAN, WELKE
VOOR GEVOLG HEEFT DAT HET FElT MET
EEN ZWAA,RDERE STRAF WORDT GESTRAFT. REGELING VA,N RECHTSGEBIED. VERNIETIGING VAN DE
BESCHIKKING.- YERWIJZING VAN DE
ZAAK NAAR
DEZELFDE
RAADKA,MER
ANDERS SAMENGESTELD.

H'annee1' de r·aadkamet·, bij aanneming
van ve1·zachtende omstancligheden, de
venlachte we gens een wanbecl1·ij f naar·
de politie1·echtbank heeft ve1·wezen en die
Rechtbank een vonnis van onbevoegclheicl
heeft gewezen op gr·oncl dat, na cle beschikking van de r·aaclkamer·, een omstandigheid bekenclgemacdct ~venl, dewelke voor· gevolg heeft dat het feit met
een zwaar·de1·e st1·af wonlt .gest1·ajt, onder·zoekt het Hof, b~f hetwelk. een vet•zoek
tot t·egeling van 1'echtsgebied aanhangig
is gemaakt, of cle twee beslissingen in
kmcht van gewijscle zijn gegaan en of
de vaststelling van de r·echte1' in feitelij ke

aanleg juist schijnt, zo ja, ver-nietigt
het de beschilclcing en vet•wijst de zaak
naa1• dezelfde 1·aadkamm·, ancler·s samengesteld ( 1).
(PROCUREUR DES KONINGS
INZAKE LEROY.)

TE

LUIK,

ARREST.

RET HOF ; -'--- Gelet op het verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied, op
7 juni 1966 ingediend door de Procureur
des Konings bij de Rechtbank van eerste
aanleg te Luik;
Overwegende dat de raadkamer van
de Rechtbank van eerste aanleg te Luik,
bij beschikking van 11 januari 1965 met
aanneming van verzachtende omstandigheden, Jean Leroy, op 5 december 1900
te Wandre geboren, geneesheer, wonende
te Wandre, rue du Pont 26, naar de
bevoegde politierechtbank verwezen heeft
om op 14 november 1964 te BlegnyTrembleur slagen en verwondingen aan
Jacques Nihant te hebben toegebracht
door gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg, maar zonder het oogmerk om de
persoon van een ander aan te randen ;
Overwegende dat de mnbtenaar van
het Openbaar Ministerie bij de Politierechtbank te Dalhem Jean Leroy heeft
doen dagvaarden v66r deze rechtbank
0111 zich te verantwoorden zowel over de
in de beschikking van de raadkamer vermelde feiten zowel als over een overtreding van artikel27 van het Wegverkeersbesluit;
Overwegende dat volgens een uittreksel uit de registers van de burgerlijke
stand van de gemeente Barchon Jacques
Nihant op ll februari 1965 in de gemeente overleden is ;
Overwegende dat de erfgenamen van
de getroffene zich op de terechtzitting
van 25 april 1966 burgerlijke partijen
gesteld hebben;
Overwegende dat de Politierechtbank
te Dalhem zich bij vonnis op tegenspraak
van 9 mei 1966 onbevoegd heeft verklaard om van de bij haar aanhangig
gemaakte feiten kennis te nemen op
grond dat, blijkens het verslag na lijkschouwing van het slachtoffer van het
ongeval en het gedaan getuigenverhoor,
het overlijden van de getroffene Jacques

(1) Cass., 24 oktober 1966, supra, biz. 267.
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Nihant gedeeltelijk te wijten is aan het
verkeersongeval;
Overwegende dat de beschikking van
. de raadkamer van de Recht bank van
eerste aanleg te Luik van ll januari 1965
en het vonnis van de Politierechtbank te
Dalhem van 9 mei 1966 beide in kracht
van gewijsde zijn gegaan, dat uit hun
tegenstrijdigheid een geschil van rechtsgebied ontstaat hetwelk de gang van het
gerecht belemmert en dat er derhalve
grand is tot regeling van rechtsgebied ;
Overwegende dat uit de processtukken
schijnt voort te vloeien enerzijds dat het
overlijden van het slachtoffer Jacques
Nihant, hetgeen zich na de beschikking
van de raadkamer heeft voorgedaan, een
gevolg is van het ongeval van 14 november 1964 en te wijten is aan de onopzettelijke fout die de beklaagde Leroy ten
1aste wordt gelegd, en anderzijds dat de
twee telastleggingen waarover deze zich
moet verantwoorden, verknocht zijn ;
Overwegende dat het misdrijf van
onopzettelijk doden met zwaardere straffen gestraft wordt dan het misdrijf van
onopzettelijk toebrengen van slagen en
verwondingen ;
Om die redenen, het rechtsgebied regelend, vernietigt de beschikking van de
raadkamer van de Rechtfuank van eerste
aanleg te Luik van ll januari 1966;
beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing; verwijst de zaak naar
de anders samengestelde raadkamer van
dezelfde rechtbank.
5 december 1966.- 2e kamer.- Voor·zitter, H. van Beirs, voorzitter. - VeTslaggever·, H. de Waersegger. - Gelijlcluidende conclusie, H. Delange, advocaatgeneraal.

2 6 KAMER. -

5 december 1966.

1° OASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN, MID DEL DAT EEN GEMIS
VAN ANTWOORD OP DE CONOLUSIE
INROEPT.
0NDUIDELIJKHEID.
JY!IDDEL NIET ONTVANKELIJK.
2° BEWIJS.- STRAFZAKEN.- GEVAL
WAARIN DE vVET GEEN BIJZONDER
BEWIJSMIDDEL VOORZIET. - RECHTER
DIE AAN DE VERKLARING VAN DE VERDACHTE MEER GELOOF HECHT DAN AAN

DEZE VAN EEN GETUIGE. - GEEN VERPLICHTING, BIJ ONTSTENTENIS VAN
CONOLUSIE, OM DIE BEOORDELING TE
MOTIVEREN.
1° Is niet ontvankelijk een middel, dat
een gemis van antwoord op de conclttsie
inToept, zoncle1' te bepalen welke eis,
ver•weer· of exceptie niet wenl beantwoonl ( 1).
2° In strafzaken, wannee1' de wet geen
bijzonde1' bewijsmiclclel voor·schr·ijjt, beoonleelt cle r·echter· in feitelijlce aanleg
soever·ein, in feite, de elementen die hem
worden onde1'wor·pen, zoncler· clat hij
ve1'plicht zou zijn, bij gemis van conclttsie dienaangaancle, cle ?'edenen op
te geven waa1•om hij zijn ove1'tuiging op
de ver·Jclar·ingen van de venlachte ee1'dM·
clan op deze van een getttige !weft gestettncl (2).
(DALBO, T, URBAIN.)
ARREST,
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 29 j1.mi 1966 in hager beroep
gewezen door de Oorrectionele Rechtbank
te Bergen;

I. In zover de voorziening gericht wordt
tegen de beslissing op de strafvordering
die tegen eiser is ingesteld :
Over het middel afgeleid uit de schending van artikel 97 van de Grondwet,
door·dat de rechtbank, om eiser te veroordelen, haar overtuiging gegrond heeft
op diens dubbelzinnige verklaring aan de
verbaliserende agenten, zonder nader te
bepa.len waarmn ze geen rekening hield
1net de door eiser ingeroepen verklaring
van Mevrouw 0. en zonder te antwoorden
op de middelen van de conclusie, en haar
uitspraak heeft doen steunen op gronden
in strijd met de objectieve gegevens van
het dossier :
Overwegende dat het middel, in zover
dit het bestreden vonnis verwijt niet op
eisers conclusie te hebben geantwoord,
niet ontvankelijk is, daar het niet zegt
op welke eis, verwering of exceptie de

(1) Cass., 8 maart 1965 (Bttll. en PASIC.,
1965, I, 696).
(2) Raadpl. cass., 14 juni 1965 (B·ull. en
PASIO,, 1965, I, 1106),
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rechter niet heeft geantwoord; dat het,
wegens zijn onduidelijkheid, evenmm
ontvankelijk is in zover het de rechter
verwijt zijn uitspraak te hebben doen
steunen op gronden in strijd met de
objectieve gegevens van het dossier;
Overwegende voor het overige dat bij
ontstentenis van conclusie hieromtrent
de rechter de reden niet moest aangeven
waarom hij zijn overtuiging heeft menen
te moeten gronden op eisers eigen verklaringen aan de verbaliserende agenten
eerder dan op een door eiser ingeroepen
verklaring van een getuige ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiiile
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en
dat de beslissing overeenkomstig de wet
is ;
II. In zover de voorziening gericht
wordt tegen de beslissing op de bmgerlijke rechtsvordering :
Overwegende dat eiser geen bijzonder
middel aanvoert;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
5 december 1966.- 2e kamer.- Voo?'zitte?·, H. van Beirs, voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. Perrichon.- Gelijlcluidende
conclusie, H. Delange, advocaat-generaal.

2e

KAMER. -

6 december 1966.

INKOMSTENBELASTINGEN.
AANSLAG VAN AMBTS\'i'EGE. BELA'STBARE GRONDSLAG' vVELKE INKOMSTEN
BEHELST DIE NIET V'i'ETTELIJK BELASTBAAR ZIJN. WILLEKEURIGE VASTSTELLIN C+ VAN DE BELASTBARE C+RONDSLAG. YERNIETIGING EN NIET VERJ\UNDERING VAN DE AANSLAG.

Het hof van beroep dat, op 1·egelrnatig be?'oep van cle belastingschuldige tegen cle
beslissing van de di1·ecteur van de belastingen, beslist clat de belastbm·e g1·ondslag
waarop cle aanslctg van ambtswege gevestigcl wenl op willel~eurige wijze gevestigcl
wenl ornclat hij inkomsten behelst wellce
niet wettelijlc belastbaar zijn, moet die

aanslag vernietigen ~en rnag het bedrag
ervan niet verrnincle1•en ( 1).
(BELGISOHE STAAT, J\iiNISTER VAN
FINANOIEN, T. DRIESSEN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 9 april 1963 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 25, § 1, 2°, b, en 31, § 1, littera a,
van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, gec9ordineerd bij besluit van
de Regent van 15 januari 1948, cloorclat
het hof van beroep, na te hebben aangenOinen dat verweerder niet de hoedanigheid van rijksinwoner had, beslist dat,
om die reden aileen, de aanslagen in de
Belgische belastingen over de dienstjaren
1953 en 1954 volkomen moeten worden
teniet gedaan, te1·w~jl de inkomsten die
. tot grondslag hebben gediend voor genoeinde aanslagen, in Belgiii verluegen
bedrijfsinkomsten on1.vatten, die belastbaar zijn in de bedrijfsbelasting in dit
land, overeenkomstig de bepalingen van
de artikelen 25, § 1, 2°, b, en 31, § l,
littera a, van voormelde belastingwetten
en het derhalve aan het hof niet toekwam
het gedeelte van de bedrijfsbelasting
betreffende genoemde in Belgiii belastbare inkomsten nietig te verklaren om de
reden die het inroept :
Overwegende dat, volgens de door de
voorziening niet gekritiseerde vaststellingen van het bestreden arrest, a) verweerder accountant en beheerder van
vennootschappen was; dat hij zijn mandaten van beheerder of soortgelijke ambten in Belgische en in Luxemburgse vennootschappen uitoefende; b) dat, gedurende de jaren 1952 en 1953 verweerder
die voorheen zijn woonplaats in Belgiii
had, zijn hoofdverblijfplaats in het GrootHertogdom Luxemburg had;
Overwegende dat de betwisting, v66r
de rechter in feitelijke aanleg, aanslagen
van het dienstjaar 1955, van het dienstjaar 1955, bij navordering van rechten
over de dienstjaren 1951, 1952, 1953 en
(1)
1959,
1960,
nuari
532) ;
1965,

Cass., 4 november 1958 (A1'1', Verb1·.,
blz, 190); 14 juni 1060 (BHll. en PASIC,,
I, 1186); 27 september 1960 en 17 ja·
1961 (Bull. en PAsiC., 1961, I, 94 en
raadpl. cass,, 19 januari 1965 (ibid.,
I, 493).
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navordering van rechten over de dienstjaren 1951 tot 1955, tot voorwerp had;
Overwegende, evenwel, dat de voorziening aileen het beschikkend gedeelte
van het arrest bestrijdt, dat de aanslagen
betreffende de dienstjaren 1953 en 1954
teniet doet, en zij hieromtrent aileen
staande houdt dat de inkomsten die tot
grondslag hebben gediend voor de bedoelde aanslagen « bezoldigingen van
beheerder en van commissaris van vennootschappen op aandelen " met maatschappelijke zetel in Belgie omvatten en
dat, dientengevolge, die aanslagen niet
volkomen konden worden teniet gedaan ;
Overwegende, enerzijds, dat uit geen
enkele vaststeiling van het bestreden
arrest noch uit de stukken waarop het
Hof vermag acht te slaan, volgt dat die
aanslagen gedeeltelijk de inkomsten betreffen bedoeld bij de artikelen 25, § 1,
2°, b, en 31, § 1, litt. a, van de gecoi:irdineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, zoals het middel het beweert ;
Overwegende, anderzijds, dat het arrest, na vastgesteld te hebben dat voornoemde aanslagen regelmatig van ambtswege gevestigd werden maar dat inkomsten die in Belgie niet vermochten aangeslagen te worden in hoofde van eiser
in de belastbare grondslag onwettelijk
begrepen werden, aileen de gehele vernietiging vermocht uit te spreken van
de aanslagen waarvan het dus aannam,
zonder dienaangaande gecritiseerd te
worden, dat zij wiilekeurig gevestigd
werden;
Dat het middelniet kan worden aangenomen;

2° VOORZIENING IN CASSATIE.
VoRM.- MEMoRIE.- lNROMSTENBELASTINGEN.- MEMORIE VAN WEDERANTWOORD. - 0NTVA.NRELIJRHEID. VooRWAARDEN.

1° Het Hof heeft geen bevoegdheid om de
feitelijlce gegevens te onde1•zoelcen wam·op
een middel steunt dat aangevoe1·d wo1'dt
tot staving van de voo1·ziening (1).
2° Een memo1·ie van wederantwoord ingediend dooT de eise1· in zalcen van inlcom~ten.belastingen is enlcel ontvanlcel?:jlc
~nd~en ve1·wee1·der tegen de voo1·ziening
een middel van niet-ontvanlcelijlcheid
opgeworpen heeft (2).
(LANXMER, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

2• RAMER.- 6 december 1966.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 29 januari 1964 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid. uit de
schending van de artikelen 28 van de
gecoi:irdineerde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, 1349 en 1353 van
het Burgerlijk W etboek, doonlat het bestreden arrest zijn instemming betuigt
met de door de directeur gemaakte vergelijkingen tussen de eiser en een belastingplichtige die een soortgelijke handel
drijft, en onder meer verklaart dat de
voornoemde belastingplichtige in hetzelfde gedeelte van de Brusselse agglomeratie een slagers- en vleeswarenzaak
exploiteert, waarin hij gevogelte verkoopt dat volgens de Israelitische ritus
geslacht is en voor dezelfde klanten bestemd is, tm·wijl, eerste ondeTdeel, de door
eiser geexploiteerde slagers- en vleeswarenzaak tijdens de bedoelde dienstjaren niet gelegen was in het gedeelte
van de agglomeratie waar de soortgelijke
belastingplichtige zijn handel drijft (SintGillis), maar te Anderlecht, zodat ten
gevolge van die verwarring tussen de
huidige woonplaats van eiser en de toestand van zijn handel tijdens de bedoelde
dienstjaren de rechter in feitelijke aanleg
de bewijswaarde van het vergelijkings-

1° CASSATIE. BEVOEGDHEID. lNROMSTENBELASTINGEN. MID DEL
HETWELR HET ONDERZOER VAN FEITELIJRE GEGEVENS VEREIST. 0NBEVOEGDHEID VAN HET HoF.

(1) Cass., 5 november 1962 (Bul(en PAsrc.,
1963, I, 299).
(2) Cass., 15 september 1964 (Bull. en PAsrc., 1965, I, 47); 7 december 1965 (ibid., 1966.
I, 473).
.

Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
6 december 1966.- 2eJmmer.- Voo7·zittm·, H. van Beirs, voorzitter. - VeTGelijlcl~tidende
slaggeveT, H. Polet. conclusie, H. Duman, advocaat-generaal.

0ASSATIE,

1967. -
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punt niet nauwkem·ig heeft kunnen beoordelen (schending van artikel 28 van
de gecoordineerde wetten); tweede onderdeel, wegens de verkeerde gegevens waarop de vergelijking stetmt, de rechter in
feitelijke aanleg een onjuist feit in acht
genomen heeft om de bewijswaarde van
een vermoeden te beoordelen (schending
van de artikelen 1349 en 1353 van het
Burgerlijk W etboek) :
Overwegende dat het onderzoek van
de feitelijke gegevens waarop het middel
stetmt, aan de bevoegdheid van het Hof
ontsnapt;
Dat het middel niet ontvankelijk is ;
(Het ove1·ige zonder belang.)
01n die redenen, en zonder acht te
slaan op de memorie van wederantwoord,
die eiser, bij ontstentenis van enig tegen
de voorziening opgeworpen middel van
niet-ontvankelijkheid, niet gerechtigd
was in te dienen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
6 december 1966.-2 8 kamer.- Voorzitter, H. van Beirs, voorzitter· - Ve?'Blaggeve?', H. Valentin. - Gelijkluidende
conclusie, H. Dtunon, advocaat-generaal.

18 RAM. (VOLTALLIGE TERECHTZITTING.)

8 decennber 1966.
1o VOORZIENING IN CASSATIE.
NEERLEG(HNG VAN MEMORIES. -BURGERLIJKE ZAKEN. - JVIEMORIE IN ANTWOORD VAN VERWEERDER.- TERMIJN
VAN DRIE MAANDEN. VRIJE TER·
MIJN.

2° OVEREENKOMST. ONGEOORLOOFDE OORZAAK. 0VEREENKOMST
DIE GEEN GEVOLC+ KAN HEBBEN. DRAAGWIJDTE VAN DIE BEWOORDIN ·
C+EN.
3° OVEREENKOMST. OVEREENKOMST STRIJDIC+ MET DE OPENBARE
ORDE OF MET DE GOEDE ZEDEN TEN
OPZIOHTE VAN DE BEIDE PARTIJEN. SoM BETAALD OF ZA,AK OVERHANDIC+D
TER UITVOERINC+ VAN DE OVEREENKOJ\iST. J\IIACHT VAN DE RECHTER
OM DE EIS TOT TERUC+VORDERING VAN
DIE SOM OF VAN DIE ZAAK TE VERWERPEN. - VooRWA.ARDE.
4° PAND.- BIJKOMEND CONTRACT. BE GRIP,
,50 PAND. CONTRACT NIETIG Br;T C+EBREK AAN VOORWERP, WANNEER RET

HOOFDCONTRACT ONGEOORLOOFD IS. p ANDCONTRA,CT WELK NOCHTA.NS ZELF
RET RARAKTER VAN EEN ONC+EOORLOOFD CONTRACT KA.N HEBBEN.
1° De termijn van drie maanden aan ve?'·
weerder toegestaan voo1· het nee1·leggen
te1· g1·i{fie van het Hof van zijn antwoonl
op een voo1•ziening in bu1·ge1·l~jke zaken
is een vrije termijn (l). (Wet van 25 februari 1925, art. l en 16). (Impliciete
oplossing.)

2° U it de bepaling van artikel 1131 van
het Burgerlijk vVetboek, luidens welke
de 'Ltit een ongeoo?'loofde oo1·zaak aangegane ve1·bintenis geen gevolg kcm hebben, mag e1· niet wonlen afgeleid dat de
Hoven en Rechtbanken de eis tot te?'ttgvonle?'ing moeten ve1·we1pen van hetgeen
betaald of overhandigd wenl clo01· een
contractant aan zijn meclecont1·actant, te1·
uitvoering van een met de openbare onle
of met de goecle zeclen st1·ijclige overeenkomst (2). (Impliciete oplossing.)
3° TYanneer te~· ttitvoe1·ing van een ove?'eenkomst die ten opzichte van de beide
contmcterende partijen stTijdig is met de
openba1·e onle of met de goecle zeclen, een
som betaalcl of een zaak clo01· de ene
pa1·t~j aan de ande~·e overhancligd we:·d,
lean de 1·echte1' de eis tot teTugvorde?'tng
van die som of van die zaak venverpen,
indien die ve~we1·ping doo1· cle bescherming van de suciale onle geboclen is (3).
4° Het pandcontmct is een bijkomend
cont1·act in clie zin clat het cle zeke1·heicl
van een schttld ttitmaakt.
5° Ofschoon het een bijkomend contmct is,
en bijgevolg nietig bij gebrek aan V001'werp wannee1' het hoofdcont?·act krachtens de a1·tikelen 1131 en 1133 van het
Burge1·lijk Wetboek nietig is, lean het
panclcont1·act zelf het karakter hebben
van een met de openba1·e m·de of met de
goecle zeclen st1·ijclig contract.
(ROLIN-JACQUEMYNS, T.

C+ODELAINE.)

ARREST,
HET HOF ; Gelet op het bevelschrift verleend door de heer eerste voorzitter op 25 oktober 1966, waarbij beslist
wordt dat de zaak in voltallige terechtzitting zal worden behandeld ;
(1) (2) en (3) Zie de conclusie van het openbaar ministerie, met verwijzingen, in Bttll.
en PASIO., 1967, I, blz. 435.
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19 mei 1964 door het Hof van b~roep
te Luik gewezen;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen ll08, ll26,
ll31, ll33, ll34, 1319, 1320, 1322, 2071,
2072, 2078 van het Burgerlijk W etboek,
1, 4 en 10 van de wet van 5 mei 1872
op het pand en 97 van de Grondwet,
doo?"dat het bestreden arrest, na de beide
op 5 juni 1961 door partijen gesloten
overeenkomsten te hebben beschreven
houdende overgave en vrij beheer van
e~n handelszaak en na te hebben gepremseerd « dat de goede afloop der verrichtingen moest gewaarborgd worden door
de afgifte aan gedaagde in hoger beroep
(thans verweerster) van waarden aan
toonder voor een bedrag van 180.000 fr.
waarvan zij eigenares zou worden al~
schadevergoeding in geval van ontbinding "• heeft verklaard enerzijds "dat de
voornaamste beweegreden van eiser in
hoger beroep (thans eiser) om de exploi.tatie over te nemen ... is geweest de
V?ortzetting van b.uitenechtelijke betrekkmgen te begunst1gen ... ll en anderzijds
« dat gedaagde in hoger beroep niet aileen
op de hoogte was van voornoemde betrekkingen en van het ongeoorloofd doel dat
eiser .i!l hoger beroep nastreefde, maar
dat ZIJ welbewnst voordeel nit die toestand heeft getrokken door eiser in hoger
beroep bijzondere zware voorwaarden
op te leggen, zoals ... het eisen van de
onmiddellijke vestiging van een pand
dat buiten verhonding staat met de verr~?hting ll, om nit die overwegingen in
ZIJn gronden te beslniten " ... dat bedoelde overeenkomsten een oorzaak hebben die strijdig is met de gcede zeden
en dat zij bijgevolg, nietig zijn; en dat
zodra beide partijen zich het ongeoorloofd doel van de overeenkomsten hebben
toegeeigend, noch de hoofdvordering ...
(strekkende tot hun uitvoering voor het
verleden en tot ontbinding met schadevergoeding voor de toekomst), noch de
tegenvordering die ingesteld is ... om
ternggave te verkrijgen van de vrijwillig
betaalde of in pand gegeven bedragen
en waarden, knnnen worden ingewilligd ll
en in zijn beschikkend gedeelte, door het
teniet doen van het vonnis van de eerste
rechter, te beslissen dat de voornoemde
hoofd- en tegenvordering " niet ontvankelijk ll zijn, te1•wijl, ee1'ste onderdeel, de
reden betreffende de met de goede zeden
strijdige oorzaak en het ongeoorloofd
doel van de « overeenkomsten ll niet
nanwkenrig is en in het onzekere Iaat of
volgens de rechter, deze reden uitsluitend

toepasselijk is op de twee overeenkomsten
van overgave en beheer van de handelszaak, of zich, integendeel, ui.tstrekt tot
de pandovereenkomst (schending van
artikel 97 van de Grondwet); dat in de
eerste ~nderstelling het beschikkend ged~elte, 111 zover het betrekking heeft op
dit deel van de tegenvordering dat strekt
tot ternggave van de in pand gegeven
effecten met hun vrnchten op geen enkele
grand steunt (schending van artikel 97
van de Grondwet); dat in de tweede
onderstelling, de uitbreiding tot de inpandgeving van effecten van voornomnde
grond van nietigverklaring van de contracten van overgave en beheer van een
handelszaak, het bijkomend karakter
van het pand miskent (schending van
~~ artikelen 2071 en 2072 van het BurgerhJk W etboek en 1 van de wet van 5 mei
1872) en de gelegenheid tot vernietiging
van het pand verwart met de oorzaak
ervan (schending, bovendien, van de artikelen ll08, ll26, ll31, 1133, 1134 van
hetzelfde Wetboek en van artikel 97 van
de Grondwet), tweede onde1'deel de reden
die werd aangevoerd ter recht~raardiging
v.an he~ v~rwerpen van « de tegenvordermg ~1e mgesteld is om ternggave te
yerkriJgen van de vrijwillig betaalde of
m pand. ge~ev:en bedragen en waarden ,,
dnbbelzmmg IS doord~t zij het mogelijk
maa~t de hoedamghmd van " vrijwillige
betalmg ll al dan niet aan de in pand
gegeven waarden toe te kennen (schending ..van artik~l 97 van de Grondwet);
terWtJl het we1geren van de ternggave
van .. d~ . voorno~mde waarden wegens
« VriJWilhge betalmg ll tegenstrijdig is met
de andere gronden van het arrest die de
vestiging van het pand• betreffen (schending v~n artikel 97 van de Grondwet),
de beWIJskracht van de conclnsie van eiser
miskent die bij zijn tegenvordering de
ternggave van het pand nastreeft als
een gevolg van de vernietiging van de
hoofdovereenkomsten en aldns elke nitV?eri~g of beta~ing van het pandcontract
mtshut (schending van de artikelen 1319,
1320, 1322. van het Burgerlijk \Vetboek)
el?- bovendien de regel schendt die verb!8dt over het pand te beschikken zonder
machtiging van de rechter en bniten de
dwingend do?r de wet vastgestelde vormen (schendmg van de artikelen 2078
van het Burgerlijk Wetboek en 4 en 10
van de wet van 5 mei 1872) :
W at het eerste onderdeel betreft :
. Overwegende dat, volgens de vaststellmgen van het arrest, partijen op 5 juni
1961 twee overeenkomsten hebben geslo-
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eiser van een verweerster toebehorende
handelszaak, voor cafe bestemd, tot voorwerp heeft en de andere het onmiddellijk
genot dat eiser zal hebben van het cafe
onder vorm van " vrij beheer "• en dat
bovendien, bij een van die overeenkomsten, waarden aan toonder aan verweerster worden in panel gegeven door eiser
tot zekerheid van de nakoming van de
verbintenissen van deze laatste; dat het
arrest preciseert dat de onmiddellijke
vestiging van dit panel door verweerster
werd geeist en door eiser werd toegestaan
« wegens het nagestreefde ongeoorloofd
doel ";
Overwegende dat het arrest, door vervolgens te beslissen dat " de bedoelde
overeenkmnsten" een oorzaak hebben
die strijdig is met de goede zeden, ondubbelzinnig te kennen geeft dat de tussen partijen gesloten overeenkomsten, en
onder meer de vestiging van het panel,
een oorzaak hebben die strijdig is met de
goede zeden ;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de tegenvordering
van eiser strekte tot de teruggave, enerzijds, van bedragen die hij aan verweerster had betaald ter uitvoering van de
overeenkomsten van 5 jm1i 1961 en, anderzijds, van de waarden aan toonder die
hij haar, bij een van de overeenkomsten,
in panel had gegeven ;
Overwegende dat het hof van beroep,
door te verklaren dat de tegenvordering
tot verkrijging van "teruggave van de
vrijwillig betaalde of in panel gegeven
bedragen en waarden >> niet kan worden
ingewilligd, dLlidelijk beslist dat de eis
niet kan worden ingewilligd, noch wat
de teruggave van de vrijwillig betaalde
bedragen betreft, noch wat de teruggave
van de in panel gegeven waarden aangaat;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
scheriding van de artikelen 6, 544, 549,
llOS, 1126, 1131, 1133, 1134, 1235, 1376,
1967, 2071, 2072, 2073, 2078, 2079 van
het Burgerlijk Wetboek, I, 4 en 10 van
de wet van 5 mei 1872 op het panel, 337,
414, 415, 416 van het vVetboek van burgerlijke rechtsvordering, van de rechtsspreuk In pa1'i causa tuTpitttdinis cessat
1·epetitio en van artikel 97 van de Grondwet, doonlat het hof van beroep, waarbij
regelmatig aanhangig gemaakt is, enerzijds, de hoofdvordering van verweerster
.strekkende tot betaling door eiser van

verschillende bedragen tot uitvoering van
twee op 5 juni 1961 tussen partijen gesloten overeenkomsten van overgave en
beheer van een handelszaak en terzelfdertijd strekkende tot de ontbinding van
die overeenkomsten met betaling van
schadevergoeding, en, anderzijds, de
tegenvordering van eiser die ertoe strekt
de nietigheid van de overeenkomsten te
doen uitspreken en, bijgevolg, verweerster te horen veroordelen mn hem het
bedrag van 180.000 frank, betaald tot
uitvoering van de contracten, terug te
geven, alsmede de effecten die eiser in
panel heeft gegeven tot waarborg van
zijn contractuele verbintenissen, samen
met de sinds die afgifte vervallen coupons,
het beroepen vonnis heeft teniet gedaan
en voornoemde vorderingen niet-ontvankelijk heeft verklaard op grond " dat de
voornaamste beweegreden van eiser in
hoger beroep (thans eiser) om bedoelde
exploitatie over te nmnen is geweest de
voortzetting van buitenechtelijke betrekkingen te begunstigen ., ; dat geclaagde in hoger beroep (thans verweerster) niet alleen op de hoogte was van
voornomnde betrekkingen en van het
ongeoorloofd doel dat eiser in hoger beroep nastreefde, maar clat zij welbewust
voordeel uit die toestand heeft getrokken
door eiser in hoger beroep bijzonder
zware voorwaarden op to leggen, zoals
de samenvoeging van een interest tegen
8 t. h. per jaar op de aankoopprijs van
de hanclelszaak en de gelijktijcligo betaling van een huurprijs voor de exploitatie
van dezelfde handelszaak, alsook het
eisen van de onmidclellijke vestiging van
een panel dat buiten verhoucling staat tot
de verrichting ; clat uit die overwegingen
volgt dat de bedoelde overeenkomsten
een oorzaak hebben die strijdig is met de
goecle zeclen en, bijgevolg, nietig zijn en
dat zodra beide partijen zich het ongeoorloofcl doel van de overeenkomsten hebben
toegeeigencl, noch de hoofdvorclering ,.,
noch de tegenvordering ,. om de teruggave te verkrijgen van de vrijwillig betaalde of in panel gegeven bedragen en
waarclen, kan worden ingewilligcl, tm·wijl
de vernietiging van de overeenkomsten
van 5 juni 1961 om de him·boven bepaalde
redenen, die van de bijkomende inpandgeving bij gebrek aan voorwerp, meebracht ; tenvijl de in panel gegeven
effecten dm·halve door eiser, die eigenaar
ervan is, ko:nden worden teruggevorclerd
van verweerster die de effecten zoncler
recht onder zicll had en de regelmatig
ingestelde tegenvordering tot teruggave
van het panel en van de voortgebrachte
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vruchten bijgevolg ontvankelijk en gegrond was (schending van de artikelen ll08, ll26, 1131, ll33, ll34, 1235,
1376 van het Burgerlijk Wetboek en,
voor zoveel als nodig, van de artikelen 544, 549, 2071, 2072, 2073, 2078,
2079 van hetzelfde wetboek, 1, 4, en 10
van de wet van 5 mei 1872, 337, 414,
415, 416 van het Wetboek van bmgerlijke rechtsvordering en 97 van de Grondwet) en teTwijl het hof van beroep, door
het beschikkend gedeelte van zijn beslissing, waarbij als niet ontvankelijk wordt
afgewezen het eerste punt van voornoemde tegenvordering, hetwelk de teruggave van de vrijwillig betaalde bedragen
betreft, tot het tweede punt van die
vordering uit te breiden, de rechtsspreuk
In pa1•i cattsa tw·pitudinis cessat ?'epetitio
heeft geschonden en de artikelen 6, 1131,
ll33 en 1967 van het Burgerlijk V{ etboek
die deze spreuk huldigen :
Overwegende, enerzijds, dat indien het
pandcontract een bijkomend contract is,
in die zin dat het tot zekerheid van een
schuld strekt, het echter zelf een overeenkomst kan zijn die strijdig is met de
openbare orde en met de goede zeden ;
dat uit de in het antwoord op het tweede
middel overgenomen vaststellingen van
het arrest blijkt dat dit voor de pandovereenkomst van 5 juni 1961 het geval
is;
Overwegende, anderzijds, dat de rechter heeft kunnen oordelen dat de bescherming van de sociale orde de verwerping vereiste van de eis tot terugvordering van de prestaties door eiser verricht
ingevolge de immorele overeenkomsten
van 5 jcmi 1961, inzonderheid tot terugvordering van de door eiser in pand gegeven waarden aan toonder ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.

8 december 1966. 1e kamer (voltallige terechtzitting).
V ooTzitte1',
H. Bayot, eerste voorzitter. - Ve?·slaggeve?', Baron Richard. Gelijkluiclencle
conclusie, H. R. Hayoit de Termicourt,
procureur-generaal.- Pleite?'S, HH. Dassesse en Struye.

1e KAMER. -

8 december 1966.

1° HUUR VAN WERK. - ARBEIDSOVEREENKOMST. WERKNIAN TEN

DIENSTE VAN EEN ZELFDE ONDERNE1\'IING GEDURENDE TEN 1\'IINSTE EEN
M.A.AND ZONDER ONDERBREKING. WERKNIAN DIE EEN ARBEIDSONGESCHIKTHEID ONDERGAAT TEN GEVOLGE
VAN 'l:EN ZIEKTE OF VAN EEN ONGEVAL
ANDER DAN EEN ARBEIDSONGEVAL OF
EEN ONGEVAL OP DE WEG VAN HET
WERK OVERKOMEN.
RECHT OP
80 T. H. VAN HET NORMAAL LOON GEDURENDE ZES OF GEDURENDE ZEVEN
DAGEN.

2° RUUR vAN .WERK. -

ARBEIDSOVEREENKOMST.- WERKMAN DIE EEN
ARBEIDSONGESCHIKTHEID ONDERGAAT
TEN GEVOLGE VAN EEN ZIEKTE OF VAN
EEN ONGEVAL ANDER DAN EEN ARBEIDSONGEVAL OF EEN ONGEVAL OP
DE WEG VAN HET WERK OVERKOMEN.
-RECHT OP 80 T. H. VAN HET NORMAAL LOON GEDURENDE ZEVEN DAGEN.
VERTREKPUNT VAN DIE TERMIJN
VAN ZEVEN DAGEN.

3° HUUR vAN WERK. - ARBEIDSOV'EREENKOMST.- WERKMAN DIE EEN
ARBEIDSONGESCHIKTHEID ONDERGAAT
TEN GEVOLGE VAN EEN ZIEKTE OF VAN
EEN ONGEVAL ANDER DAN EEN ARBEIDSONGEVAL OF EEN ONGEVAL OP DE
vVEG VAN HET vVERK OVERKOMEN. 0NGESCHIKTHEID DIE GEDURENDE DE
OPSCHORSING VAN DE UITVOERING VAN
HET ARBEIDSCONTRACT EEN AANVANG
NEEMT, 0MSTANDIGHEID DIE HET
RECHT VAN DE WERKMAN OP 80 T. H.
VAN ZIJN NORMAAL LOON NIET UITSLUIT VOOR DE PERIODE VAN ZES OF
ZEVEN DAGEN, VOLGENS HET GEVAL,
VERLOPEND NA HET EINDE VAN DE
SCHORSING VAN DE UITVOERING VAN
HET ARBEIDSCONTRACT, INDIEN DE
ARBEIDSONGESCHIKTHEID GEDURENDE
DIE PERIODE VOORTDUURT.
1 o De we?"kman, die zoncle?' oncle?"b?"eking

geclu?"ende ten minste een maancl in
clienst van dezelfde oncle?'neming is gebleven, lweft, wannee?' hij een a?·beiclsongeschilctheicl onclm·gaat ten gevolge van
een ziekte of van een ongeval ancle1• clan
een m·beiclsongeval of een ongeval op cle
weg van het wedc ove?'kornen, ?"echt op
80 t. h. van zijn nm·rnaalloon gedu?·encle
zes clagen, indien hij zich bevinclt in
het geval bepaalcl bij m·tikel 29, § 1,
lid 5, van de wet op cle a?"beiclsove?·eenkornst, en gecltwencle ze1;en clagen in de
ancle?"e gevallen. (Wet van 10 maart
1900 gewijzigd bij de wet van 10 december 1962, art. 29, § 1, lid 1, 5 en 6.).

-4542° De pet·iocle van zeven clagen, geclu1·encle
welke de we1'kman, clie een m·beiclsongeschiktheicl oncle1·gaat ten gevolge van een
ziekte of van een ongeval andet· clan een
a1·beiclsongeval of een ongeval op cle weg
van het we1·k ove1·komen, 1'echt heeft
k1·achtens cwtikel 29, § 1, van de wet op
de a1'beidsove1·eenkomst op 80 t. h. van
zijn loon, gaat in de dag volgencl op de
ee1·ste we1·lcclag na het begin van de
a?'beiclsongeschilctheid; die caTenstijd ( 1)
is echte1· niet van toe1Jassing, wanneet'
cle aTbeidsongeschiktheicl ten minste
vee1'tien dagen duu1·t. (Wet van 10 maart
1900, gewijzigd bij de wet van 10 december 1962, art. 29, § 1, lid 2 en 3.)
3° De omstandigheicl clat een weTlcman
gedzt?'encle cle scho1·sing van de uitvoe1·ing
van zijn werk cloo1' weTlcongeschiktheid
aangetast is, vooTtvloeiende uit een ziekte
of uit een ongeval ande1· dan een a?·beidsongeval of een ongeval op de we.g vcm
het we1·k oveTkomen beTooft hem niet
van het hem biJ. cwtikel 29, § 1, van de
wet op de m·beidsove?'eenlcomst e1·lcencl
?'ccht, om 80 t. h. van zijn loon te innen
geclzwencle cle 1Je1·iode van zes of zeven
clagen, volgens het geval, veTlopencl na
het einde van de scho1·sing van de uitvoe?·ing van het cwbeidscont?·act, mits cle
m·beidsongeschilctheid gedu?·ende die pen:ode heeft vooTtgeclztunl. (Wet van
10 maart 1900, gewijzigd bij de wet
van 10 december 1962, art. 29, § l.)
(DEMARS, T. DE:MASY.).

ARREST.

HET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, in laatste aanleg op 18 septem.ber 1964 gewezen door de Werkrechtersraad te Dinant, kamer voor werklieden;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 28bis, littera a,
28tM', 28septies, 29, inzonderheid § 1,
29bis en 29ter van de wet van 10 maart
1900 op de arbeidsovereenkomst (artikel 28bis, littera a, gewijzigd bij artikel13 van de wet van 4 maart 1954, artikel 28teJ•, gewijzigd bij dezelfde wetsbe-

(1) Betreffende de betekenis van de bewoordingen «die carenstijd ,, raadpl. het verslag
van de Commissie van Tewerkstelling, Arbeid
en Sociale Voorzorg van de Senaat (Pm·Z.
Doc., Senaat, sessie 1961-1962, nr 426, biz. 17)

paling en bovendien aangevuld bij artikel ll van de wet van 10 december 1962,
artikel 28septies ingevoegd bij artikel 10
van de wet van 20 juli 1960 en aangevuld
bij artikel 14 van deze van 10 december
1962, artikel 29 ingevoegd bij artikel 17
van de wet van 10 december 1962, artikel 29bis ingevoegd bij artikel 18 van
dezelfde wet en artikel 29te1' ingevoegd
bij artikel 19 van dezelfde wet), doo?·dat
de bestreden sententie, zonder te betwisten dat de ongeschiktheid, die een gevolg
is van het ongeval dat eiser op ll maart
1964 had getroffen, heeft voortgeduurd
na de datmn die door verweerder voor de
hervatting van de arbeid werd vastgesteld, dit is op 12 maart 1964, de vordering van eiser tot betaling van zes dagen
loon als gewaarborgd weekloon afwijst,
aileen op grond dat voornoemd ongeval
op 11 maart 1964, op een ogenblik dat de
arbeidsovereenkomst geschorst was, heeft
plaatsgehad, tenvijl de bedoelde ongeschiktheid, overkomen tijdens de schorsing van de arbeidsovereenkomst wegens
slecht weder, maar die blijft voortduren
na de datum_ waarop het slachtoffer, zonder het ongeval, de arbeid zou hervat
hebben, de werkman, voor die laatste
periode, recht geeft op 80 t. h. van zijn
normaal loon gedurende hoogstens zeven
dagen :
Overwegende dat, ·volgens artikel 29,
§ 1, eerste en zesde lid, van de wet van
10 maart 1900 op de arbeidsovereenkomst, gewijzigd bij artikel 17 van de
wet van 10 december 1962, ingeval van
arbeidsongeschiktheid ten gevolge van
ziekte of ongeval, ander dan een arbeidsongeval of een ongeval op de weg naar
of van het werk, de werkman, die zonder
onderbreking gedciTende ten minste een
maand in dienst van dezelfde werkgever
is gebleven, ten laste van zijn werkgever
recht heeft op 80 t. h. van zijn normaal
loon gedm·ende een periode van zeven
dagen ; dat, in het geval bepaald bij
lid 5, die periode op zes dagen wordt
teruggebracht;
Overwegende dat naar luid van artikel 29, § 1, lid 2, de periode van zeven
dagen ingaat de dag volgend op de
eerste werkdag na het begin van de
arbeidsongeschiktheid; dat echter, naar
luid van lid 3, die carenstijd niet van

en het verslag van de Commissie van Tewerkstelling en Arbeid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers (Pw·l. Doc., Kamer, sessie
1961-1962, nr 369-4, biz. 5).

-455toepassing is als de arbeidsongeschiktheid
ten minste veertien dagen duurt ;
Overwegende dat nit artikel 29 van de
wet van 10 maart 1900, gewijzigd bij die
van 10 december 1962, ofuit enige andere
wetsbepaling niet blijkt dat het recht va.n
de werkman op het gewaarborgd weekloon onderworpen is aan de voorwaarde
dat de a.rbeidsongeschiktheid ten gevolge
van ziekte of ongeval zich heeft voorgedaan op een ogenblik dat de uitvoering
van de arbeidsovereenkorn.st niet geschorst was ;
Overwegende weliswaar dat, wanneer
de arbeidsongeschiktheid bepaald bij artikel 29, § 1, zich tijdens de schorsing
voordoet, de werkman op geen enkelloon
recht heeft zolang dat de uitvoering van
de overeenkomst geschorst is, maar dat
wanneer de ongeschiktheid na de schorsing voortduurt de werkn~an zich, pr.incipieel, vanaf de dag waarop de schor~mg
eindigt, kan beroepen op de ongeschiktheid die blijft bestaan ;
Dat de omstandigheid dat de ongeschiktheid zich heeft voorgedaan tijdens
de schorsing van de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst zich aileen tegen de
verkrijging van het gewaarborgd loon
zou kunnen verzetten, indien de bij artikel29, § 1, lid 2 en 3, bepaalde tijc_lruimte
verstreken was voordat de schors1ng van
de uitvoering van de overeenkomst eindigt;
Overwegende dat de sententie, om te
beslissen dat eiser geen recht had op hot
gewaarborgd loon, uitsluitend hierop
steunt dat het ongeval op l l maart 1964
heeft plaats gehad terwijl de arbeidsovereenkomst geschorst was " ;
Overwegende dat nit de voorafgaande
overwegingen volgt dat die vaststelling
niet volstaat om wettelijk het bestreden
beschikkend gedeelte te rechtvaardigen ;
dat derhalve de rechter het in het middel
aangeduid artikel 29 van de wet van
10 maart 1900 op de arbeidsovereenkomst, gewijzigd bij artikel 17 van de
wet van 10 december 1962, heeft geschonden;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt de bestreden sententie; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerder in de kosten; verwijs1;
de zaak naar de Werkrechtersraad te
N amen, kamer voor werklieden.
8 december 1966. - 1 e kamer.- Vom·zittm·, H. Bayot, eerste voorzitter. Ve1·slaggeve1·, H. Polet.- Gelijkluidende

conclusie, H. R. Hayoit de Termicourt,
procureur-generaal.- Pleite1·, R. Philips,

1e

KAMER.-

9 december 1966,

ARBEIDSONGEVAL. VERBOD OM
DE SCHADEVERGOEDING MET DE FORFAITAIRE VERGOEDINGEN TE CUMULEREN.- KWALIFIOATIE GEGEVEN DOOR
DE CORRECTIONELE RECHTER AAN DE
SCHADE WELKE VOORTSPRUIT UIT DE
FYSIOLOGISCHE HINDER. KWALIFICATIE DIE ZIOH NIET OPDRINGT AAN DE
RECHTER WELKE KENNIS NEEMT VAN
DE EIS VAN DE GETROFFENE, DIE ERTOE
STREKT EEN FORFAITAIRE VERGOEDING
TE BEKOMEN. VERPLIOHTING VOOR
DEZE RECHTER NA TE GAAN OF DE EIS
STREKT TOT HET HERS TEL VAN DEZELFDE SCHADE ALS DillGENE WAAROP
DE VOOR DE CORREOTIONELE RECHTER
GEBRACHTE EIS BETREKKING HAD.

Aangezien artikel 19, lid 4, van de gecoih·dineenle wetten bet1·efjencle de ve1·goeding
elm· schacle voo1·tspruitende uit de m·beidsongevallen, het c~trnule1·en ve1·biedt van de
k1·achtens bedoelde wetten toegekende
fo1'faitai1'e ve1·goedingen rnet de ve1·goedingen naar gerneen 1'echt toegekend
wegens rnateriele schade, rnoet de 1·echter,
die uitspmak client te doen op een eis
tot fo1'faitai1·e ve1·goeding, nagaan of de
schade wacwvan de con·ectionele 1'echter
het herstel !weft bevolen onde1' de benarning van " rno1·ele schacle " niet dezelfde
is, althans gedeeltel~j lc, als die tot herstel waarvan een forfaitaire ve1·goeding
wo1•dt gevonlenl ( 1).
(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
«ZURICH "• T. CORNELIS.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 28 oktober 1964 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te Leuven ;
Over het middel afgeleid uit de schen-

(1) Raadpl. cass., 17 mei 1953 (A''''· Verbr.,
1953, blz. 610); 25 mei 1951! (ibid., 1959,
blz. 765); 22 januari 1960 (ibid., 1960,
blz. 462).
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van 13 december 1945 betreffende de
vergoeding der schade voortspruitende
uit ongevallen die zich op de weg naar
of van het werk voordoen, 1, 2 (gewijzigd
door artikel 1 van de wet van 10 juli
1951), 9, 19, inzonderheid lid 4 (artikel10,
1°, van de wet van 10 juli 1951), van de
wetten betreffende de vergoeding van de
schade voortspruitende uit arbeidsongevallen, gecoiirdineerd op 28 september
1931, en 97 van de Grondwet, doonlat het
bestreden arrest eiseres veroordeelt tot
betaling aan verweerder, we gens blijvende en gedeeltelijke ongeschiktheid tot
arbeid, van de integrale forfaitaire vergoeding bepaald door voormelde gecoiirdinecrde wetten, op grand « dat de correctionele rechter aan appellant (thans
verweerder) alle vergoeding wegens materiele schade heeft geweigerd en hen~
uitsluitend een vergoeding heeft toegekend wegens morele schade, omvattende
de door hem vermelde bestanddelen, namelijk pijn en smart, verminking en bestendige werkonbekwaamheid ,, zonder
rekening ermee te houden dat, onder de
elementen welke de correctionele rechter
aldus samengebracht had onder de benaming. " 1norele schade " en waarvoor hij
verweerder een globale vergoeding van
150.000 frank had toegekend ten laste
van de derde aansprakelijke voor het
ongeval, in werkelijk:heid ten dele de
elementen van de materiele sehade terug
te vinden waren die voortsproot nit de
blijvende en gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid welke verweerder opgelopen
had ingevolge een ongeval dat ten laste
van eiseres recht gaf op de wettclijke
forfaitaire vergoedingen, terwijl de vergoedingen, versehnldigd nit kracht van
de wetten op de vergoeding van de nit
arbeidsongevallen spruitende sehade, niet
n~ogen gecumuleerd worden met
de
gemeenrechtelijke schadevergoeding, en
tenv~jl, derhalve, de rechter de wettelijke
vergoedingen, die verweerder wegens zijn
blijvende en gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid toekwamen, had moeten verminderen in zover de gemeenrechtelijke
vergoeding van 150.000 frank reeds datzelfde nadeel herstelde (schending van
alle hierboven aangeduide wetsbepalingen), en terwijl, nn de rechter niet heeft
onderzocht of zulks niet het geval was,
de beslissing die weigert tot de gevorderde
vermindering over te gaan, niet naar de
eis van de wet met redenen is omkleed
(schending van artikel 97 van de Grandwet) :
Overwegende dat artikel 19, lid 4, van

de gecoiirdineerde wetten betreffende de
vergoeding der schade voortspruitende
nit arbeidsongevallen, het cumnleren verbiedt van de uit evengenoemde wetten
voortvloeiende forfaitaire vergoedingen
met de schadevergoeding wegens materiele schade toegekend naar het gemeen
recht;
Overwegende dat verweerder, slachtoffer van een verkeersongeval op de weg
naar het werk, zich tijdens het strafgeding tegen de dader van het ongeval bur.gerlijke partij heeft gesteld; dat de correetionele rechtbank dienaangaande uitspraak doende bij vonnis van 4 maart
1960, na er op te hebben gewezen, enerzijds, dat het niet bewezen is dat uit de
15 t. h. bestendige werkonbekwaamheid,
door het slachtoffer opgelopen, een materiele schade zou lnmnen sprni·l!en, anderzijds, dat het slachtoffer « weliswaar
meer hinder en vennoeienis zal ondervinden in de nitoefening van zijn beroep,
hetgeen de toekenning van de schadeloosstelling wegens morele schade rechtvaardigt ,,
een
globale
som van,
150.000 frank min een reeds uitbetaald
bedrag, toekent wegens " morele " schade
spruitende nit pijn en smart, verminking
en « bestendige werkonbekwaamheid zeals hierboven bepaald " ;
Overwegende dat het bestreden vonnis, uitspraak doende over de eis van
verweerder die, op grand van een bestendige en gedeeltelijke ongeschiktheid tot
werken van 15 t. h., betaling vorderde
van de bij hogergenoemde gecoiirdineerde
wetten vastgestelde forfaitaire vergoedingen, de eis inwilligt en daartoe overweegt dat, bij voornoemd vonnis van
4 maart 1960, geen vergoeding wegens
« materiele " schade, doch nitslnitend een
vergoeding wegens « morele " schade werd
toegekend « omvattende de vermelde
bestanddelen, namelijk pijn en smart,
verminking en bestendige werkonbekwaamheid " ;
Overwegende dat de kwalificatie door
de rechter gegeven .aan de schade sprnitende nit een fysiologische hinder niet
beslissend is daar, met het oog op de toepassing van de artikelen 2 en 19 van
meergenoemde wetten, client nagegaan te
worden of de schadevergoeding, die de
getroffene overeenkomstig de regels van
het gemeen recht toegekend wordt, bestemd is om hetzelfde materieel nadeel te
herstellen als datgene dat door de forfaitaire vergoedingen gedekt wordt ;
Overwegende dat het bestreden vonnis
uitslnitend steunt op de kwalificatie
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welke de correctionele rechter, bij het
toekennen van vergoedingen overeenkomstig de regels van het gemeen recht,
aan de schade heeft gegeven, zonder na
te gaan of die schade, door die rechter
bedoeld onder de kwalificatie " morele
schade », niet gedeeltelijk dezelfde is als
die tot herstel waarvan een forfaitaire
vergoeding werd gevorderd ;
Dat mitsdien de bestreden beslissing
niet wettelijk verantwoord is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis behalve in zover daarbij de
hogere beroepen ontvankelijk werden
verklaard; beveelt dat melding van dit
arrest zal gemaakt worden op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing;
en gelet op het enig artikel van de wet
van 20 maart I948, veroordeelt eiseres
in de kosten; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de rechtbank van eerste aanleg
te Mechelen, rechtdoende in hoger beroep.
9 december I966.- I e kamer.- Voorzitter·, H. Belpaire, raadsheer waarnemend
voorzitter.- Verslaggever·, H. Delahaye.
Gelijlcluidende conclusie, H. Krings,
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. De
Bruyn en Dassesse.

I e KAMER. -

I0

BETAALDE

9 december 1966.

FEESTDAGEN.

ARTIKEL 5 VAN DE BESLUITWET VAN
25 FEBRUA.RI I947. - VooRWA.A.RDEN
VAN WERKGETROUWHEID VERVULD.RECHT VA.N DE A,RBEIDER OP DE UIT·
BETA,LING VAN HET LOON VOOR DE
FEESTDA,G WA,A,ROP IS GESTAAKT.

TWAALF WERKDA,GEN DIE DE WETTELIJKE FEESTDAG VOORAFGA,AN.- VER·
WORVEN RECHT VAN DE A,RBEIDER OP
DE UITBETALING VAN HET LOON VOOR
DEZE FEESTDAG.

3° BETAALDE

FEESTDAGEN.

SCHORSING OF EINDE VAN HET A.RBEIDSCONTRACT DAT VALT BINNEN DE
TWAALF DA,GEN DIE DE FEESTDAG
VOORAFGAAN.- VERPLICHTING VAN DE
WERKGEVER IN WIENS DIENST DE A.R·
BEIDER WAS GEDURENDE DIE TWAALF
DAGEN.

I 0 Ar·tilcel 5 van de besluitwet van 25 fe-

bruari 194.7 betr·efjende het toelcennen
van loon aan de arbeider·s vom· een bepaald aantal feestdagen per jaar, lcent
bij vM·wijzing naar ar·tilcel 1 aan alle
personen die onder· rneer· door een ar·beidscontr·act zijn vM·bonden en de voorwaar·den van wedcgetr·ouwheid VM'vullen,
bepaald lcr-achtens artilcel 8, het recht
toe op de uitbetaling van hun rwr·rnaal
loon op de gewone betaaldag voor ellce
feestdag waar·op zij niet gewerlct hebben (I).

2° De atbeider·, die de voorwaar·den van
werlcgetr·ouwheid ver·vult wellce voorzien
wotden in de ar·tilcelen 10, 11 en 12 van
het besluit van de Regent van 2 apr·il
1947 tot bepaling van de algernene
rnodaliteiten van uitvoer·ing van de besluitwet van 25 febr·uar·i 1947, en onder•
rneer· de voorwaar·de vervult gerlurende
ten rninste een dag gewM·kt te hebben
in de per·iode van twaalf werlcdagen wellce
aan de feestdag voomfgingen, heeft een
verworven recht op de uitbetaling van
het loon voor· die feestdag, zelfs zo ondertussen het ar·beidscontr·act een einde
heeft genornen.

VOORWAA.RDEN VAN WERKGETROUW·
HEID VOORZIEN IN DE ARTIKELEN IO,
ll EN I2 VAN HET BESLUIT VAN DE
REGENT VA,N 2 APRIL I947. ARBEIDSCONTRA,CT DAT GESCHORST WORDT
OF EEN EINDE NEEMT BINNEN DE

3° Noch de schm·sing noch het einde van
het arbeidscontr·act, vallende binnen de
periode van twaalf wer·lcdagen die de
feestdag voor-afgaan en tijdens dewellce
de ar·beider· rninstens gedur·ende een dag
aan het wedc was, stelt de werlcgever in
wiens dienst hij was vrij van de vetplichting het loon voor die feestdag te betalen
in zover de arbeidet dom· geen nieuw
arbeidscontr-act verbonden 1:s (2).

(1) Wat betreft de voorwaarden van werkgetrouwheid, raadplege men cass., 6 januari
1955 (A1'1', Verb1·., 1955, blz. 330) en 24 mei
1956 (ibid., 1956, blz. 800).
(2) Ten deze had de arbeider het werk

neergelegd ten gevolge van een staking uitgebroken in een andere afdeling dan die waarin
hij werlde. Artikel 14, litt. b, van het besluit
van de Regent van 2 april 1947 was dus niet
toepasselijk.

2° BETAALDE

FEESTDAGEN.
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« GLAVERBEL », T. KUYPERS.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op de bestreden
sententie, op 12 maart 1965 in laatste
aanleg gewezen door deW erkrechtersraad
te Turnhout, kan<er voor werklieden ;
Over het middel afgeleid nit de schending van de artikelen 1148 van het Burger1ijk W etboek, 28 van de wet van
10 maart 1900 op het arbeidscontract,
zoals aangevLud bij artikel 4 van de wet
van 20 juli 1960, 1, 2 en 5 van de besluitwet van 25 februari 194 7 betreffende het
toekennen van loon aan de werknemers
voor een bepaald aantal feestdagen per
jaar, zoals gewijzigd bij de wetten van
30 december 1950 en 27 juli 1955, 9, 10,
11, 12 en 13 van het besluit van de Regent
van 2 april 1947 tot bepaling van de
algemene modaliteiten van uitvoering
van evengemelde besluitwet, zoals gewijzigd bij besluit van de Regent van 15 juli
1947 en bij koninklijk besluit van 1 september 1960, en 97 van de Grondwet,
doorclat de bestreden sententie, die vaststelt dat, ingevolge de staking overkomen
in een afdeling van de eisende vennootschap, verweerder « verplicht was het
werk neer te leggen », verklaart dat velgens artikel 28 van de wet op het arbeidscontract « het geval van overmacht geen
verbreking van de verbintenissen medebrengt » en dat « het contract blijft bestaan », dit wil zeggen dat de werknemer
in dienst blijft van de werkgever, en
hieruit besluit dat, wijl artikel 13 van
het besluit van de Regent van 2 april
1947 bepaalt dat een « feestdag client
betaald te worden door de werkgever
indien op dat ogenblik de werknemer in
zijn dienst » was, eiseres aan verweerder
het loon van de feestdag van 1 mei 1964
moet betalen, tm·wijl de werkloosheid,
die voor een arbeider voortvloeit uit een
staking uitgelokt door andere arbeiders,
een geval van overmacht uitmaakt dat
de schorsing van het contract meebrengt,
en dat elk van de beide partijen van hun
wederzijdse verplichtingen ontheft, en
elk hunner in de onmogelijkheid stelt
haar uit het contract voortvloeiende
rechten te doen gelden, terwijl artikel 13
van het besluit van de Regent van 2 april
1947, door te bepalen dat de betaling
van het loon van een feestdag ten laste
valt van ·de werkgever die de arb eider
in zijn dienst heeft op dat ogenblik, geen
enkele afwijking van dit algemeen rechts-

principe bevat, waaruit volgt, eerste ondenleel, dat door te beslissen dat, om de
betaling van het loon door de werkgever
voor de wettelijke feestdagen te rechtvaardigen, het volstaat dat de werknemer
in dienst van de werkgever gebleven was,
de sententie de regels betreffende de
schorsing van het contract schendt,
evenals die welke de voorwaarden van
het verschuldigd zijn van het loon voor
de wettelijke feestdagen bepalen (schending van al de in het middel aangeduide
wetsbepalingen, met uitzondering van
artikel97 van de Grondwet), tweecle ondM·deel, dat de sententie niet op afdoende
wijze antwoordt op de conclusie van
eiseres die, staande houdend dat het
contract van de verweerder geschorst
was ingevolge de staking, liet gelden dat
zij van haar verplichtingen ontslagen was
en dat artikel 13 van voornoemd besluit
van de Regent geenszins de werkgever
de verplichting oplegt het loon te betalen
voor wettelijke feestdagen ingeval van
schorsing van het contract om een reden
van overmacht (schending van artikel 97
van de Grondwet) :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 5 van de
besluitwet van 25 februari 1947 betreffende het toekennen van loon aan de
werknemers voor een bepaald aantal
feestdagen per jaar, bij verwijzing naar
artikel 1, onder meer aan aile door een
arbeidscontract verbonden personen die
de in artikel 8 bedoelde voorwaarden
van werkgetrouwheid vervullen, voor
elke in uitvoering van artikel 2 aangeduide feestdag waarop zij niet gewerkt
hebben, het recht toekent op de uitbetaling van hun nonnaalloon op de gewone
betaaldag;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan
blijkt dat verweerder als werlunan in
dienst van eiseres was en dat hij op
20 april 1964 bij haar gewerkt had, dat
hij evenwel op 21 april 1964 verplicht
was het werk neer te leggen ten gevolge
van een staking uitgebroken in een andere
afdeling dan die waarin hij werkte ;
Overwegende dat, wijl verweerder
reeds op 20 april 1964 de voorwaarden
van werkgetrouwheid vervulde welke
bepaald zijn bij de artikelen 10, 11 en 12
van het besluit van de Regent van 2 april
1947 tot bepaling van de algemene modaliteiten van uitvoering van voornoemde
besluitwet van 25 februari 1947, en onder
meer de voorwaarde vervulde gedurende
ten minste een dag gewerkt te hebben in

-459de periode van twaalf werkdagen welke
aan de feestdag van 1 mei 1964 voorafgingen, hij een verworven recht had op
de uitbetaling van bet loon voor die
feestdag, toen hij op 21 april 1964 gedwongen werd het werk neer te leggen;
Overwegende dat artikel 5, lid 3, van
de besluitwet van 25 februari 1947 de
Koning onder meer opdracht geeft de
werkgever te bepalen die de last van bet
loon van een feestdag waarop niet wordt
gewerkt moet dragen ; dat krachtens
artikel 13 van het besluit van de Regent
van 2 april 194 7, de betaling van het loon
van een feestdag in principe ten laste
valt van de werkgever die de arbeider
op het ogenblik van de betaling in dienst
heeft; dat krachtens artikel 14 de werkgever ertoe gehouden blijft dat loon te
betalen zelfs indien het arbeidscontract
intussen een einde heeft genomen en de
arbeider niet meer bij de werkgever in
dienst is ; dat die werkgever slechts dan
ontslagen wordt dat loon te betalen
indien de arbeider krachtens een nieuw
arbeidscontract opnieuw te werk gesteld
is, dit is bij een andere werkgever die
alsdan krachtens artikol 13 de betaling
moet doen;
Overwegende dat nit de economic van
die bepalingen blijkt dat het verworven
recht van de arbeider op bet loon van de
feestdag, welke valt in de periode van
twaalf werkdagen volgend op het einde
van het arbeidscontract en waarin hij
ten minste een dag gewerkt heeft, niet
vervalt door de schorsing van het arbeidscontract ten gevolge van staking en de
wPrkgever, bij wie hij in dienst was, daardoor niet vrijgesteld wordt van de verplic11ting het loon van die feestdag te
betalen voor zover de arbeider niet krachtens een nieuw arbeidscontract opnieuw
tewerkgesteld is;
Dat het middel naar recht faalt;
vVat het tweede onderdeel betreft
Overwegende dat de sententie op de
in het middel bedoelde conclusie op passonde wijze antwoordt dat zelfs overmacht geen verbreking van de verbintenissen medebrengt, dat het contract blijft

(1) Raadpl. cass., 20 januari 1947 (Bull. en
1947, I, 20); BRAAS, Precis de p1•ooedu1'e
civile, d. I, biz. 42, noot 1; JACQUEs-HoussA,
PASIC.,

« La discipline des magistrats », Journal des
Juges de paix, 1952, biz. 214; cont1·a : cass.,

12 maart 1883 (Bull. en PAsiC., 1883, I, 64)
en Repm·toire p1·atique du droit belge, vo Disci-

bestaan, dit is dat de werknemer in dienst
blijft van de werkgever, zodat artikel 13
van het besluit van de Regent van 2 april
1947 van toepassing is;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
9 december 1966. - 1e kamer. - V om·zittm·, H. Belpaire, raadsheer waarnemend
voorzitter.- Ve1•slaggever, H. Neveu.Gelijkluirlenrle conclusie, H. Krings, advocaat-generaal. - Pleite1·s, HH. Simont
en VanRyn.

2e KAMER. -

12 december 1966.

1° VOORZIENING IN CASSATIE. BESLISSINGEN WAARTEGEN MEN ZIOH
KA.N VOORZillN. TUOHTZAKEN. BESLISSING VAN DE EERSTE VOORZITTER
VAN EEN HOF VAN BEROEP DIE AAN
EEN REOHTER DE TUOHTSTRAF VAN DE
ENKELE OENSUUR OPLEGT. - BESLIS·
SING DIE HET VOORWERP VAN EEN
VOORZIENING KAN ZIJN.
2o RECHTERLIJKE TUCHT. -BESLISSING VAN DE EERSTE VOORZITTER
VAN EEN HOF VAN BEROEP DIE AAN EEN
REOHTER EEN TUOHTSTRAF OPLEGT.GEEN OONOLUSIE VAN DE PROOUREUR·
GENERA.AL. - 0NWETTELIJKE BESLISSING.
1o De beslissing waarrloor rle eerste voorzitte1' van een hof van be1•oep aan een
rechter de tuchtst1•aj van de enkele censuur
oplegt, kan het voo1'We1'p zijn van een
voo?'Ziening in cassatie ( 1). (VV et van
20 april 1810, art. 50, vervangen door
art. 1 van het koninklijk besluit ur 184
van 5 juli 1935 ; wet van 4 augustus
1832, art. 15, 1o.)
2° Is onwettelijk ile beslissing waardoor rle
ee1·ste voorzitte1· van een hof van be1·oep

pline jttdiciaire, nrs 53 en 54. Daarentegen, een
eenvoudige waarschuwing (wet van 20 april
1810, art. 49) is noch een tuchtstraf noch een
vonnis ; de toestand zai anders zijn wanneer
het Gerechtelijk Wetboek in werking zai treden (art. 405 en 420).
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zonder clat de p1·ocure~w-generaal sch?·iftelijlc conclusie heeft genomen. (Wet van

dende conclusie, H. R. Hayoit de Term.icourt, procureur-generaal.

20 april I8IO, art. 55.)
(B .... , T. PROOUREUR-GENERAAL
BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT.)

ARREST.
HET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 3 oktober I966 gewezen
door de Heer Eerste Voorzitter van het
Hof van beroep te Gent ;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 49, 50, 52,
55 van de wet van 20 april I8IO over de
inrichting van de rechterlijke orde en de
rechtsbedeling, gezegde artikelen 50 en 52
gewijzigd door artikelen I en 3 van het
koninklijk besluit nummer I84 van 5 juli
I935, doonlat in de bestreden beslissing
de Heer Eerste Voorzitter van het Hof
van beroep te Gent, in toepassing van
voormelde artikelen 49, 50 en 52 van de
wet van 20 april I8IO aan eiser de enkele
censuur heeft opgelegd, te1·wijl de Procureur-generaal geen schriftelijke conclusie heeft genomen zoals vereist door voormeld artikel 55 van de wet van 20 april
I8IO :
Overwegende dat door de bestreden
beslissing de tuchtstraf van de enkele
censuur aan. eiser opgelegd werd ;
Overwegende dat luidens artikel 55 van
de wet van 20 april I8IO over de inrichting van de rechterlijke orde en de rechtsbedeling, geen beslissing in tuchtzaken
gewezen kan worden zonder dat het openbaar ministerie zijn conclusie schriftelijk
gegeven heeft ;
Overwegende dat noch uit de bestreden
beslissing noch uit een ander stuk waarop
het Hof vermag acht te slaan blijkt dat
ten deze aan dat vereiste voldaan werd ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt de bestreden beslissing ; beveelt dat melding van
het thans gewezen arrest zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde
beslissing; kosten ten laste van de Staat;
verwijst de zaak voor de Heer Eerste
V oorzitter van het Hof van beroep te
Brussel.
I2 december I966. -

2e KAMER. -

12 december 1966.

BEWIJS. SoHRIFTELIJK BEWIJS. BEvVIJSKRAOHT VAN DE AKTEN. STRAFZAKEN. l\1IDDEL DAT AANVAARDT DAT DE BESTREDEN BESLISSING DE BEWIJSKRAOHT MISKENT VAN
EEN BEPAALDE AKTE WELKE ZEKERE
VERKLARINGEN VAN EEN GETUIGE INHOUDT. - BESLISSING NIET GESTEUND
OP DIE AKTE. - J\1IDDEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG MIST.

Mist feitelijlce g1•ondslag het middel dat
aanvoe1·t dat de bestreden beslissing de
bewijslcracht mislcent van een alcte wellce
zelce1·e ve1·lcla?·ingen van een getuige inhottdt, tenvijl de beslissing op die alcte
niet stetmt (I).
(VAN DEN BOSCH, T. DE BONT.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 25 februari I966 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Brussel;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grondwet, I320, I322 van het Burgerlijk Wethoek, I 54 van het W etboek van strafvordering, 3, 4 van de we:t van I 7 april
I878 bevattende de voorafgaande titel
van het Wetboek van rechtspleging in
strafzaken, 10, I7 en I8 van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer, zoals bijgewerkt bij koninklijk besluit van IO december 1958, en gewijzigd
bij dit van 30 aprili963, doo1·dat, hoewel
aannemend dat op het ogenblik dat eiser
het kruispunt, Brabant- en Rogierstraat,
overstak, een rechts van hem stilstaande
wagen voortgereden is, eiser ertoe dwingend een ontwijkingsmaneuver uit te
voeren, het bestreden vonnis eiser veroordeelt wegens overtreding van artikel 10,
lid 4, van de wegcode en hem aileen
verantwoordelijk verklaart voor de scha-

2e kamer. -

Voorzitter, H. van Beirs, voorzitter. Verslaggeve1·, H. Wauters. Gelijlclui-

(1) Cass., 5 september, 25 en 31 oktober
1966, supm, blz. 9, 274 en 301.
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reden : "dat het ontwijkingsmaneuver,
hetwelk verdachte beweert te hebben
moeten uitvoeren door de fout van een
derde, hem (eiser) in casu niet machtigde
tot het uitvoeren van dergelijke onverantwoorde maneuvers ; dat bovendien
verdachte in zijn conclusie toegeeft dat
hij het kruispunt . . . overstak zonder te
stoppen », en " dat dergelijk oversteken
zonder behoorlijk te vertragen gevaarlijk
was, daar het regende en de grand nat
was, en daar verdachte (eiser) de voorrang van rechts diende te eerbiedigen »,
en de rechter daaruit afleidt : " dat eiser
niet in staat was al de nodige maneuvers uit te voeren en zijn voertuig niet
goed in de hand had », te1·wijl, eeTste
ondeTdeel, indien eiser in zijn conclusie
erkend heeft dat hij het kruispcmt, zonder
te stoppen, had overgestoken, hij zulks
deed da.ar hij voorhield dat hij dit kruispunt mocht oversteken vermits een onbekende wagen aldaar stilstond en derhalve de voorrang van rechts verloren
had ten voordele van hem zelf die er niet
had stilgestaan, zodat, door eiser als
schuld aan te wrijven het kruispunt zonder stoppen te hebben overgestoken en
zonder de voorrang van rechts te eerbiedigen, het bestreden vonnis de bewijskracht van de conclusie van eiser alsmede
die van de verklaring van de getuige
die . onder eed verklaard heeft dat de
wagen " in het kruispcmt stilstond en
daarna zich in gang zette », miskend
heeft, en teTwijl, tweede ondenleel, deze
redenen dubbelzi1mig zijn, daar zij in het
midden laten, of de rechter gemeend
heeft dat eiser niet in staat was de hem
geboden bewegingen uit te voeren, omdat
hij, ten spijt van de voorrang van rechts
van de andere weggebruikers, het kruispunt zonder stoppen heeft overgestoken,
aldus de bepaling van artikel 10, lid 4,
van de wegcode schendend, bepaling
welke vreemd is aan de regels van de
voorrang en van het oversteken op kruispunten, ofwel of hij integendeel het door
eiser gepoogde maneuver beschouwd
heeft als hem geboden zijnde, maar uitgevoerd op onverantwoorde wijze, aldus
verzuimend het verweer van eiser in aanmerking te nemen, hierop gesteund dat
hij v66r een onvoorzienbare hindernis is
komen te staan :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat het vonnis aan eiser
niet verwijt de voorrang van rechts van
de wagen niet te hebben geeerbiedigd;
dat het enkel releveert dat het oversteken

van het kruispunt zonder behoorlijk te
vertragen gevaarlijk was onder meer,
omdat eiser de voorrang van rechts van
de gebeurlijk nit die richting komende
weggebruikers in 't algemeen diende te
eerbiedigen;
Dat zodoende het vonnis de bewijskracht van de conclusie van eiser betreffende het oversteken van het kruispunt
zonder te stoppen niet miskent ; dat het
evenmin de bewijskracht miskent van het
proces-verbaal waarin de aangehaalde
getuigenverklaring opgenomen werd, daar
het op die akte niet steunt ;
Dat het eerste onderdeel van het middel feitelijke grondslag mist ;

(Het oveTige zondeT belang.)
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
12 december 1966. -

2e kamer. -

Voo1·zitteT, H. van Beirs, voorzitter. VeTslaggeve1·, H. Gerniers. - Gelijkluidende conclusie, H. Depelchin, advocaatgeneraal.

2e

KAMER. -

12 december 1966.

1o DESKUNDIGENONDERZOEK. STRAFZAKEN. SOHRIFTELIJKE EED •
AFLEGGING VAN DE DESKUNDIGEN. GESOHRIFT VOORKOMENDE ONDERAAN
DE AKTE VAN AANSTELLING VAN DE
DESKUNDIGE DOOR DE REOHTER. AFLEGGING VAN DE EED v66R DE UITVOERING VAN DE OPDRAOHT.

2° BEWIJS.-

SOHRIFTELIJK BEWIJS.BEWIJSKRAOHT VAN DE AKTEN. STRAFZAKEN.- lNTERPRETATIE DOOR
DE REOHTER IN HOGER BEROEP VAN
HET BEROEPEN VONNIS,- lNTERPRE·
TATIE ONVERENIGBAAR MET DE TERMEN
VAN DIT VONNIS. 1\'[ISKENNING VAN
DE BEWIJSKRAOHT VAN DIT VONNIS.

l 0 De omstandigheicl clat de scMijtelijke

eedaflegging van cle in stmfzaken aangestelde deskundige vom·komt oncle1·aan
de akte waaTbij de cleslcunclige aangesteld
weTd en onmidclellijk na deze aanstelling
aangebmcht we1·d, implicee1·t dat cle deskundige cle eecl !weft afgelegd voomleeT
hij zijn we1'7czaamheclen aanvatte (1).
(1) Verg. cass., 14 november 1966, supm,
biz. 359.

-
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2° Miskent de bewijskmcht van het be1•oepen
vonnis cle 1·echte1' in be1'oep clie van clit
vonnis een met cle te1•men e1·van onve?'enigba1'e inte1'p1'etatie geeft (1).
(VANGROOTENBREUL, T. NAAMLOZE VENNOOTSOHAP
«TEXTILES
ET
BRODERIES ll.)
ARREST.

HET HOF ; ~ Gelet op het bestreden
arrest, op 22 maart 1966 door het Hof
van beroep te Gent gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel44 van het W etboek
van strafvordering gewijzigd door het
enig artikel van de wet van 3 juli 1957,
doo1'clat het bestreden arrest eiser op
strafrechtelijk gebied wegens namaking
heeft veroordeeld, en deze veroordelingen,
door overname van de beweegredenen
van de eerste rechter, onder meer heeft
laten steunen op de gegevens van het
deskundig verslag van de Heer Masselus
dd. 27 augustus 1963, ter·w~jl noch de aanduiding van gezegde deskundige door de
onderzoeksrechter De Wynter op 20 augustus 1963, noch de eedaflegging van
gezegde deskundige eveneens op 20 augustus 1963, noch voormeld deskm1dig
verslag toelaten te constateren dat de
deskundige de vereiste eed heeft afgelegd vooraleer zijn werkzaamheden aan
te vatten :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan
blijkt : 1° dat de door de onderzoeksrechter aangestelde deskundige de door
de wet voorgeschreven eed afgelegd heeft
bij middel van een geschrift ondertekend
en gedagtekend op 20 augustus 1963,
datum van zijn aanstelling, 2o dat voormeld geschrift voorkomt op de akte van
aanstelling van de deskcmdige onmiddellijk onderaan de verklaring van aanstelling;
Overwegende dat voormelde bestanddelen impliceren dat de eedaflegging
onmiddellijk na de aanstelling plaats
vond, dus op een ogenblik dat de deskundige de nitvoering van zijn opdracht
nog niet had aangevat ;
Overwegende dat het middel niet kan
aangenomen worden ;

(1) Verg. cass., 20 september 1962 (BttU. en
PAsrc., 1963, I, 91); 8 en 23 september 1966,
sup?'a, biz. 25 en 88.

Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1319, 1320 en 1322 van het
Bnrgerlijk Wetboek, cloo1'dat het bestreden arrest, ~ waar eiser in zijn conclusie
v66r het Hof van beroep gesteld had dat
de eerste rechter vooral op de correspondentie met de klant van eiser " Len
Artel " had gesteund om te beslissen dat
de handelwijze van eiser zelf de originaliteit van het weefsel van de burgerlijke
partij zou bewijzen, vermits eiser vooraf
intens rond de tekening van het na te
maken weefsel zou gezocht hebben, doch
uiteindelijk slechts tot slaafse nabootsing
zou gekomen zijn, nadat hem een staal
van het na te maken weefsel overhandigd
was en dat de eerste rechter bedoelde
correspondentie volledig verkeerd gelnterpreteerd had, en waar eiser in gezegde
conclusies tot een grondige analyse van
voormelde correspondentie overging, om
tot het besluit te komen dat eiser verschillende onderling nauw verwante ottomanweefsels voorbereidde op grand van
diverse hem door Len Artel opgestunrde
stalen, waaronder het staal der burgerlijke partij, dat dit laatste staal aanvankelijk niet in produktie genomen werd,
dat het niet na lang vruchteloos zoeken
was dat eiser tot de produktie van het
kwestieus artikel overging eenmaal hij
het staal er van kreeg, maar wel omdat
Len Artel hem in dit artikel een bestelling ovennaakte ~ eiser niettemin op
strafrechtelijk en burgerlijk gebied wegens namaking heeft veroordeeld, om
de enkele reden dat de beweegredenen van
de eerste rechter, welke door het hofwerden overgenomen, een volledig en beslist
antwoord uitmaakten op de conclusie die
eiser v66r het hof had neergelegd, te1'wijl
waar het beroepen vonnis zich er toe
beperkte te verwijzen naar twee brieven
van Len Artel van 27 en 31 augustus
1962, eiser in zijn conclusie v66r het hof
van beroep genomen, overgegaan was tot
een ontleding van gans zijn correspondentie met Len Artel en meer bepaald
de aandacht vestigde op de brieven van
6, 24 en 27 juli 1962, zodat het beroepen
vonnis in tegenstrijd met wat het bestreden arrest heeft beslist, niet beschouwd
kon worden als een antwoord inhoudende
op voormelde conclusie van eiser, waarui.t
volgt dat het bestreden arrest, de bewijskracht heeft geschonden welke door de
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek gehecht wordt aan het
beroepen vonnis van de Rechtbank te
Oudenaarde van 1 april 1965, en aan de
conclusies door eiser v66r het Hof van
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beroep genomen, en te1·wijl dienvolgens
het bestreden arrest gezegde conclusie
niet passend .heeft beantwoord en zodoende niet naar behoren gemotiveerd is
overeenkomstig het voorschrift van artikel 97 van de Grondwet :
Overwegende dat eensdeels, alhoewel
het uit de bewoordingen van het beroepen
vonnis niet blijkt dat de eerste rechter
zijn beslissing vooral gestecmd heeft op
de tussen eiser en zijn Amerikaanse vertegenwoordiger gewisselde brieven, zoals
de conclusie in hoger beroep het aanvoerde, het niettemin vaststaat dat hij
acht geslagen heeft zowel op de stukken
van het dossier als op de behandeling
van de zaak ter terechtzitting en dat hij
derhalve die brieven in overweging heeft
genomen no pens welke eiser in die conclusie opwierp dat zij door de rechter
verkeerd uitgelegd werden ;
Overwegende dat, anderdeels, indien
elementen die vreemd zijn aan bedoelde
briefwisseling, .zoals de tijdens bet onderzoek opgenomen verklaringen, blijken
ertoe bijgedragen te hebben de overtuiging van de rechter te vormen, er uit de
1notieven van het vonnis nochtans niet
voortvloeit dat de rechter vastgesteld
heeft dat die zelfstandige elementen voldoende zijn om de draagwijdte van de
in acht genomen brieven te bepalen en
te dien opzichte alle feitelijke beoordelingen van de rechter uitsluiten;
Overwegende dat het hof van beroep
zonder aan de motieven van het beroepen
vonnis een zin toe te kennen die met de
bewoordingen ervan onverenigbaar is,
niet heeft kcmnen beslissen, dat die motieven een volledig antwoord uitmaken
op de voor hem neergelegde conclusie
waarnaar het middel refereert ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest ; beveelt dat van het thans
gewezen arrest melding zal gemaakt
worden op de kant van de vernietigde
beslissing ; laat de kosten ten laste van
de Staat; verwijst de zaak naar het Hof
van beroep te Brussel.
12 december 1966. 2e kamer. Voo1·zitte1·, H. van Beirs, voorzitter. Ve1·slaggever, H. Gerniers. Gel~jlclui
dende conclus1:e, H. Depelchin, advocaatgeneraal.

2e

KAMER. -

12 december 1966.

'\VEGVERKEER. VERVAL VAN RET
RECHT TOT STUREN.- VERKEERSONGEVAL DAT DE DOOD OF VERWONDINGEN
VEROORZAAKT REEFT. TOEREKENBAARREID VAN RET ONGEVAL AAN RET
PERSOONLIJK TOEDOEN VAN DE VERDAORTE. BEGRIP.

Voo1• cle toepassing van artilcel 2-7, § 1,
van de wet van 1 attgustus 1899 op cle
politie van het vervoe1·, is toerelcenbaa1·
aan het pe1·soonlijlc toecloen van cle verclachte het ongeval clat een clocling of
ve1·wonclingen waa1·voo1' cle ve1·clachte
vm·antwoonlelij lc is veroorzaalct !weft,
zelfs inclien het ongeval oolc ve1·oorzaalct
we1·cl door een co1wurre1·encle fout van
het slachto fjer ( 1) .
(DEVOS, T. JEANMART.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 2 april 1966 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 2-7 van de
wet van 1 augustus 1899 op de politie
van het wegverkeer, zoals gewijzigd door
artikel 3 van de wet van 15 april 1958,
en 97 van de Grondwet, cloorclat het bestreden arrest tegen eiser een vervallenverklaring uitspreekt van het recht een
voertuig te besturen, tenvijl het ongeval,
op grond waarvan een veroordeling wegens doding tegen eiser werd uitgesproken, niet aan bet persoonlijk toedoen
van eiser te wijten is maar integendeel
in hoofdzaak te wijten is aan de onvoorzichtigheid van het slachtoffer :
Overwegende dat, met betrekking tot
de toepassing van artikel 2-7, § 1, van de
wet van 1 augustus 1899, aan het persoonlijk toedoen van verdachte te wijten is
het ongeval dat een doding of verwondingen veroorzaakt heeft waarvoor beklaagde verantwoordelijk is, zelfs indien
dat ongeval ook veroorzaakt werd door
een concurrerende fout van het slachtoffer;
(1) Raadpl. cass., 28 januari 1963 (Bttll. en
PAsrc., 1963, :f, 606); 20 december 1965
(ibid., 1966, I, 531).
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Dat het middel naar recht faalt ;
En overwegende dat, wat betreft de
beslissing over de strafvordering, de
·substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verw:erpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.

12 december 1966. - 2e kamer.
V om·zitter, H. van Beirs, voorzitter.
Ve1·slaggever, H. Geraiers. - Gelijkl1ddende concl·usie, H. Depelchin, advocaatgeneraal.

2°

KAMER, -

12 december 1966.

1°

GERECHTSKOSTEN. STRAFZAKEN. VERDA.OHTEN WEGENS ONDERSOHEIDEN FEITEN VERVOLGD.- VEROORDELING VAN DE ENE EN VRIJSPRAAK
VAN DE ANDERE. VEROORDELING
VAN DE EERSTE IN AL DE KOSTEN VAN
DE STRAFVORDERING.- VoORWAARDE.

2°

KOSTEN. STRAFZAKEN. VEROORDEELDE VERDAOHTE IN HOGER BEROEP. 0PENBAAR MINISTERIE DIE
TEGEN HEM EN EEN VRIJGESPROKEN
MEDEVERDAOHTE HOGER BEROEP INSTELT. EERSTE VERDAOHTE VRIJGESPROKEN EN TWEEDE VERDAOHTE
VEROORDEELD.- VEROORDELING VAN
DEZE I,AATSTE IN AL DE KOSTEN VAN
HET HOGER BEROEP.- 0NWETTELIJKHEID.

3°

ROGER BEROEP. STRAFZAKEN.
HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR
MINISTERIE EN VAN EEN BURGERLIJKE
PARTIJ. llERVORMING VAN DE BESLISSING OVER DE VORDERING VAN EEN
ANDERE BURGERLIJKE PARTIJ.- 0NWETTELIJKHEID.

4°
-

5°

HOGER BEROEP.- STRA.FZAKEN.
TEc+ENBEROEP.- UITWERKING.
VERWIJZING NA CASSATIE. -

(1) Cass., -2 mei en 20 juni 1966 (Bttll. en
PAsw., 1966, I, 1112 en 1333}.

(2) Verg. cass., 2 mei 1966 (Bull. en PASIC.,
1966, I, 1112).
(3) Cass., 7 november 1966, sup1·a, blz. 323 ;
verg. cass., 25 januari 1960 (A1'1'. Vm·b1·., 1960,
blz. 474; Bull. en PAsiC., 1960, I, 593).

STRAFZAKEN. - - BURGERLIJKE VORDERING. VONNIS IN HOGER BEROEP
VERNIETIGD OMDAT DE REOHTER IN
HOGER BEROEP KENNIS HEEFT GENOMEN VAN EEN BURGERLIJKE VORDERING
WELKE BIJ HEM NIET AANHA.NGIG WAS
GEMAAKT. VERNIETIGING ZONDER
VERWIJZING.

1° liVanneer· twee venlachten wegens onderscheiden jeiten Ve1'VOlgd U'e1•den en een
van hen ver·oordeeld en de andm·e vrijgesp1·oken wm·dt, kan de rechtm· het
geheel van de kosten van de publieke
vorde1·ing ten laste van de veroordeelde
leg gen slechts door vast te stellen dat al
de kosten door het doo1· hem begane misib·ij f ve1'001'Zaakt we1·den ( 1).
2° T'Vannee1· een verom·deelde venlaehte
hoge1· beroep instelt, wanneer het openbam· ministe1·ie tegen hem en tegen een
m·ij gesp1·oken medeve1·dachte hoge1· be1'oep instelt en wannee1· de nchter in
be~·oep de eerste vr~jsp1·eelct en de tweede
ve1·oordeelt, lcunnen de lcosten betre (jende
het hoge1· ber·oep van het openbaar ministe~·ie tegen de eerste ve1·dachte en bet1·ejfende het hoge1• beroep van deze laatste
niet ten laste van de tweede gelegd worden (2). (Wet van 1 juni 1849, art. 3.)
3° Op de enlcele hogere beroepen van het
openbaar ministerie en van een burgerlijke part~j, lean de rechter in hogm· be1'0ep de ove1· de vordering van een ande1·e
burge1·lijke pa1·tij gewezen beslissing
niet he~·vm·men (3).

4o T'Vanneer de bu1·ge1'lijlce partij zich tegen
twee verdachten aangesteld heeft en wanneer enlcel een van hen tegen haar hager
beroep ingesteld heeft, wordt de bu1•gerlij ke vonle1·ing dam· haar, v661· de eerste
1·echter, tegen de andere ve~·dachte ingesteld, bij de 1'echte1· in hager be1·oep niet
aanhangig gemaakt door het tegenberoep
dat de bu1·geTlijke partij, zonder nadere
aanduiding, ve1·klam·t in te stellen (4).
5o T'Vannee1· een in hoge1· beroep gewezen

vonnis vernietigd wordt in zove~· de
1'echter in be1·oep lcennis heeft genomen
van een bu1·ge1'iijlce vordering welke bij
(4) Cass., 23 januari 1957 (A1'1'. Verb1·., 1957,
blz. 383; Bttll. en PAsiC., 1957, l, 598}; verg.
cass., 23 december 1957 (A1T. Vm·br., 1958,
blz. 243; Bull. en PAsiC., 1958, I, 439); 25 januari 1960 (Arr. Verb1·., 1960, blz. 474; Bull.
en PAsiC., 1960, I, 593); 24 april 1961 (Bull.
en PAsiC., 1961, I, 900}.
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de ve1·nietiging zonde1· ve1·wijzing uitgesp1·oken (1).
(GEVENS, T. HEUGHEBA,ERT
EN OA.NNOOT.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 5 april 1966 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Recht bank
te Gent;
I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de strafvordering :
. Over het ~iddel ambtshalve afgeleid
mt de schendmg van de artikelen 50 van
het Strafwetboek, 162 en 194 van het
W etboek van strafvordering, en 3 van de
wet van 1 juni 1849 over de herziening
der tarieven van gerechtskosten in strafzaken:
Overwegende enerzijds, dat het vonnis
eiseres veroordeelt in al de kosten van de
strafvordering in eerste aanleg, daarin
begrepen deze gedaan om verweerster
Heughebaert, medeverdachte, die wegens
een ander misdrijf vervolgd en vrijgesprok~n werd, in de zaak op te roepen,
en dw veroordeling uitspreekt zonder
vast te stellen dat al de kosten veroorzaakt werden door het ten laste van
eiseres bewezen verklaarde misdrijf;
Overwegende anderzijds, dat eiseres
door.~e politierechter vrijgesproken werd,
terWIJl verweerster Heughebaert, medeverdachte, veroordeeld werd, en dat op
het hager beroep van het openbaar ministerie, eiseres veroordeeld werd terwijl verweerster Heughebaert, medeverda.~hte, die hager beroep ingesteld had,
VriJgesproken werd ; dat de kosten van
het hager beroep van het openbaar ministerie, ten opzichte van de medeverdachte, niet ten laste van eiseres konden
gelegd worden en dat de in hoger beroep
veroordeelde verdachte (eiseres) niet
kon veroordeeld worden in de kosten van
het hager beroep van de medeverdachte ;
dat het vonnis, derhalve, door eiseres in
al de kosten van de strafvordering in
hager beroep te veroordelen, artikel 3
van de wet van 1 juni 1849 geschonden
heeft;
En overwegende voor het overige dat
(1) Cass., 7 november 1966, supra, biz. 323.

de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissingen gewezen :

A. over de burgerlijke vordering van
Heughebaert :
Overwegende dat eiseres geen bijzonder middel inroept ;

B. over de burgerlijke vordering van
Cannoot :
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 199, 202 en 203
nieuw (artikel 2 van de wet van 31 mei
1955) van het Wetboek van strafvordering en 7 van de wet van 1 mei 1849
dom·dat het bestreden vonnis eisere~
veroordeelt om aan verweerder Camloot
een schadevergoeding, interesten en kosten te. beta:len, .~erwijl deze burgerlijke
vordermg nret brJ de correctionele rechtbank aanhangig was, daar noch eiseres,
noch ve~weerder Caunoot hoofdberoep
hadden mgesteld, en het tegenberoep
van deze laatste tegenover eiseres geen
uitwerking kon hebben :
Overwegende datverweerders zich v66r
de politierechtbank tegen eiseres burgerlijke partijen hebben gesteld; dat het
beroepen vonnis eiseres vrijgesproken
heeft van de tegen haar ingebrachte
telastlegging, en de rechtbank onbevoegd
verklaard heeft om van de ingestelde
burgerlijke vordering kennis te nemen ·
.oyer~egende dat aileen het openbaa;
mmrstene en verweerster Heughebaert
~egen die beslissing hoger beroep hebben
mgesteld;
Overwegende dat door het hoger beroep
van het openbaar ministerie en van verweerster Heughebaert, enkel de strafvordering en de burgerlijke vordering van
He"Ughebaert bij de rechter in hoger
beroep aanhangig waren, zodat deze voor
wie de burgerlijke vordering van verweerder Cannoot niet aangebracht was,
over deze laatste vordering geen uitspraak kon doen ;
Overwegende dat het weinig afdoet dat
vorweerder Carmoot, op het hager beroep
van een ander verdachte tegen welke hij
z.i.ch v66r ..de eerste rechter ook burgerhJke partiJ gesteld had, v66r de correctionele rechtbank, ter zitting verklaard
heeft incidenteel beroep in te stellen · dat
immers, bij ontstentenis van een 'oorspronkelijk hoger beroep van eiseres,
waardoor de tegen haar door verweerder
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Cannoot ingestelde bm·gerlijke vordering
voor de correctionele rechtbank aangebracht zou geweest zijn, verweerder
Cannoot niet ontvankelijk was om tegenberoep in te stellen tegen de over voormelde burgerlijke vordering gewezen
beslissing ;
W aaruit volgt, dat hot bestreden vonnis, door eiseres te veroordelen mn aan
verweerder Cannoot schadevergoeding
te betalen, de in het middel aangehaalde
wetsbepalingen heeft gesehonden;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, doeh enkel in zover het eiseres
veroordeelt in al de kosten van de publieke vordering in eerste aanleg, in de
kosten van het hoger beroep van het
openbaar ministerie tegen Heughebaert
en in de kosten van het hoger beroep van
Heughebaert, en in zover het eiseres veroordeelt om aan verweerder Cannoot eon
vergoeding, interesten en kosten to betalen ; verwerpt de voorziening voor het
overige ; beveelt dat van het thans gewezen arrest molding zal gemaakt worden
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; veroordeelt eiseres en verweerder Cannoot respeotievelijk in de
helft en in het vierde van de kosten ;
laat het overige vierde ten laste van de
Staat; verwijst de zaak naar de Correotionele Rechtbank te Brugge, zetelende
in hoger beroep, doch enkel om uitspraak
te doen over de kosten van de publieke
vordering in eerste aanleg en van de
hogere beroepen van het openbaar ministerie en van Heughebaert, zegt dat er
geen aanleiding is tot verwijzing wat de
burgerlijke vordering van Cannoot betreft.
12 december 1966. 2e kamer. Voorzitter, H. van Beirs, voorzitter. Verslaggever, H. Gerniers. - Gelijkluidende conclusie, H. Depelchin, advocaatgeneraal.

2 8 KA!VIER. -

12 december 1966.

VOORZIENING IN CASSATIE.
STRAFZAKEN. - BESLISSINGEN WAARTEGEN lVIEN ZICH KA.N VOORZIEN. VONNIS VAN DE CORRECTIONELE RECHTBANK IN EERSTE AANLEG GEWEZEN.NIET ONTVANKELIJKE VOORZIENINCi.

Is niet ontvankelijk de voo1·ziening ge1·icht

tegen een vonnis in ee?·ste aanleg door
cle CO?'Tectionele ?'echtbank gewezen (1).
(VAN DER POEL.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 4 mei 1966 door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen gewezen;
Overwegende dat de voorziening, gericht tegen een beslissing in eerste aanleg
gewezen, niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.

12 december 1966. - 2e kamer.
Voo?·zitte?·, H. van Beirs, voorzitter.
VeTslaggeve?·, H. Gerniers. - Gelijlcl1ticlende conclusie, H. Depelchin, advocaatgeneraal.

2e KA!VIER. -

12 december 1966.

(TWEE ARRESTEN.)
1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE.
- SAJVIENSTELLING VAN DE ZETEL. STRAFZAKEN. DEBATTEN AANGEVANGEN. ZETEL GEWIJZIGD.
DEBATTEN GEHEEL HERNO!VIEN.
WETTELIJKE BESLISSING.

2° CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. MIDDEL DAT STEUNT OP
DE BEWERING DAT DE REOHTBANK
HET ONDERZOEK VAN DE ZAAK OP EEN
BEPAALDE TERECHTZITTING AA.NGEVANGEN HEEFT. - RECHTBANK ZIOH. ER
TOE BEPERKT HEBBENDE, OP DIE ZITTING, DE ZAAK UIT TE STELLEN. JV!IDDEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG
JVIIST.
3° SCHIP-SCHEEPVAART. BELGISCHE SLEEPVAARTGROEPERING.
VERTEGENWOORDIGING IN RECHTE.
1° T,Vannee?', nadat cle co?'?'ectionele rechtbank, zetelende in hogeT be1·oep, het
oncleTzoelc van een zaak aangevangen
heeft, de zetel gewijzigcl is maar cle clebat(1) Cass., 23 mei 1966 '(Bttll. en PASIO.,
1966, I, 1196); 21 november 1966, su.p1·a,
biz. 389.
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zetel, is het doo?' die zetel gewezen vonnis
geveld doo?' ?'echters die al de teTechtzittingen van de zaak bijgewoond hebben (l), (Wet van 20 april1810, art. 7).
(Eerste zaak.)
2o Mist feitelijlce gTondslag het middel dat

stennt op de bewe1·ing dat de ?'echtbanlc
het onde?'zoelc van de zaalc op een bepaalde
te?'echtzitting aangevangen heeft, te?'wijl,
op die terechtzitting, de ?'echtbanlc zich
M'toe bepe1·lcte de zaalc op een late?'e terechtzitting uit te stellen, (Tweede zaak.)
3° De Belgische sleepvam·tg?·oepe?'ing is
geldig in ?'echte veTtegenwom·digd door
zijn commissm·is. (Besluitwet van 12 december 1944 houdende inrichting van
een " Belgische Sleepvaartgroepering n,
art. 2 en 5). (Eerste en tweede zaak.)

Eerste zaalc.
(MOORTHAMER EN CARRON, T. DE BELGISCHE SLEEPVAARTGROEPERING.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 26 april 1966 in hc·ger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Tongeren, uitspraak doende op verwijzing;
Gelet op het arrest van het Hof van
20 april 1964;
Overwegende dat de bestreden beslissing slechts over de burgerlijke vordering,
door verweerster tegen de eisers ingesteld,
uitspraak doet;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 7 van de wet van
20 april 1810, doordat het bestreden vonnis geveld werd door de heren Driessen,
Schiepers en Jageneau, te1·wijl gezegde
heer J ageneau niet zetelde ter zitting van
9 februari 1965, waar het onderzoek van
de zaak werd aangevangen en het vonnis
dat geveld wordt door rechters, die al
de zittingen, waarop de zaak werd behandeld, niet hebben bijgewoond, nietig
is :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan
blijkt dat zo ter zitting van 9 februari
(1) Oass., 22 maart 1965 (Bull. en PAsrc.,
1965, I, 772); verg. cass., 8 maart 1966 (ibid.,
1966, I, 884).

1965 waar zetelden de heren Driessen,
voorzitter, Schiepers en Tappet, verslag
werd uitgebracht door de heer Tappet en
door Meester Rotty voor de burgerlijke
partij gepleit werd, ter zitting van
22 maart 1966 waar zetelden de heren
Driessen, voorzitter, Schiepers en Jageneau, het onderzoek van de zaak geheel
hernomen werd, en onder meer door de
heer voorzitter Driessen verslag werd
uitgebracht en door Meester Rotty opnieuw gepleit werd ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1, 2 en 5 van
de besluitwet van 12 december 1944
houdende inrichting van een " Belgische
Sleepvaartgroepering n, 1, 2 en 3 van de
wet van 16 maart 1954 betreffende de
controle van zekere instellingen van openbaar nut, gewijzigd door de artikelen 1,
2 en 3 van het koninklijk besluit van
18 december 1957, doordat het bestreden
vonnis, na geconstateerd te hebben dat
de bmgerlijke partij ten deze vertegenwoordigd was door haar commissaris en
nadat de eisers in hun conclusie v66r de
rechtbank genomen gesteld hadden dat
de burgerlijke partij aileen door de Minister of door de daartoe door de Minister
gedelegeerde conunissaris vertegenwoordigd kon worden, beslist heeft dat de
vordering van de burgerlijke partij ontvankelijk was om reden dat op grond van
artikel 5 van voormelde besluitwet de
groepering beheerd wordt door een commissaris die alle vereiste bevoegdheid
bezit voor de uitvoering van de aa;n gezegde groepering toevertrouwde opdrachten, tm·wijl het bestreden vonnis aldus
impliciet beslist heeft dat de commissaris
geen delegatie moest hebben ontvangen
om de burgerlijke partij in rechte te
vertegenwoordigen, hoewel uit voormelde
wettelijke bepalingen en meer bepaald
uit artikel 5 van gezegde besluitwet van
12 december 1944 blijkt dat de commissaris van de burgerlijke partij, in het
uitoefenen van zijn ambt, niet onder de
administratieve voogdij maar onder het
hierarchisch gezag staat van de bevoegde
Minister, waaruit dient afgeleid dat de
burgerlijke partij in rechte slechts kon
worden vertegenwoordigd, hetzij door de
bevoegde Minister, hetzij door de Commissaris maar dan na van de bevoegde
Minister hiertoe de nodige delegatie te
hebben ontvangen :
Overwegende dat de stelling van de
eisers volgens welke verweerster aileen
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door de daartoe door die Minister gedelegeerde commissaris vertegenwoordigd kon
worden, door geen enkele wetsbepaling
gesteund wordt ;
Overwegende dat ingevolge artikel 5
van de besluitwet van 12 december 1944
houdende inrichting van een Belgische
Sleepvaartgroepering, verweerster bestuurd wordt door een commissaris, die
door de Minister aangesteld of ontzet is
en over al de machten beschikt nodig
voor het volbrengen der taak waarmede
verweerster gelast is; dat, volgens artikel 2, 1°, van dezelfde besluitwet, een
van deze taken « het organiseren van het
sleepvaren is » ;
Dat dergelijke taak welke tot voorwerp
l1eeft het organiseren van een gereglementeerde bedrijvigheid, de macht medebrengt in afwezigheid van alle strijdige
bepaling, de groepering in rechte te vertegenwoordigen om de door haar uitgevaardigde reglementering te doen eerbiedigen;
Dat het middel naar recht faalt ;
(Het ove1·ige zonder belang.)
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eisers in de kosten.
12 december 1966. 2e kamer. Vom·zitte1·, H. van Beirs, voorzitter. Ve1·slaggever, H. Wauters. - Gelijkluidende conclusie, H. Depelchin, advocaatgeneraal. - Pleite1•, H. Bayart.

Tweede zaalc.
(DE MAYER EN CARRON, T. DE BELGISOHE
SLEEPYAARTGROEPERING.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 26 april 1966 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Recht bank
te Tongeren, uitspraak doende op verwijzing;
Gelet op het arrest van het Hof van
20 april 1964 (1);
Overwegende dat de bestreden beslissing slecllts over de burgerlijke vordering
door verweerster tegen de eisers ingesteld
uitspraak doet ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
(1) Btdl. en PAsrc., 1964, I, 887.

schending van artikel 7 van de wet van
20 april 1810, doordat het bestreden vonnis geveld werd door de Heren Driessen,
Schiepers en J ageneau, terwijl gezegde
heer J ageneau niet zetelde ter zitting van
9 februari 1965, waarop het onderzoek
van de zaak werd aangevangen, en het
vonnis dat geveld wordt door rechters,
die al de zittingen, waarop de zaak werd
behandeld, niet hebben bijgewoond, nietig is :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan
blijkt dat, in strijd met de bewering van
het. middel, ter zitting van 9 februari
1965 het onderzoek van de zaak niet
werd aangevangen, doch dat de zaak
voor behandeling op een latere zitting
werd uitgesteld ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikelen 1, 2 en 5 van
de besluitwet van 12 december 1944 houdendo inrichting van een " Belgische
Sleepvaartgroepering » en 1, 2 en 3 van
de wet van 16 maart 1954 betreffende
de controle van zekere instellingen van
.openbaar nut, gewijzigd door artikelen I, 2 en 3 van het koninklijk besluit
van 18 december 1957, doonlat het bestreden vonnis, na geconstateerd te
hebben dat de burgerlijke partij ten
deze vertegenwoordigd was door haar
com1nissaris, en zonder te constateren dat
gezegde commissaris hiertoe van de bevoegde Minister de nodige delegatie had
ontvangen, beslist heeft dat de vordering
van de burgerlijke partij ontvankelijk
was om de reden dat op grond van artikel 5 van voormelde besluitwet de groepering beheerd wordt door een commissaris die alle vereiste bevoegdheid bezit
voor de uitvoering van de aan gezegde
groepering toevertrouwde opdrachten, en
te1·wijl het bestreden vonnis aldus impliciet beslist heeft dat de commissaris geen
delegatie moest hebben ontvangen om de
burgerlijke partij in rechte te vertegenwoordigen, hoewel uit voormelde wettelijke bepalingen en meer bepaald uit artikel 5 van gezegde besluitwet van 12 december 1944 blijkt dat de commissaris
van de burgerlijke partij, in het uitoefenen van zijn ambt, niet onder de administratieve voogdij maar onder het hierarchisch gezag staat van de bevoegde Minister, waaruit dient afgeleid dat de burgerlijke partij in rechte slechts kon worden vertegenwoordigd, hetzij door de
bevoegde Minister, hetzij door de com-
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missaris maar dan na van de bevoegde
Minister hiertoe de nodige delegatie te
hebben ontvangen :
Overwegende dat de stelling van de
eisers volgens welke verweerster aileen
door de Minister van verkeerswezen of
door de daartoe door die Minister gedelegeerde commissaris vertegenwoordigd kon
worden, door geen enkele wetsbepaling
gesteund wordt ;
Overwegende dat ingevolge artikel 5
van de besluitwet van 12 december 1944
houdende im'ichting van een Belgische
Sleepvaartgroepering, verweerster bestuurd wordt door een commissaris, die
door de Minister aangesteld of ontzet is
en over al de machten beschikt nodig
voor het volbrengen der taak waarmede
verweerster gelast is; dat, volgens artikel 2, 1°' van dezelfde besluitwet, een van
deze taken « het organiseren van het
sleepvaren is » ;
Dat dergelijke taak welke tot voorwerp heeft het organiseren van een gereglementeerde bedrijvigheid, de macht
medebrengt, in afwezigheid van aile
strijdige bepaling, de groepering in rechte
te vertegenwoordigen om de door haar
uitgevaardigde reglementering te doen
eerbiedigen;
Dat het middel naar recht faalt;
Om die redenen, verwerpt de vporzieningen ; veroordeelt de eisers in de kosten.
12 december 1966. 2 8 kamer. Voo?'Zitter, H. van Beirs, voorzitter. Verslaggever, H. 'Vauters. Gelijlcluidende concl~tsie, H. Depelchin, advocaatgeneraal. - Pleite?', H. Bayart.

2e KAli'[ER. -

12 december 1966.

WEGVERKEER. - AANRIJDING TUBSEN EEN VOERTUIG DAT OP EEN KRUISPUNT NAAR LINKS AFGESLAGEN IS EN
EEN VOERTUIG DAT IN TEGENOVERGESTELDE RIOHTING DE BA,AN VOLGDE
WELKE HET EERSTE VOERTUIG INGESLAGEN HAD NA HET KRUISPUNT OVERGESTOKEN TE HEBBEN.- AANRIJDING
BUITEN HET KRUISPUNT. - REGELEN
BETREFFENDE DE VOORRANG VAN
REOHTS OF DE VOORRANG VOORTVLOEIENDE UIT EEN VERKEERSTEKEN
NIET TOEPASSELIJK.

In geval van aanrijding tussen een voe1·-

tuig dat op een huispunt naar linlcs
afgeslagen is en een voe?'tuig dat in
tegenovm·gestelde ?'ichting de baan volgt
wellce het ee1•ste voe?'tuig ingeslagen had
na het lc?-uispunt ove1·gestolcen te hebben,
zijn de regelen bet?'etfende de VOO?Tang
van ?'echts of de voorrang voortvloeiende
uit een verlceerstelcen niet toepasseli] lc
wannee1· de aam·~iding buiten het lc?·uisp~tnt gebe~t?'t (1). (Wegcode, art. 15 en
16.)
(AOOOE, T. DE BEIR.)
ARREST.
RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 25 mei 1965 door het Hof van
beroep te Gent gewezen ;
Overwegende dat eiser, als burgerlijke
partij, niet veroordeeld in de kosten van
de str11fvordering, zich slechts kan voorzien tegen de beslissing over de door hem
tegen verweerder ingestelde burgerlijke
vordering ; dat derhalve de voorziening
slechts in die mate ontvankelijk is ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet, doordat het bestreden arrest niet
antwoordt op de conclusie van eiser,
waarbij deze deed gelden, dat uit de verklaring van verweerder zelf aan de agenten die proces-verbaal opgemaakt hebben
blijkt dat eiser de voorrang van rechts ten
aanzien van verweerder genoot, en dat
derhalve deze laatste de volledige verantwoordelijkheid van het ongeval draagt :
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat de aanrijding plaats gevonden heeft in de door verweerder gevolgde
Rommelsweg en v66r de aansluiting van
deze weg met de Nieuwbedelstraat waaruit eiser gereden kwam ;
Dat het aldus aantoont waarom de
regels betreffende de voorrang in de zaak
niet toepasselijk waren en de in het middel bedoelde aanvoering op gepaste wijze
beantwoordt ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 418 en

(1) Oass., 13 november 1961 (Bull. en PAsrc., 1962, I, 302) ; J'aadpl. cass., 4 juni 1962
(ibid., 1962, I, 1121); 23 maart, 6 april en
13 ap>'il1964 (ibid., 1964, I, 795, 836 en 854);
1 februari 1965 (ibid., 1965, I, 550) en 6 september 1965 (ibid., 1966, I, 17).

-470420 van het Strafwetboek, doordat het
bestreden vonnis de afwezigheid van fout
in hoofde van verweerder afieidt uit de
enkele omstandigheid dat hij v66r de
aansluiting zijn wagen tot stilstand zou
hebben gebracht, terwijl de lichtste fout
volstaat om een veroordeling op grond
van de gemelde wetsbepalingen mede te
brengen :
Overwegende dat het bestreden arrest,
door te beslissen dat verweerder de aansluiting met gepaste voorzichtigheid genaderd heeft, en dat hem, in het ontstaan
van de aanrijding, niet de minste fout
treft, het bestaan van de lichtste fout in
hoofde van verweerder uitsluit;
Dat het arrest aldus zijn beslissing
wettelijk rechtvaardigt ;
Dat het middel niet kan aangenmnen
worden;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 16 en 27 van
het Algemeen reglement op de politic van
het wegverkeer, zoals bijgewerkt bij
koninklijk besluit van 10 december 1958
en gewijzigd door dit van 30 april 1963,
dom·dat het bestreden arrest beslist dat
op de gemelde plaats de voorrang van
rechts niet meer gold omdat de aanrijding
zou gebeurd zijn v66r de aansluiting van
de twee elkaar kruisende wegen, terwijl,
eerste ondenleel, deze voorrang, naar de
termon en de geest van voormeld artikel 16, § I, niet tot de aansluiting zelf
beperkt wordt, en tet·wijl, tweede onderdeel, verweerder in elk geval de verplichting had in alle omstandigheden te kunnen stoppen v66r een hindernis die kon
worden voorzien :
W at het eerste onderdeel betreft
Overwegende dat de vaststelling dat de
aanrijding plaats gevonden heeft v66r de
aansluiting impliceert dat eiser, na die
aansluiting voorbij gereden te hebben,
reeds de straat ingeslagen had die verweerder in tegenovergestelde richting
volgde ; dat derhalve de regel betreffende
de verplichting voor verweerder de voorrang voor een van rechts komende bestuurder vrij te laten, niet van toepassing
was;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderzoek van
dit onderdeel van het middel het Hof zou
verplichten tot feitelijke verificaties over
te gaan ; dat het aldus het recht met het
feit vermengt en derhalve niet ontvankelijk is;
Overwegende dat geen van beide onder-

delen van het middel kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
12 december 1966. -

2e kamer. -

Voo1·zitter, H. van Beirs, voorzitter. VerslaggeVe1•, H. Gerniers. - Gelijkluidende condusie, H. Depelchin, advocaatgeneraal.

2e KAMER. -

12 december 1966.

1° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN.
- BESLISSING IN HOGER BEROEP DIE
ER OP WI.JST DAT HET MISDRI.JF V66R
DE REOHTER IN BEROEP EVENMIN ALS
VOOR DE EERSTE REOHTER BEWEZEN IS
GEWORDEN. - DRAAGWI.JDTE.

2° BEWI.J S.- SoHRIFTELI.JK BEWI.JS. BEWI.JSKRAOHT VAN DE AKTEN. STRAFZAKEN.
0PENBAAR MINISTERIE DE HEROMSOHRI.JVING VAN HET
VERVOLGDE FEIT VASTSTELLENDE. ARREST BESLISSENDE DAT HET ALDUS OMSOHREVEN FElT IN DE VERVOLGING NIET BEGREPEN IS. - FEIT BEDOELD IN DE BESOHIKKING TOT VERWI.JZING.- MISKENNING VAN DE BEWI.JSKRAOHT VAN DE BESOHIKKING.
1° Doo1· de enkele overweging dat het misdrij f v66r de 1'echter in bet•oep evenmin
als v661· de ee1·ste 1·echter bewezen is
geworden, neemt de beslissing in hager
be1·oep de 1·edenen niet ove1· van de beslissing van de eerste ?'echter (I).
2° Miskent de bew#skmcht van de beschikking tot verwijzing het a1·1·est dat beslist
dat een feit in de ve1·volging niet begrepen
is, te1·wijl dit feit in die beschikking
bedoeld wordt (2).
(PROOUREUR-GENERAAL BI.J HET HOF VAN
BEROEP TE GENT EN PHARMAOEUTISOHE
BOND, T. ROOMAN D'ERTBUER EN ANDEREN.)
ARREST.
HET HOF ; -

Gelet op het bestreden

(1) Verg. cass., 9 mei 1966 (Bull. en PAsiC.,
1966, I, 1143).
(2) Ret bestreden arrest had de verweerders
wegens de telastlegging B vrijgesproken.
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arrest, op 25 rnei 1966 door het Hof van
beroep te Gent gewezen ;
I. Ten aanzien van de voorziening van
eerste eiser :
Over het eerste en het tweede middel
samen, afgeleid, het eerste, uit de schending van de artikelen 1319 en 1320 van
het Burgerlijk iVetboek wegens nnskenning van de bewijskracht van de akteD,
cloonlat het bestreden arrest als eerste
motief aangeeft dat het feit A evenmi_n
als v66r de eerste rechter bewezen IS
geworden, terw~jl de eerste rechter in het
vonnis del. 13 december 1965 rnet gezegd
heeft dat het feit niet bewezen was doch
integendeel dat de beklaagden moe~ten
vrijgesproken worden omdat het be~.rieg
lijk opzet om de met het zegel gehJkgestelde taksen te ontduiken gepaard ging
met andere bedrieglijke oogmerken zoals
het voeren van een onregelmatige groathandel in geneesmiddelen, oneerlijke
mededinging, ontduiken van d~ bela:~
tingen op de inkomsten en dus met VrlJgesproken heeft omdat het feit niet bewezen was maar omdat, het feit bewezen
zijnde, een gemengd bedr<;>g voorhan~en
was ; het tweede, afgeleid mt de schendmg
van de artikelen 97 van de Grondwet, 51,
57 en 207 van het koninklijk besluit van
29 september 1938 houdende nieuwe
publicatie van het wetboek van met het
zegel gelijkgestelde taxes w~gens gebrek
aan motivering of wegens onJmste, te~en
strijdige of dubbelzinnige motivermg,
ee1·ste onde?"deel, cloo1•clat het bestreden
arrest als eerste motief aangeeft dat het
feit A evenmin als v66r de eerste rechter
bewezen is geworden, te1·wijl in het vonnis
van de eerste rechter van 13 decmnber
1965 nergens vermel<;J. w~rdt in de ov~r
wegingen dat het fmt rnet bewezen IS ;
tweecle oncle?"cleel, cloo1·clat in de twee volgencle overwegingen het bestreden arrest
enerzijds verklaart : « dat de_ verhandelingen verricht door de betwhten een
ander doel hadden en een ander inzicht
dan het ontduiken van de zegeltaks " en
anderzijds verklaart : « dat bij he~ 01_1-_tduiken van de zegeltaks het bedneghJk
inzicht niet bestond ,, hetgeen niet toelaat uit te maken of beklaagden vrijgesproken werden bij gebrek aan ontd~1iki?g
der zegeltaks of bij gebrek aan bedn~g~IJk
inzicht in verband met de ontdmkmg
der zegeltaks :

Overwegende dat het arrest, door louter te vermelden dat het feit, - aldus
bedoelend, niet de Inaterie_le hanrlelingen
door de verweerders verrwht, doch het
misdrijf beschouwd in alle elementen,

evenmin als voor de eerste rechter
bewezen is, de gronden van het bcroepen
vonnis niet overneemt ; dat het derhalve
de bewijskracht van dit vonnis daardoor
niet kan miskennen ;
Overwegende, voor het overige, dat het ·
arrest, na erop gewezen te hebben dat
" de verhandelingen verricht door de
betichten een ander doel hadden en een
ander inzicht, dan de ontduiking van de
zegeltaks ,, eraan toevoegt « dat het Hof
bepaalt dat bij het ontduiken van de
zegeltaks het bedrieglijk inzicht niet
bestond, dat, ten deze vereist is " ;
Dat het aldus duidelijk beslist dat, zo
de zegeltaks ontdoken werd, deze ontduiking echter niet onder de toepassmg valt
van artikel 207 van het W etboek van
met het zegel gelijkgestelde taxes, omdat
de verweerders zonder bedrieglijk inzicht
gehandeld hebben;
Dat de middelen feitelijke grondslag
missen;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1319 en 1320
van het Burgerlijk W etboek wegens mlskenning van de bewijskracht van de akten cloo?"dat het bestreden arrest de eis
tot' heromschrijving in de schr_if~elij~e
vordering van het openbaar mi?Istene
van 26 april 1966, niet ontvankehJk verklaard heeft omdat de oorspronkelijke
telastlegging B en de oorspronkelijke
omschrijving niet gingen over « gl~t
stoffen ,, te1·wiy'l deze motivering : l 0 1n
strijd is met de vordering van de heer
Pr~cureur des Konings te Gent van
17 j1.mi 1963 waarbij het gerechteliik
strafonderzoek werd ingesteld en waarm.
onder meer uitdrukkelijk voorzien werd
dat een onderzoek gevorderd wordt la.stens voornoemde en onbekende verdachten wegens inbreuken voorzien d?or _<;I.e
artikelen 2, 22 en 52 van het komnkhJk
besluit van 6 juni 1960, gewijzigd door
artikel 17 van het koninklijk besluit van
20 november 1962 die precies alle geneesmiddelen betreffen die door artikel 52
voornoemd onderverdeeld worden in
giftstoffen, ontsmettingsstoffen, ant_iseptica, slaapmiddelen, verdovende mlddelen en andere stoffen die niet onder voorgaande onderverdelin~en _-yallen ; 2° . in
strijd is met de schnftehJke vordermg
van de heer Procureur des Konings te
Gent van 20 mei 1965 tot verwijzing naar
de correctionele rechtbank die uitdrukkelijk onder litteris 0 en D de telastleggingen voorziet in verband met de geneesmiddelen die door artikel 52 van het
koninklijk besluit van 6 juni 1960, dat
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geciteerd werd, onderverdeeld worden in
giftstoffen en andere stoffen :
Overwegende dat het bestreden arrest
de vordering van eiser verworpen heeft,
tot heromschrijving van de feiten van de
telastlegging B, te weten overtredingen
van artikel 17 van de wet van 12 maart
1818, in overtredingen van de artikelen 22
en 52 en/of van de artikelen 2 en 52 van
het koninklijk besluit van 6 juni 1960
gewijzigd door de artikelen 3 van het
koninklijk besluit van 12 juni 1962 en
17 van het koninklijk besluit van 20 november 1962, om de reden dat "in de
heromschrijving, zoals die voorgesteld
wordt door het openbaar ministerie,
nieuwe elementen voorkomen die geen
bestanddeel uitmaken van de oorspronkelijke preventie, omdat deze oorspronkelijke preventie niet ging over « gift'' stoffen '' en dat het openbaar ministerie
dit nieuw element giftstoffen slechts heeft
ingebracht na de brief van 2 maart 1966
uitgaande van het Ministerie van Volksgezondheid en van het gezin " ;
Overwegende dat de beschikking van
de raadkamer waarbij de zaak voor de
correctionele rechtbank aanhangig ge.maakt werd, de beweegredenen van de
vordering tot verwijzing van 20 mei 1965
aanneinende, de verweerders voor deze
rechtbank verwezen heeft wegens de in
deze vordering omschreven telastleggingen A en B;
Overwegende dat bedoelde vordering
ook een telastlegging 0 en een telastlegging D voorzag, maar dat zij dienaangaande verklaarde : " Overwegende dat de
hierboven omschreven telastleggingen
sub littera 0 en D, die inbreuken uitmaken voorzien door de artikelen 2, 22 en 52
vaD het koninklijk besluit van 6 juni 1960,
gewijzigd door artikel 17 van het koninklijk besluit van 20 november 1962, op
grond onder meer waarvan bij vordering
van mijn ambt dd. 17 juni 1963 het
gerechtelijk onderzoek werd ingesteld,
dezelfr!e feiten betreffen, die omschreven
werden in de telasleggingen sub littera B ;
dat blijkens de uiteindelijke gegevens van
het gerechtelijk onderzoek deze feiten
dienen te worden omschreven zoals hierboven sub littera B, en de inbreuk uitmaken voorzien door artikel 17 der wet
van 12 maart 1818 ";
Overwegende, dat luidens artikel 52
van het koninklijk besluit van 6 juni
1960, de inbreuken op de artikelen 2 en 22
gestraft worden met de bij artikel 2,
eerste lid, van de wet van 24 februari
1921 gestelde straffen, onder meer wanneer het giftstoffen betreft ;

Overwegende derhalve dat door te
beslissen dat " het element giftstof" niet
begrepen was in de vervolging, het arrest
de bewijskracht van de vordering tot en
van de beschikking van verwijzing miskend heeft;
Dat het middel gegrond is ;
En overwegende voor het overige, dat
de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;

II. Ten aanzien van de voorziening van
de Algemene Pharmaceutische Bond,
burgerlijke partij :
Overwegende dat de eis van eiser enkel
steunde op de telastlegging B ; dat eiser
tegen de beslissing over gemelde eis gewezen, onder meer hetzelfde middel aanvoert als het hierboven onderzochte en
gegrond verklaarde derde middel van het
openbaar ministerie ;
Om die redenen, en zonder dater aanleiding is de andere middelen door de
beide eisers ingeroepen te onderzoeken
welke geen ruimere vernietiging zouden
medebrengen, vernietigt het bestreden
arrest, doch enkel in zover het uitspraak
doet over de telastlegging B, over de
kosten van de publieke vordering, en over
de vordering van de Algemene Pharmaceutische Bond ; verwerpt de voorziening van eerste eiser voor het overige ;
beveelt dat melding van het thans gewezen arrest zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ;
veroordeelt de verweerders in de kosten;
verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van beroep te Brussel.
12 december 1966. - 2 8 kamer. Vootzittet, H. van Beirs, voorzitter. Ve1·slaggevet, H. Wauters. - Gelijkluidende conclusie, H. Depelchin, advocaatgeneraal. - Pleitet, H. Van Leynseele.

2e KAMER. -

12 december 1966.

HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN.HOGER BEROEP VAN DE VERDAOHTE
ALLEEN. - VERZWARING VAN DE IN
EERSTE AANLEG UITGESPROKEN VER·
OORDELING.- ONWETTELIJKHEID.

Op zijn hoge?· be1·oep alleen, mag de vetdachte niet ve?"Ootdeeld wotden tot een
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rechter uitgesproken heeft (1). (Wetb.
van strafv., art. 199; wet van 1 mei
1849, art. 7.)
(ROOSE, T. SEMETIER, DESMET
EN HOSTE.)
ARREST.
HET HOF ; ~ Gelet op het bestreden
vonnis, op 12 mei 1966 in hoger beroep
gewezen door de Oorrectionele Rechtbank
te Brugge;

I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de strafvordering :
Over·het middel afgeleid hieruit dat de
correctionele rechtbank zetelende in
graad van beroep de straf ten laste van
eiser door de politierechtbank uitgesproken verzwaard heeft, teTwijl er aileen
beroep was vanwege eiser :
Overwegende dat de eerste rechter
eiser veroordeeld heeft wegens de feiten
A en B ieder tot een geldboete van 20 fr.,
en wegens het feit 0 tot een gevangenisstraf van zes 1naanden ;
Overwegende dat, hoewel het openbaar ministerie tegen voormelde beslissing geen hoger beroep ingesteld had, het
bestreden vonnis, na aangenomen te
hebben dat, wat de feiten A, B en 0
betreft, er slechts een straf diende te
worden
uitgesproken
namelijk
de
zwaarste, zijnde die gesteld op het feit 0,
omdat de feiten A en B de uitwerksels
zijn geweest van het feit 0, eiser veroordeelt uit hoofde van de feiten A, B en 0
samen tot een gevangenisstraf van zes
maanden en een geldboete van 100 frank;
Overwegende dat het bestreden vonnis
aldus de toestand van eiser verzwaart,
en bijgevolg artikel 202 van het W etboek
van strafvordering, gewijzigd door artikel 7 van de wet van 1 mei 1849 schendt;
Overwegende dat het middel gegrond
is;
Overwegende dat het verval van het
recht tot het besturen van een voertuig
of een luchtschip of het geleiden van een

(1) Oass., 13 april 1959 (A1'1', Verbr., 1959,
blz. 615; Bull. en PAsrc., 1959, I, 805); 26 september 1960 (A1-r. Verb1·., 1961, blz 86; Bttll.
en PAsrc., 1961, I, 95); verg. cass., 8 november
1965 (Bull. en PASIC., 1966, I, 314).

rijdier wegens de telastlegging 0 werd
uitgesproken;
En overwegende dat wat de telastlegging D betreft, de substantiele of op
straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;

II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissingen over de burgerlijke
vorderingen van de verweerders :
Overwegende dat die beslissingen op
de telastleggingen A, B en 0 steunen;
dat de vernietiging van de beslissing over
de strafvordering, de vernietiging medebrengt van de veroordelingsbeslissingen
over de vorderingen van de verweerders,
waartegen eiser een regelmatig cassatieberoep ingediend heeft ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zover het uitspraak doet
over de telastleggingen A, B en 0, het
eiser veroordeelt in de kosten van de
strafvordering, het verval van het recht
tot het bestm·en van een voertuig of een
luchtschip of het geleiden van een rijdier
uitspreekt en over de burgerlijke vorderingen beslist ; verwerpt de voorziening
voor het overige ; beveelt dat van het
thans gewezen arrest melding zal gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt
de verweerders in drie vierden van de
kosten en eiser in het overige vierde ;
verwijst de aldus beperkte zaak naar de
Oorrectionele Rechtbank te leper, zetelende in hoger beroep.
12 december 1966. ~ 2e kamer. ~
Voo?·zitte1·, H. van Beirs, voorzitter. Ve1·slaggeve1·, H. Gerniers. ~ Gel~flclui
dende conclttsie, H. Depelchin, advocaatgeneraal.

2e KAMER.

~

13 december 1966.

1° VOORZIENING lN OASSATIE. ~
VORM. ~ DIREOTE GEMEENTELIJKE
BELASTINGEN. - VooRZIENING IN OASSATIE TEGEN EEN BESLISSING VAN DE
BESTENDIGE DEPUTATIE.
2o VOORZIENING IN OASSATIE. ~

VORI\L ~ DIREOTE GEMEENTELIJKE
BELASTINGEN. ~ VoORZIENING IN OASSATIE TEGEN EEN BESLISSING VAN DE
BESTENDIGE DEPUTATIE, ~ BETEKE·
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NING BINNEN DE TIEN DAGEN. Qp
STRAFFE VAN VERVAL VOORGESOHRE·
VEN VORMVOORSOHRH'T,

3°

GEMEENTELIJKE EN PROVINCIALE BELASTINGEN.- DIREOTE
GEMEENTELIJKE OMSLAGBELASTING. ARTIKEL 136VAN DE GEIVIEENTEWET.TERJHIJN OM EEN REOLAMATIE IN TE
DIENEN BIJ DE BESTENDIGE DEPU •
TATIE VAN DE PROVINOIERAAD.

4°

GElVIEENTELIJKE EN PROVINCIALE BELASTINGEN. DIREOTE
OMSLAGBELASTING.- TERMIJN OMEEN
REOLAMATIE BIJ DE BESTENDIGE DE·
PUTATIE VAN DE PROVINOIERAAD IN TE
DIENEN. VERVALTERMIJN. TER·
JVIIJN DIE VOOR VERLENGING NIET VATBAAR IS BEHALVE IN GEVAL VAN OVER·
MACHT.

een cli?·ecte gerneentelijke belasting bestaat
nit een door· de gr·itfier· van de pr·ovincier·aad opgestelde akte waar·in ~vonlt vastgesteld dat deze cle ver·Jclar·ing van voor·zieni11g heeft ontvangen (l).
2° De voor·ziening in cassatie tegen een
beslissing van de bestendige deptttatie,
die nitspmak cloet op een 1·eclarnatie
tegen een di1'ecte gerneentelij lee belasting,
rnoet op st1'affe van ver·val betekend WO?'·
den binnen de tien dagen van de ve?"lcla1'ing van voor·ziening van de pa1·tij
tegen wie ze is ge1·icht (2). (Wet van
22 januari 1849, art. 4; wet van 22 juni
1865, art. 1 en 2; wet van 22 juni 1877,
art. 16.)

beslissing van de bestendige dep~ttatie
die ttitspraak doet op een r·eclarnatie tegen

3o De r·eclarnatie tegen een aanslag in de
diTecte gerneentelijke ornslagbelasting is
onder·wo1·pen aan de vor·rnen en de te1'mijnen welke in aTtikel 186 van de
gerneentewet wonlen voo1·zien (3).
4o De bij a1·tilcel 186 van de gemeentewet
vastgestelde tm·rnijn van een rnaand is
een ter·mijn bepaald in het algerneen
belang waaTin, behalve overrnacht, de
?"eclamatie in ellc geval client te wonlen
ingediend, en is der·halve een ter·rnijn
die niet voor· ver·lenging vatbaa1· is en
waarvan het ver·st1·ijlcen het ve1·val met
zich br·engt van het r·echt een bezwaar·scln·ift in te dienen (4).

(I) en (2) Cass., 4 oktober 1966, s1'1J1'a,
blz. I55 en noten 1 en 2.
(3) Conclusie van de eerste advocaat-generaal Mesdach de ter 1\:iele voor cass., 27 juli
1882 (Btdl. en PASIC., 1882, I, 272); noot
onder cass., 2I januari I907 (ibid., I907, I,
92); DEVILLEE en vVILLIQUET, Loi aommunale,
uitg. I933, nrs 2055, 2056, 2091 en 2092;
MEES, " Gemeentebelasting" (Administmtief
Le,dlcon), nrs 7 en Ill; FEYE en CARDYN,
uitg. I958, blz. 201, nr I75; VAN HoUTTE,
Beginselen van het Belgisah belastinm·eaht,
uitg. I966, blz. 703, ur 807; HILBERT, Taxes
de voi1·ies, d. I, blz. 66.
Eiseres hetoogde in haar eerste middel dat
de reclamatie tegen de beslissing van de bestendige deputatie dat de termijn om een reclamatie in te dienen tegen een directe gemeentebelasting gestuit was door een dagvaarding,
aan de bij de wet van 5 juli 1871 vastgestelde
vormen en termijnen is onderworpen.
Doch ten deze ging het om een direete gemeentelijke omslagbelasting en in dit geval is
artikel I36 van de gemeentewet toepasselijk.
De reclamatie moest dus worden ingediend
binnen de maand en niet binnen de drie maand
(art. 8 van de wet van 5 juli I871) van de
afgifte van de. waarschuwing (omtrent de

toepassing van artikel 8 van de wet van 5 juli
I871, raaclplege men cass., 22 mei I9I6, Btdl.
en PAsrc., 1916, I, Ill en 22 februari 1937,
ibid., 1937, I, 70).
(4) Eiseres had betoogd dat het ten deze
om een termijn van rechtspleging ging en dat
deze termijn als dusdanig een voor verval vatbare termijn was.
Deze al te radicale stelling kon niet worden
aangenomen, aangezien sommige termijnen
van rechtspleging kennelijk niet voor verval
vatbaar zijn.
Doch zoals DE PAGE onderstreept (d. VII,
nr 1135, A), terwijl de termijn van verjaring
in zekere zin negatief, toevallig en extrinsiek
is verge!eken met de l'echten die hij treft en
geen dee! uitmaakt van een bepaalde instelling,
is de vaste termijn integendeel positief, wezenlijk en maakt dee! uit van een bijzondere
instelling en bepaalt tevens de rechten waarvan hij het verval met zich brengt. Zo !uidt
ook de mening van JossERAND (d. II, nrs 1004
en I006).
In zake rechtspleging zijn de termijnen om
een beroep in te stellen op straffe van verval
voorgeschreven, omdat deze termijnen nauw
verbonden zijn met de executuriale kracht
van cle vonnissen en arresten (zie " Conside-

5°

CASSATIE. BEVOEGDHEID. AlliBTSHALVE GENOMEN MIDDEL.
DIREOTE GEMEENTELIJKE BELASTING.
-BESLISSING VAN DE BESTENDIGE DE·
PUTATIE.- 0NTVANKELIJKE VOORZIE·
NING IN OASSATIE.- HOF DAT Al\IBTS·
HALVE EEN MIDDEL VAN OPENBARE
ORDE KAN OPvVERPEN.

1° De voorziening in cassatie tegen een
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is een ontvankelijke voorziening tegen
een beslissing van de bestendige deputatie, die uitspmalc doet op een directe
gemeentelijke belasting, Jean ambtshalve
een middel opwm·pen dat afgeleid is uit
de schending van een wetsbepaling die de
openbare orde aanbelangt (1).
(GEl\iEENTE SCHOTEN,
T. ULLENS DE SCHOOTEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 26 mei 1964 gewezen door
de Bestendige Deputatie van de Provincieraad van Antwerpen ;
Over de grand van niet-ontvankelijkheid door verweerder hieruit afgeleid dat
eiseres geen regehnatige verklaring van
voorziening heeft afgelegd en aan verweerder geen eensluidend uittreksel van
een regelmatige voorziening heeft betekend:
Overwegende dat, luidens artikel 4 van
de wet van 22 januari 1849, hetwelk, ingevolge artikel 2 van de wet van 22 juni
1865, toepasselijk is op de voorzieningen
in cassatie tegen de beslissingen van de
bestendige deputaties, uitspraak doende
over de reclamaties ter zake van directe
gemeentelijke belastingen, de verklaring
tot voorziening ter griffie van de provincieraad moet worden afgelegd binnen de
termijn van een maand na de betekening
van de bestreden beslissing, terwijl de
voorziening vervolgens, op straffe van
verval, binnen de tien dagen moet worden
betekend aan de partij waartegen zij
gericht is;
Overwegende dat deze termen vereisen
dat de griffier de verklaring van voorziening ontvange, dat deze verklaring
rations sur le projet du Code judiciaire », rede
uitgesproken door de heer R. Hayoit de Termicourt, Procureur-generaal, op de plechtige
openingszitting van het Hof, de 1 e september
1966, B1tll., 1966, blz. 23 en 24).
Tevens is de invordering in zake belastingen
verbonden met het tot stand brengen van de
uitvoerbare titel (het kohier voor de directe
belastingen en het dwangbevel voor de indirecte belastingen) en omwille van de noodzaak
de stabiliteit van de openbare financien te
vrijwaren is het onontbeerlijk dat de rechtstitel die aan de hefting van de belasting tot
grondslag dient, een onherroepelijk karakter
verkrijgt en dit in de kortst mogelijke termijn.

het voorwerp uitmake van een akte die
de griffier opstelt, en dat deze akte, die
de verklaring vaststelt en dienvolgens
de voorziening uitmaakt, aan de tegenpartij worde betekend ;
Overwegende dat uit de regelmatig
voor het Hof neergelegde stukken, en
namelijk uit het door de provinciale
griffier voor eensluidend gewaarmerkt afschrift va~ de ingestelde voorziening, en
uit het origineel van het exploot van
13 juli 1964, houdende betekening van,
onder meer, voormeld afschrift, blijkt dat
de voorziening namens eiseres is geschied
bij mondelinge verldaring ter griffie afgelegd door haar gemeentesecretaris, drager
van een speciale opdracht, en dat de bij
voormeld exploot aan verweerder in
eensluidend afschrift betekerrde akte, de
termen zelf weergeeft van de akte waarbij de provinciale griffier het afleggen van
bovenvermelde verklaring tot voorziening
vaststelt;
Overwegende dat dienvolgens een regelmatige verklaring van voorziening ter
griffie werd afgelegd, terwijl een regelmatige aide van voorziening aan verweerder werd betekend ;
Overwegende dat de termen van een
eerste exploot van betekening van 9 juli
1964, hetwelk gewag maakt van de aileen
door de lasthebber van eiseres ondertekende en aan de griffier overhandigde
schriftelijke verklaring van voorziening,
en deze schriftelijke " verklaring " als een
voorziening in cassatie schijnt te willen
beschouwen, eerste betekening welke
eiseres overigens, wegens de vergissingen
die ze inhield, bij bovenvermeld exploot
van 13 juli 1964 verklaart te verzaken,
niet bewijzen dat geen mondelinge verklaring van voorziening werd afgelegd ;
Overwegende dat, in zover verweerder
ook beweert dat de voorziening en de
betekening niet binnen de wettelijke
termijnen gebeurden, uit de regelmatig

Ret is dus onaanvaardbaar dat de belastingplichtige door opeenvolgencle akten die de
termijn voorzien voor het indienen van een
reclamatie onderbreken tot in het oneindige
het bestaan van de behtstingtitel in het onzekere kan laten.
De termijnen welke voorzien zijn om een
reclamatie of een beroep in zake belastingen
in te dieneli zijn nauw verbonden met de
instelling van de belasting en zijn dientengevolge op straffe van verval voorgeschreven
termijnen,
E. K.
(1) Oass., 19 oktober 1965 (B1tll. en PASIC.,
1966, I, 235).
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dat de bestreden beslissing op 11 juni
1964 werd betekend, dat de verklaring
van voorziening op 6 juli 1964 ter griffie
van de provincieraad werd afgelegd en
dat het exploot van betokening aan verweerder dateert van 13 juli 1964, zodat
en de verklaring van voorziening en de
betokening binnen de wettelijke termijn
werden gedaan ;
Overwegende dat de grond van nietontvankelijkheid niet kan worden aangenOinen;
Over het middel, ambtshalve afgeleid
uit de schending van artikel 136 van de
gemeentewet :
Overwegende dat artikel 136 van de
gemeentewet, hetwelk op de directe gemeentelijke omslagbelastingen toepasselijk is, bepaalt dat de belastingschuldige
binnen een maand na de afgifte van de
waarschuwing een bezwaarschrift kan
indienen bij de bestendige deputatie van
de provincieraad ;
Overwegende dat deze wetsbepaling de
openbare orde aanbelangt ;
Overwegende dat de bestreden beslissing vaststelt dat de aanslagbiljetten over
de dienstjaren 1955 en 1956 respectievelijk op 17 april 1956 en 22 februari 1957
aan verweerder werden gezonden en dat
deze laatste zijn bezwaarschrift pas op
15 mei 1961 heeft ingediend;
Overwegende dat de door artikel 136
van de gemeentewet bepaalde termijn
van een maand een in het algemeen
belang gestelde termijn is binnen welke
het bezwaarschrift, behalve over1nacht,
alleszins moet worden ingediend en dienvolgens een vaste, niet voor verlenging
vatbare termijn is, waarvan het verstrijken het verval met zich brengt van
het recht een bezwaarschrift in te dienen ;
Dat immers, ten deze, om wille van de
stabiliteit van de openbare financien, de
rechtstitel die aan de hefting van de
belasting tot grondslag client, moet vaststaan binnen een strikte termijn die voor
iedereen dezelfde moet zijn en derhalve
niet voor stuiting vatbaar is;
Overwegende dat de beslissing dienvolgens, door te oordelen dat het bezwaarschrift, ook wat de dienstjaren 1955 en
1956 betreft, tijdig werd ingediend omdat
de termijn binnen welke het moest worden ingediend, overeenkomstig artikel 2246 van het Burgerlijk W etboek
werd gestuit door de dagvaarding van
eiseres, ten verzoeke van verweerder, op
7 februari 1956, zelfs voor een onbevoegde
rechter, in de procedure tot invordering

van de litigieuze belastingen als onrechtstreekse belastingen, artikel 136 van de
gemeentewet heeft geschonden ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de soh ending van de artikelen I, 2 en 8
van het taksreglement op wegenis- en
gezondheidswerken, vastgesteld door de
gmneenteraad van Schoten op 3 september 1951 en goedgekeurd bij koninklijk
besluitvan3l december 1951 en97 van de
Grondwet, doordctt het bestreden besluit
heeft beslist dat, ter bepaling van de
berekeningsbasis van de door verweerder
verschuldigde bestratingsbelastingen, er
reden was tot aftrekking, van de kostprijs van do wegenwerken voor het domein, van 88 t. h. van het bedrag ervan,
zijnde het gedeelte van die prijs dat
<< volgens
verkoopsvoorwaarden " ten
laste van de naamloze vennootschap
« Compagnie Immobiliere Europeenne "
gelegd is, en bovendien van 30 t. h. van
het saldo, mits toepassing van artikel8, b,
van het belastingreglement, en dienvolgens aan verweerder voor de dienstjaren
1955 tot 1960 een outlasting van 65.231 fr.
heeft toegekend op de gezamenlijke litigieuze aanslagen, 01n de redenen dat het
belastingreglement de recuperatie op de
boordeigenaars voorziet van de kostprijs
voor wegenaanleg, verminderd met eventuele overheidstoelagen voor de wegenaanleg of andere voordelen (artikel 2
van het reglement), dat de gemeente
zich bij het reglement verbonden heeft
nooit meer dan 70 t. h. van de aanlegkosten te verhalen op de boordeigenaars
(artikelen 2 en 8), dat overheidstoelagen
niet verleend werden maar dat door de
gemeente, ten aanzien van de wegenaanleg waarvan de kosten, deels langs de
fiscale reglementering om, op de boordeigenaars verhaald worden, bedongen
werd, bij de grondverkoop aan de« Compagnie Immobiliere Europeenne "· dat
deze maatschappij 88 t. h. zou dragen
van de kosten veroorzaakt door de aanleg
van wegen die de aangekochte goederen
zculen bedienen ; te1·wijl, eerste ondeTdeel,
het taksreglement van 3 september 1951
bepaalt, dat van de te verhalen kostprijs
zullen worden afgetrokken, « de toelagen
en voordelen welke de gemeente vanwege
de openbare besturen of anderszins verkrijgt op de wegenwerken "• en 88 t. h.
van de kosten veroorzaakt door de aanleg
van wegen die de aangekochte goederen
zullen bedienen en door de « Compagnie
Immobiliere Europeenne" aan eiseres
betaald, geen door haar verkregen toelage
of voordeel op de wegenwerken vertegenwoordigen, maar een gedeelte zijn van
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de prijs van de gronden welke eiseres aan
de "Compagnie Immobiliere Europeenne "' met inbegrip van de kosten
voor wegenaanleg, verkocht heeft ; tweede
onde1·deel, in ieder geval de artikelen 2
en 8 van het taksreglement van 3 september 1951 bepalen, dat indien de
" toelagen of voordelen 30 t. h. overschrijden, dan slechts het verschil tussen
de kostprijs en het toBlagenbedrag op de
boordeigenaars verhaald wordt "' zodanig
dat het besluit, door te beslissen dat· er
grond was om achtereenvolgens 88 t. h.
van de kostprijs, en daarna 30 t. h. van
het saldo af te trekken, om de bovenaangehaalde redenen, voormelde artikelen 2 en 8 van het taksreglement van
3 september 1951 heeft geschonden en, in
elk geval, niet naar de eis der wet met
redenen omkleed is :
Over het eerste onderdeel :

Overwegende dat door zulke tussenkomst, hoewel verleend naar aanleiding
van de verkoop van gronden en onder de
vor1n van op de koopster verhaalbare
uitgaven, te beschouwen als « voordelen "
in de zin van bovenvermeld artikel 2, de
beslissing aan de zeer algemeen gestelde
termen " toelagen en voordelen vanwege
de openbare besturen of anderszins op
de wegenwerken verkregen " hun gebruikelijke betekenis heeft gegeven ;
Overwegende dat de omstandigheid dat
het kwestieus taksreglement de termen
« toelagen en voordelen " op andere
plaatsen om korter te zijn herneemt onder
de enkele uitdrukking « toelagenbedrag »,
niet toelaat aan het woord " voordelen »
de eigen betekenis te ontnemen die er
wegens zijn gebruik naast en hoven het
woord " toelagen "' afzonderlijk moet
worden aan toegekend ;
Overwegende dat het onderdeel faalt
naar recht;

Overwegende dat artikel 2 van het
gemeentelijk taksreglement van eiseres
Over het tweede ondordeel :
op de wegenis- en gezondheidswerken
bepaalt dat van de I uidens artikel 1, bij.
Overwegende dat de artikelen 2, derde
middel van belasting, op de aanpalende lid, en 8, b, van het litigieuze taksregleeigenaars te verhalen kostprijs van de ment bepalen dat « Do gemeente er 'zioh
wegenwerken, worden afgetrokken : " de toe verbindt niet meer dan 70 t. h. van
toelagen en voordelen welke de gemeente de algemene kostprijs van de werken te
vanwege openbare besturen of anderszins verhalen " en dat « n1oohten de toelagen
op de wegenwerken verkrijgt " ;
of voordelen 30 t. h. overschrijden, dan
Overwegende dat, bij de verkoop van slechts het verschil tussen de kostprijs en
de grond aan de vennootschap « Com- het toelagenbedrag op de boordeigenaars
pagnie Immobiliere Europeenne "' door wordt verhaald " ;
eiseres word bedongen dat de koopster
Overwegende dat, nu het bedrag van
88 t. h. zou dragen van de kosten veroorde voordelen (88 t. h.) ten deze de 30 t. h.
zaakt door de aanleg van wegen die de overschrijdt, hot overblijvende verschil
aangekochte goederen zullen bedienen ; tussen de kostprijs (100 t. h.) en het
Overwegende dat eiseres vergeefs aan- "toelagenbedrag '' (88 t. h.) weze 12 t. h.,
voert dat deze door voormelde vennoot- voor het geheel moest worden verhaald ;
schap aan eiseres betaalde 88 t. h. van de
Overwegende dat de beslissing, door
kosten van wegenaanleg, geen « toelagen voormelde artikelen aldus te interpreteen voordelen " uitmaken welke de ge- ren dat voorn1eld verschil slechts ten
ll1eente vanwege openbare besturen of belope van 70 t. h. moet worden verhaald,
anderszins op de wegenwerken zou heb- en door te beslissen dat, na aftrek van
ben verkregen;
88 t. h. van de kostprijs, nogmaals 30 t. h.
Overwegende dat de bedoeling van moest worden afgetrokken van het saldo,
bovenvermeld boding is de verkoop van voormelde artikelen heeft geschonden ;
de gronden afhankelijk te stellen van de
Overwegende dat hot onderdeel getussenkomst, door voormelde vennoot- grond is;
schap-koopster, ten belope van 88 t. h.,
Om die redenen, en zonder dat er aanin de kosten van de aan te leggen wegenwerken die de aangekochte gronden zul- leiding is tot onderzoek van het eerste
middel dat dezelfde draagwijdte heeft als
len dienen;
Overwegende dat, indien deze in de het van ambtswege opgeworpen middel,
verkoopsakte onder het hoofd « voor- vernietigt de bestreden beslissing, doch
waarden " voorkon1ende « last "' aldaar aileen in zover zij, ten eerste, wat de
dienstjaren 1955 en 1956 betreft, het
wordt geschat op twee miljoen frank, hij
nochtans geen deel uitmaakte van de bezwaarschrift als tijdig ingediend aanverkoopprijs die elders in de akte wordt neemt en op de voor deze dienstjaren
gevestigde aanslagen ontlastingen verbepaald;
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leent, ten tweede, wat de overige dienstjaren betreft, bij de vaststelling van
de bedragen die op verweerder mogen
worden verhaald, slechts 70 t. h. aanrekent van het saldo van de kostprijs
van de wegenwerken dat wordt bekomen
na aftrek van de 88 t. h. door eiseres verkregen voordelen, en ten derde, in zover
zij eiseres verwijst in de kosten; beveelt
dat melding van het thans gewezen arrest
zal worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; verwijst verweerder in twee derden van de
kosten, het overige derde ten laste blijvend van eiseres ; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Bestendige Deputatie
van de Provincieraad van Brabant.
13 december 1966. 2e kamer.
Voo1·zitte1·, H. van Beirs, voorzitter.
Ve1·slaggeve1·, J;I. de Vreese. - Gel~jkl~ti
clencle concl~tsM, H. Krings, advo.caatgeneraal.

2e

KAMER. -

13 december 1966.

INKOM STENBELASTINGEN.
lNTERNATIONALE
OVEREENKOMSTEN.
0VEREENKOMST AFGESLOTEN OP
29 MAART 1953 TUSSEN BELGIE EN HET
VERENIGD Ko:NINKRIJK VAN GROOTBRITTANNIE. BEDRIJFSINKOMSTEN.
VRIJSTELLING VAN DE WINSTEN
BEHAALD n; BELGIE DOOR EEN VASTE
INRICHTING VAN EEN IN HET ANDER
GRONDGEBIED GEVESTIGDE ONDERNEl\1ING. VRIJSTELLING DIE UITSLUITEND BEPERKT IS TOT DE AANKOPEN
VAN GOEDERE:N VERWEZENLIJKT DOOR
DE VASTE INBIOHTING VOOR REKENING
VAN DE ONDERNEMING. VRIJSTELLING DIE ZICH NIET UITSTREKT TOT DE
VERRIOHTINGEN IN VERBAND M;EJT DE
VERKOOP VAN DEZE WAREN DOOR
BEDOELDE VASTE INRICHTING.

De vrijstelling van belasting in Belgie
welke becloelcl wonlt bij m·tilcel I I,
litte1·a k, lid 3, van de overeenlcomst op
27 maa1·t 1953 afgesloten tttssen Belgie
en het V e1•enigcl KoninkTijlc van G1•ootB1·ittannie en N oonl-Ie1'lancl tM' voorlcoming van clubbele belasting en van
belastingontcl~tiking in
zalce inkomstenbelastingen, is beperkt tot de aanlcopen voor eigen 1·elcening van p1·oclucten
of goecle1'M~ veTwezenlijkt in Belgie cloo1·
een h~ Groot-BTittanniii of in Noorcl-

I edancl gevestigcle ondernem1:ng; zij
st1·elct zich niet uit tot de ve1'1'ichtingen
in Belgie cloo1· cleze onclerneming ve1·~vezenli]kt, met cle tussenlcomst van haar
vaste im·ichting, die buiten de aanlcoop
vm·bancl houclen met de ve1·lcoop van goede1·en, zoals oncle1' mee1· het vm·palcken,
het nemen van monsteTs, het rechtstreelcs
ve1·stu1·en van goedeTen aan cle leapers
en cle betaling van die lcoopwaren in
Belgische j1·anken aan een in Belgiii gevestigcle bank.
(«JAMES TITTERINGTON AND SONS OY,
LTD ll, T. BELGISOHE STAAT, MINISTER
VAN FINANOIEN.)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 27 januari 1965 gewezen door
het Hof van beroep te Gent ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen II, (1), littera k, 3e lid, en III, (4), van de overeenkomst, op 27 maart 1953 afgesloten tussen
Belgie en het V erenigd Koninkrijk van
Groot-Brittanniii en Noord-Ierland, ter
voorkoming van dubbele belasting en van
belastingontduiking in zake inkomstenbelastingen, bekrachtigd door de wet
van 7 januari 1954, doonlat de bestreden
beslissing het bestaan van een vaste
plaats van zakenbedrijf uitsluitend dienend voor aankopen heeft uitgesloten
op grond van feitelijke gegevens die doze
uitsluiting niet rechtvaardigen namelijk
het feit dat de koopwaren door het bijhuis
van Kortrijk aldaar werden verpakt, dat
er monsters genomen worden en dat de
koopwaren rechtstreeks uit Kortrijk naar
afnemers verstuurd werden en in Belgische franken betaalbaar waren aan een
bank te Kortrijk, te1·wijl doze elementen
nochtans niet van die aard zijn dat zij het
bestaan van een aankoopkantoor uitsluiten ; dat het aankopen in zichzelf bevat
het verpakken van de waren en het nemen van monsters, welke bewerkingen
onafscheidelijk zijn van de koop zelf en
dus de natuur ervan niet ktmnen wijzigen ; dat de bestreden beslissing alzo
verkeerdelijk de bovengemelde wetsbepalingen heeft toegepast, doordat zij bewerkingen in aanmerking neemt die de
natuur van de enkele aankopen, zoals
voorzien in artikellll, (4), van de voormelde overeenkomst, niet kunnen wijzigen :
Overwegende dat uit het bestreden
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eiseres de artikelen Il, littera k, 3e lid,
en IIl, (4), van voormelde overeenkomst
ingeroepen heeft om te beweren dat haar
bijhuis te Kortrijk geen belastbare inkomsten verwezenlijkt had ;
Overwegende dat artikel II, (l), littera k, 3e lid, van voornoemde overeenkomst bepaalt : " Het feit dat een onderneming van een der grondgebieden in het
ander grondgebied een vaste bedrijfsplaats bezit, uitsluitend bestemd voor de
aankoop, voor eigen rekening, van producten of goederen, volstaat op zichzelf
niet, om van deze vaste bedrijfsplaats een
vaste inrichting van de onderneming te
nmken "; dat artikel III, (4), van bedoelde overeenkomst bepaalt : " Geen
deel der welkdanige winsten ook verwezenlijkt door een onderneming van een
·der grondgebieden zal aan een in het
ander grondgebied gelegen vaste inrichting van deze onderneming aangerekend
worden, mn reden van de eenvoudige
aankoop van producten of goederen in
het ander grondgebied; ... " ;
Dat aldus niet als vaste inrichting te
beschouwen is een vast kantoor waarin
een onderneming zich uitsluitend bezig
houdt met de aankoop voor eigen rekening van producten of goederen ;
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat, benevens aankopen, er in verband
1net de verkoop van de aangekochte waren ook verrichtingen uitgevoerd werden
in het bijhuis te Kortrijk, namelijk : het
verpakken, het nen1.en van n1.onsters, het
rechtstreeks versturen van de aangekochte koopwaren van nit Kortrijk naar
de afnemers, en het. betalen van die lwopwaren in Belgische franken aan de bank
te Kortrijk ;
Overwegende dat, in strijd met de bewering van eiseres, voormelde bestanddelen w~l van aard zijn, om het bestaan van
een" vaste bedrijfsplaats uitsluitend voor
aankopen voor eigen rekening " nit te
sluiten; dat het. versturen van de koopwaren van nit Kortrijk naar de afnemers,
en het betalen van die koopwaren in
Belgische franken aan een bank te Kortrijk uiteraard tot de verkoopverrichtingen behoren ;
Overwegende dat het arrest aldus wettelijk heeft kunnen beslissen dat het
bijhuis andere bewerkingen verricht heeft
dan de eenvoudige aankopen van producten of goederen voorzien in artikel III, (4), van voormelde overeenkomst,
en derhalve de toepassing van die bepa1ing wettelijk heeft kunnen beperken tot

de goederen die vanaf 1950 naar de hoofdzetel te Belfast verstunrd werden ;
Over het tweede middel, afgeleid nit
de schending van artikel 97 van de Grandwet, cloonlat de bestreden beslissing het
bestaan van verkopen tegen een bepaalde
prijs in aamnerking neemt en verklaart
dat deze aanleiding geven tot taxatie
" omdat zij van Kortrijk uitgevoerd werden », te?·wijl eiseres uitdrukkelijk uitlegde in haar conclusie " que le lieu de
livraison des marchandises ne pent en
rien influencer l'identite de celui qui
achete et qui vend , en het antwoord
dienaangaande door het arrest verstrekt
alleszins dubbelzinnig is :
Overwegende dat voor zoveel het niet
beantwoorden van conclusie opgeworpen
wordt, het middel niet ontvankelijk is,
daar geen door de griffier echtverklaard
afschrift voorgebracht wordt van de conclusie welke v66r het hof van beroep
neergelegd werd ;
Overwegende dat voor zoveel ingeroepen wordt dat de bestreden beslissing op
een dubbelzinnige motivering gestelmd
is, bet middel feitelijke grondslag mist ;
Dat bet arrest het bestaan van verkopen tegen vaste prijs in aanmerking
neemt steunende op een door eiseres zelf
voorgebrachte brief, en aanneemt dat
deze verkopen aanleiding geven tot
taxatie " omdat zij nit Kortrijk uitgevoerd werden », daarmede noodzakelijk
bedoelende de verricbtingen verband
houdende met de verkoop van de aangekochte koopwaren ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
13 december 1966. 2e kamer. VoO?·zitte?', H. van Beirs, voorzitter. VerslaggeveT, H. Gerniers. Gelijkluiclencle conclusie, H. Krings, advocaatgeneraal. Pleite?'B, HH. Smetryns
(van de balie bij het Hof van beroep
te Gent) en Van Leynseele.

1e KAMER.- 15 december 1966.
1° CASSATIE. BEVOEGDHEID. VREEMDE
BURGERLIJKE ZAKEN. WETSBEPALINGEN.- lVIACHT VAN RET
HoF OM NA TE GAAN OF DE RECHTER
IN FEITELIJKE AANLEG DIE WETSBEPALINGEN GESCHONDEN HEEFT.
2° CASSATIEMIDDELEN- BuRGERLIJKE ZAKEN, MIDDEL AFGELEID UIT RET GEBREK AAN AANDUI-
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DING, IN DE BESTREDEN BESLISSING,
VAN DE BELGISOHE WET OF VAN DE
VREEMDE WET WAARVAN DE REOHTER
TOEPASSING HEEFT GEMA.AKT.- !DENTIEKE WETTEN.- MIDDEL NIET ONTVANKELIJK.

3° HUWELIJKSCONTRACT. -

inb1·eng gelclencle wisselkoe?'S, (Belgisch
en Frans Burgerlijk W etboek, artikelen 1498 en 1514.)
(DELVAL, T. FOURNIER.)

GE-

MEENSOHAP.
GEMEENSOHAP BEPERKT TOT DE AANWINSTEN MET BEDING VAN VRIJE EN ONBELASTE TERUGNEMING VAN INBRENGSTEN. - lNBRENG
DOOR DE VROUW VAN EEN IN BUITENLA,NDSE DEVIEZEN VERMELDE GELDSOM
OF VAN ANDERE VERBRUIKBARE GOEDEREN. TERUGNEMING TE DOEN
DOOR DE VROUW. DIE AFSTAND DOET
VAN DE GEMEENSOHAP.

1° Het Hof, clat in kennis wo?·dt gestelcl
met een voorziening clie cle schencling
im·oept van bepalingen uit het F1·ans
btt?'[Je?·lijk wetboek, heeft cle macht om
na te gaan of de rechte?' in feitelijlce aanleg deze v1·eemde wetsbepalingen geschonclen heeft. (VYet van 4 augustus
1832, art. 17 .) (Impliciete oplossing.)

2° Is niet ontvanlcel~jlc, bij geb?·elc acm
belcmg, het miclclel hie1·uit afgeleicl clat
cle best1·eclen beslissing niet precisee?·t
of de ?'echter toepassing heeft gemaakt
van de Belgische wet of van een v1·eemcle
wet, wanneer cle Belgische of vreemcle
wetsbepalingen, die cle ?'echte?' eventueel
zou hebben toegepast, in iclentieke bewoonlingen zijn opgestelcl en clezelfcle
inte?'p?·etatie meeb1·engen.
3° Oncle?' het stelsel van gemeenschap van
goecle1·en, zelfs tot de aanwinsten bepe1·kt,
vallen cle inb1·engsten van verbruilcbw·e
goecle1·en in de gemeensclwp en clraagt
deze e?' de 1·isico's van. Bij cle ontbinding
van cle gemeenschap tot cle aantvinsten
bepe1•lct, in 't bijzoncle?' wanneer cleze een
becling omvat van v1·~je en onbelaste
te?'ttgneming van cle inb1·engsten in geval
van afstancl van cle gemeenschap, heeft
cle afstancl doencle echtgenote, sehuldeiseres voo?' het beclrag van lwar te?'ttgnemingen, het ?'echt cle waa?·cle te?'ttg te
nemen van de ingeb1•achte goecle1·en in
cle stactt waa1·in z~i zich bevonclen op
het ogenblik clat zij in cle gemeenschap
vie len.
vV annee?' cle inb1·eng in een nume?'iek
bepaalcle gelclsom bestaat, heeft cle schulclvonle?'ing van de echtgenote tot voo?'We?'p,
zelfs in geval van monetai1·e schommelingen, een gelclsom die op haa?' nominaal beclnig is bepaalcl, met inachtneming, inclien het bttitenlanclse cleviezen
bet?·ejt, van de op het ogenblik van cle

ARREST

(1).

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 8 april 1964 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen (2) ;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97 van de
Belgische Grondwet, 1134, 1317, 1318,
1319, 1320 en 1322 van het Belgisch
Burgerlijk W etboek, cloonlat, uitspraak
doende over tegenspraken van eiser op de
staat der werkzaamheden van rekening,
vereffening en verdeling van de goederen
en waarden behorende tot de gemeenschap die bestaan heeft tussen eiser en
verweerster en ontbonden is ten gevolge
van de in het voordeel van verweerster
uitgesproken scheiding van tafel en bed
en goederen, welke staat van vere:ffening
opgemaakt is door de notarissen Genin
en Bouquelle, het bestreden arrest, bij
bevestiging van het beroepen vonnis,
die beide tegenspraken ongegrond verklaart en bijgevolg beslist, enerzijds, dat
het recht van terugneming van verweerster nit hoofde van haar inbreng, op het
ogenblik van de huwelijksvoltrekking,
van een bedrag van 100.000 Franse frank, ·
in strijd met de bewering van eiser, op
een bedrag van 200.000 Belgische frank
slaat en, anderzijds, dat venveerster geen
bedrag van 159.000 Belgische frank aan
eiser verschuldigd is, en ten slotte voornoemde staat van vereffening homologeert, te?·wijl, eerste onclenleel, het huwelijk tussen eiser en verweerster te Lesquielles-Saint-Gennain (Frankrijk) is voltrokken en zij, volgens hun huwelijkscontract verleden voor notaris Debadier met
verblijfplaats te Guise (Aisne - Frankrijk), " het stelsel van de gemeenschap
van goederen tot de aanwinsten beperkt
zoals het bij het Frans Burgerlijk Wetboek is geregeld" hebben aangenomen,
en evenwel noch het arrest noch het beroepen vonnis dat het bevestigt, de
minste bijzonderheid of aanwijzing bevatten betre:ffende de wet die toepasselijk
is op de vereffening van het huwelijks(1) Zie conclusie van het openbaar ministerie in Bull. en PAsiC., 1967, I, blz. 472 en
volg.
(2) PASIC., 1965, II, 117.
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rechters in feitelijke aanleg hebben toegepast, zodat het niet mogelijk is uit te
maken of laatstgenoemden de Belgische
of de Franse wet hebben toegepast, en
dus de wettelijkheid van het bescbikkende gedeelte van het arrest na te gaan
(schending van bet in het middel aangeduid artikel 97 van deBelgische Grandwet) ; te1·wijl, tweerle onae1·deel, voor zoyeel
het arrest zou moeten uitgelegd worden
als hebbende beslist dat de vereffening
van het huwelijksgoederenrecht van partijen bij de Belgische wet geregeld was en
dientengevolge de Belgische wet op het
geschil zou hebben toegepast, het van het
huwelijkscontract van partijen een interpretatie zou hebben gegeven die onverenigbaar is met zijn bewoordingen en,
bijgevolg, de bewijskracht ervan en zijn
bindende kracht zou hebben miskend,
daar artikel 1 van het buwelijkscontract
bepaalt dat eiser en verweerster het stelsel van de gemeenschap van goederen tot
de aanwinsten beperkt aannemen " zoals
het bij het Frans Burgerlijk W etboek is
geregeld " (schending van aile in bet middel aangeduide bepalingen) :
Overwegende dat de bepalingen van
het Belgisch Burgerlijk Wetboek en van
het Frans Burgerlijk Wetboek, waarvan
de schending in het tweede middel wordt
ingeroepen, in volkomen eensluidende
bewoordingen zijn opgesteld en dezelfde
interpretatie meebrengen, zodat het middel wegens het ontbreken van belang niet
ontvankelijk is ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 587, 1096,
1134, 1315, 1317, 1319, 1320, 1322, 1387,
1394, 1395, 1433, 1434, 1435, 1453, 1470,
1471, 1472, 1473, 1492, 1493, 1494, 1495,
1497, 1498, 1514, 1595, 1895, 1997 van
het Belgisch Burgerlijk Wetboek, van
artikel 3 van de wet van 30 december
1885 tot goedkeuring van de te Parijs
gesloten overeenkomst van 6 november
1885, betreffende de munt, van de wet
van 5 juni 1832, van de artikelen 1 van
de wet van 29 april 1935, 1 tot 9 van de
besluitwet van 1 mei 1944, 1, 2 en 3 van
het besluit null1lller 6, van 1 mei 1944
van de in raad vergaderde ministers, 97
van de Belgische Grondwet, 587 (zpwel
in zijn oorspronkelijke tekst als gewijzigd
bij de wet nummer 60-464 van 17 mei
1960), 1096, 1315, 1317, 1319, 1320, 1322,
1387, 1394, 1395, 1433, 1434, 1435, 1453,
1470, 1471, 14 72, 1473, 1492, 1493, 1494,
1495, 1497, 1498, 1514, 1515, 1595, 1895,
1897 van het Frans Burgerlijk Wetboek,
CASSATIE,
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van de Franse verordening nlill1mer 581341 van 27 december 1958 en van het
Frans decreet nurnmer 59-1450 van
22 december 1959, rloonlat, uitspraak
doende over de eerste tegenspraak van
eiser op de staat der werkzaamheden van
rekening, vereffening en verdeling van de
goederen en waarden behorende tot de
gemeenschap die bestaan heeft tussen
eiser en verweerster en ontbonden is ten
gevolge van de in het voordeel van verweerster uitgesproken scheiding van tafel
en bed en goederen, welke staat van
vereffening door de notarissen Genin en
Bouquelle opgemaakt is, bet bestreden
arrest, bij bevestiging van bet beroepen
vonnis, die tegenspraak ongegrond verklaart en bijgevolg beslist dat het recht
van terugneming van verweerster uit
hoofde van haar inbreng, op het ogenblik
van de huwelijksvoltrekking, van een
bedrag van 100.000 Franse frank, in
strijd met de bewering van eiser, op een
bedrag van 200.000 Belgische frank slaat,
op grand " dat de staat van vereffening
uiteenzet dat, volgens de bekentenis zelf
van eiser in hager beroep (thans eiser),
de inbreng van 100.000 Franse frank dadelijk in Belgische franken is omgezet en
200.000 frank van deze munt heeft opgebracht; dat deze staat dientengevolge
aanvaardt dat gedaagde in hager beroep
(thans verweerster) een terugneming in
penningen uitoefent voor een bedrag van
200.000 Belgische frank; dat eiser in hager beroep vordert dat zou worden verklaard dat het door hem verschuldigde
bedrag slechts 100.000 Franse frank bedraagt, betaalbaar in Belgische franken
tegen de koers van de dag van de outbinding van de gemeenschap van aanwinsten; dat hij, zonder het te preciseren,
klaarblijkelijk naar de oude Franse frank
verwijst, wat het bedrag van zijn schuld
op ongeveer 10.500 Belgische frank zou
brengen ; dat hij hierop steunt dat hij
als schuldenaar van een geldsom, welke
een verbruikbare zaak is die hij mocht
gebruiken, slechts gehouden is de gelijke
waarde van die zaak terug te geven, ten
deze de 100.000 Franse frank; dat het
beding waarbij de inbreng vrij en onbelast mag worden teruggenomen de begunstigde ervan het recht moet verzekeren
de inbreng terug te krijgen zoals deze
was de dag waarop hij werd gedaan ; dat
indien deze inbreng bestond in verbruikbare zaken, de waarde ervan, die zij hadden op het ogenblik dat de gemeenschap
ze heeft ontvangen, moet kunnen worden
teruggenomen ;
dat ten
deze
de
100.000 Franse frank dadelijk in Bel-
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hadden gevestigd waar eiser in hoger
beroep zijn woonplaats en de zetel van
zijn beroepswerkzaamheden had ; dat
tegen de wisselkoers van dit tijdstip er
voor de gemeenschap een verrijking van
2000000 Belgische frank is uit voortgekomen, waarvoor eiser in hoger beroep is
blijven instaan; dat eiser in hoger beroep
trouwens, in een door hem op 25 juli 1951
ondertekende verklaring, niet alleen uitdrukkelijk de belegging, dadelijk na het
huwelijk, van de 100o000 Franse frank in
Belgische frank heeft erkend, maar ook
het door deze belegging opgebrachte
bedrag van 2000000 frank, met dit gevolg
dat " de deswege door mijn echtgenote
uit te oefenen terugnemingen in hoofdsom die 200o000 Belgische frank bedragen
welke terugnemingen zij zal mogen laten
gelden bij gelegenheid van de ontbinding
van de gemeenschap die zij bij de eis tot
scheiding van tafel en bed en van goederen vervolgt ooo; dat het geenszins bewezen is dat deze erkenning eiser in hoger
beroep door geweld of door bedrog zou
zijn afgedwongen; dat de brief die hij
op 28 juli 1951 de raadsman van gedaagde
in hoger beroep heeft toegezonden, .integendeel aantoont dat zijn verklaring ten
volle overwogen is; dat eiser in hoger
beroep, door de maat van de verrijking
ten gevolge van de inbreng door gedaagde in hoger beroep in de gemeenschap te erkennen, en, bijgevolg, de
omvang van de terugneming waarop de
echtgenote gerechtigd is, noch een rechtsdwaling heeft begaan, noch een beding
heeft gemaakt waarbij de beschikkingen
van het huwelijkscontract worden veranderd; dat eiser in hoger beroep, door de
omvang van het recht van terugneming
te bepalen, waarvan hij het beginsel niet
betwistte, eveinnin een gift heeft k1.umen
doen, die hij subsidiair verklaart te herroepen; dat de rechtbank dus terecht
die eerste tegenspraak heeft verworpen ;
dat de terugneming van gedaagde in hoger beroep in de staat van vereffening
1noet gehandhaafd blijven, voor haar
waarde van 200o000 Belgische frank,
welk bedrag door de erkenning van eiser
in hoger beroep bepaald is ,, te1'WiJol,
eetste onclenleel, zowel wanneer de echtgenoten onder het stelsel van de gemeenschap tot de aanwinsten beperkt gehuwd
zijn als wanneer hem huwelijkscontract
een beding bevat waarbij de vrouw, die
afstand doet van de gemeenschap, haar
inbreng vrij en onbelast mag terugnemen,
de vrouw die afstand doet van de gemeen-

schap het recht heeft, op het ogenblik
van de antbinding van de gemeenschap,
uit hoofde van een inbreng bestaande uit
verbruikbare goederen, een gelijke hoeveelheid zaken van dezelfde hoedanigheid
en waarde of de geschatte waarde op het
tijdstip van de ontbinding van de gemeenschap terug te ne1nen en, uit hoofde
van de inbreng van een bepaalde geldsam, het aantal franken dat dit bedrag
01nvat, in de munt waarin de inbreng
werd gedaan, welke oak de schommelingen van deze n:mnt mogen zijn en derhalve verweerster, op grond van haar
inbreng, bij het voltrekken van het huwelijk, van een bedrag van 1000000 Franse
frank, schuldeiseres was van eiser en van
de gemeenschap voor een bedrag van
1000000 Franse frank en haar schuldvordering nmneriek was bepaald en op
haar nominaal bedrag bepaald bleef,
te1·wioil eiser aldus wettelijk slechts kon
worden veroordeeld 01n aan verweerster,
uit hoofde van voornoeinde inbreng van
1000000 Franse frank, een bedrag van
1000000 Franse frank te betalen of, althans, wegens het verbod aan de Belgische rechtbanken opgelegd on1 een
veroordeling uit te spreken in een andere
dan de Belgische munt, de tegenwaarde
van die 1000000 Franse frank op het ogenblik van de betaling of, eventueel, van de
ontbinding van de gemeenschap en in
elk geval niet op het ogenblik van de
inbreng, zodat nu het arrest verklaart
dat eiser aan verweerster, wegens haar
inbreng van een bedrag vmi 1000000
Franse frank, een bedrag van 200o000
Belgische frank verschuldigd is op grand
dat "het heeling waarbij de inbreng vrij
en onbelast 1nag worden teruggenomen
de begunstigde ervan het recht moet
verzekeren de inbreng terug te luijgen
zoals deze was de dag waarop hij werd
gedaan; dat indien deze inbreng bestond
in verbruikbare zaken, de waarde ervan,
die zij hadden op het ogenblik dat de gemeenschap ze heeft ontvangen, n1oet
lnmnen worden teruggen01nen; dat ten
deze de lOOoOOO Franse frank dadelijk in
Belgische franken zijn omgezet en de
echtgenoten zich trouwens terstond in
Belgie hadden gevestigd waar eiser in hoger beroep zijn woonplaats en de zetel
van zijn beroepswerkzaamheden had; dat
tegen de wisselkoers van het tijdstip er
voor de gemeenschap een verrijking van
200o000 Belgische frank is uit voortgekomen, waarvoor eiser in hoger beroep is
blijven instaan "• het, voor zover het de
Belgische wet op het geschil toepast, alle
in het middel aangeduide Belgische wets-
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evenwel van de artikelen 1096, 1315,
1433, 1434, 1435 en 1595 van het Belgisch
Burgerlijk Wetboek en, voor zover het
de Franse wet op de betwisting zou toepassen, artikel97 van deBelgische Grondwet en aile in het middel aangeduide
bepalingen van de Franse wetgeving
miskent, met uitzondering van de artikelen 1096, 1315, 1434, 1435 en 1595 van
het Frans Burgerlijk '\Vetboek ; terwijl,
tweede onde1·deel, de belegging of de wederbelegging bestaat in de verkrijging, tot
plaatsing van penningen die oorspronkelijk eigen zijn en wegens het oneigenlijk
vruchtgebruik van de gemeenschappelijke massa onvolkomen eigen zijn geworden, van niet-verbruikbare roerende
of onroerende goederen, die een volkomen
eigen goed kunnen vormen en van dien
aard dat zij, op een duurzame wijze, het
karakter van eigen goed kunnen opleveren en derhalve een bepaalde geldsom,
in een bepaalde munt, juridisch geen
belegging of wederbelegging kan zijn
van een andere geldsom in een andere
munt, zodat het arrest, in zover het eiser
veroordeelt tot betaling aan verweerster
van een bedrag van 200.000 Belgische
frank uit hoofde van de terugneming bij
de ontbinding van de gemeenschap, van
een inbreng van 100.000 Franse frank
die zij op het ogenblik van de huwelijksvoltrekking heeft gedaan, op grond dat
eiser " trouwens, in een door hem op
25 juli 1951 ondertekende verklaring, niet
aileen uitdrukkelijk de belegging, dadelijk na het huwelijk, van de 100.000
Franse frank in Belgische franken heeft
erkend, maar ook het door deze belegging
opgebrachte bedrag van 200.000 frank,
met dit gevolg dat " de deswege door zijn
echtgenote uit te oefenen terugnemingen
in hoofdsom die 200.000 Belgische frank
bedragen, welke terugnemingen zij zal
mogen I a ten gelden bij gelegenheid van de
ontbinding van de gemeenschap die zij
bij de eis tot scheiding van tafel en bed en
van goederen vervolgt ,, het de wettelijke begrippen van belegging en wederbelegging miskent (schending van artikel 97 van de Belgische Grondwet en
van aile in het middel aangeduide bepalingen van het Belgisch Burgerlijk Wetboek, met uitzondering van de artikelen 587, 1096, 1315, 1895 en 1897, voor
zover de bestreden beslissing de Belgische
wet toepast en, voor zover zij de Franse
wet zou toepassen, van de artikelen 97
van de Belgische Grondwet en van aile
in het middel aangeduide bepalingen van
het Frans Burgerlijk W etboek, met uit-

zondering van de artikelen 587, 1096,
1315, 1895 en 1897) ; te1·wijl, de1·de onderdeel, het feit dat een van de echtgenoten
een bepaald goed met eigen penningen
heeft verkregen, met het medeweten van
de andere echtgenoot, niet volstaat, zelfs
niet ten aanzien van de echtgenoten, om
aan het aldus verkregen goed het karakter van eigen goed toe te kennen, en de
geldigheid van elke belegging of wederbelegging, zowel ten aanzien van de
echtgenoten als van derden, onderworpen
is aan de eerbiediging van de bij de artikelen 1434 en 1435 van het Frans en van
het Belgisch Burgerlijk Wetboek voorgeschreven vormen en dat de echtgenoten
in het verzuim van de voornoemde vormen, op het tijdstip van de verkrijging,
niet geldig kunnen voorzien door een
overeenkomst die tussen hen gedurende
het huwelijk is tot stand gekomen, zodat
het arrest, nu het eiser veroordeelt tot
betaling aan verweerster van een bedrag
van 200.000 Belgische frank, als terugneming door deze laatste van het bedrag
van 100.000 Franse frank die zij op het
tijdstip van de huwelijksvoltrekking
heeft ingebracht, aileen op grond dat
eiser " ... trouwens, in een door hem op
25 juli 1951 ondertekende verklaring, niet
aileen uitdrukkelijk de belegging, dadelijk na het huwelijk, van de 100.000
Franse frank in Belgische frank heeft
erkend, maar ook het door deze belegging
opgebrachte bedrag van 200.000 frank,
met dit gevolg dat " de deswege door
mijn echtgenote nit te oefenen terugnemingen in hoofdsom die 200.000 Belgische frank bedragen, welke terugnemingen zij zal mogen laten gelden bij
gelegenheid van de ontbinding van de
gemeenschap die zij bij de eis tot scheiding van tafel en bed en van goederen
vervolgt >> en " dat eiser in hoger beroep,
door de maat van de verrijking ten gevolge van de inbreng door gedaagde in
hoger beroep in de gemeenschap te erkennen, en, bijgevolg, de omvang van de
terugneming waarop de echtgenote gerechtigd is, noch een rechtsdwaling heeft
begaan, noch een beding heeft gemaakt
waarbij de beschikkingen van het huweIijkscontract worden veranderd, dat eiser
in hoger beroep, door de omvang van het
recht van terugneming te bepalen, waarvan hij het beginsel niet betwistte, evenmin een gift heeft kunnen doen, die hij
subsidiair verklaart te herroepen ... ,, het
zijn beschikkende gedeelte niet wettelijk
heeft gerechtvaardigd, ten opzichte zowel
van de Belgische wet als van de Franse
wetgeving, bij niet-vervuiling, op het
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in belegging of wederbelegging van de
door verweerster ingebrachte 100.000
Franse frank heeft verkregen, van de
vormen bij de artikelen 1434 en 1435 van
het Frans en Belgisch Burgerlijk W etboek
voorgeschreven (schending van de artikelen 97 van de Belgische Grondwet en van
aile in het middel aangeduide bepalingen
van het Belgisch B-mgerlijk W etboek, met
uitzondering evenwel van de artikelen 587, 1315, 1895, 1897, voor zover de
bestreden beslissing de Belgische wet toepast, en, voor zover zij de Franse wet
zou hebben toegepast, van de artikelen 97 van de Belgische Grondwet en van
aile in het middel aangeduide bepalingen
van het Frans Burgerlijk W etboek, met
uitzondering van de artikelen 587, 1315,
1895 en 1897) ; terwijl, vienle onde1·deel,
in de onderstelling dat de eehtgenoten
in onderlinge overeenstemming, gedurende het huwelijk, in het verzuim van de
bij de artikelen 1434 en 1435 van het
Frans en van het Belgisch Burgerlijk
W etboek voorgeschreven vormen, op geldigo wijze kunnen voorzien, dan nog eon
soortgelijke overeenkomst ten doze zou
ontbreken, daar verweerster tot bewijs
van de zogenaamde belegging of wederbelegging van de 200.000 Belgische frank
met behulp van de 100.000 ingebrachte
Franse frank, aileen eon door eiser op
25 juli 1951 ondertekend bescheid voorlegt waarbij doze laatste voornomn.de
belegging erkent, zodat het arrest, door
de eerste tegenspraak van eiser ongegrond te verklaren aileen op grand dat
laatstgenoemde " trouwens, in eon door
hem op 25 juli 1951 ondertekende verklaring, niet aileen uitdrukkelijk de
belegging, dadelijk na hot huwelijk, van
de 100.000 Franse frank in Belgische
frank heeft erkend, maar ook het door
doze belegging opgebrachte bedrag van
200.000 frank, met dit gevolg dat " de
deswege door mijn echtgenote uit te oefenen terugnemingen in hoofdsmn die
200.000 Belgische frank bedragen, welke
terugnemingen zij zal mogen laton golden
bij gelegenheid van de ontbinding van de
gemeenschap die zij bij de eis tot scheiding van tafel en bed en van goederen
vervolgt" en "dat eiser in hager beroep,
door de maat van de verrijking ten gevolge van de inbreng door gedaagde in
hager beroep in de gemeenschap en,
bijgevolg, de omvang te erkennen van de
terugn.eming waarop de echtgenote gerechtigd is, noch een rechtsdwaling heeft
begaan, noch eon boding heeft gemaakt
waarbij de beschikkingen van hot huwe-

lijkscon:tract worden veranderd ; dat eiser
in hager beroep, door de omvang van het
recht van terugneming te bepalen, waarvan hij hot beginsel niet betwistte, evenmin een gift heeft kum1en doen, die hij
subsidiair verklaart te herroepen ,, hot
ten opzichte zowel van de Belgische wet
als van de Franse wet niet wettelijk
gerechtvaardigd is (schending, in de
eerste ondersteiling, van artikel 97 van
de Belgische Grondwet en van aile in hot
middel aangeduide bepalingen van hot
Belgisch Burgerlijk W etboek, met uitzondering van de artikelen 587, 1895 en
1897, en, in de tweede ondersteiling, van
artikel 97 van de Belgische Grondwet en
van aile in hot middel aangeduide bepalingen van hot Frans Burgerlijk W etboek,
met uitzondering van de artikelen 587,
1895 en 1897) ; te1·wijl, vijfde onde1•deel,
in de ondersteiling dat hot arrest de door
eiser gedane eenzijdige erkenning van
25 juli 1951 heeft aangezien als houdende
de vaststeiling van een tussen eiser en
verweerster tot stand gekomen overeenkomst waarbij zij, in onderlinge overeenstemming, in het verzuim van de voor de
geldigheid van elke belegging of wederbelegging bij de artikelen 1434 en 1435
van hot Frans en van het Belgisch Burgerlijk W etboek voorgeschreven vormen
zouden hebben wiilen voorzien, hot van
voornoemde alcte een interpretatie zou
gegeven hebben die onverenigbaar is met
haar bewoordingen en de bewijskracht
ervan zon miskend hebben (schending
van ,de artikelen 97 van de Belgische
Grondwet, 1317, 1319, 1320 en 1322 van
hot Belgisch Burgerlijk Wetboek) :
Wat hot eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat nit hot aan de rechter in feitelijke aanleg onderworpen
huwelijkscontract, dat regelmatig aan hot
Hof is voorgelegd, blijkt dat partijen het
stelsel van de gemeenschap van goederen,
tot de aanwinsten beperkt, hebben aangenomen zeals hot bij het Frans Burgerlijk Wetboek is geregeld; dat verweerster,
onder meer, eon bedrag van 100.000
Franse frank, hetwelk uitdrnkkelijk als
eigen goed wordt aangezien, bij het aangaan van het hnwelijk heeft ingebracht ;
dat verweerster ingeval van afstand van
de gemeenschap het recht had haar inbrengsten vrij van elke schnld en last
terng te nomen ;
Overwegende dat nit hot arrest blijkt
dat verweerster afstand heeft gedaan van
de gem.eenschap, ontbonden ten gevolge
van de scheiding van tafel en bed en van
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punt goedgekeurd door het hof van beroep, haar uit dien hoofde het bedrag van
200.000 Belgische frank toekent, opgebracht door het omwisselen waartoe eiser
dadelijk na de huwelijksvoltrekking is
overgegaan ;
Overwegende dat in het stelsel van de
gemeenschap, zelfs tot de aanwinsten
beperkt, de inbrengsten van verbruikbare
goederen in de gemeenschap vailen en
deze, aldus, de risico's ervan draagt;
Overwegende dat ten gevolge van haar
afstand van de gemeenschap, verweerster,
krachtens hot gekozen huwelijksstelsel en
het beding, waarbij zij haar inbrengsten
vrij van elke schuld en last zal mogen
terugnemen, een schuldvordering heeft
waarvan het voorwerp is de waarde van
de ingebrachte goederen in de staat
waarin ze verkeerden op het ogenblik
dat ze in de gemeenschap vielen ;
Maar overwegende dat wanneer, zoals
ten deze, de inbreng in een numeriek
bepaalde geldsom bestaat, er geen grond
aanwezig is tot schatting, daar de schuldvordering van terugneming tot voorwerp
heeft, zelfs in geval van monetaire schommelingen, een geldsom die op haar nominaal bedrag is bepaald, met inachtneming, indien het buitenlandse deviezen
betreft, van de, op het ogenblik van de
inbreng van voormelde geldsom in de
gemeenschap, geldende wisselkoers;
Dat aldus het. hof van beroep, na te
hebben vastgesteld dat ten deze de wisselkoers, op het ogenblik dat de inbreng
plaats had, twee Belgische frank tegen
een Franse frank bedroeg, eiser veroordeelt om verweerster een bedrag van
200.000 Belgische frank terug te geven,
zodat het geen enkel van de in dit onderdee] van het mid del aangeduide Belgische
of Franse wetsbepalingen of grondwettelijke bepaling heeft geschonden ;
W at de overige onderdelen van het
middel betreft :
Overwegende dat eiser in die onderdelen betoogt dat het hof van beroep
uit de bewoordingen van een door hem
op 25 juli 1951 afgegeven getuigschrift
zou hebben afgeleid dat, dadelijk na de
huwelijksvoltrekking, de bel egging van de
inbreng had plaats gehad;
Maar overwegende dat indien het hof
van beroep, dat de bewoordingen van
voornoemd getuigschrift overneemt, erop
wijst dat eiser " niet aileen de belegging,
dadelijk na het huwelijk, van de 100.000

Franse frank in Belgische frank heeft
erkend, maar ook het door die belegging
opgebrachte bedrag van 200.000 (Belgische) frank "' het die bekentenis aileen
in aanmerking neemt om " de maat van
de verrijking aan de gemeenschap verschaft door de inbreng van gedaagde in
hoger beroep '' (thans verweerster) en
voortvloeiende uit " de wisselkoers van
dit tijdstip " te bepalen en geenszins om
eruit het bestaan van een belegging in
de zin van de artikelen .1433 tot 1435
van bet Belgisch en van het Frans Burgerlijk W etboek af te lei den ;
Waaruit volgt dat die onderdelen van
het middel op een onjuiste lezing van het
arrest berusten en dusfeitelijke grondslag
missen;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 882 van het
Belgisch Burgerlijk Wetboek, 130, 131,
997 van het Belgisch Wetboek van burgerlijke rechtsvordering en 97 van de
Belgische Grondwet, doordat het bestreden arrest, bij bevestiging van het beroepen vonnis, eiser veroordeelt " in de kosten van de vereffening " van het huwelijksgoederenrecht van partijen, zijnde
een gemeenschap tot de aanwinsten beperkt, welke gemeenschap ontbonden is
ten gevolge van het arrest van het hof
van beroep van 26 juni 1953 dat de scheiding van tafel en bed tussen partijen
uitspreekt, terwijl de kosten van elke
vordering tot verdeling of tot vereffening
ten laste van de gemeenschappelijke
massa zijn, zodat eiser niet wettelijk kon
veroordeeld worden in bet gezamenlijk
bedrag van voornoemde kosten, tm·wijl
de kosten betreffende de tussengeschillen
van de vereffening van het huwelijksgoederenrecht van partijen trouwens ten
laste zijn van de in het ongelijk gestelde
partij (schending van aile in het middel
aangeduide bepalingen) :
Overwegende dat het hof van beroep,
de conclusie van eiser verwerpend die
ertoe strekte de kosten van de staat van
vereffening onder partijen te verdelen,
bij bevestiging van de beslissing van de
eerste rechter, eiser in de kosten van de
vereffening veroordeelt;
Overwegende dat volgens artikel 1482
van het Belgisch en van het Frans Burgerlijk W etboek, de kosten van vereffening in de schulden van de gemeenschap
zijn begrepen; dat, naar luid van artikel 1494 van dezelfde wetboeken, de
vrouw die afstand doet, bevrijd is van
elke verplichting om bij te dragen in die
schulden;
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van de eerste rechter heeft bevestigd en
dat het middel naar recht faalt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
15 december 1966. 1° kamer.
Voo1·zitte1· en Vm·slaggever, H. Louveaux,
raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijkluiclencle conclusie, H. Paul:Mahaux,
advocaat-generaal. - PleiteTs, HH. Simont en Struye.

2° l'Vannee1• aan een beclienclenovereenkomst met onbepe1·kte duur een eincle
tve1·cl gemaakt door een opzegging zonder
opzeggingste?·miJ·n en zoncle1· clat enige
bepaalde g1·ief inge1·oepen wercl, kan cleze
opzegging niet ve1·antwoonl wonlen door
de late1·e inr·oeping van gewichtige Teclenen (3). (Artikel 18 van de op 20 juli
1955 gecoordineerde wetten.)
(NAAMLOZE \TENNOOTSCHAP " H. ECKMANN OORSETFABRIEK ll EN OONSOORTEN, T. ROY.)
ARREST.

1° KAMER.- 15 december 1966.
1 o BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. - REGEL (( DE STRAFVERVOLGING SOHORST HET BURGERLIJK GEDING ll, - DRAAGWIJDTE. - ToEPASSING.
2° HUUR VAN WERK. - BEDIENDENOVEREENKOMST.
CONTRACT MET
ONBEPERKTE DUUR. 0PZEGGING,
ZONDER OPZEGGINGSTERMIJN, DIE GEEN
BEPAALDE GRIEF INROEPT. - 0PZEGGING DIE NIET KAN VERANTWOORD
WORDEN DOOR DE LATERE INROEPING
VAN GEWIOHTIGE REDENEN.
1° De 1·egel " cle sf1•afve1·volging schm·st het
b~wge1·lijk gecling " is niet van toepassing, wanneM' cle late1· doo1· cle st1·af1'echte1' te vellen beslissing m:et van clie
aarcl is clat zij de beslissing van de buTge?·lijke 1'echte1· zou kunnen tegenspreken
of enige invloed zou kunnen uitoefenen
op cle oplossing van het geschil dat bij
cleze laatste we1·kelijk aanhangig is gemaakt ( 1) ; hij is clientengevolge niet
van toepassing wannee1· de aan cle bu?'gerlijke Techte?· voo1·gelegcle voTdering
uitsluitend op contmctuele fM<ten steunt,
met uitsluiting van elke aqtdliaanse
fottt (2). (Wet van 17 april1878, art. 4.)
(1) Cass., 1 februari 1951 (A1·1·. Ve?'b?·., 1951,
blz. 301); 6 december 1956 (ibid., 1957,
blz. 238); 21 december 1961 (Bull. en PAsrc.,
1962, I, 494) en de noten onder deze arresten;
raadpl. cass. fr., 2 februari 1960 (Dall., 1961,
I, 233) en de noot van R. SAVATIER, Dall.
ph., 1927, 2• deel, blz. 233.
(2) Over de keuze waarover de benadeelde
beschikt wanneer een tekortkoming, tegelijk,
een contractuele fout en een delictuele fout

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 25 juni 1964 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over de samengevoegde middelen, het
eerste, afgeleid uit de schending van de
artikelen 4 van de wet van 17 april 1878
bevattende de voorafgaande titel van het
Wetboek van rechtspleging in strafzaken
en 97 van de Grondwet, cloonlat, hoewel
het de door de eiseressen opgeworpen exceptie van opschorting (van de zaak) verwerpt op grond "dat in de veronderstelling dat het lopende onderzoek later
tot strafvervolgingen tegen Roy zou
leiden en dat deze straffen oploopt, een
veroordeling geen invloed op de oplossing
van het geschil zou kunnen hebben, zowel
wat de hoofdeisen als wat de tegeneisen
betreft "• het bestreden arrest, bij het
onderzoek naar de gegrondheid van de
verschillende eisen, verklaart " dat het
niet nutteloos is erop te wijzen dat reeds
op 25 februari 1963, dit wil zeggen op een
ogenblik dat Eckmann nog geen kennis
had van de onregelmatigheden die gebeurlijk verduisteringen opleveren en dat nog
geen brand was uitgebroken, de eerste
drie appellanten reeds het voornemen
hadden geuit de bezoldigingen van de
gedaagde in hoger beroep aanzienlijk te
verminderen ; dat het dus niet verboden
is te denken dat, voor de eerste drie
appellanten, deze verduisteringen en deze
uitmaakt, raadpl. DE PAGE, d. II, 3• uitgave,
nrs 925 en 927; cass., 13 februari 1930 (Bull.
en PAsrc., 1930, I, 115), noot 4 onder dit arrest
en noot 1, ondertekend R. H., onder cass.,
14 maart 1939 (Bull. en PAsrc., 1939, I, 140).
(3) Raadpl. cass., 12 februari 1959 (A1-r.
Ve?'b?·,, 1959, blz. 460) en noot; 29 maart 1963
(Bttll. en PASIC., 1963, I, 826) ; 3 februari 1966
(ibid., 1966, I, 707).
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die zij, ten onrechte, meenden te mogen
inroepen tot verwezenlijkiug van hun
vorig voornmnen; dat de eerste rechter,
na vastgesteld te hebben dat er geen
reden was om de ontbinding uit te spreken van contracten die op de dag van de
dagvaarding niet m.eer bestonden, derhalve terecht heeft beslist dat de gedaagde in hoger beroep recht had op een
vergoeding wegens contractbreuk en op
de betaling van de hem nog verschuldigde
commissielonen ; dat hij eveneens terecht
de voor hem aanhangig gemaakte tegeneisen ongegrond heeft verldaard ,, tenoijl
de rechter in feitelijke aanleg door op
zulke wijze uitspraak te doen, de regel
« de strafvervolging schorst de burgerlijke zaak " miskent wanneer hij aan het
strafgerecht onderworpen feiten beoordeelt (schending van artikel 4 van de wet
van 17 april 1878) en zich bovendien
tegenspreekt wanneer hij desondanks
verklaart dat deze feiten zonder invloed
zijn op de oplossing van het geschil
(schending van artikel 97 van de Grandwet); het tweede, afgeleid uit de schending van de artikelen 1131, 1134, 1135,
1142, 1146, 1147, 1156, 1382, 1383 van
het Burgerlijk W etboek, 4 van de wet
van 17 april 1878 bevattende de voorafgaande titel van het Wetboek van rechtspleging in strafzaken en 97 van de Grandwet, doordat, nu, met betrekking tot het
contract van 1 januari 1963, de eerste
drie eiseressen verschillende feiten hebben
ingeroepen, waarvan sommige aan het
strafgerecht waren onderworpen, om de
exceptie van niet-uitvoering tegen de
vordering van verweerder op te werpen,
en nu de tweede en de derde eiseres op
dezelfde feiten hebben gesteund om bij
tegeneis de veroordeling van verw;eerder
te vorderen tot betaling van schadevergoeding, het bestreden arrest, na te hebben verklaard « dat op het ogenblik dat
zij het contract of de contracten waardoor
zij aan de gedaagde in hoger beroep verbonden waren hebben verbroken geen
enkele van de appellanten op de beschuldigingen van verduistering en valsheid in
geschriften hebben gewezen die Eckmann op 1 juni 1964, namelijk vier
dagen voor de opening van de debatten
voor het hof, in een nieuwe tot het parket
gerichte klacht ditmaal ten laste van Roy
heeft geformuleerd ; dat in de veronderstelling dat het thans lopend onderzoek
later tot strafvervolgingen tegen Roy zou
leiden en dat deze straffen oploopt, een
veroordeling geen invloed op de oplossing
van het geschil zou kunnen hebben, zowel

wat de hoofdeisen als wat de tegeneisen
betreft; dat een ontslag zonder opzegging
immers niet kan worden gerechtvaardigd
door feiten die voor de wetgever, toen
hij het contract verbrak, niet werden aangewend en die hem zelfs onbekend waren ... ; dat derhalve de regel « de straf" vervolging schorst de burgerlijke zaak "
in het onderhavige geval niet van toepassing is, zodat de uitspraak over dit geschil
niet moet worden uitgesteld ,, de eerste
drie eiseressen veroordeelt om aan verweerder een vergoeding wegens contractbrenk te betalen en de tegeneis tot betaling van schadevergoeding verwerpt op
grond « dat de appellanten plotseling de
verschillende contracten waardoor ze aan
de gedaagde in hoger beroep verbonden
waren, hebben verbroken namelijk op
19 juni 1963 en op 9 augustus 1963, en dit
zonder tegen deze laatste bepaalde grieven te do en gel den die zware fouten opleveren en zonder trouwens de genoem.de
gedaagde zware fouten te kunnen verwijten waarvan zij op dit ogenblik kennis
zouden gedragen hebben; dat het trouwens niet nutteloos is erop te wijzen dat
reeds op 25 februari 1963, dit wil zeggen
op een ogenblik dat Eckmann nog geen
kennis had van onregelmatigheden die
gebeurlijk verduisteringen opleveren en
dat nog geen brand was uitgebroken, de
eerste drie appellanten reeds het voornemen hadden geuit de bezoldigingen van
de gedaagde in hoger beroep aanzienlijk
te verminderen; dat het dns niet verbaden is te denken dat, voor de eerste drie
appellanten, deze verduisteringen en deze
brand slechts voorwendsels zijn geweest
die zij, ten onrechte, meenden te mogen
inroepen tot verwezenlijking van hun
vorig voornemen; dat de eerste rechter,
na vastgesteld te hebben dater geen reden
was om de ontbinding uit te spreken van
contracten die op de dag van de dagvaarding niet meer bestonden, derhalve
terecht heeft beslist dat de gedaagde in
hoger beroep recht had op een vergoeding
wegens oontractbreuk en op de hem nog
verschuldigde commissielonen ; dat hij
eveneens terecht de voor hem aanhangig
gemaakte tegeneisen ongegrond heeft
verklaard ; dat om eensluidende redenen
de voor de eerste maal voor het hof, in de
zaken n 1' 8 6849 en 6851, ingestelde tegeneisen ongegrond moeten worden verklaard, terwijl de contractuele of aquiliaanse fouten die aan verweerder worden
toegeschreven en die onder meer voortvloeien uit aan het strafgerecht onderworpen feiten, niet vervallen door de
schuld van de eerste drie eiseressen, die
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1961 te hebben verbroken en die hen
door de rechter in feitelijke aanleg wordt
ten laste gelegd (schending van de artikelen 1142, 1146, 1147, 1382, 1383 van
het Hurgerlijk Wetboek), dat derhalve,
gelet op de wederkerige betrekkingen
tussen partijen en die ondanks het verbreken van de contracten voortbestaan,
de aan verweerder toegeschreven fouten
niet alleen de eerste drie eiseressen toelieten de exceptie van niet-uitvoering
tegen te werpen om de aanspraken van
verweerder te bestrijden (schending van
de artikelen 1131, 1134, 1135, 1156 van
het Burgerlijk Wetboek), maar ook de
eerste en de derde eiseres toelieten, bij
tegeneis, te zijnen laste schadevergoeding
te vorderen (schending van de artikelen 1142, 1146, 1147, 1382, 1383 van het
Burgerlijk Wetboek), waaruit volgt dat
het arrest niet op passende wijze het verweermiddel heeft beantwoord afgeleid nit
de exceptie van niet-uitvoering (schending van artikel 97 van de Grondwet) en
dat de uitspraak over het geschil moest
worden geschorst tot dat het strafgerecht
een beslissing zal hebben genomen over
de verweerder verweten feiten (schending
van artikel 4 van de wet van 17 april
1878) :

is gemaakt en dientengevolge de op vermeende aquiliaanse fouten van verweerder gegronde exceptie van opschorting
verwerpt;
Overwegende dat anderzijds het arrest,
dat de redenen van de eerste rechter
overneemt, verklaart dat de eiseressen
niet bewijzen dat verweerder zijn contractuele verbintenissen niet is nagekomen en derhalve de exceptie non adimpleti contmctus verwerpt, beslist dat er
geen reden is om de ontbinding uit te
spreken van contracten die op de dag
van de dagvaardingen niet meer bestonden, in de mate die het bepaalt de vorderingen van verweerder toewijst, en
eiseressen hun tegeneisen ontzegt die
aileen hierop gestetmd zijn dat verweerder zijn contractuele verbintenissen niet
heeft uitgevoerd ;
Overwegende dat het hof van beroep
aldus de excepties, het verweer en de
eisen van de eiseressen passend heeft beantwoord en zijn beslissingen wettelijk
heeft verantwoord;
En overwegende dat de door het eerste
middel bestreden overwegingen, derhalve,
als overbodig voorkomen ;
Dat de middelen niet kunnen aangenoxnen worden ;

Overwegende dat de eiseressen voor het
hof van beroep in hoofdorde tot de opschorting (van de zaak) hebben geconcludeerd, hierop gesteund dat moest
verweerder schuldig worden bevonden
aan misdrijven, hij geen aanspraak zou
lnmnen maken op een vergoeding wegens
contractbrenk en, in ondergeschikte orde,
tot het verwerpen van de vordering tot
betaling van een vergoeding wegens
contractbreuk op grond dat verweerder
zijn contractuele verbintenissen niet is
nagekomen en dat hij het verbod van
elke andere activiteit, van welke aard
ook, heeft overtreden, alsmede bij tegeneis, om dezelfde reden tot de ontbinding
van de overeenkomsten ten laste van
verweerder, met toekenning van schadevergoeding ;
Overwegende dat enerzijds het arrest,
na te hebben vastgesteld dat, wanneer
de eiseressen eenzij dig en zonder opzeg ·
ging de verschillende dienstcontracten
waardoor zij met verweerder verbonden
waren, hebben verbroken zonder tegen
laatstgenoemde enige bepaalde grief te
doen gelden die zware fouten oplevert,
beslist dat eventuele strafvervolgingen
geen invloed zouden kunnen uitoefenen
op de oplossing van het geschil dat bij
het hof van beroep werkelijk aanhangig

Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt de eiseressen in de
kosten.
15 december 1966. 1 8 h:amer. H. Moriarne, raadsheer waarnemend voorzitter.
Ve1·slaggeve1·,
H. Busin. Gelijkluidende conclusie,
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.
Pleite1·s, HH. Fally en Simont.
Voo1·zitte~·,

1 8 KAMER. -

15 december 1966,

l ° CAS SA TIE. - RECHTSPLEGING. BuRGERLIJKE ZAKEN. - VooRZIENINGEN DOOR TWEE PARTIJEN TEGEN RET·
ZELFDE VONNIS INGESTELD.- SAJVIEN·
VOEGING.
2o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BURGERLIJKE
ZAKEN. CONCLUSIE DIE EEN EIS
VERMELDT EN DE REDENEN WAAROP
DEZE STEUNT. - BESLISSING DIE ER
ZICH TOE BEPERKT DEZE EIS TEGEN TE
SPREKEN.- NIET GEMOTIVEERDE BESLISSING.

3°

4°
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CASSATIEMIDDELEN.
BuRGERLIJKE ZAKEN. VERSCHEIDENE
RECHTSVORDERINGEN SAMENGEVOEGD
WEGENS
HUN VERKNOCHTHEID.
VOORZIENING VAN EEN VAN DE PAR·
TIJEN.
MID DEL AFGELEID
UIT
RET GEBREK AAN ANTWOORD OP DE
CONCLUSIE VAN EEN ANDERE PARTIJ.0NTVANKELIJKHEID VAN RET MIDDEL.
VooRWAARDEN.
CASSATIE. RECHTSPLEGING. BuRGERLIJKE ZAKEN. GEHUW"DE
VERWEERSTER, VAN WIE RET HUWE·
LIJKSSTELSEL NIET GEKEND IS, DOOR
HAAR MAN NIET GEMACHTIGD OM IN
RECHTE OP TE TREDEN. MACHT!·
GING DOOR RET HoF.

1 o vVanneer ttvBe pa1·tijen zich in cassat·ie

voorzien tegen hetzelfde vonnis, kunnen
beide voo1·zieningen samengevoegd tv01'·
den (1). (Besluit van 15 maart 1815,
art. 2.)
2° Indien de 1·echter, bij wie een conclusie
aanhangig is die slechts een loutere
bewering tot staving van een eis bevat,
z~jn beslissing regelmatig motivee1·t doo1·
zich e1·toe te bepe1•ken deze bewering
tegen te spreken, is het echter ande1·s
gelegen, wannee1· de conclusie de redenen ve1·meldt waa1·op, volgens de conclude?·ende pa1·tij, die bewering en die
eis steunen (2). (Grondwet, art. 97.)
3° TVanneer ve1·scheidene 1'echtsvo1·de1·ingen
door de 1'echte1· in feitelijke aanleg wegens
hun vedcnochtheid werden samengevoegd,
is de pm·t~j, die zich in cassatie voo1·ziet
tegen de in de zaak gevelde beslissing,
ontvankelij lc om het gebrelc aan antwoo1·d
op de conclusie van de ande1·e pa1·tij in
te roepen, wanneer de oplossing van de
doo1• die conclusie opgeworpen betwisting
van belang is voo1· het geschil tu{Jsen
haa1• en de andere pMtijen (3).

4° vVannee1', in bw·gerlijlce zaken, de ve1'·
wee1·ster in cassatie een gehuwde v1·ouw
is, van wie he~ huwelijlcsstelsel niet 1'egelmatig ter lcennis van het Hof is gebmcht
en die doo1· haar man niet gemachtigd
is om in 1·echte op te t1·eden, ve1'leent het
(1) Oass., 1 juni 1965 (Bull. en PAsrc., 1965,
I, 1065) ennoot 1; 25 maart 1966 (ibid., 1966,
I, 968).
(2) Verg. cass., 14 januari 1963 (Bull. en
PASIC., 1963, I, 563); 17 juni 1966 (ibid., 1966,
I, 1384).
(3) Oass., 7 januari 1954 (Arr. Verb1·., 1954,
blz. 314); 22 juni 1956 (ibid., 1956, blz. 892);

Hof haar, voor zoveel als nodig, machtiging om voor het Hof in 1·echte op te
t1·eden (4). (Burgerl. Wetb., art. 226ter;
wet van 30 april 1958, art.. 8, 2°.)
(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « BRASSERIE
PIEDB<EUF ,, T. CONSOORTEN DELVAUX
EN MEURA; MEURA, T. CONSOORTEN
DELVAUX EN NAAMLOZE
VENNOOT·
SCRAP «BRASSERIE PIEDB<EUF )).)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 17 december 1964 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te Luik;
Overwegende dat de onder de nummers 4081 en 4084 ingeschreven voorzieningen tegen hetzelfde vonnis gericht
worden; dat er, bij toepassing van artikel 2 van het besluit van 15 maart 1815
van de Soevereine Vorst houdende het
organiek reglement van de rechtspleging
in cassatie, aanleiding is ze samen te
voegen;
Overwegende dat blijkens het bij de
voorziening gevoegde uittreksel uit de
akte van overlijden, Joseph Delvaux,
op 13 augustus 1962 overleden is; dat,
daar het geding niet hervat werd en de
zaak op het ogenblik van het overlijden
niet in staat van wijzen was, het bestreden vonnis niet is kunnen gewezen worden in zijn zaak ;

I. Op de voorziening van de vennootschap « Bresserie Piedboouf, :
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grondwet
en, voor zover als nodig, 16-IV en 25,
laatste lid, bevat in de wet van 30 april
1951 op de handelshuurovereenkomsten
met het oog op de bescherming van het
handelsfonds, doordat het bestreden vonnis, bij bevestiging van het vonnis op
6 november 1961 tussen partijen gewezen
door de vrederechter te Dalhem, beslist
dat de consoorten Delvaux, hier verweerders, gerechtigd waren de hernieuwing van de bedoelde handelshuur (met
ingang van 20 november 1961) te weigoren, zonder deswege tot enige vergoeraadpl. cass., 9 februari 1959 (ibid., 1959,
blz. 452); 24 januari 1961 (ibid., 1961,
blz. 503); 25 mei 1961 (Bull. en PAsrc., 1961,
I, 1025) en 3 november 1966, supra, blz. 309.
(4) Oass., 22 januari 1965 (Bull. en PAsrc.,
1965, I, 505) en noot 2.

voor
el
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op grond enerzijds dat blijkens de gegevens waarover de rechtbank beschikt, de
in het onroerend goed gevestigde handelszaak « eigendom zou gebleven zijn van
de consoorten Delvaux, rechthebbenden
van de oorspronkelijke eigenaar Hardy "•
en anderzijds dat «de lopende huur tussen de consoorten Delvaux en de brouwerij Piedbrnuf zowel het verhuurde goed
als de handelszaak betrof " ; teTwijl eiseres
in haar regehnatig v66r de rechtbank
voorgelegde conclusie tot staving van
haar bewering, volgens welke de in het
onroerend goed gedreven handelszaak
eigendom was van verweerster Meura,
deed gel den : 1° dat uit een mondelinge
overeenkomst van 4 september 1945
ongetwijfeld volgt dat Mevrouw Mecrra,
onderhuurster van het onroerend goed,
de handelszaak verkregen heeft, van
Mevrouw Roza Seize, uit de echt gescheiden vrouw van De1haes, wier overlijden een vaste dagtekening aan deze
overeenkomst verleent; dat de consoorten
Delvaux enkel het onroerend goed en niet
de handelszaak hebben verkregen, toen
ze met de heer Hardy, hotelhouder, onderhandelden; dat de heer Hardy op
22 oktober 1940, zoals bewezen door de
stukken die de rechtbank in haar vonnis
van 17 mei 1963 ontleed heeft, het bedoelde onroerend goed aan Mevrouw
Seize verhuurd heeft en haar bovenclien
het meubilair voor het exploiteren van
het cafe-hotel-restauxant verkocht heeft ;
dat Mevrouw Seize bij overeenkomst gemachtigd was haar rechten op de huur
geheel of gedeeltelijk over te dragen en
dat ze alle belastingen en lasten betreffende de exploitatie van de handelszaak
op zich nam ; dat derhalve Mevrouw Seize
klaarblijkelijk eigenares was van de handelszaak en deze gewis aan Mevrouw
Meura mocht overdragen " en 2° dat de
eerste rechter in een eerste vonnis op
tegenspraak van 26 mei 1952 reeds het
vraagstuk van de eigendom der bedoelde
handelszaak onderzocht had, en erkend
had « dat JYievrouw Meura eigenares van
de handelszaak was, hetzij ze deze zaak
zelf heeft opgericht hetzij ze de zaak van
een derde overgenomen heeft " ; en te1·wijl
het bestreden vonnis zich ertoe beperkt
vast te stellen dat uit de gegevens van de
zaak blijkt dat bedoelde handelszaak " eigendom is gebleven van de consoorten
Delvaux, rechthebbenden van de oorspronkelijke eigenaar Hardy " en dat de
huurovereenkomst tussen de laatstgenoemden en eiseres « zowel het verhuurde
goed als de handelszaak betrof ,, zodat

het op de vermelde conclusie niet passend
geantwoord heeft en dus niet regelmatig
met redenen is omkleed :
Overwegende dat eiseres ter verantwoording van haar eis tot hernieuwing
van haar handelshuur deed gelclen dat de
handelszaak eigendon> was van haar
onderhuurster, Irma Meura; dat ze als
bewij s de in het middel verrr.elde preciezo
feiten aanvoerde;
Dat de rechter zich ertoe beperkt hiertegen in te brengen dat blijkens de gegevens waarover hij beschikt, de in het
bedoelde goed gevestigde handelszaak
eigendom is gebleven van de verweerders,
de consoorten Delvaux, en dat de tussen
hen en eiseres lopende huur zowel het
verhuurde goed als de handelszaak botrof;
Overwegende dat een dergelijke motivering, waarin de redenen van de beslissing onzeker en niet controleerbaar blijken, geen passend antwoord is op de ter
zake dienencle en omstandige feiten die de
eisende partij tot staving van haar stelling aangevoerd heeft ;
Dat het middel gegrond is;
II. Op de voorziening van Irma Meura :
Overwegende dat eiseres hetzelfde middel aanvoert als de vennootschap « Brasserie Piedbrnuf " ; dat ze ontvankelijk is
om zich te beroepen op het feit dat de
door genoemde vennootschap genomen
oonclusie niet beantwoord is, daar de
oplossing van de door deze conclusie
opgeworpen betwisting van belang is
voor het geschil tussen haar en de verweerders;
Overwegende dat het middel om de
voormelde redenen gegrond is ;
Om die redenen, voegt de onder de
nummers 4081 en 4084 ingeschreven zaken smnen ; machtigt voor zoveel als
nodig de verweerster Elisabeth Delvaux
om in rechte op te treden ; vernietigt
het bestreden vonnis, in zover het over
de eis tot hernieuwing van de huur uitspraak doet en over de eis tot tussenkomst, alsook over de desbetreffende
kosten en de kostAn van het hoger beroep ; beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt de verweerders, de consorten
Delvaux, in de kosten; verwijst de aldus
beperkte zaak naar de Rechtbank van
eerste aanleg te Hoei, rechtdoende in
hoger beroep.

491I5 december I966. -

Ie kamer. -

Voorzitte1·, H. Moriame, raadsheer waarnemend voorzitter.
Ve1•slaggeve1·,
H. Busin. Gelijkluidende conclusie,
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.
Pleite1·s, HR. Dassesse en Faures.

Ie KAMER. -16 december 1966.
I o HUUR 'vAN WERK. -

BEDIENDENOVEREENKOMST. - KONGO, RUANDAURUNDI EN, DESTIJDS, NABURIGE KoLONIEN VAN DIE GRONDGEBIEDEN. WET VAN 9 MAART I933. - TOEPASSINGSVOORWAARDEN.

20 HUUR VAN WERK. -

BEDIENDENOVEREENKOMST. - KONGO, RUANDAURUNDI EN, DESTIJDS, NABURIGE KoLONIEN VAN DIE GRONDGEBIEDEN. WET VAN 9 MAA.RT I933, ENIG ARTIKEL.
- BEPALING VAN OPENBARE ORDE.

I

0

Elk cont1·act waarb~i een persoon, die
geen inlande1· was uit Kongo, uit R~t
ancla-Unmdi of uit de nabu1·ige Kolonien, zijn cliensten verhuurt met het cloel
cleze te veTlenen in de Afrilcaanse g1·onclgebieden welke onde1' Belgie's gezag geplaatst waren, is op verplichtencle wijze
ondeTwm·pen aan de van k1·acht zijnde
wetgeving der Kolonie, zelfs inclien het
contract niet in een van deze g1·onclgebieden gesloten wercl. (Wet van 9 maart
I933, enig artikel.)

2° Het enig a1·tikel van de wet van 9 maa1•t
1933 betrefjende de toepasselijlcheid van
de bepalingen van de Jcoloniale wetgeving, die de mate1·ie van het bediendencontmct 1·egelt, in de gevallen waa1·in die
wetgeving nag van toepassing is, is een
bepaling van openbare o1·cle (I).
(PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID «SOCOLEP,, T. VERHAEGHE.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op de bestreden
sententie op 6 april I965 gewezen door de
(1) Over de vraag of de wetgeving op de
bediendenovereenkomst in Kongo van toepassing blijft op de feiten, aan de bevoegdheid
.van de Belgische rechter onderworpen, die,
van vroeger dagtekenende dan de onafhanke-

Werkrechtersraad van beroep te Antwerpen, kamer voor bedienden ;
Over het middel afgeleid uit de schending van het enig artikel van de wet van
9 maart I933 betreffende de toepasselijkheid van de beschikkingen uit de koloniale wetgeving welke de stof der arb.eidsovereenkomst voor bedienden regelen,
dooTclat de bestreden sententie beslist dat,
onder meer ten aanzien van de verjaring
van de vordering, van de opzeggingsvergoeding, de verlofvergoeding en de munt
van de betaling van de door eiseres zo
beweerde verschuldigde sonunen, het in
Belgisch-Kongo uitgevoerde bediendencontract, dat tussen partijen zou zijn
gesloten, beheerst wordt, niet door de
Kongolese wet en inzonderheid het decreet van 25 juni I949 op het werknemerscontract, maar door de Belgische wet, op
de gronden « dat ... nu het dienstcontract
blijkt te zijn aangegaan in Belgie en meer
bepaald te Antwerpen en nu ... het contract eveneens in Belgie werd verbroken,
behoudens andersluidende bepalingen die
in het contract niet voorkomen, namelijk
de uitdrukkelijke bepaling dat het dienstcontract onder het regime van de Kongolese wetgeving zou vallen, voor bewezen dient aangenomen te worden dat het
huidig geschil onder de bevoegdheid valt
van de Belgische wetgeving; ... dat het
hier blijkt dat beroepene (thans verweerster) in Belgie aangeworven werd
voor dienst in toenmalig Belgisch-Kongo,
maar niet voorzien of bepaald werd dat
dit dienstcontract onder toepassing van
de Kongolese wetgeving zou vallen ;
dat daar het contract in Belgie ontstond en aldus de verplichting tot betaling van lonen en daar het contract
verbroken werd en de verplichting
tot schadevergoeding ontstond in Belgie,
de schadevergoeding in geen enkele andere munt kan betaald worden dan in
Belgische munt ,, terwijl naar luid van
het enig artikel van voormelde wet van
9 maart I933, elk contract waarbij een
persoon, die niet inlander uit Kongo, uit
Ruanda-Urundi of uit de naburige kolonien is, zijn diensten verhuurt met het
doel deze te verlenen in de Afrikaanse
grondgebieden welke onder Belgie's gezag geplaatst zijn, op verplichtende wijze
onderworpen is aan de van kracht zijnde
wetgeving der Kolonie, zelfs indien dit
lijkheid van Kongo, door deze wetgeving beheerd worden, zie cass., 24 september en
8 oktober 1964 (Bull. en PAsiC., 1965, I, 80
en 127).
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contract niet in een dezer grondgebieden
werd gesloten :
Overwegende dat, naar aanleiding van
de door verweerder ingestelde vordering
tot betaling door eiseres van een opzeggingsvergoeding, van een verlofvergoeding en van vervoerkosten, de sententie
beslist dat het tussen partijen gesloten
dienstcontract onder toepassing valt, niet
van de Kongolese, doch van de Belgische
wetgeving, omdat dit contract, hoewel
in Kongo uitgevoerd, in Belgiii werd aangegaan en eveneens verbroken, en geen
melding bevat naar luid waarvan het
onder het regime van de Kongolese wetgeving zou vallen ;
Overwegende dat die beslissing strijdig
is met de ten tijde van het contract toepasselijke bepaling van het enig artikel
van de wet van 9 maart 1933, luidens
hetwelk elk contract waarbij een persoon,
die geen inlander uit Kongo, uit RuandaUrundi of uit de naburige koloniiin is,
zijn diensten verhuurt rnet het doel deze
te verlenen in de Afrikaanse grondgebieden welke onder Belgie's gezag geplaatst
zijn, op verplichtende wijze onderworpen
is aan de van kracht zijnde wetgeving
der Kolonie, zelfs indien dit contract niet
in een dezer grondgebieden werd gesloten;
Overwegende dat, hoewel eiseres, die,
voor de werkrechtersraad van beroep,
met het oog onder meer op de verjaring,
de toepassing van de Kongolese wetgeving aanvroeg, zich niet op bovenvermelde wetsbepaling beriep, de rechter er
niettemin toe gehouden was deze bepaling
toe te passen, daar zowel uit de tekst
zelve als uit de voorbereidende werken
ervan blijkt dat zij van openbare orde is;
dat volgens de memorie van toelichting
de wet op elk dienstverband dat in Kongo
moet uitgevoerd worden, de toepassing
van de Kongolese wetgeving voorschrijft
met de bedoeling eventuele confiicten tussen de betrokken wetgevingen te voorkomen, terwijl het verslag van de verenigde commissies van justitie en koloniiin
op het karakter van openbare orde wijst,
nit sociaal oogpunt, van dergelijke wetgeving;
Dat het middel dienvolgens gegrond
is;
Om die redenen, vernietigt de bestreden sententie ; beveelt dat melding van
dit arrest zal gemaakt worden op de kant
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerder in de kosten; verwijst
de zaak naar de W erkrechtersraad van
beroep te Brussel, kamer voor bedienden.

16 december 1966. ~ 1e kamer. ~
Voo?·zitte?', H. Bayot, eerste voorzitter. ~
Ve?·slaggeve?', H. Rutsaert. ~ Gelijkluidende conclusie, H. Ganshof van der
Meersch, eerste advocaat-generaal.
Pleite?', H. Fally.

1e KAMER. -

16 december 1966.

1o AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN

OVEREENKOMST). ~ScHADE VERooRzAAKT DOOR HET GEBREK VAN DE
ZAAK. ~ VERANTWOORDELIJKHEID VAN
DE EIGENAAR VAN DE ZAAK. ~PERREN
VAN DEZE VERANTWOORDELIJKHllliD.

2° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). ~ScHADE VERooRzAAKT DOOR HET GEBREK VAN DE
ZA,AK. ~ VERANTWOORDELIJKHEID VAN
DE BEWA,ARDER VAN DE ZAAK.
1° De eigenaa?' van de zaak houdt op aanspmkelijk te zijn voo?' de schade doO?'
het geb1·ek e?'van ve?'OO?'Zaakt, wannee1·
de bewa?'ing van de zaak op een de1·de
ove1·gaat (1). (Burgeri. Wetb., art. 1384,
lid 1.)
2° De Ve?'anttuoO?'delij kheid voo?' de schade
doo?' het geb1·ek van een zaak ve?·oo?'Zaakt,
wonlt, cloo?' a?'tikel .1384, lid 1, van het
Bu1'ge?'lijk T¥ etboek, ten laste van de
bewaanle?' van de zaak gelegd (2).
(BRUSSELSE INTEROOMMUNALE WATERMAATSCHAPPIJ, T, PERSONENVENNOOTSOHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID « OIBEAG " EN GEMEENTE WEMMEL.)
ARREST,
HET HOF ; ~ Gelet op het bestreden
vonnis, op 23 februari 1965 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank. van
eerste aanleg te Brussel ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1134, 1319,
(1) en (2) Raadpleeg over het begrip «bewaarder van de zaak ,, cass., 25 maart 1943
(A1'1·. V m·b1·., 1943, blz. 68) en 15 juni 1961
(Bull. enPAsrc., 1961, I, 1126), alsook de conclusie van H. Procureur-generaal R. HAYOIT
DE TERMICOURT, alsdan advocaat-generaal, en
de nota onder bet eerste arrest in Rev. crit.
ju1·. belge, 1948, blz. 157 en volg.
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Wetboek en 97 van de Grondwet, doordat,
om het middel te weerleggen door eiseres
afgeleid uit de overeenkomst die bestond
tussen haar en de gemeente W emmel
betreffende de dienst voor waterverdeling
bi1men deze gemeente, te weten : « dat de
in deze dienst begrepen prestaties (werken, ontvangsten, boekhouding), die het
voorwerp uitmaken van dit mandaat, in
naam van de gemeente, voor rekening en
onder verantwoordelijkheid van deze
laatste door concluante (eiseres) uitgevoerd zijn (zie buiten artikel 2 van de
overeenkomst van I6 oktober I922, de
inleiding van het reglement-tarief van
de gemeente Wemmel voor de waterdienst); dat deze prestaties geen winst
opleveren aan concluante (trouwens cooperatieve vereniging van gemeenten) die
slechts recht heeft op de terugbetaling
van de netto kostprijs van deze diensten
(artikel 6 van de overeenkomst) en dat
deze laatste onder de onbeperkte controle van de gemeente vallen (artikel I2
van gezegde overeenkomst) ; dat derhalve
blijkt dat concluante, hoewel gelast met
de studie, het aanleggen en het onderhoud
van het waterleidingsnet met het oog op
de waterverdeling in de gemeente (artikel 2 van de overeenkomst), noch eigenares is van dit net, noch ervan gebruik
maakt voor eigen rekening of eigen winst
en bijgevolg ervan de juridische bewaring
niet heeft ; dat de juridische bewaring
steeds aan de gemeente behoort, die
steeds het recht van bestuur, toezicht en
controle uitoefent ; dat . . . inderdaad ...
het stoffelijk toezicht over een zaak niet
voldoende is om aan degene die het uitoefent de hoedanigheid van bewaarder
te geven, des te meer wanneer hij het doet
voor rekening en in het uitsluitend voordeel van een derde, zoals zulks het geval
is voor concluante ; dat het zonder gepastheid is dat ... (eiseres) ... de kwestieuze
waterleiding heeft aangelegd ... (en) de
last draagt van het onderhoud, met
waakdienst ... ; dat ... de materiele bewaring over het waterleidingsnet niet voldoende is om aan concluante de juridische
bewaring ervan over te dragen ,, het bestreden vonnis na verklaard te hebben dat
de eigenaar in principe de bewaarder is
van zijn zaak zolang hij niet bewijst dat
hij de bewaringsplicht geldig aan iemand
anders heeft overgedragen, en zonder te
betwisten dat, zoals eiseres het staande
hield, de gemeente W emmel eigenares was
van het net van de waterverdeling op
haar grondgebied gevestigd, bepaalt " dat
het inderdaad uit het uittreksel uit het

notulenboek van de gemeenteraad, betreffende de zitting van 23 november
I937, blijkt dat, ter zake, het bewaringsrecht evenals de bewaringsplicht contractueel door de tweede ge'intimeerde
(gemeente Wemmel) aan de eerste (eiseres) werden overgedragen, na verloop van
de eerste vijftien uitbatingsjaren vanaf
l januari I938; dat deze vijftien jaren
thans reeds lang verstreken zijn ; dat in
datzelfde uittreksel bepaald wordt dat
de maatschappij op bestendige wijze het
vereiste aantal fonteiniers zal bezorgen
met het doel de waakdienst te verzekeren
evenzo bij nacht als bij dag; dat hierbij
de eerste gei"ntimeerde (eiseres) geenszins
als de aangestelde van de tweede (gemeente) voorkomt omdat er tussen hen
geen verband van ondergeschiktheid
bestaat; dat ze dus artikel I384 van het
Burgerlijk W etboek niet kan inroepen
en zelf voor de gevolgen van haar gebrek
aan bewaring mo~t instaan ; dat eindelijk
(eiseres), luidens artikel 2 van de modelovereenkomst voor de binnenwaterverdelingsdienst van I6 oktober I922 gelast
is alle leidingen aan te leggen en in perfekte staat te onderhouden ,, te1·wijl, in
de zin van artikel I384, lid I, van het
Burgerlijk W etboek, bewaarder is van
een zaak hij die, voor zijn rekening, deze
zaak gebruikt, ervan geniet of ze behoudt, met recht van bewaking, leiding
en toezicht ; dat uit de contractuele beschikking die hij in aanmerking neemt,
betreffende de materiele organisatie van
de bewakingsdienst, de rechter niet mocht
besluiten tot een overdracht van het
« bewakingsrecht evenals de bewakingsplicht " en eiseres « bewaker " maken van
de kwestieuze leiding, zonder het juridisch begrip van de bewaring te miskennen (schending van artikel I384, lid I,
van het Burgerlijk Wetboek) en zonder
de bindende kracht te schenden van het
contract dat eiseres verbindt met de gemeente Wemmel (schending van artikel ll34 van het Burgerlijk Wetboek) en
de bewijskracht van die overeenkomst en
van het proces-verbaal van 23 nove1nber
I937 dat hierop terugslaat (schending van
de artikelen I3I9, I320 en I322 van het
Burgerlijk Wetboek); dat in alle geval
de motieven van het vonnis onvoldoende
zijn, wat betreft zowel de toepassingsvoorwaarden van de aansprakelijkheid
wegens de bewaring van zaken (schending
van de artikelen I384, lid I, van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grandwet), als de middelen van de partij, in
het bijzonder in zover deze zich in haar
conclusie uitdrukkelijk beriep op het
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bestaan van een mandaat en op contractuele en reglementaire bepalingen waarvan niet blijkt dat zij door de rechter
werden onderzocht (schending van artikel 97 van de Grondwet) :
Overwegende dat het vonnis beslist dat
de inzinking van het wegdek te wijten is
aan een lek in de waterleiding, doordat
het water het wegdek op de plaats van
het ongeval ondermijnd had ;
Overwegende dat de aansprakelijkheid
voor de schade veroorzaakt door het
gebrek van de zaak, door artikel 1384,
lid 1, van het Burgerlijk Wetboek ten
laste gelegd wordt van hem die de zaak
onder zijn bewaring heeft ;
Dat de eigenaar ophoudt aansprakelijk
te zijn wanneer de bewaring van de zaak
op een derde overgaat ;
Overwegende dat eiseres, gelet op de
omstandigheid dat zij de last op zich
genomen heeft de waterbedeling te verzekeren aan de inwoners van W emmel
en de buizen te onderhouden, in haar
conclusie staande hield dat zij de lasthebber van de gemeente is, op grond van
de overeenkomst gelast met de dienst
van waterbedeling bi1men de gemeente,
en dat zij de in deze dienst begrepen
prestaties (werken, ontvangsten, boekhouding) die het voorwerp uitmaken van
dit ma11daat, in naam van de gemeente,
voor haar rekening en onder haar aansprakelijkheid uitvoerde ;
Overwegende dat het vmmis dit verweermiddel niet beantwoord heeft ;
Dat het middel gegrond is ;
En overwegende dater reden is om dit
arrest aan de gemeente W emmel gemeen
te verklaren ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis ; beveelt dat van dit arrest
melding zal gemaakt worden op de kant
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerster in de kosten van de
tegen haar ingestelde voorziening ; verklaart dit arrest gemeen aan de gemeente
W emmel en veroordeelt deze in de kosten
van de oproeping in tussenkomst ; verwijst de zaak naar de Rechtbank van
eerste aanleg te Leuven, recht doende in
hoger beroep.
16 december 1966. 1e kamer. Voorzitter, H. Bayot, eerste voorzitter.Verslaggeve1·, H. Neveu.- Gelijkluidende
conclusie, H. Ganshof van der Meersch,
eerste advocaat-generaal.
Pleitm·s,
HH. Dassesse en Van Ryn.

18 KAMER.- 16 december 1966.
1° HUUR vAN WERK. - BEDIENDENOVEREENKOMST. 0PZEGGINGSTERli'IIJN, - TOESTAND DIE IN AANJI'IERKING li'IOET GE:NOli'IEN WORDEN OM DE
OPZEGGINGSTERli'IIJN TE BEPALEN.
2° HUUR vAN WERK. - BEDIENDENOVEREENKOJI'IST.- GEVAL WAARIN DE
JAAxtLIJKSE BEZOLDIGING li'IEER DAN
120.000 FRANK BEDRAAGT. - VooRWAARDEN W>'ARAAN DE OPZEGGINGSTERMIJN ONDERWORPEN IS,
1° De door de we1·kgeve1· na te leven opzeggingstermijn om een einde aan de bediendenove?·eenkomst te stellen, moet bepaald wo1·den doo1· 1·ekening te houden
met de toestand van de bediende op het
ogenblik van cle afdanking. (Gecoi:irdineerde wetten betreffende het bediendencontract, art. 15.)
2o H7annee1· de jaat·lijkse bezoldiging
hoge1· is dan 120.000 fmnlc, wo1·dt de
doo1· de weTlcnemeT na te leven opzeggingsteTmijn om een einde aan de bediendenove?·eenlcomst te st.ellen, vastgesteld bij ove1·eenkomst of dooT de 1'echte1·,
zonde1· dat hij lage1· mag zijn dan de
te1·mijnen bepaald bij at·tikel 15, 1°, van
de gecoo?'d'ineeTde wetten bett·etfende het
bediendencontTact, dat een opzeggingste?·mijn vom·sch?'ijjt van minstens dTie
maanden vooT de bedienden die sinds
mindeT dan vijf jaaT in dienst zijn en een
ve1·hoging met d1·ie maanden biJ de aanvang van ellce nieuwe pe1·iode van vijj
jaar- dienst bij dezelfde we1·kgeveT. (Gecoordineerde wetten betreffende het bediendencontract, art. 15, 2°.)
(VAN LAEOKE, T. OOi:iPERATIEVE
VENNOOTSOHAP «MEGA».)
ARREST.
HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 25 januari 1966 door het Hof
van beroep te Gent gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grondwet
en 15, meer bepaald 15-2°, van de bij
het koninklijk besluit van 20 juli 1955
geordende wetten betreffende het bediendencontract, doo1·dat het arrest, recht
doende op de vordering van eiser er toe
strekkende voor recht te doen zeggen dat
eiser gerechtigd was op een opzeggingstermijn van 37 maanden en er van uit-
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van de duur van de opzeggingstermijn,
als een der voornaan1ste elementen moet
in acht( nemen " de moeilijkheid een
gelijkwaardige functie te vinden, moeilijkheid die vaak zeer groot is in gevallen
zoals dit van appellant (hoog loon, betrekkelijk gevorderde ouderdom, groot
aantal jaren dienst in dezelfde functie) "'
desondanks de wettelijke minimmnduur van de opzeggingstermijn, zijnde
21 maanden, als voldoende beschouwt op
de overwegingen dat eiser " als directeur
van een depot van elektriciteitsartikelen
handel drijvend uitsluitend met patroonselektriciens, een bediening uitoefende die
hem normaal, door zijn dagelijkse betrekkingen met leveranciers en clienteel,
toeliet zonder bijzondere inspanning, ook
zonder groot lmpitaal, dadelijk na zijn
afdanking een concurrerende zaak op te
richten ; dat hij dit ook in feite gedaan
heeft ; ... dat weliswaar niet zozeer acht
moet gegeven worden op de situatie die
in feite bekomen werd dan op de toestand
die zich voordeed op het ogenblik van de
afdanking (vermits het op dit ogenblik is
dat de opzeggingstermijn in principe
moet bepaald worden), maar dat om deze
laatste toestand op correcte wijze te
beoordelen, het niet verboden is, en integendeel gepast, een aanwijzing te zoeken
in de verdere loop van de gebeurtenissen "' terwijl, ee1·ste onde1·deel (schending
van artikel97 van de Grondwet), de overweging dat de duur van de opzeggingstermijn « in principe >> op grond van de
toestand die zich voordeed op het ogenblik van de afdanking moet worden bepaald, onduidelijk is daar niet aangeduid
wordt in welke gevallen en op welke
gronden van deze principiele regel mag
afgeweken worden, zodat in een geval
waar wel van dit principe wordt afgeweken, zoals het arrest heeft gedaan, niet
duidelijk is op grond waarvan de rechter
gerechtigd was af te wijken van de door
hemzelf als principe verkondigde rechtsregel, zodat het Hof zijn toezicht op de
wettelijkheid van de aangevochten beslissing niet kan uitoefenen en het arrest
derhalve niet naar behoren met redenen
is omkleed, tweede onderdeel (schending
van artikel 97 van de Grondwet), uit de
overwegingen van het arrest niet met
zekerheid kan uitgemaakt worden of de
beslissing dat de opzeggingstermijn van
21maanden voldoende was, gerechtvaardigd wordt door overwegingen in verband
met de toestand van de eiser op het ogenblik van de afdanking dan wel in verband
met de loop van de gebeurtenissen na

de afdanking (oprichting van een concurrerende zaak), zodat de motieven onduidelijk en tegenstrijdig zijn en het
arrest derhalve niet naar behoren met
redenen is oll1kleed, clenle ondeTdeel
(schending van artikel15-2o van de geordende wetten betreffende het bediendencontract), het arrest, om de duur te bepalen van de opzeggingstermijn waarop eiser
gerechtigd was, er zich niet toe beperkt
heeft de toestand van eiser op het ogenblik van de opzegging te beoordelen maar
ook rekening gehouden heeft met latere
feiten, zulks in strijd met de wet daar de
duur van de opzeggingstermijn op onherroepelijke wijze moet worden bepaald op
het ogenblik van de opzegging en niet
mag worden bei'nvloed door de verdere
loop van de gebeurtenissen :
W at het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat luidens artikel 15,
2°, van de gecoiirdineerde wetten betreffende het bediendencontract wanneer de
jaarlijkse bezoldiging hoger is dan
120.000 frank de termijn van de opzegging welke door de werkgever moet in
acht genomen worden, vastgesteld wordt
bij overeenkomst of door de rechter, zonder dat hij lager mag zijn dan de termijnen vastgesteld bij 1° van dit artikel,
hetwelk een opzeggingstermijn oplegt
van minstens drie maanden voor de
bedienden welke sinds minder dan vijf
jaar in dienst zijn en een vermeerdering
met drie maanden bij de aanvang van
elke nieuwe periode van vijf jaar dienst
bij dezelfde werkgever ;
Overwegende dat het arrest, na vastgesteld te hebben dat ter zake de jaarlijkse bezoldiging meer dan 120.000 frank
bedroeg, oordeelt dat de hierboven vermelde wettelijke minimumtermijn als
voldoende dient beschouwd te worden ;
dat het deze beslissing op de beschouwing
steunt dat een der voornaamste in acht
te nemen elementen, namelijk de moeilijkheid een gelijkwaardige functie te
vinden, volgens de omstandigheden eigen
aan ieder geval moet beoordeeld worden
en dat eiser, als directeur van een depot
van elektriciteitsartikelen handel drijvend uitsluitend met patroons-elektriciens, een bediening uitoefende die hem
normaal, door zijn dagelijkse betrekkingen met leveranciers en clienteel, toeliet
zonder bijzondere inspanning, ook zonder
groot kapitaal, dadelijk na zijn afdanking
een concurrerende zaak op te richten ;
Overwegende dat uit deze beschouwing
blijkt dat het hof van beroep werkelijk
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de opzegging in aanm:erking heeft genomen;
Overwegende dat het arrest, hetwelk
onderstreept dat de opzeggingstermijn in
principe op het ogenblik van de afdanking
moet bepaald worden, weliswaar daaraan
toevoegt dat eiser, wat zijn volle recht
was, werkelijk een concurrerende zaak
heeft opgericht en dat om de toestand op
correcte wijze te beoordelen, het niet
verboden en wel integendeel gepast is,
een aanwijzing te zoeken in de verdere
loop van de gebeurtenissen ;
Doch overwegende dat uit de context
van het arrest blijkt dat deze laatste
beschouwing slechts een, ten andere
overtollige, constatering uitmaakt tot
bevestiging van een juist opgegeven
principe waarvan een juiste toepassing
was gemaakt ;
W at het eerste en het tweede onderdeel
betreft :
Overwegende dat uit het antwoord op
het derde onderdeel van het middel blijkt
dat het hofvan beroep in het onderhavige
geval geenszins van het principe is afgeweken naar luid waarvan de termijn van
de opzegging op grond van de toestand
op het ogenblik van de opzegging bepaald wordt ; dat het, door daarna te
gewagen van een aanwijzing in de verdere
loop van de gebeurtenissen, daarin slechts
een, ten andere overtollige, bevestiging
gezocht heeft van het te voren opgegeven
principc en van de juiste toepassing ervan, waarbij verklaard werd dat de toestand van eiser, op het ogenblik van de
opzegging, hem normaal toeliet zonder
bijzondere inspanning en ook zonder
groot kapitaal dadelijk na zijn afdanking
een concurrerende zaak op te richten ;
Dat het arrest aldus noch ondubbelzinnigheid noch strijdigheid bevat ;
Overwegende dat de drie onderdelen
van het middel feitelijke grondslag missen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
16 december 1966. 1e kamer.
Voorzitter, H. Bayot, eerste voorzitter.-

(1) Omtrent de voorwaarden waaraan het
herstel van een toekomstige schade onderworpen is, raadpl. cass. fr., 1 mei 1925 (Dall.
ph., 1925, I, 209) en 1 juni 1932 (Sir., 1933,
I, 49) met de noot MAZEAUD ; cass., 17 mei
en 31 mei 1943 (Bull. en PAsrc., 1943, I,

Vet·slaggever, H. Rutsaert. - Gelijkluidende conclusie, H. Ganshof van der
Meersch, eerste advocaat-generaal.
Pleiters, HH. Van Heeke en FaVy.
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AANSPRAKELIJKBEID
(BillTEN
OVEREENKOMST).- ToEKOJVISTIGE
SCHADE. BESTAAN. VASTSTELLING.

H et atTest clat vaststelt, dat het slachto [fer
van een cloclelijk ongeval geclut·encle zijn
jysiologische overleving nog een zekere
winstgevencle bedt·~jvigheid zou hebben
aan de dag gelegcl en clat daa1·~tit een
schacle voortvloeit voor cle wed~twe, stelt
claa1·cloo1· het bestaan vast van een toekomstige schade die zeker is, zelfs indien
het verde?· die schade slechts ex aequo
et bono mamt (1). (Burgeri. Wetb.,
art. 1382 en 1383.)
(MELON
EN
PERSONENVENNOOTSCHAP
MET BEPERKTE A,A,NSPRAKELIJKHEID
« TRANSPORTS BA.ONVILLE ,, T. SWERTS.)

ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 9 mei 1966 gewezen door het
Bof van beroep te Luik ;
Overwegende dat dit arrest slechts over
burgerlijke belangen beslist en dat de
voorzieningen slechts gericht zijn tegen
de beslissing op de rechtsvordering van
eiseres, handelende in persoonlijke naam ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 1315, 1382 en 1383 van het Burgerlijk W etboek, doo?'dat het bestreden
arrest, rechtdoende op de burgerlijke
rechtsvordering van verweerster, haar
als weduwe van de getroffene, een vergoeding toekent van 100.000 frank,

178 en 223) en 12 januari 1950 (ATr. Vm·br.,
1950, biz. 290).
Omtrent de mogelijkheid van voortzetting
van de winstgevende overleving na het bereiken van de leeftijd voor oppensioenstelling,
raadpl. cass., 28 april 1966 (Bull. en PAsrc.,
1966, I, 1089).

-497verhoogd met de vergoedingsintrest tegen 4,5 t. h. vanaf de dag van het ongeval
tot op de dag van het arrest, alsook met
de gerechtelijke intrest vanaf die laatste
datum, wegens het verlies van de inkomsten die de getroffene verdiend zon hebben tussen de datum van zijn pensionering en het einde van zijn fysiologische
overleving, zoals die naar de Dillaertstabellen berekend is, dit wil zeggen gedurende de laatste vijf jaar van zijn vermoedelijk, leven, en verldaart dat deze
vergoeding verantwoord is, daar het
weliswaar niet mogelijk is aan te nemen dat de getroffene na zijn pensionering een betrekking als beheerder in de
vennootschap waar hij werkzaam was,
of in een andere soortgelijke firma zou
hebben bekomen, maar toch kan worden
gesteld dat hij gedurende de vijf jaar van
zijn fysiologische overleving nog een
zekere winstgevende activiteit zou heb ben
aan de dag gelegd "• terwijl de burgerlijke
partij, verweerster, de werkelijkheid van
de schade waarvoor ze een vergoeding
vorderde, moest bewijzen, aangezien de
mogelijke twijfel omt.rent het bestaan
van die schade in het voordeel van eiser
moet uitvallen, en ter·wijl die eventuele
schade zelfs niet onmiddellijk , geschat
kon worden, daar de gedane schatting
ex aequo et bono geschied was :
Overwegende dat het arrest aan verweerster als weduwe van de getroffene
een vergoeding toekent van 100.000 frank
wegens het verlies van de inkomsten die
haar man na zijn pensionering verdiend
zou hebben, op grond dat " aangenomen
kan worden dat hij (de getroffene) gedurende de vijf jaar van zijn fysiologische
overleving nog een zekere winstgevende
activiteit zou hebben aan de dag gelegd "
en dat hieruit " een schade voortvloeit
voor de weduwe " ;
Overwegende dat het arrest aldus, in
strijd met wat het middel beweert, geen
twijfel laat omtrent het bestaan van
schade, maar vaststelt dat er gewis
schade is geweest ;
Overwegende voor het overige dat een
schatting ex aequo et bono niet insluit dat
de schade niet onmiddellijk kan worden
geschat;
Dat het middel op een onjuiste uitlegging van het arrest berust en derhalve
feitelijke grondslag mist ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt de eisers in de kosten.
19 december 1966. - 2e kamer. Voor·zitter·, H. De Bersaques, raadshee,r

waarnemend voorzitter. - Ver·slaggever,
Ridder de Schaetzen. Gelijkluidende
conclttsie, H. Paul Mahaux, advocaatgeneraal.
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1o VOORZIENING IN CASSATIE. PERSONEN DIE DE VEREISTE HOEDANIGHEID HEBBEN OM ZIOH TE VOORZIEN.
STRAFZAKEN.- VooRZIENING VAN
DE BURGERLIJKE PA'RTIJ TEGEN HET
OPENBAAR MINISTERIE. BURGERLIJKE PARTIJ NIET IN DE KOSTEN JEGENS DE OPENBARE P ARTIJ VEROORDEELD. VOORZIENING NIET ONTVANKELIJK.

2° BEWIJS.- SOHRIFTELIJK BEWIJS.BEWIJSKRAOHT VAN DE AKTEN. ST.RAFZAKEN. AKTE DIE DE 'VERKLARINGEN VAN HOGER BEROEP VAN
DE BURGERLIJKE PARTIJEN BEVAT.
BESLISSING DIE VAN DEZE VERKLARINGEN EEN INTERPRETATIE GEEFT DIE
MET DE TERMEN ERVAN ONVERENIGBAAR IS. MISKENNING VAN DE BEWIJSKRAOHT VAN DE AKTE VAN HOGER
BEROEP.

1° De bur·gerlijke par·tij, die niet ver·oordeeld
werd in de lcosten jegens de openbar·e
par-tij, is niet ontvanlcelijk om zich tegen
het openbaar· ministerie te voorzien (1).
2° Mislcent de bewijskracht van de alcte
die de verlclaringen van hager beroep
van de bU?·gedijlce par·tijen bevat, de
beslissing die van deze ver·lclaringen een
inter·pr·etatie geeft die met de termen
ervan onver·enigbaar· is (2). (Burgeri.
Wetb., art. 1319 en 1320.)
(BOZARD EN DELOBBE,

T.

MARRAKOHI.)

ARREST,

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 29 april 1966 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Recht bank
te Nijvel;

(1) Cass., 18 oktober 1965 (Bull. en PAsiO.,
1966, I, 223).
(2) Raadpl. cass., 23 september 1963 (Bull.
en PASIC., 1964, I, 77); verg. cass., 7 oktober
1966, supra, biz. 173.

498I. Op de voorziening van Bozard :
Overwegende dat eiser bij akte op
9 augustus 1966 neerge1egd ter griffie van
het Hof verklaard heeft afstand te doen
van zijn voorziening ;
II. Op de voorziening van Delobbe :
Overwegende dat de voorziening tot
de burgerlijke beschikkingen van het
vonnis beperkt wordt ;

A. In zover de voorziening gericht
wordt tegen het openbaar ministerie :
Overwegende dat eiseres, burgerlijke
par~ij, n~et in kosten jegens het openbaar
mm1stene veroordeeld is, zodat de voorziening niet ontvankelijk is ;

B. In zover de voorziening gericht
wordt tegen verweerder :
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 1317, 1319, 1320,
1322 van het Burgerlijk W etboek, 5, 7
van de wet van 1 n1.ei 1849 op de rechtbanken van eenvoudige en van correctionele politie en 97 van de Grondwet,
doonlat, nu de raadsman van eiseres naar
luid van de akte van 16 februari 1966
hager beroep ingesteld heeft tegen het
v_onnis van 7 februari 1966 "als gemachtlgde van I) Gaston Bozard in persoonlijke naam en ook als hoofd van de wettelijke gemeenschap tussen hem en II) zijn
echt~enote Hel€me Delobbe ... burgerlijke
partJJen ,, het bestreden vonnis rechtdoende in de zaak tussen de " i~ hager
b~roep dagvaardende hmgerlijke partlJen >> en de verweerder " in hager beroep
gedagvaard door de burgerlijke partijen ,,
vaststelt dat het beroepen vonnis in
k~acht van gewijsde is gegaan ten aanZlen van de burgerlijke partij Delobbe,
op grand " dat de akte van het hager
~:roep dt~?bel~in_nig is zodat ?;e burgerhJke partlJ (d1t 1s de burgerhJke partij
Delobbe) niet kan geacht worden hager
beroep te hebben ingesteld ))' terwiJl de
rechter aldus de bewijskracht miskent
van de vermeldingen van de akte van
16 februari 1966 volgens welke het hager
beroep uitdrukkelijk is ingesteld in de
naam van eiseres, burgerlijke partij
(schending van de artikelen 1317, 1319,
1320 en voor zover als nodig 1322 van het
Bu~gerlijk W etboek en bijgevolg van de
art1kelen 5 en 7 van de wet van 1 1nei
1849); dat het vonnis zich bovendien
tegenspreekt wanneer het achtereenvolgens verklaart dat eiseres niet in hager
beroep is gekomen, en daarna dat de
rechtbank recht doet ten opzichte van

e_i_seres, ho.~er beroep instellende bu:rgerhJke partlJ, evenals ten opzichte van
verweerder, in hager beroep gedagv-aard
door eiseres (schending van al'tikel 97
van de Grondwet) :
Overwegende dat de akte van hager
beroep, op 16 februari 1966 ingesteld
tegen alle beschikkingen van het vonnis
van de Politierechtbank te Wavel', vermeldt dat dit beroep ingesteld is in de
naam van " I) Gaston Bozard, in zijn
persoonlijke naam en ook als hoofcl van
de wettelijke gemeenschap tussen hem
en II) zijn echtgenote, lVievrouw H.elene
Delobbe ... burgerlijke partijen '';
Overwegende dat de Romeinse cijfers
I en II, evenals de woorden " burge:rlijke
partijen >> erop wijzen dat het hager beroep niet alleen door Bozard, maar ook
door Delobbe ingesteld is;
Overwegende dat het bestreden vonnis
beslist heeft dat het beroepen vonnis in
kracht van gewijsde is gegaan ten aanzien
van de burgerlijke partij Delobbe, hier
eiseres, op grand dat " de akte van het
hager beroep dubbelzinnig is zodat deze
burgerlijke partij niet kan geacht worden
hager beroep te hebben ingesteld )), en
derhalve een uitlegging van de akte gegeven heeft die onverenigbaar is met haar
bewoordingen, zodat het de bewijskracht
ervan miskend heeft ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, decreteert de afstand
van de voorziening die door Bozard is
ingesteld; vernietigt het bestreden. vonnis, in zover het uitspraak heeft gedaan
op de rechtsvordering van eiseres
Delobbe; beveelt dat van het thans gewezen arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing; veroordeelt Bozard in de kosten van zijn voorziening ;
laat de kosten van de voorziening van
Delobbe ten laste van de Staat, behalve
die betreffende de betokening van de
bedoelde voorziening aan het openbaar
ministerie welke ten laste van Delobbe
worden gebracht ; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Oorrectionele Rechtbank te Brussel, rechtdoende in hager
beroep.
19 december 1966. 2e kamer. Voorzitte1·, H. De Bersaques, raadsheer
wt;tarnemend voorzitter. - V e1·slaggever,
R1dder de Schaetzen. GeliJkluidende
conclusie, H. Paul JIIIahaux, advocaatgeneraal.
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WEGVERKEER.- WEGOODE, GEWIJZIGD OP 30 APRIL 1963. - lNBREUK
OP ARTIKEL 27-1 EN -3. -PLOTS REMMEN.- HINDERNIS DIE KON VOORZIEN
WORDEN. - BEOORDELING DOOR DE
REOHTER IN FEITELIJKE AANLEG.

De 1·echte1· in feitelijke aanleg beoo1·deelt
op soeve1·eine wijze, in feite, volgens
de omstandigheden van de zaak, of het
remmen van een voe1·tuig plots is geschied alsook of het voo1· de bestu1wde1·,
die dit voertuig volgde, een hindernis
heeft uitgemaakt die leon voorzien worden ( 1). (Wegcode, gewijzigd op 30 april
1963, art. 27-1 en -3.)
(LANGHOR, T. XHONNEUX.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 23 mei 1966 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te V erviers ;
Overwegende dat eiser niet bevoegd is
om een cassatievoorziening in te stellen
tegen de vrijspraak van een medebeklaagde;
Over de twee middelen, afgeleid, het
eerste, uit de schending van de artikelen 27, § 1, lid 2, en§ 3, van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer (koninklijk besluit van 8 april 1954,
bijgewerkt krachtens artikel 6 van het
koninklijk besluit van 10 december 1958
en gewijzigd bij artikel 14 van het lmninklijk besluit van 30 april 1963), 2-1
van de wet van 1 augustus 1889 houdende
herziening van de wetten en verordeningen op de politie van het wegverkeer,
zoals gewijzigd bij artikel 3 van de wet
van 15 april 1958, 1382, 1383 van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet, doo1•dat, om te beslissen « dat in de
feitelijke omstandigheden vermeld in het
dossier en gelet op zijn snelheid (ongeveer
50 km. per uur) en de geringe afstand

(1) Cass., 13 januari 1964 (Bttll. en PASIC.,
1964, I, 499).
Raadpl., omtrent het plots remmen, cass.,
13 oktober 1958 (A1·r. Verb1·., 1959, biz. 128),
15 februari 1960 (ibid., 1960, biz. 564) en
omtrent het begrip van remming welke een

tussen beide voertuigen (een vijftiental
meter over een afstand van 150 meter)
Langhor (hier eiser) zijn volle aandacht
moest schenken aan de wagen die voor
hem reed, dat de beklaagde Langhor
wegens onvoldoende oplettendheid tegen
de achterkant is gebotst van de wagen
die hij volgde, dat er grond bestaat om
het bestreden vonnis te veranderen,
Xhonneux (hier verweerder) buiten vervolging te stellen (artikelen 27-3 van
het reglement op het wegverkeer en 418
van het Strafwetboek), en Langhor te
veroordelen wegens de tegen hem aangevoerde telastlegging (artikel 27-1) n en
bovendien de burgerlijke rechtsvordering
van verweerder tegen eiser toe te wijzen,
het bestreden vonnis erop wijst « dat er
in strijd met het gevoelen van de eerste
rechte-r, er geen enkel bewijs is dat
Xhonneux door plots te remmen een
onverwachte en door de weggebruiker
Langhor (eiser) die hem volgde '' volstrekt niet te voorziene hindernis heeft
opgeleverd, op grond « dat indien weliswaar bewezen is dat Xhonneux geremd
heeft, het tevens vaststaat dat hij zijn
wagen niet tot stilstand heeft gebracht n,
te1·wijl eisers verplichting in alle omstandigheden te stoppen voor een hindernis
slechts slaat op de voorzienbare hindernissen en de rechter in feitelijke aanleg uit
het feit dat verweerder geremd had zonder zijn voertuig tot stilstand te brengen,
niet wettelijk kon afleiden, in de door
hem aangestipte feitelijke omstandigheden, dat eiser de hindernis, gevormd door
d~t voertcrig, had kunnen voorzien, en
hem voor de aanrijding aansprakelijk
stellen in strafrechtelijk opzicht (schending van de artikelen 27-1 en -3 van het
reglement op het wegverkeer en 2-1 van
de wet van 1 augustus 1889) en in burgerrechtelijk opzicht (schending van de
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek) en te1·wijl zijn beslissing niet
voldoende naar recht gemotiveerd is
(schending van artikel 97 van de Grondwet); het tweede, uit de schending van de
artikelen 27-3 van bet algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
(koninklijk besluit van 8 april 1954, bijgewerkt krachtens artikel 6 van het
koninklijk besluit van 10 december 1958
en gewijzigd bij artikel14 van het konink-

hindernis uitmaakt die kan, of niet kan,
voorzien worden, cass., 21 september 1959
(ibid., 1960, biz. 72), 23 december 1963 (Bttll.
en PAsiC., 1964, I, 437), 28 februaTi 1965
(ibid., 1965, I, 1175).
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het Strafwetboek, 1382, 1383 van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grandwet, doorclat het bestreden vonnis om bij verandering van het beroepen vonnis
- verweerder buiten vervolging te stellen
wegens overtreding van de artikelen 418
van het Strafwetboek en 27-3 van het
reglement op het wegverkeer en dientengevolge de burgerlijke rechtsvordering
van eiser tegen bedoelde verweerder te
weigeren toe te wijzen, beslist « dat er
geen enkel bewijs is dat Xhonneux (hier
verweerder) door plots te renunen een
onverwachte en door de weggebruiker
Langhor (hier eiser) die hem volgde een
volstrekt niet te voorziene hindernis
heeft opgeleverd "' en daartoe na er te
hebben op gewezen dat eisers voertuig al
150 meter achter het voertuig van verweerder reed 1net een snelheid van ongeveer 50 km. per uur en op een afstand van
15 meter, als grand aanvoert dat « weliswaar bewezen is dat Xhonneux geremd
heeft, maar tevens vaststaat dat hij zijn
wagen niet tot stilstand heeft gebracht "'
terwijl uit do omstandigheid dat verweerder zijn voertuig niet tot stilstand had
gebracht de rechter in feitelijke aanleg
niet wettelijk kon afleiden dat hij de
remmen niet zo plots had aangezet als
vereist is om buiten elke veiligheidsreden
de tegen hem ingestelde vervolging te
verantwoorden (schending van de artikelen 27-3 van het wegverkeersbesluit,
418 van het Strafwetboek en 97 van de
Grondwet) en niet kon beslissen, in de
aangegeven feitelijke omstandigheden,
dat dit remmen geen onvoorzienbare
hindernis waarvoor verweerder burgerrechtelijk aansprakelijk zou worden jegens eiser, had opgeleverd (schending
bovendien van de artikelen 1382 en 1383
van het Burgerlijk W etboek) :
Overwegende dat het vonnis er weliswaar op wijst dat verweerder geremd had
zonder zijn wagen tot stilstand te brengen, maar tevens vaststelt enerzijds dat
er geen enkel bewijs is dat verweerder
plots geremd heeft en anderzijds dat
eiser, in de aangegeven feitelijke omstandigheden, wegens onvoldoende oplettendheid tegen de achterkant is gebotst
van de wagen die hij volgde ;
Dat het cut deze soevereine vaststellingen wettelijk heeft kunnen afleiden
dat verweerder zijn wagen niet plots
geremd had en geen voor eiser onvoorzienbare hindernis had opgeleverd ;
Dat de middelen niet kunnen worden
aal).genomen ;
En overwegende, met betrekking tot

de beslissing op de strafvordering die
tegen eiser is ingesteld, dat de sRbstantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig
de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
19 december 1966. - 2e ka1ner.
VooTzitter, H. De Bersaques, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·sluggeve1·,
Ridder de Schaetzen. Gelijkluiclencle
conclusie, H. Paul Mahaux, advocaatgeneraal.

2e KAlVIER.- 19 december 1966.

VOORZIENING IN CASSATIE. -BEsLISSINGEN WAARTEGEN l\'IEN ZIOH KAN
VOORZIEN.- STRAFZAKEN.- BESLIS·
SING VAN VRIJSPRAAK.- VoORZIENING
VAN DE VERDA.OHTE.- NIET·ONTVA.NKELIJKHEID.

Is niet ontvankelijk, bij geb1·ek aan belang,
de voO?"ziening clam· de vm·dachte ingesteld tegen een beslissing die hem vTijspl·eekt ( l).
(DESTOQUA.Y.)
ARREST.
Arrest geluikluidend met de notitie.
19 december 1966. 2e kamer. VooTzittm· en Ve1•slaggeveT, H. De Bersaques, raadsheer waarnemend voorzitter.- Gelijkluiclencle conclusie, H. Paul
Mahaux, advocaat-generaal.

2e KAMER. -

19 december 1966.

10 HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN.
- HoF VAN BEROEP. - EENPARIGHEID
VAN STEMMEN. - GEVA.LLEN WAARIN
ZIJ VEREIST IS.
(1) Cass., 6 december 1965 (Bt!ll. en PAsiO,,
1966, I, 447),
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2° TELEGRAAF EN TELEFOON. RA.DIOVERBINDINGEN. OPSTELLING,
GEBRUIK OF WERKING ZONDER MAOHTIGING, VAN EEN ZEND- OF ONTVANGTOESTEL VOOR RADIOVERBINDINGEN.DOOR DE EERSTE REOHTER NIET, MAAR
DOOR RET HOF VAN BEROEP BEVOLEN
VERBEURDVERKLARING. VEREISTE
EENPARIGHEID VAN STE!VIMEN.

1° Het hof van be1·oep, waa1·bij het hoge1•
bm·oep tegen een beslissing van de C01'rectionele 1·echtbank aanhangig is gemaalct en dat op de st1·ajvonleTing
?'echtrloet, moet zijn a1·1·est met eenpa1·igheirl van stemmen wijzen, wannee1• het
de st1·af of veiligheidsmaatTegel, uitgespTolcen rlooT de ee1·ste Techtm·, ve1·zwaa1•t

(1) Cass., 8 december 1952 (An·. Verb1·.,
1953, blz. 203) en noot 1; 2 september 1954
(ibid., 1954, blz. 773); 17 mei 1965 (Bull. en
PAsiC., 1965, I, 992).
(2) Het Hof van beroep, rechtdoende op het
hoger beroep van het openbaar ministerie,
hoewel het de door de eerste rechter uitgesproken geldboete bevestigt, had de verbeurdverklaring bevolen van de zend- of ontvangtoestellen voor radioverbindingen, die gediend
hadden tot het plegen van de tegen eiser bewezen geachte overtreding van de artikelen 2
en 6 van de wet van 14 mei 1930 welke onder
meer aangevuld is bij artikel 2 van de wet van
18 december 1962, zonder vast te stellen dat
deze maatregel met eenparigheid van stemmen
was bevolen.
Naar luid van artikel 6, lid 3, van genoemde
wet worden de toestellen en voorwerpen die in
het bijzonder bestemd zijn voor de werking
ervan verbeurd verklaard en geldt, naar luid
van het volgende lid van dit a1•tikel, artikel 9
van de wet van 31 mei 1888 niet voor deze
verbeurdverklaring.
Deze laatste bepaling is thans evenwel opgeheven bij de algemene bepaling van artikel 20, § 2, van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de
probatie. De omstandigheden dat de wet van
14 mei 1930 de verbeurdverklaring niet onderwerpt aan de voorwaarde dat de toestellen
en de voor de werking ervan bestemde voorwerpen het eigendom zijn van de veroordeelde
en dat deze maatregel niet onder toepassing
viel van de regels inzake de voorwaardelijke
veroordeling, kunnen op zichzelf aan genoemde maatregel het karakter niet verlenen
van een veiligheidsmaatregel.
Dergelijke modaliteiten komen op andere
gebieden voor waar de verbeurdverklaring
niettemin haar normaal strafkarakter behoudt,
zoals onder meer inzake douanen en accijnzen.

of wannee1• het een stTaj of een veiligheidsmaat?·egel uitspTeelct, tm·w~jl de
ee1·ste Techte1' rle st1·ajvo1·rle1'ing niet-ontvanlcelijlc, ve1·vallen of ongeg1·ond harl
vedclaa1·d (1). (Wet van 18 juni 1869,
art. 140, gewijzigd bij de wet van
4 september 1891, art. 2.)

2° Het hof van be1·oep, dat de ve1·beu1·dve1'lcla1'ing beveelt van een zenrl- of ontvangtoestel voo1• mrliovm·bindingen dat zonde1·
machtiging opgesteld of gebTuilct werd
of gewm·lct he.eft, wannee1· clie vm·betwdve1·lcla1·ing niet rlooT de eerste 1'echte1· bevolen u•e1·d, moet vaststellen dat het met
eenparigheid van stemmen uitspmalc
doet (2). (Wet van 18 juni 1869, art. 140,

Alleen een wettelijke bepaling, die afwijkt
van de algemene regels inzake verbeurdverklaring en derhalve ondubbelzinnig is, kan
hen het karakter van veiligheidsmaatregel verlenen op grond namelijk van de intrinsieke
gevaarlijkheid of schadelijkheid van de aan
verbeurdverklaring onderworpen zaak (raadpl.
CONSTANT,

Manuel de d1•oit penal,

d.

II,

nr 635; TRoussE, Principes genemux de d1·oit
penal, nr 901).
In het onderhavig geval staat artikel 6,
lid 4, in zijn tweede deel, de teruggave aan de
veroordeelde toe van de verbeurdverklaarde
toestellen en bestempelt lid 6 van hetzelfde
artikel uitdrukkelijk als « straf » de verbeurdverklaring die de in het vorige lid bedoelde
uitvoeringsbesluiten « insgelijks kunnen vaststellen "• terwijl voor « deze straf » de bepalingen gelden van lid 4 betreffende het uitstel
en de teruggave (het is te wijten aan een
verschrijving dat lid 6, in fine, «de bepalingen
van het vorig lid» bedoelt; de Nederlandse
tekst bevat dezelfde schrijffout),
Volgens de memorie van toelichting en de
verslagen van de Commissies van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers en van de Senaat
(Gedr. St. Kamer 1928-1929, nrs 212 en 251;
Pm·l. Handel Senaat, 30 april 1929, blz. 987
en Doc. Senaat, 1929-1930, n~' 96; Pasin., 1930,
blz. 254 en volg.) heeft de wet van 14 mei 1930
- waarvan artikel2 van de wet van 18 december 1962 de bepaling ·niet heeft gewijzigd die
thans artikel 6, lid 3, vormt - tot doel gehad
de bevoegdheden die de Regering bezat op
grond van de wet van 10 juli 1908 betreffende
de draadloze telefonie en telegrafie door elektrische stralingen, uit te breiden tot elke
wijze van radioverbinding, onder behoud en
uitbreiding van de fundamentele bepalingen.
Het artikel 6, lid 3, van deze wet stelde
reeds in gelijkaardige bewoordingen de verbeurdverklaring vast van de toestellen en
voorwerpen die bestemd zijn voor de werking
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1891, art. 2; wet van 14 mei 1930,
art. 6, gewijzigd bij de wet van 18 december 1962, art. 2.)
(WULLIGER.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 25 juni 1966 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van artikel 140 van de
wet van 18 jcmi 1869, welk artikel gewijzigd is bij artikel2 van de wet van 4 september 1891 :
Overwegende dat het hof van beroep
waarbij het hoger beroep tegen een vonnis van de correctionele rechtbank aanhangig is gemaakt en dat rechtdoet op
de strafvordering krachtens artikel 2 van
de wet van 4 september 1891, zijn arrest
slechts dan met eenparigheid van stemmen moet wijzen wanneer het de straf
of veiligheidsmaatregel, uitgesproken
door de eerste rechter, verzwaart of wanneer het een straf of veiligheidsmaatregel
uitspreekt terwijl de eerste rechter de
strafvordering niet ontvankelijk, ongegrond of vervallen verklaard had ;
Overwegende dat het bestreden arrest
derhalve de toestellen die gebruikt werden
tot het plegen van de tegen eiser bewezen
geachte overtreding van artikel 6 van de
wet van 14 mei 1930, gewijzigd bij artikel 2 van de wet van 18 december 1962,
niet mocht verbeurd verklaren, zonder
vast te stellen dat deze veroordeling eenparig uitgesproken is, wanneer het beroepen vonnis een dergelijke veroordeling
niet uitgesproken had ;

verbeurd verklaart ; verwerpt de voorziening voor het overige ; beveelt dat van
het thans gewezen arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt eiser in de negen tienden van de
kosten en laat de overige kosten ten laste
van de Staat; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van beroep te Luik.
19 december 1966. 2e kamer. Voorzitter, H. De Bersaques, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever,
H. Perrichon.- Gelijkluiclende conclusie,
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.

2e KAMER. -

19 december 1966.

1° CASSATIE.- BEVEL VAN DE Mn.rsTER VAN J USTITIE, - STRA.FZAKEN. VONNIS DAT VEROORDELINGEN UITSPREEKT WEGENS VERJAARDE MISDRIJVEN. - VERNIETIGING.
2° CASSATIE.- UITGESTREKTHEID.STRA.FZAKEN. - BEVEL VAN DE MINISTER VAN JUSTITI,E. VERNIETIGDE
VEROORDELING VAN DE VERDAOHTE.GEVOLG TEN OPZIOHTE VAN DE BURGERREOHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ,
1° Op de voorziening van de procu?·eu?'genemal, ingesteld op bevel van de 1l1inister van Justitie, ve1·nietigt het Hof
het vonnis dat veroordelingen uitspreekt
wegens misdrijven die doo?' de ve?ja?·ing
gedekt waren (1). (Wetb. van strafv.,
art. 441.)

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zover het de toestellen gebruikt tot het plegen van het misdrijf

2° JiVannee?', op de voorz1:ening van cle
procu?·eur-gene?·aal, ingesteld op bevel
van de Minister van Justitie, de veroordeling van de ve1·dachte vernietigd wonlt,
st?·ekt die vernietiging zich uit tot de

ervan ; lid 4 van hetzelfde artikel stond het
uitstel van de uitvoering toe, mits het plaatsen
onder sekwester, en de opheffing hiervan
andere zekere voorwaarden.
Deze overwegingen zetten ertoe aan te
geloven dat de ten deze bedoelde verbeurdverklaring het gewoon karakter van deze
maatregel heeft, dat wil zeggen het strafkarakter, en dat een wettelijke afwijking van dit
karakter minstens twijfelachtig blijkt.
De regel die in zekere gevallen het hof van
beroep voorschrijft uitspraak te doen met

eenparigheid van stennen is onder meer van
toepassing wanneer dit rechtscollege een straf
of een veiligheidsmaatregel uitspreekt die de
eerste rechter niet had uitgesproken (zie cass.,
8 december 1952, Bull. en PAsrc., 1953, I,
230 ; 2 september 1954, ibid., 1954, I, 1021,
en 17 mei 1965, redenen, ibid., 1965, I, 992),
zodat het geannoteerd arrest over de vraag
geen uitspraak hoefde te doen.
P.M.
(1) Oass., 12 en 26 september 1966, supm,
blz. 46 en 123).
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dat een bepaalde pm·soon voo1· die ve1'001'deling bu1·gerrechtelijlc aanspmlcelijlc
is (1). (Wetb. van strafv., art. 441.)
(PROOUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN
CASSATIE, INZAKE LIGNIER EN F. EN
G. GAUTOT.)
ARREST.

HE'T HOF ; - Gelet op de hiernavolgende vordering van de Procureur-generaal bij het Hof van cassatie :
« Aan de 'Tweede Kamer van het Hof
van cassatie :
" De ondergetekende Procureur-generaal heeft de eer hierbij uiteen te zetten
dat de Minister van Justitie hem bij brief
van 2 december 1966, Bestuur der Wetgeving, munmer 130.836/117 jPresjAP,
uitdrukkelijk bevel heeft gegeven bij het
Hof overeenkomstig artikel 441 van het
W etboek van strafvordering, aangifte te
doen van het in kracht van gewijsde gegaan vonnis dat op 22 juni 1966 gewezen
is door de Politierechtbank te N andrin,
waarbij Joseph Lignier, op 13 juli 1930
te Dinant geboren en Francis Gautot, op
10 januari 1946 te Lustin geboren, onder
meer veroordeeld zijn tot politiestraffen
-l.vegens dronkenschap op een openbare
plaats (telastlegging A), welk misdrijf op
13 juni 1965 gepleegd is, en waarbij Gilbert Gautot, op 13 mei 1921 te VireuxMolhain geboren, burgerrechtelijk aansprakelijk verklaard is voor de geldboete
waartoe Francis Gautot wegens dit feit
veroordeeld is ;
"De verjaring van de strafvordering
is niet geschorst, zodat die veroordelingen
die meer dan een jaar na de overtreding
zijn uitgesproken, strijdig zijn met de
wet, namelijk met de artikelen 21 tot 23
van de wet van 17 april 1878, gewijzigd
bij de wet van 30 mei 1961 ;
'' Geen enkele wetsbepaling verleende
trouwens de politierechtbank het recht
Gilbert Gautot burgerrechtelijk aansprakelijk te stellen voor de geldboete die
Francis Gautot aldus werd opgelegd;
" Om die redenen, vordert de ondergetekende Procureur-generaal dat het
Hof gelieve het aangegeven vonnis te
vernietigen, in zover het Joseph Lignier
en Francis Gautot veroordeelt wegens de
voormelde telastlegging en Gilbert Gautot
(1) Cass., 12 september 1966 (An·. Ve1'b1·.,
1967, blz. 46).

burgerrechtelijk aansprakelijk verklaart
voor de geldboete die wegens dit feit
tegen Francis Gautot uitgesproken is, te
bevelen dat van zijn arrest melding zal
worden gemaakt op de kant va'l de gedeeltelijk vernietigde beslissing en te
zeggen dat er geen grond is tot verwijzing.
'' Brussel, 7 december 1966
" N amens de Procureur-generaal,
'' De Advocaat-generaal,
'' (w. get.) Paul Mahaux ";
Gelet op artikel 441 van het W etboek
van strafvordering, met aanneming van
de beweegredenen van deze vordering,
vernietigt het voormelde vonnis van
22 juni 1966, in zover het Joseph Lignier
en Francis Gautot veroordeelt wegens
dronkenschap op een openbare plaats
(telastlegging A) en in zover het Gilbert
Gautot burgerrechtelijk aansprakelijk
stelt voor de geldboete die Francis Gautot
wegens dit feit opgelegd is; beveelt dat
van het thans gewezen arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; zegt dat
er geen grond is tot verwijzing.
19 december 1966. 2e kamer.
Voorzitter en Ve1·slaggever, H. De Bersaques, raadsheer waarnen~end voorzitter. - Gelijlcluidende conclusie, H. Paul
M ahaux, advocaat-generaal.

2e

KAMER. -

19 december 1966.

1° ONDERZOEK (IN S'TRAFZAKEN).
ZA.AK A,A,NHANGIG VOOR HET VONNISGEREOHT. PROCUREUR DES KoNINGS DIE TOT AANVULLENDE DADEN VAN VOORONDERZOEK DOET OVERGAAN. WETTELIJKHEID. VooRWAARDEN.

2° VONNISSEN EN ARRES'TEN. STRA,FZA,KEN.
ZAAK AANHANGIG
VOOR HET VONNISGEREOHT. VERSLAG OPGEMAAKT DOOR EEN DESKUNDIGE DIE DOOR DE PROOUREUR DES
KONINGS
WERD
OPGEVORDERD.
DESKUNDIGE DIE DE DESKUNDIGENEED
AFLEGT ZONDER ERTOE GEHOUDEN TE
ZIJN.- VERSLAG DAT GEEN GERECHTELIJK DESKUNDIGENVERSLAG UITMAAKT.
VEROORDELING OP DAT VERSLAG
GEGROND. WETTELIJKHEID.

3° MIDDELEN 'TOT CASSA'TIE. STRAFZAKEN.

-

MID DEL

DAT

EEN
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RECHTER IN HOGER BE.ROEP VERWIJT
EEN NIETIG VONNIS TE HEBBEN BEVESTIGD. 0NREGELMATIGHEID DIE EIGEN IS AAN DE BESLISSING VAN DE
EERSTE RECHTER EN DE BESLISSING
VAN DE RECHTER IN HOGER BEROEP
NIET AANTAST,- MIDDEL VAN BELANG
ONTBLOOT.

I 0 H oewel de zaak bij het vonnisgerecht

aanhangig is, mag de P1'0CU1'13U1' des
Konings, als otficier van gerechtelijke
politie, tot aanvullende daden van V001'onde1'Zoek cloen ove1•gaan, op voorwaarcle
dctt de ande1·e partij en van die clad en
kennis hebben lcunnen nemen en ze op
de te1·echtzitting hebben kunnen besp1'eken (I).
2° T'Vannee1· de 1'echter niet verplicht is een
bijzonder bewijsmidclel aan te wenden,
lean hij wettelijk zijn beslissing steunen
op het verslag opgemaakt door een cleskunclige clie cloor cle P1·ocu1·eur cles Konings wenl opgevorclenl wannee1· cle zaalc
reeds bij het vonnisge1•echt aanhangig
was, zelfs indien clie cleskunclige cle deslctmdigeneecl afiegt zoncle1' ertoe gehouclen
te zijn en indien h~i zijn verslag cleskundigenve1·slag noemt, hoewel gezegcl verslag
geen gerechtelijlc cleskuncligenve1·slag uitmaalct, clock slechts een aanvttllencl element van voo1·onclerzoek (2).
3° Is van belang ontbloot en clienvolgens
niet ontvankelijlc het miclclel dat cle rechter in hoge1• beroep venvijt een nietig
vonnis bevestigcl te hebben, wanneer cle
onregelmatigheicl van cle rechtspleging
in ee1·ste aanleg eigen blijjt aan cle beslissing van cle eerste rechter en cle beslissing van cle rechter in hoge1· beroep niet
lean aantasten (3).

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

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 22, 28, 32,
43, 46, 47, 51, 52, 53, 54, 127, 129, 130,
132, 154, 182,189 en 2ll vanhet Wetboek
van strafvordming en 97 van de Grandwet, cloo1·clat de Procureur des Konings
op 15 oktober 1965, toen het onderzoek
geslot'en was en de rech tsdag v66r de
correctionele rechtbank bepaald, een aanvullend deskundig onderzoek bevolen
heeft, tenvijl, indien een aanvullend deskundig onderzoek in dit stadium van
rechtspleging nodig was, alleen de rechtbank dit mocht bevelen en de Procureur
des Konings, uitgezonderd bij ontdekking
op heterdaad, slechts daden van vooronderzoek, en niet van onderzoek mag
verrichten, zodat het vonnis en het arrest,
die ten gevolge van deze onwettelijke
onderzoeksmaatregel zijn gewezen, nietig
zijn :

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 29 juni 1966 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;

Overwegende dat uit de processtukken
blijkt dat eiseres reeds v66r de correctionele rechtbank gedagvaard was toen
haar raadslieden aan de voorzitter van
de rechtbank en aan de Procureur des
Konings nog een door een tegenexpert
opgemaakt verslag inzake schriftonderzoek, samen met vergelijkingsstukken
deden toekomen ; dat de procureur des
Konings de bevoegde persoon, die door
de onderzoeksrechter als deslnmdige in
de zaak aangesteld was, opgevorderd
heeft om dit verslag en die stukken te
onderzoeken en zijn opmerkingen schriftelijk mee te delen; dat deze deskundige,
na een schriftelijke formule van de wettelijke eed die elk deskundig onderzoek
moet voorafgaan, aan de « rechter " waarmee hij de opvorderende mag:istraat
bedoelde - te hebben gezonden, v66r de
opening van de debatten een verslag
ingediend heeft dat ter uitvoering van de
vordering van de procureur des Konings
opgesteld is en het opschrift « deskundigenverslag" draagt; dat de rechters zich
onder meer op het zogenaamde « aanvullend deskundigenverslag " gegrond heb-

(1) Oass., 3 januari 1962 (Bull. en PAsro.,
1962, I, 515) en 11 mei 1964 (ibid., 1964, I,
973); raadpl. cass., 12 oktober 1964 (ibid.,
1965, I, 147).
(2) Raadpl. cass., 5 apri11948 (An·. Vm·br.,
1948, blz. 181); 7 mei 1956 (Bttll. en PAsro.,
1956, I, 947); 17 november 1958 (An·. Verb1·.,
1959, blz. 230).
Omtrent de vraag of de rechter zijn beslissing mag steunen op het verslag van een des-

kundige of op de verklaring van een getu1ge
die een overtollige eed hebben afgelegd, raadpl.
cass,, 13 november 1961 (Bult. en PASIO.,
1962, I, 308); 28 juni 1965 (ibid., 1965, I,
1182); 8 december 1965 (ibid., 1966, I, 485).
(3) Verg. ,cass., 26 oktober 1964 (Bull. en
PAsro., 1965) en 18 oktober 1965 (ibid., 1!)66,
I, 224) ; raadpl. cass., 4 april en 9 mei 1966
(ibid., 1966, I, 1017 en 1143).

(PETERS, T. RENARD EN FRANCH:U'VIONT.)
ARREST,
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onder de begrote kosten die ten laste van
de veroordeelde eiser zijn gebracht ;
Overwegende dat uit geen enkel van
deze gegevens kan worden afgeleid
dat de procureur des Konings, die zich
niet in de omstandigheden bevond, als
omschreven in de artikelen 32 tot 46 van
bet W etboek van strafvordering, in bet
onderhavig geval een daad van onderzoek
heeft verricht;
Overwegende dat geen enkele wetsbepaling aan bet openbaar ministerie verbiedt aanvullende daden van v66ronderzoek te doen verrichten wanneer de vervolging reeds voor het vonnisgerecht aanhangig is gemaakt bij een beslissing van
bet onderzoeksgerecht of door een dagvaarding, op voorwaarde dat de andere
partijen van die daden kennis hebben
kunnen nemen en ze op de terechtzitting
hebben kunnen bespreken;
Dat noch bet feit dat de schriftkundige
die de onderzoeksrechter als gerechtelijk
deskundige in de zaak had aangesteld,
door de procureur des Konings opgevorderd is om een verslag van een tegenexpert, met bijlagen, te onderzoeken en om
zijn opmerkingen schriftelijk mee te delen, noch het feit dat deze schriftkundige
vooraf aan de bovengenoemde magistraat
de schriftelijke formule van de deskundigeneed heeft doen toekomen, ofschoon
hij tot dergelijke eedafiegging niet gevorderd en niet wettelijk gehouden was, en
dat dit geschrift bij bet dossier werd gevoegd zoals het behoorde, noch bet feit
dat bet verslag van de op verzoek van
de procureur des Konings gedane opmerkingen « deskundigenverslag » genoemd
werd, niet tot gevolg konden hebben aan
de daad die de voormelde magistraat
heeft bevolen en door de voormelde
schriftkundige uitgevoerd werd, bet karalcter te verlenen van een maatregel van
deskundig onderzoek welke wettelijk
voorbehouden is aan het vonnisgerecht
in de stand van bet geding ;
Overwegende derhalve dat de rechters,
die ten deze niet verplicht waren een
bijzonder bewijsmiddel aan te wenden
wettelijk hebben kunnen rekening bonden, als aanvullende vooronderzoeksmaatregel, met het verslag dat ingevolge
de vordering van de procureur des Konings opgesteld is, en de kosten van dit
verslag bij de kosten van de strafvordering hebben mogen rekenen;
Dat bet middel niet kan worden aangenomen;

van de Grondwet, 154, 155, 189, 190,
210 en 211 van het Wetboek van strafvordering, dom·dat bet bestreden arrest
het vonnis van de eerste rechter bevestigd heeft, te1·wijl deze beslissing nietig
was, daar de rechtbank sommige stukken
(stukken 63 en 64) die derden gedurende
de beraadslaging aan de voorzitter van
de rechtbank hadden gericht, niet uit de
debatten geweerd heeft :

Over bet tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 7, 9, 96 en 97

VOORZIENING

Overwegende dat uit de rechtspleging
blijkt dat de stukken die derden aan de
eerste rechter hadden gericht gedurende
zijn beraad en die deze niet uit de debatten geweerd heeft, gevoegd zijn bij het
dossier dat het onderwerp van de debatten -is geweest v66r bet hof van beroep ;
dat eiseres derhalve de gelegenheid heeft
gehad kennis er van te nemen ;
Overwegende dat aldus de onregelmatigheid van de rechtspleging in eerste
aanleg eigen blijkt aan de beslissing van
de eerste rechter en de geldigheid van de
beslissing van de rechter in hoger beroep
niet kan aantasten ;
Dat hieruit volgt dat bet arrest, wanneer bet in die omstandigheden het beroepen vonnis bevestigt, hoewel dit
laatste door nietigheid aangetast was,
voor eiseres geen grief heeft kunnen opleveren;
Dat het middel derhalve niet ontvankelijk is wegens bet ontbreken van belang;
Overwegende dat de substantiele of op
straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. In zover de voorziening gericht
wordt tegen de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering :
Overwegende dat eiseres geen bijzonder
middel inroept ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
19 december 1966. - 2e kamer. V oo1·zittm·, H. De Bersaques, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
H. Perrichon. - Gelijkluidende conclusie,
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.
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506KAN VOORZIEN. STRAFZAKEN. BESLISSING DIE DE STRAFVORDEltiNG
VERJAAltD VEltKLAART. Voo:azrnNING VAN DE VERDAOHTE. - NrETONTVANKELIJKHEID.

Is niet ontvanlcelijk, bij geb1•elc aan belang,
de voo1'ziening do01· de verclachte ingesteld
tegen een beslissing die de stmjvo1·dering
doo1· ve1•jaring ve1·vallen ve1·klaa1·t ( 1).
(SINZOT.)
Arrest gelijkluidend met de notitie.

19 december 1966. 2 8 kamer. Voorzitter, H. De Bersaques, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·,
Ridder de Schaetzen. Gelijklttidencle
conclusie, H. Paul 1\llahaux, advocaatgeneraal.

2 8 KAlVIER. -

19 december 1966.

1° STRAF. - vAN EEN lVIISDltiJF VEltDACHTE PERSOON DIE NAAR DE POLITIEREOHTBANK VERWEZEN WOltDT,
AANNElVIING VAN VEltZACHTENDE OlVISTANDIGHEDEN,
CORREOTIONELE
STRA,F. - 0NWETTELIJKHEID.
2° CASSATIE.- BEVEL VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE.- STRAFZAKEN.YONNIS VAN DE POLITIERECHTBANK
DE PEltSOON, VAN EEN ltEGELlVIATIG
GEOONTRAVENTIONALISEERD
WANBEDltiJF VEltDAOHT, TOT EEN COltltEOTIONELE STRAF VEltOORDELEND. - YEltNIETIGING EN VERWIJZING,
1° T'Vannee1· de per soon, venlacht van wanbeclrijf, naar cle politim·echtbank verwezen wenl cloo1· een beschikking van cle
raacllcamm·, clie ve1·zachtencle omstancligheclen aangeeft, kan cle politim·echte1·
hem, wegens clit miscl1·ijj, geen co1'1'ectionele stmf opleggen (2). (Wet van
4 oktober 1867, art. 4 en 5.)

vonnis van de politie1·echtbank clat cle
persoon, venlacht van een 1·egelmatig
gecontraventionaliseenl wanbeclrij f, tot
een C01'1'ectionele st1·aj ve1·oonleelt en
verwijst cle zaak naar een ancle1·e politie1'echtbank (3). (Wetb. van strafv.,
art. 441 en 427.)
(PltOCUREUR-GENERAAL BIJ RET HOF
VAN OASSATIE, INZAKE STOFFELS.)
ARREST.
HET HOF ; Gelet op de hiernavolgende vordering van de Procureurgeneraal bij het Hof :
" Aan de tweede kamer van het Hof
van cassatie :
» De ondergetekende Procureur-generaal heeft de eer hierbij uiteen te zetten
dat de Minister van Justitie hem bij
brief van 3 augustus 1966, Bestuur der
Wetgeving,
nmnmer
130.836/81/AP/
Pourv., uitdrukkelijk bevel heeft gegeven
bij het Hof overeenkomstig artikel 441
van het W etboek van strafvordering aangifte te doen van het in kracht van gewijsde gegane vonnis dat op 18 februari
1966 in het Duits gewezen is door de
Politierechtbank te Eupen en waarbij
Arnold Stoffels, op 15 april 1939 te Bullange (Murrange) geboren, veroordeeld
is tot geldboete van 26 frank wegens
smaad tegen de rijkswacht, welk feit
op 9 september 1965 te Eynatten-Lichtenbusch gepleegd is;
» Een beschikking, op 26 oktober 1965
gewezen door de raadkmner van de
Rechtbank van eerste aanleg te Verviers,
had de genoemde Stoffels met aanneming
van verzachtende omstandigheden naar
de politierechtbank verwezen wegens
dit misdrijf;
" De politierechtbank kon hem derhalve geen correctionele straf meer opleggen zodat de uitgesproken veroordeling onwettelijk is;

2° Op cle voorziening van cle p1'0Ctt1'etwgeneraal, op bevel van cle Ministe1· van
J ustitie 1:ngestelcl, ve1·nietigt het H of het

» Om die redenen, vordert de ondergetekende Procureur-generaal dat het Hof
gelieve het aangegeven vonnis te vernietigen, te bevelen dat van zijn arrest
melding zal worden gemaakt op de kant

(1) Cass., 6 en 20 december 1965 (Bull. en
PAsrc., 1966, I, 447 en 542).
(2) Cass., 5 april 1965 (Bull, en PAsrc.,
1965, I, 833).

(3) Verg. cass., 28 november 1949 (Bttll. en
PAsrc., 1950, I, 194) ; raaclpl., wat cle verwijzing betreft, ca..s., 13 januari 1964 (ibid., 1904,
I, 507) en cle noot 2.
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van de vernietigde beslissing, en de zaak
te verwijzen naar een andere politierechtbank, rechtdoende in het Duits ;

wettelijlce bestandr!elen van het misr!rijf
ontb1·eekt (2). (Wetb. van strafv.,
art. 441.)

Brussel, 6 september 1966;
>> Namens de Procureur-generaal;
>> De advocaat-generaal,
(w. get.) Paul Mahaux >>;

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF
VAN OASSATIE, INZAKE VANDEOASTEELE.)

>>

Gelet op artikel 441 van het W etboek
van strafvordering, met aanneming van
de gronden van deze vordering, vernietigt het aangegeven vonnis, op 18 februari 1966 in het Duits gewezen door
de Politierechtbank te Eupen ; beveelt
dat van het thans gewezen arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van de
vernietigde beslissing ; verwijst de zaak
naar de Politierechtbank te Saint-Vith,
rechtdoende in het Duits.

ARREST.
HET HOF; ~ Gelet op de hiernavolgende vordering van de Procureur-genemal bij het Hof van cassatie :
" Aan de tweede kamer van het Hof
van cassatie :

2° Op de voo1·ziening van de p1·omt1'eU1'genemal, ingesteld op bevel van de
Ministe1· van Justitie, vernietigt het Hof
het vonnis dat een ve1•oordeling wegens
misdrijf uitsp1•eekt, wannee1· een van de

>> De ondergetekende Procureur-generaal heeft de eer hierbij uiteen te zetten
dat de Minister van Justitie hem bij
brief van 3 augustus 1966, Bestuur der
Wetgeving, nr 130.836/82/AP/Div., uitdrukkelijk bevel heeft gegeven bij het
Hof overeenkomstig artikel 441 van het
Wetboek van strafvordering, aangifte te
doen van het in kracht van gewijsde
gegaan vonnis dat op 1 maart 1966 gewezen is door de Politierechtbank te
Moeskroen, en waarbij Serge Vandecasteele, op 15 december 1936 te Moeskroen
geboren, veroordeeld is om op 17 augustus 1965, te Moeskroen en te Kortrijk,
een bromfiets op de openbare weg te
hebben bestuurd, hoewel hij bij vonnis
van dezelfde rechtbank van 11 mei 1965,
als straf, vervallen verklaard is van het
recht dergelijk voertuig te bestm·en, voor
een termijn van een maand (telastlegging a);
>> Het
verval, uitgesproken bij dit
laatste vonnis, dat eveneens in kracht
van gewijsde is gegaan, is begonnen op
18 juli 1965, dit is de vijfde dag na de
datmn waarop de veroordeelde door het
openbaar ministerie gewaarschuwd werd,
zodat het dertig dagen later, dit is op
16 augustus 1965, verstreken was;
>> Bij gebrek aan enige andere wetsbepaling betreffende het berekenen van de
duur van deze straf, moet deze immers
berekend worden overeenkomstig artikel 25, lid 3, van het Strafwetboek;
>> Het aangegeven vonnis schendt derhalve die wetsbepaling, evenals artikel 2-17, § 1, 1°, van de wet van 1 augustus 1899, gewijzigd bij artikel 7 van de
wet van 1 augustus 1963;

(1) Cass., 26 april1954 (A1T. Ve1·b1·., 1954,
biz. 549).

(2) Cass., 14
1965, I, 1113).

19 december 1966. ~ 2e kamer. ~
Voo1•zitter, H. De Bersaques, raadsheer
waarnemend voorzitter. ~ Verslaggever,
H. Perrichon. ~ Gelijkluidende conclusie,
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.

2e KAMER.

~

19 december 1966.

1° VERKEER. ~ VERVALLENVERKLARING VAN HET RECHT EEN VOERTUIG
TE BESTUREN. ~ VERVALLENVERKLARING DIE EEN STRAF UITMAAKT VOOR
EEN TERMIJN VAN EEN 1\fA,AND UITGESPROKEN. ~ BEREKENING VAN DEZE
TERMIJN.
2° CASSATIE. ~BEVEL VAN DE MINISTER VAN J USTITIE. ~ STRAFZAKEN, ~
VONNIS DAT \VEGENS EEN MISDRIJF
VEROORDEELT. ~ WETTELIJKE VOORWAARDEN VAN HET MISDRIJF NIET
VERENIGD. ~ VERNIETIGING.
1° T'Vanneer de vervallenverkla1·ing van het
recht een voe1·tuig te besturen als st1·af
~titgesproken we1·d voo1· een te1·mijn van
een maand, is de duu1• ervan dertig dagen (1). (Strafwetb., art. 25, lid 3.)

uni 1965. (Bull. en PAsrc.,
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" Om die redenen, vordert de ondergetekende Procureur-generaal dat het
Hof gelieve het aangegeven vonnis te
vernietigen in zover het Serge Vandecasteele veroordeelt wegens de voorn:1elde
telastlegging, te bevelen dat van zijn
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing en te zeggen dat er geen grond
is tot verwijzing ;
"Brussel, 8 september 1966,
" N amens de Procureur-generaal,
" De Advocaat-generaal,
" (w. g.) P. Mahaux ";
Gelet op artikel 441 van het W etboek
van strafvordering 1net aanneming van
de bewoegredenen van deze vordering,
vernietigt het aangegeven vonnis in zover
het Serge V andeoasteele veroordeelt wegens de voormelde telastlegging ; beveelt
dat van het thans gewezen arrest melding
zal worden gmnaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; zegt
dat er geen grond is tot verwijzing.
I9 december I966. 2e kamer.
Voo1·zitter, H. De Bersaques, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
H. Trousse. Gelijkluidende conclusie,
H. Paul Th1ahaux, advocaat-generaal.

2 6 KAJVIER. -

19 december 1966.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- AnREST DAT DE VERDAOHTE VEROORDEELT
ZONDER VAST TE STELLEN DAT DE FEI·
TEN, TE ZIJNEN LASTE GELEGD, BEWE·
ZEN ZIJN. - NIET GEMOTIVEERD AR·
REST.

Is niet regelmatig gemotiveenl het ar1·est
dat, ?'echtdoende op het hoger bm·oep,
doo1• het openbam· ministeTie ingesteld
tegen een vonnis dat de ve?·dachte ve?'OO?'·
deelt wegens vie1· van de te zifnen
lctste gelegde misd1·~jven en hem van de
ande1·e miscl?·ijven m·ijsp1·eekt, hem veroo?·deelt wegens al de misd1·~jven tot een
daaraan gelijk aantal st1·afjen, door
zich e1·toe te bepe1·ken vast te stellen,
ene1·zijds, dat de ten laste vctn de ve1··
dachte gelegde feiten, die doo?' cle ee1·ste
rechte?' bewezen werden ve1·klaanl, bewezen zijn gebleven en, ande1·zijds, dat de

wet ve1·eist dat voo1·. iede1· van de gepleegde misd1·ijven een stmf uitgespmken
wonlt (I).
(TRUYENS.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op I2 maart I966 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van artikel 97 van de
Grondwet :
Overwegende dat eiser vervolgd was
omdat hij tussen I januari en 4 juli I965,
66 keren de aanwezigheid toegelaten
heeft in de danszaal of drankgelegenheid
waarvan hij de houder of exploitant is,
terwijl daar gedanst werd en buiten het
geval vermeld in het derde lid van artikel I van de wet van I5 juli I960, van
ongehuwde minderjarigen beneden de
achttien jaar op het ogenblik van de feiten en die niet vergezeld waren van hun
vader, hun moeder of de persoon aan
wiens bewaking ze zijn toevertrouwd ;
Overwegende dat de eerste rechter die
meende dat sleohts vier van deze feiten
bewezen waren - dit is degene die door
de verbaliserende agent werden vastgesteld en door de beklaagde erkend eiser veroordeeld had tot vier gevangenisstraffen van veertien dagen een een geldboete van IOO frank verhoogd met
I90 decimes ;
Overwegende dat het bestreden arrest
op het beroep van eiser en op dat van
het openbaar ministerie beslist dat
" de feiten die de beklaagde ten laste
worden gelegd en die door de eerste rechter bewez.en werden geaoht het gebleven
zijn na het onderzoek voor het Hof ,, en
daarna doet op1nerken dat " de strafwet ,,
krachtens art.ikel 3 van de wet van I5 juli
I960 tot· zedelijke bescherming van de
jeugd, " telkenmale moet toegepast worden als een minderjarige in de plaatsen
wordt aangetroffen waarvan de toegang
hem verboden is ,, en eiser wegens 66 misdrijven tot 66 straffen veroordeelt welke
het arrest terugbrengt op het dubbele
van het maximmn van de hoogste straf,
dit is zestien maanden gevangenisstraf en
een geldboete van 1.000 frank verhoogd
met de wettelijke deoimes ;

(1) Raadpl. cass., 27 juni 1966 (Btdl. en

PAsrc., 1966, I, 1389).

-509Maar overwegende dat het arrest aldus
eiser veroordeelt tot de hierboven vermelde straffen op grand van 62 misdrijven
die bijgevoegd worden aan de enige die
door de eerste rechter ten laste werden
gelegd, zonder vast te stellen of ze bewezen zijn;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest ; beveelt dat van het .thans
gewezen arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde
beslissing; verwijst de zaak naar het
Hof van beroep te Luik ; laat de kosten
ten laste van de Staat.
19 december 1966. 2 8 kamer. Voo1·zitte1', H. De Bersaques, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever,
H. de Waersegger. Gel#lcluidende
concl~tsie, H. Dmnon, advocaat-generaal.

2° De bestuu1·de1· van een voer·tuig of de
geleider van een 1·ijdier op de openbare
weg die, bij toepassing van a1•tikel 2-3,
lid 2, van de wet van 1 augustus 1899
aangevuld door die van 15 ap1"il 1958,
ve1•zocht werd of ve1·zocht kon wo1·den,
wegens de dom· hem ve1·toonde tekenen
van intoxicatie doo1· alcohol, zich e1·van
te ontho~tden te besturen of te geleiden
en die, nadat hij doo1· een ambtenaa1·
of een beambte, in cwtikel 4bis van
gezegde wet aangeduicl, ve1·zocht wenl
een bloedp1·oef te laten ve1'1'ichten, zullcs
geweigenl heeft, zelfs zonde1· wettige
reclen, pleegt, dom· die weige1·ing, geen
misd1·ijf, wannee?' e1' zich geen vedceersongeval heeft voorgedaan. (Wet van
1 augustus 1899, aangevuld door die
van 15 april 1958, artikelen 2-3, lid 2,
en 4bis.)
(VANDERPLEYN .)

.2e
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1o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN.
BLOEDPROEF. BESTUURDER DIE
TEKENEN VERTOONT VAN INTOXIC.A,TIE
DOOR ALCOHOL. WET VAN 1 AUGUSTUS 1899 AANGEVULD DOOR DIE VAN
15 APRIL 1958, .A,RTIKEL 2-3, LID 2. VOORWAARDEN.

2° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN.
BLOEDPROEF. BESTUURDER DIE
TEKENEN VERTOONT VAN INTOXICATIE
DOOR ALCOHOL. GEEN VERKEERSONGEVAL. BESTUURDER VERZOCHT
EEN BLOEDPROEF
TE LATEN VERRICHTEN. WET VAN 1 AUGUSTUS
1899 AANGEVULD DOOR DIE VAN
15 APRIL 1958, .A,RTIKEL 2-3, LID 2. WEIGERING, ZELFS BIJ ONTSTENTENIS
VAN WETTIGE REDEN. GEEN MISDRIJF.

1° Zelfs bij ontstentenis van ve1·kee1•songeval, kan een ambtenaar of een beambte,
aangedztid in artikel 4bis van de wet
van 1 augustus 1899 aangevuld door
die van 15 ap1'il 1958, een geneesheer
ve1•zoeken een bloedproef te ve1·1·ichten
op de pe1·soon die een voe1·tuig bestzturt
of een 1·ijdie1• geleidt op een openbm·e
plaats en die, wegens de dom· hem VM'toonde tekenen van intoxicatie door
alcohol, ve1'zocht werd of VM'Zocht kan
worden, bij toepassing van artikel 2-3,
lid 2, van gezegde wet, zich ervan te
onthouden het voertuig te besturen of
het rijdier te geleiden.

ARREST •

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 9 april 1966 in hager beroep
gewezen door de Correctionele Recht bank
te Brussel;
Overwegende dat eiser verklaard heeft
zijn voorziening slechts te richten tegen
de veroordelingen, te zijnen laste uitgesproken wegens overtreding van artikel 2-3, lid 1, van de wet van 1 augustus
1899, zoals gewijzigd bij de wet van
15 april 1958, welke overtreding gepleegd
is in staat van nieuwe herhaling (telastlegging B);
Over he~ middel afgeleid uit de schending van de artikelen 2-3, lid 1, en 4bis
van de wet van 1 augustus 1899 houdende
herziening van de wetgeving en van de
reglementen op de politie van het vervoer, zoals gewijzigd bij de wet van
15 april 1958, en 97 van de Grondwet,
clo01'dat het bestreden vonnis, onder bevestiging van het beroepen vonnis, eiser
tot een maand gevangenisstraf en een
geldboete van 500 frank veroordeeld en
hem voorgoed vervallen verklaard heeft
van het recht tot het besturen van elk
motorvoert.uig van de categorieen A tot
F, wegens overtreding van artikel 2-3
van de wet van 1 augustus 1899, welke
overtreding gepleegd is in staat van
nieuwe herhaling, zonder het resultaat
van de ontleding van het getrokken bloedstaal uit de debatten te verwerpen, op de
gronden dat de politie een autobestuurder
mag verzoeken, buiten elk verkeersongeval, een bloedproef te laten verrichten

-510(art1kel 4bis wet van 1899) om het alcoholgehalte in zijn bloed te bepalen zonder
ertoe gehouden te zijn bij dit verzoek
nadere inlichtingen te verstrekken over
de van kracht zijnde wetgeving noch de
belanghebbende ervan op de hoogte te
brengen dat hij wettelijk gerechtigd is te
weigeren; dat het proces-verbaal nummer 3744/d van 29 mei 1965 vermeldt :
een bloedproef . .. waarin V anderpleyn
toestemde, tenvijl een geneesheer slechts
bij verkeersongeval opgevorderd kan
worden om een bloedproef te verrichten
en wanneer er indicifm bestaan van overtreding van artikel 2-3, lid 1, van artikel 2-4 van de wet van 1 augustus 1899,
zoals gewijzigd bij de wet van 15 april
1958, of van artikel I van de besluitwet
van 14 november 1939, gepleegd door
hem die vermoedelijk het ongeval veroorzaakte of door hem. die er het slachtoffer van was ; te1·wijl derhalve de bloedproef op een persoon tegen wie er indicien bestaan van overtreding, nmnelijk
van artikel 2-3 van de wet van 1 augustus
1899, zoals gewijzigd bij de wet van
15 april 1958, slechts wettelijk kan verricht worden wanneer er een verkeersongeval heeft plaatsgegrepen; dat eiser
ten deze betwistte dat er een « verkeersongeval " was geweest, wat het bestreden
vonnis niet tegenspreekt; waaruit volgt
dat eeu van de bij de wet gestelde vereisten om de bloedproef te mogen verrichten, te weten het bestaan van een verkeersongeval, hier ontbrak; te1·w~jl de
verrichte bloedproef dus onwettelijk is
en niet tegen eiser als bewijs kon dienen,
noch aan zijn veroordeling ten grondslag
liggen, hoewel eiser, onvoldoende ingelicht omtrent zijn rechten, niet geweigerd
heeft deze bloedproef te laten verrichten :
Overwegende dat het middel stelt dat
onwettelijk zou zijn de bloedproef die
buiten de gebeurtenis van verkeersongeval, bedoeld bij artikel 4bis van de wet
van 1 augustus 1899, zoals gewijzigd bij
de wet van 15 april 1958, verricht wordt
op de bestuurder die tekenen vertoont
onder meer van de intoxicatie door alcohol als misdrijf aangemerkt bij artikel 2-3, lid 1, van de bedoelde wet van
1899 zoals ze aldus gewijzigd is;
Overwegende, enerzijds, dat uit de
vergelijking van de voormelde artikelen 4bis en 2-3, en, inzonderheid uit het
tweede lid van dit laatste artikel, volgt
dat de ambtenaren of beambten in artikel 4bis aangeduid, wettelijk een Beroep
kunnen doen op een geneesheer om de
bloedproef te verrichten als daarin wordt
toegestemd door de bestuurder die,

wegens door hem vertoonde tekenen van
intoxicatie door alcohol, verzocht wordt
of verzocht kan worden gedurende twee
uren niet meer te sturen ;
Overwegende anderzijds dat bij afwezigheid van verkeersongeval de bestuurder, wiens onverantwoorde weigering
een bloedstaal te laten nemen niet als
dusdanig als misdrijf aangemerkt is, mag
vragen of vrijelijk aanvaarden dat die
bloedproef door de geneesheer verricht
wordt;
Overwegende dat het bestreden vonnis, hetwelk bij een soevereine beoordeling vaststelt dat de bloedproef met de
toestemming van eiser verricht werd,
derhalve de wettelijkheid ervan verantwoordt;
Dat het middel naar recht faalt ;
Overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
19 december 1966. 2e kamer. Voo1·zitte1·, H. De Bersaques, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·,
H. Perrichon. - Gelijkl~tiaende conclusie,
H. D1.unon, advocaat-generaal.
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REGELING VAN RECHTSGEBIED.
STRA.FZAKEN. MrsDAA.D. BESCHIKKING VAN VERWIJZING NAAR DE
CORRECTIONELE RECHTBANK. VERZACHTENDE
OMSTANDIGHEDEN
NIET
AANGEGEVEN.- BESLISSING VAN ONBEVOEGDVERKLARING. VERNIETIGING VAN DE BESCHIKKING EN VERWIJZING NA.AR DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING.

vVannee1· de beschikking van de raaclkamer,

die een van n~isaaad veTdachte pe1•soon
naaT het correctioneel geTecht ve1•wijst,
veTklaa1·t clat er van verzachtende omstancligheclen toepassing moet gemaakt
worden, cloch die omstanaigheclen niet
aangeeft, en wannee1• het vonnisgerecht
zich onbevoega heeft verklaarcl, beicle
beslissingen kracht van gewijscle ve1·1M·egen hebbencle vernietigt het Hof, bij
regeling van rechtsgebiecl, de beschik-

-511king van de 1·aadkmne1• en ve1•wijst de
zaak naa1· de lcamm· van inbesch~tldi
gingstelling ( 1).
(PROCUREUR-GENERAAL TE LUIK,
INZAKE DIET.)
ARREST.

RET HOF ; ~ Gelet op het verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied op
31 mei 1966 ingediend door de Procureurgeneraal bij het Hof van beroep te Luik;
Overwegende dat een beschikking op
30 november 1961 gewezen door de
raadkamer van de Rechtbank van eerste
aanleg te Luik, Jacques Jules Ernest
Diet, op 19 april 1928 te Battice geboren,
zoon van Jean Jules Joseph en van
Anna Marie Eugenie Frangois, binnenhuisarchitect, wonende te Luik, rue
Saint-Pierre, 28, naar de Correctionele
Rechtbank te Luik verwezen heeft, omdat hij te Luik : A) tussen 31 augustus
1956 en 3 mei 1958 met bedrieglijk opzet
of met het oogmerk om te schaden, valsheid gepleegd heeft in authentieke en
openbare geschriften, in handels- of bankgeschriften en in private geschriften, ... ;
B) tussen 1 januari 1956 en 6 juni 1957,
als zaakvoerder van de faillietverklaarde
personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid " Batir " de misdaad van
bedrieglijke bankbreuk gepleegd heeft,
daar hij ... ; C) tussen l januari 1956 en
6 juni 1957, als zaakvoerder van de
faillietverklaarde personenvennootschap
met beperkte aansprakelijldleid " Batir ,
het wanbedrijf van eenvoudige bankbrenk gepleegd heeft daar hij ... ; D) in
1956, als zaakvoerder van de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Batir "• de balans en de winsten verliesrekeningen niet heeft neergelegd
overeenkomstig de artikelen 80 en 137
van de gecoordineerde wetten op de
handelsvennootschappen ; en ook op
26 november 1956, met bedrieglijk opzet
of met het oogmerk om te schaden
valsheid gepleegd l1eeft in authentiek~
en openbare geschriften, in handels- of
bankgeschriften en in private geschriften ... ;
Overwegende dat op het hoger beroep,
door het openbaar ministerie, de veroordeelde en de burgerlijke partij Maxime
(1) Cass., 8 november 1965 en 23 mei 1966
(Bull. en PASIC., 1966, I, 327 en 1205); verg.
cass., 17 okt.ober 1966, sup1·a, biz. 223.

Pena Gonzales ingesteld tegen het vonnis
dat op 1 maart 1963 gewezen is door de
Correctionele Rechtbank te Luik het
Hof van beroep te Luik bij arrest van
3 mei 1966 1° vastgesteld heeft : dat de
beklaagde vervolgd is namelijk wegens
valsheid, gebruik van valse stukken en
bedrieglijke bankbreuk, ter uitvoering
van een beschikking op 30 november
1961 gegeven door de raadkamer van de
Rechtbank van eerste aanleg te Luik;
dat noch die beschikking noch de vorderingen waarbij ze zich aansluit, de verzachtende omstandigheden aangegeven
heeft die vereist zijn om de in de telastleggingen vermelde misdaden naar de
correctionele rechtbank te verwijzen ;
dat de v~rvolgingen niet regelmatig bij
de correctwnele rechtbank aanhangig zijn
gemaakt; 2° het bedoelde vonnis hervormd heeft en voor recht gezegd heeft
dat de eerste rechter en het hof van
beroep onbevoegd waren om op de vervolgingen te beslissen ;
Overwegende dat een geschil over
rechtsmacht, dat de gang van het gerecht
belennnert, ontstaan is uit de tegenstrijdigheid tussen enerzijds de beschikking van de raadkamer van de Rechtbank
van eerste aanleg te Luik van 30 november 1961 die in kracht van gewijsde is
gegaan, en anderzijds het arrest van het
Hof van beroep te Luik van 3 mei 1966
dat eveneens in kracht van gewijsde is
gegaan;
Overwegende dat de raadkamer, die
in haar beschikking de verzachtende omstandigheden niet aangegeven heeft op
grond waarvan slechts correctionele straffen moesten worden uitgesproken voor
de feiten die misdaden, strafbaar gesteld
bij de artikelen 193, 196, 197 en 489,
lid 3, van het Strafwetboek schijnen te
zijn, het bestaan van dergelijke omstandigheden niet wettelijk vastgesteld heeft
en de genoemde beklaagde derhalve niet
naar de correctionele rechtbank kon verwijzen;
Om die redenen, beslissend tot regeling
van rechtsgebied, vernietigt de beslissing
van de raadkamer van de Rechtbank
van eerste aanleg te Luik van 30 november 1961; beveelt dat van het thans
gewezen arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing; verwijst de zaak naar de kamer
van inbeschuldigingstelling van het Hof
van beroep te Luik.
19 december 1966. ~ 2e kamer. ~
Vom·zitteT, H. De Bersaques, raadsheer

-
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waarnemend voorzitter. - Vet·slaggever,
H. de Waersegger.- Gelijkluidende conclusie, H. Duman, advocaat-generaal.

ontlasting weigert of een onvoldoende
ontlasting verleent (2). (Gecoiirdineerde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 74, lid 6.)
(BELGISOHE ST.A,AT, MINISTER
VAN FINANOIEN, T. MARTENS.)

ze KAMER. -

20 december 1966.
ARREST.

1° BELASTINGEN EN TAXES. INKOMSTENBELASTINGEN. 0NTLAS·
TINGEN.- 0NTLASTING EN TERUGBE·
TALING VAN .A,MBTSWF.GE IN DE ZIN
VAN DE ARTIKELEN 61, § 6, EN 74,
LID 6, VAN DE GEOOoRDINEERDE WET·
TEN BETREFFENDE DE INKOMSTEN •
BELASTINGEN. BEGRIP.

2° BELASTINGEN EN TAXES. INKOl'IISTENBELASTINGEN. 0NTLAS·
TINGEN.
TERUGBETALING
VAN
Al'IIBTSWEGE VAN BELASTINGEN TER
UITVOERING VAN ARTIKEL 61, § 6, VAN
DE GEOOoRDINEERDE WETTEN BETREF·
FENDE DE INKOMSTENBELASTINGEN.0NTLASTING BEVOLEN DOOR HET HOF
VAN BEROEP. TOEKENNING VAN
MORATOIRE INTERESTEN.- ONWETTE·
LIJKHEID,

1° In cle m·tikelen 61, § 6, en 74, lid 6, van
de gecoo1·dinee1'de wetten bet1·efjende de
inkomstenbelastingen, moeten onder
« ambtshalve ,, ontlasting en tet•t•gbetaling die vet·staan wo1·den welke zowel op
initiatief van de aclministmtie als op
ve1·zoek van de belastingplichtige wo1·den
toegestaan naclat cleze laatste cle bij Mtikel 61, § 3, van clezelfcle wetten gestelde
te1·mijnen voor het indienen van reclamatie of cle termijnen van be1•oep tegen
een beslissing, waarbij zijn reclamatie
niet-ontvanlcelijk we1·d ve1·klaanl, heeft
laten ve1·strij lcen ( 1).
2° In geval van terugbetaling van belastingen van ambtswege, tet· uitvoe1·ing van
artikel 61, § 6, van de gecoonlineerde
wetten betreffencle de inlcomstenbelastingen, aan een belastingplichtige wiens
1·echt om een 1·eclamatie in te clienen
vervallen is, lean de Staat niet tot betaling
van mo1·atoi1·e inte1·esten ve1'001·cleelcl
wonlen doo1· het hof van bet·oep waarbij
een be1•oep aanhangig is gemaalct tegen
de beslissing van cle di1·ecteu1', die een

(1) en (2) Cass., 7 september 1965 (BuU.
en PAsiC,, 1966, I, 30).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 29 oktober 1963 door het Hof
van beroep te Gent gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van artikel 74, lid 6, van de gecoiirdineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen (artikel 5, lid 2, van de
wet van 27 juli 1953 tot invoering van
maatregelen om de invordering der directe belastingen te bespoedigen, zoals
het is gewijzigd bij artikel 5 van de wet
van 24 maart 1959 tot wijziging van de
gecoordineerde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen inzake bezwaarschriften en terugbetalingen van ambts.
wege), do01·dat het hof van beroep de
Belgische Staat, Minister van Financien,
veroordeelt om wettelijke interesten toe
te kennen op de ter uitvoering van zijn
arrest terug te betalen bedragen, terwijl
geen moratoire interest verschuldigd is
wanneer, zoals in het onderhavige geval,
na het verstrijken van de termijnen voor
het indienen van reclamatie en beroep
terugbetaling van belastingen is toegestaan, ter voldoening van artikel 2, 3°,
van de wet van 27 juli 1953 tot invoering
van maatregelen om de invordering der
directe belastingen te bespoedigen, dat
§ 6, lid 2, van artikel 61 van de gecoiirdineerde wetteP betreffende de inkomstenbelastingen vervangt :
Overwegende dat het arrest het beroep
gegrond verklaart en eiser veroordeelt
om aan verweerder alle op grand van de
betwiste aanslagen ten onrechte ge'inde
bedragen terug te geven, verhoogd met
de wettelijke interest ;
Overwegende dat artikel 74, lid 6, van
de op 15 januari 1948 gecoiirdineerde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen bepaalt dat geen interest wordt
toegekend « bij ambtshalve terugbetaling van belasting, na het verstrijken van
de termijnen van reclamatie en beroep,
ter voldoening aan artikel 61, § 6 " ;
Overwegende dat in de voormelde
artikelen 61, § 6, en 74, lid 6, onder
« ambtshalve" ontlasting en terugbeta-
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zowel op initiatief van de administratie
als op verzoek van de belastingplichtige
zijn toegestaan, nadat deze de bij artikel 61, § 3, van dezelfde wetten gestelde
termijnen voor het indienen van reclamatie heeft laten verstrijken of de termijnen van beroep tegen een beslissing
waarbij zijn reclamatie niet ontvankelijk is verklaard;
Dat hieruit volgt dat het bestreden
arrest eiser onwettelijk heeft veroordeeld
tot betaling van moratoire interest op
de bedragen waarvan het ter voldoening
aan voornoemd artikel 61, § 6, de ambtshalve terugbetaling heeft gelast;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zover het eiser veroordeelt
tot betaling van moratoire interest op
de bedragen waarvan de terug beta ling
aan verweerster is gelast; beveelt dat van
het thans gewezen arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerd)ilr in de kosten ; verwijst de aldus beperkte zaak n!J,ar het
Hof van beroep te Brussel.
20 december 1966. 2e kamer. Vootzitte1', H. van Beirs, voorzitter. Ve1•slaggeve1·, H. de Waersegger. - Gelijkluidende conchtsie, H. Charles, advocaat-generaal.

2e KAMER. -

20 december 1966.

1o BELASTINGEN EN TAXES: lNKOMSTENBELASTINGEN.
VER·
SCHILLENDE BEZOLDIGINGEN. - VER·
GOEDINGEN TOEGEKEND VOOR BEROEPSUITGA VEN. VERGOEDINGEN
UITGESLOTEN VAN DE BEDRIJFSINKOM·
STEN, ZONDER DAT DEGENE DIE ZE
ONTVANGT TEGENOVER DE FISCUS GE·
HOUDEN IS RET GEBRUIK ERVAN TE
VERANTWOORDEN. - RECHT VAN DE
ADMINISTRATIE OM TE BEWIJZEN DAT
DEZE VERGOEDINGEN GEHEEL OF TEN
DELE EEN VERllfOMDE BEZOLDIGING
UITMAKEN.
20 CASSATIEMIDDELEN.- DIREOTE
BELASTINGEN.- MIDDEL DAT SLEOHTS
WETSBEPALINGEN INROEPT DIE VREEMD
ZIJN AAN DE GEFORMULEERDE GRIEF.
- NIET ONTVANKELIJK.
0ASSATIE, 1967. -

17

1° Attikel 29, § 1, van de gecootdineetde
wetten bet1·efjende de inkomstenbelastingen ve1•moedt dat de vetgoedingen
die voot de bedtijfsuitgaven wm·den
toegekend geen belastbaa1· inkomen uitmaken in hoofde van degene die ze ontvangt, zonde1· dat deze laatste jegens de
fiscus gehouden is het gebtuik M'van te
vemntwootden. De administ1·atie heeft
echte1• het techt om te bewijzen dat de
uit dien hoofde toegekende vetgoedingen,
in we1·Jcelijkheid, geheel of ten dele een
vetmomde bezoldiging uitmaken ( 1).
2° Is niet ontvanlcelijk, in zaken van ditecte
belastingen, het middel dat slechts wetsbepalingen aanduidt die vteemcl zijn
aan de g1·iej die het jo1·mulee1·t (2). (Wet
van 6 september 1895, art. 14, en
23 juli 1953, art. 1.)
(PRAET EN JANSSENS, T. DE BELGISOHE
STAAT, MINISTER VAN FINANOIEN.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 23 december 1963 gewezen
door het Hof van beroep te Brussel ;

I. Over de voorziening van eiser :
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 25, inzonderheid 25,
2°, a, 26, 29, inzonderheid 29, § 1, van
de wetten betreffende de inkomstenbelastingen gecoordineerd bij het besluit
van de Regent van 15 januari 1948,
voornoemd artikel 26 zoals gewijzigd
bij artikel 7, 1°, van de wet van 8 maart
1951, en 97 van de Grondwet, dootdat
het bestreden arrest het beroep, in zover eiser beweert dat de bedragen van
38.239 frank, 24.44 7 frank en 42.670 frank
niet bij zijn wedde voor de dienstjaren
1958, 1959 en 1960 mochten worden
gevoegd, ongegrond verklaart, omdat die
bedragen een vermomde bezoldiging
zijn, tM'wijl de naamloze vennootschap
Julien Praet en Cie, in de dienst waarvan
hij zich bevindt, niet het bewijs heeft
kunnen leveren van de werkelijkheid, het
bedrag en het beroepskarakter van de
uitgaven die hoger zijn dan 80 t. h. van
(1) Cass., 23 november 1965 (B~tll. en PAsrc., 1966, I, 396) en 16 november 1966, sup1·a,
blz. 367.
·
(2) Raadpl. cass., 7 december 1965 en
14 juni 1966 (Bull. en PAsrc., 1966, I, 473 en
1316).
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deter terugbetaling van reis- en representatiekosten toegekende vergoedingen, de
eiser niet naar het vereiste van de wet
heeft aangetoond dat zijn eigen beroepslasten of uitgaven hoger liggen dan die
welke de administratie in aamnerking
heeft genomen, en het arrest hieraan toevoegt dat n1.et een akkoord dat tijdens
de vroegere dienstjaren zou zijn gesloten,
geen rekening kon worden gehouden o1n
de belastbare inkomsten van eiser vast
te stellen en dat de belastingplichtige de
werkelijkheid en het bedrag dient te
bewijzen van de beroepsuitgaven die hij
van zijl1 belastbaar inkomen wil aftrekken, te1·wijl : 1° artikel 29, § 1, van de
gecoi:irdineerde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, dat de wegens
beroepsuitgaven toegekende vergoedingen uitsluit van de inkomsten vermeld
in artikel 25, § 1, 2°, van de voornoemde
wetten, het vermoeden stelt dat die
vergoedingen geen inkomen zijn dat
belastbaar is bij degene die ze ontvangt,
tenzij de administratie bewijst dat zij
geheel of ten dele een vermomde bezoldiging zijn; het feit dat de werkgever van
de belastingplichtige in het onderhavige
geval niet het bewijs heeft kunnen leveren
van de werkelijkheid, het bedrag en het
beroepskarakter van uitgaven die hager
zijn dan 80 t. h. van de aan de eerste
eiser voor beroepscutgaven toegekende
vergoedingen niet noodzakelijk betekent
dat de administratie bewezen heeft dat
die vergoedingen ten belope van 20 t. h.
een vermomde bezoldiging zijn ; te1·wijl,
vooral, de genoemde eiser in de conclusie
die hij v66r het hof van beroep regelmatig
heeft gen01nen, deed gelden dat de eventuele voordelen in natura, begrepen onder
de vergoedingen voor representatie- en
reiskosten, vroeger op een vast bedrag
waren geschat, zodat hij de bewijzen van
al zijn werkelijke uitgaven niet meer
bewaarde ; tenvijl het percentage dat
thans door de administratie in aanmerking wordt genomen, des te willekecuiger
en onlogischer is daar het niet aileen slaat
op de kosten van verblijf en verplaatsing
in het land, maar ook op de uitgaven voor
vliegtuig, trein en schip met het oog op
beroepsreizen in het buitenland; de werkelijkheid van zijn reizen in het buitenland is trouwens uitdrukkelijk aangenomen door de bestreden beslissing (schending van aile in het middel aangehaalde
wettelijke bepalingen) ; 2° in elk geval
het bestreden arrest geen passend antwoord geeft op de conclusie in hoger beroep van de eerste eiser (schending inzonderheid van artikel 97 van de Grondwet) :

Overwegende dat, luidens artikel 29,
§ 1, lid 1, van de gecoi:irdineerde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, de
vergoedingen die de werkgever voor
beroepsuitgaven toekent, uitgesloten zijn
van de inkomsten vermeld in artikel 25,
§ 1, 2°, van de voornoemde wetten; dat
de wet aldus vermoedt dat de bedragen
die de werkgever nit dien hoofde betaalt, geen beroepsinkomen zijn dat kan
worden belast in hoofde van de bediende
die ze ontvangt, zonder dat laatstgenoemde tegenover de administratie het
gebruik ervan moet bewijzen ;
Overwegende dat de uitgaven die door
deze vergoeding gedekt worden, geen
beroepsuitgaven zijn van de bediende,
1naar wel van de werkgever, die ze beschouwt als voor eigen rekening en tot
eigen voordeel gedaan en die dan ook het
bewijs moet leveren van de werkelijkheid,
van het bedrag en van het beroepskarakter van die uitgaven ;
Overwegende dat, als zodanig bewijs
niet aanwezig is, de administratie gerechtigd is aan te tonen dat de vergoedingen
die de werkgever nit dien hoofde heeft
toegekend, in werkelijk:heid geheel of ten
dele een vermomde bezoldiging zijn ;
Dat wanneer de administratie dit
bewijs levert, aileen het deel van die
vergoedingen dat een bezoldiging is, bij
de overige bezoldiging van de bediende
moet worden gevoegd om het bruto bedrag
vast te steilen van diens inkomsten bedoeld in artikel 25, § 1, 2°, a, van de
gecoi:irdineerde wetten ;
Overwegende dat blijkens de vaststellingen van het bestreden arrest de directeur der belastingen in het onderhavige
geval voor de dienstjaren 1958, 1959 en
1960, 20 t. h. van de bedragen die door
de werkgever aan de eiser zijn toegekend,
als beroepsuitgaven, bij diens brutoinkomsten gevoegd heeft, onder de overweging dat die toegekende bedragen in
die mate een vermomde bezoldiging
waren;
Overwegende dat het bestreden arrest,
om het beroep tegen die beslissing te
verwerpen, laat gelden, enerzijds, dat
" de naamloze vennootschap Julien Praet
en Cie, in de dienst waarvan de eiser zich
bevond, niet het bewijs heeft kunnen
leveren van de werkelijkheid, het bedrag
en het beroepskarakter van de uitgaven
die hager zijn dan 80 t. h. van die vergoedingen ,, en, anderzijds, dat " eiser
niet naar het vereiste van de wet heeft
aangetoond dat zijn eigen beroepslasten
of uitgaven hoger liggen dan die welke
de administratie in amnnerking heeft
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« het feit dat de belastingwetten van
openbare orde zijn en het beginsel van
de annualiteit van de belasting beletten
rekening te houden met een akkoord dat
tijdens de vroegere dienstjaren zou zijn
gesloten, om de belastbare inkomsten
van eiser vast te stellen ; dat de belastingplichtige de werkelijkheid en het
bedrag dient te bewijzen van de beroepsuitgaven die hij van zijn beroepsinkomsten wil aftrekken " ;
Overwegende dat, als het bestreden
arrest het beroep verwerpt op die gronden, het de last van het bewijs van het
gebruik van een deel der bedragen die
hem voor zijn beroepsuitgaven zijn toegekend, op eiser legt en aldus het vermoeden schendt dat artikel 29, § 1, van
de gecoordineerde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen ingesteld heeft ten
voordele van de bediende aan wie dergelijke bedragen zijn toegekend ;
Dat het middel gegrond is ;
II. Over de voorziening van eiseres
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 25 en 26, inzonderheid 25, § 2, 1°, van de wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, gecoordineerd
bij het besluit van de Regent van 15 januari 1948, voornoemd artikel 26, zoals
gewijzigd bij artikel 7, 1°, van de wet
van 8 maart 1951, en uit de schending
van artikel 97 van de Grondwet, doordat
het bestreden arrest het beroep, door eiser
voor zichzelf en voor zijn echtgenote
ingesteld, als ongegrond heeft verworpen,
in zover het aan de beslissing van de
directeur van 15 mei 1962 verweet de
representatiekosten voor de uitoefening
van het beroep van zijn echtgenote op
7 t. h. van het bedrag van haar commissielonen te hebben vastgesteld, en zulks
op grond dat de aanzienlijkheid van die
representatiekosten niet blijkt uit bewijskrachtige stukken en dat de administratie
die deze kosten op 7 t. h. van de getrokken commissielonen heeft vastgesteld,
rekening heeft gehouden met een geldig
vermoeden, daar het eenzelfde percentage heeft vastgesteld bij een belastingplichtige die hetzelfde bedrijf uitoefende,
terwijl eiser in de conclusie die hij v66r
het hof van beroep regelmatig heeft
genomen, deed gelden dat in het beroep
van verzekeringsagent de representatiekosten geen verband houden met het
bedrag van de getrokken commissielonen,
maar met de uitbreiding van de verzekeringsportefeuille ; in het onderhavige
geval zijn de brutocommissies van zijn

echtgenote van 1958 tot 1960 gestegen
van 191.754 frank tot 238.934 frank en
tot 276.462 frank; die verhoging is het
gevolg van een uitbreiding van de portefeuille, dank zij de representatiekosten
die volledig verantwoord zijn door bewijskrachtige stukken; de bijzondere aard
van de verzekeringsportefeuille van zijn
echtgenote verplicht deze tot vele en
dure contacten met een talrijke cliiinteel;
er is geen vergelijking mogelijk tussen de
representatiekosten van een verzekeringsmakelaar die, zoals in het onderhavige
geval, zijn zaken in grote mate 1.utbreidt,
en degene die zich ertoe beperkt een
portefeuille te beheren zonder die te willen uitbreiden ; de administratie vermeldt
niet de identiteit van de << gelijksoortige
belastingplichtige " zodat zij een onderzoek onmogelijk maalct van haar schatting, die dan ook willekeurig blijkt enniet
met de werkelijkheid overeenstemt ; het
gaat niet op, in de facturen voor de aankoop van wijn en champagne te wijzen
op een in het Zoute gedane levering,
daar het voor de ontwikkeling van haar
zaken redelijk en voordelig is dat zij
beroepsbetrekkingen aan de zeekust onderhoudt; in het onderhavige geval gaat
het trouwens om een enkele aankoop ;
het bestreden arrest geeft derhalve geen
passend antwoord op de conclusie van
eiseres en is dus niet regelmatig met redenen omkleed :
Overwegende dat het middel erop neerkomt de toepassing van de bij artikel 28
van de gecoordineerde wetten voorziene
vergelijkingsmethode te betwisten ;
Overwegende dat geen enkele van de
wettelijke bepalingen waarvan de schending door het middel wordt aangeklaagd
deze grief betreft ;
Dat het middel derhalve niet ontvankelijk is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zover het afwijzend beschikt
over het beroep van eiser tegen de beslissing van de directeur in zover deze
heeft overwogen dat voor de dienstjaren
1958, 1959 en 1960, 20 t. h. van de aan eiser voor beroepsuitgaven toegekende bedragen een vermomde bezoldiging waren,
en dientengevolge die bedragen heeft opgenomen in eisers bruto-inkomsten over
de bedoelde dienstjaren en eiser heeft veroordeeld in de kosten ; verwerpt de voorziening van eiseres ; beveelt dat van het
thans gewezen arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; veroordeelt de
eiseres in de kosten van haar voorziening ;
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eisers voorziening; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van beroep te
Luik.
20 december 1966. 2e kamer. Voo1·zitte1·, H. van Beirs, voorzitter. Ve1·slaggever, H. Trousse. Gelijkluiclencle conclusie, H. Charles, advocaatgeneraal.

1e KAMER. -

22 december 1966.

BEWIJS.- VERMOEDENS.- BURGEltLIJKE ZAKEN. - VERGISSING IN EEN
AANGIFTE A,AN DE RIJKSDIENST VOOlt
MAATSOHAPPEI.IJKE ZEKERHEID.
VEltGISSING DOOR DE AANGEVER A,ANGEVOERD. - NrET TEGENGESPROKEN
DOOR DE ANDERE PARTIJ.- BESTANDDELEN DIE ALS FEITELIJKE VERMOEDENS KUNNEN IN AANMERKING GENOMEN WORDEN.

Uit de bewe1·ing van een pa1·tij, niet
tegengesproken cloo1· cle ancle1·e pm·tij,
clat zij een ve1•gissing in een aangifte
begaan heejt, kan de 1·echte1•, cloo1· op
omstancligheclen eigen aan de zaak te
steunen, wettelijlc het bewijs afleiden,
cloo1· feitel~jlce ver·nwedens, van de aldus
beweenle ve1·gissing (l). (Bmgerl. Wetb.,
art. 1353.)
(RIJKSDIENST VOOR MAATSOHAPPELIJKE
ZEKERHEID, T. HUPPERMANS.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 21 mei 1964 in hager beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Brussel ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 2 van de besluitwet
van 28 december 1944 betreffende de
1naatschappelijke zekerheid der arb eiders,
--------·------

(1) Oass., 26 mei 1961 (B~tll. en PAsrc., 1961,
I, 1028); 12 oktober 1962 (ibid., 1963, I,
192) en 25 maart 1965 (ibid., 1965, I, 791);
raadpl. cass., 18 september 1964 (ibid., 1964,
I, 61).

2 van het besluit van de RBgent van
28 september 1945 aangaande de toepassing van voormelde besluitwet van 28 december 1944 op de werkgevers en de bij
fooien bezoldigde werknemers, ll09,
IIIO, lll7, 1315, 1376, 1377 van het Bmgerlijk W etboek en 97 van de Grondwet,
doonlat het bestreden vonnis eiser ertoe
veroordeeld heeft aan verweerder een bedrag van 33.900 frank terug te betalen dat
hij als gedeelte van de werkgeversbijdrage
zou betaald hebben in de bijdragen voor
maatschappelijke zekerheid vanaf het
eerste kwartaal 1959 tot en met het derde
kwartaal 1960, om de reden dat << appellant'' (thans verweerder) verklaart dat
hij het nodige onderscheid niet gemaakt
heeft tussen, aan de ene zijde, de personen
die uitsluitend << entraineuses '' zijn en,
aan de andere zijde, de diensters - " entraineuses )), dit is deze die de betrekking
van dienster en het werk van << entraineuse '' cunmleren, dat hij ten onrechte
de << entraineuses '' en de diensters<< entraineuses '' verward beeft, dat, nu
hij wegens hun ingewikkeldheid en hun
leemten niet wijs is geworden uit bovengemelde onderrichtingen (van eiser aan
de werkgevers), hij als beroepsdiensters
de << entraineuses '' aangegeven heeft, die
hij ten onrechte diensters - « entraineuses ''
zou genoemd hebben, alhoeWEll ze slechts
werkzaam waren als << entraineuse )), zonder verbonden te zijn door << een arbeidsovereenkomst van diensters )) en eindelijk
dat verweerder voor ieder van bovengemelde kwartalen betoogt, beweert of doet
gelden dat hij ten onrechte, bij vergissing
<< entraineuses ))
aangegeven heeft als
zijnde onderworpen aan het stelsel van de
maatschappelijke zekerheid, terwijl het
op verweerder rustte, die de personen,
voor wie hij, naar hij beweerde, de bijdragen voor maatschappelijke zekerheid
onverschuldigd betaald had, als arbeidsters-diensters aangegeven heeft, het
bewijs te leveren van de vergissing, die
hij, naar hij staande hield, in zijn aangifte begaan had, te weten dat deze personen uitsluitend << entraineuses )) waren,
en dat loutere affirmaties, uitleggingen
of beweringen uitgaande van de partij
op wie de last van het bewijs rust niet
als wettelijk bewijsmiddel gelden (scherrding van alle aangeduide bepalingen), en
ter·wijl de redenen van het vonnis in ieder
geval de conclusie van eiser niet beantwoorden, welke staande hield dat de in
de aangiften voor maatschappelijke zekerheid aangegeven personen zulks
slechts als arbeidster-diensters konden
zijn, en << dat bedoeld personeel ondub-
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vergissing aangegeven werd als door een
arbeidscontract verbonden diensters,
waardoor de conclusie aldus betwistte dat
verweerder de door hem aangevoerde
vergissing redelijk kon begaan hebben
(schending van artikel 97 van de Grandwet) :
Overwegende dat de door verweerder
ingestelde eis tot de terugvordering
strekte van de bijdragen voor maatschappelijke zekerheid, welke hij onverschuldigd zou betaald hebben voor
« entra1neuses ,, te werk gesteld in zijn
inrichting en door hem aangegeven als
« diensters-entraineuses " ;
Overwegende dat de rechtbank bij een
op 9 januari 1964 in de zaak gewezen
tussenvonnis, dat niet wordt bestreden,
principieel beslist heeft dat « entrain.euses " niet onderworpen zijn aan de maatschappelijke zekerheid en dat verweerder
op zijn aangiften slechts kan terugkomen
zo hij bewijst dat hij deze bij vergissing
gedaan heeft ; dat dit vonnis, dat de
subsidiaire conclusie inwilligt van de
Rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid, die beweerde dat een terugvordering slechts eventueel mogelijk zou zijn
voor de tijdsruimte vanaf het eerste
kwartaal van 1959 tot het derde kwartaal
van 1961, de uitspraak geschorst heeft
on1 het aan de partijen mogelijk te maken
een afrekening over te leggen waarover
ze dan uitleg zullen verschaffen;
Overwegende dat blijkt uit de tengevolge van die beslissing door de partijen genomen conclusie dat in de door
verweerder overgelegde tabel van zijn
personeel voor die bedoelde tijdsruimte
portiers, een dienstmeisje, barmeiden en
« entraineuses" vermeld werden; dat eiser, zonder voormelde opgave te bestrijden, tegengeworpen heeft dat de« entrafneuses " ondubbelzinnig en zonder redelijk mogelijke vergissing aangegeven
waren als door een arbeidscontract verbonden arbeidsters-diensters;
Overwegende dat het bestreden vonn:is
vaststelt dat de door verweerder aan de
Rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid gedane aangiften de kwalificatie van
zijn personeel niet aanduiden maar een
verwijzing naar het refertecijfer voorkomend in de onderrichtingen door eiser
aan de werkgevers gegeven ;
Dat het vonnis, dat ingaat op de verklaringen van verweerder die betoogde
dat zijn vergissing te wijten was aan de
ingewikkeldheid en aan de leemten van
de bedoelde onderrichtingen, erop wijst

dat de feitelijke bestanddelen van de
zaak niet vrij van dubbelzinnigheid zijn
en dat het geschil onder meer te wijten
is aan de onoplettendheid van verweerder;
Overwegende dat de rechter aldus het
door eiser in zijn conclusie aangevoerd
verweer passend beantwoordt ;
Overwegende dat de rechter, die steunt
op de niet betwiste samenstelling van het
personeel van verweerder gedurende de
verscheidene kwartalen van bedoelde
tijdsruimte, alsook op de aannemelijke
verwarringen in het opstellen van de
aangiften aan de Rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid, als bewezen heeft
kunnen beschouwen dat verweerder,
voor de door hem aangeduide kwartalen,
bij vergissing personen aangegeven had
die niet aan de besluitwet van 28 december 1944 onderworpen waren, en aldus
zijn beslissing heeft kunnen gronden op
gewichtige, bepaalde en met elkaar overeenstemmende vermoedens, die bewijs
opleveren;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
22 december 1966. 1e kamer.
Voorzittm·, H. :Moriame, raadsheer waarnemend voorzitter.
Ve1·slaggeve1·,
H .. Busin. Gelijkluiclende conclusie,
H. Colard, advocaat-generaaL -Pleite1's,
HH. De Bruyn en Bayart.
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HUUR

VAN WERK. BEDIENDENOVEREENKOMST. ZIEKE BEDIENDE.
VERPLIOHTING ZICH DOOR EEN DOOR
DE WERKGEVER AFGEVAARDIGDE EN
BETAALDE GENEESHEER TE LATEN ONDERZOEKEN.- UITGESTREKTHEID.

De bediencle die ve1·klaa1't wegens ziekte
a?·beidsongeschilct te zijn, is m·toe gehouden een dam· de we1·kgever afgevaa1'cligde geneeshee1· te ontvangen, en zich
cloo1' hem te laten onderzoelcen. Deze
ve1·plichting st1·ekt zich ~tit ove1· gans
de duu?' van z~jn afwezigheid ten gevolge
van ziekte. (\Vetten betreffende het
bediendencontract, gecoordineerd op
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wijziging bij de wet van 10 december
1962 [1).)
( OOLEMANS EN BOHEUR,
T. OONSOORTEN KONINOKX.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op de bestreden
sententie, op 21 mei 1964 gewezen door
deW erkrechtersraad van beroep te Lcuk,
kamer voor bedienden ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 8 (inzonderheid
lid 4), 14, 15, 20 van de wetten betreffende
het bediendencontract, gecoi:irdineerd bij
koninklijk besluit van 20 juli 1955, en 97
van de Grondwet, doonlat de bestreden
sententie, die uitspraak n1.oest doen over
de vraag of het feit dat de verweerders,
op 4 april 1961, geweigerd hebben eiser~~
opnieuw in d1enst te nemen, omdat ZIJ
zich vooraf niet had laten onderzoeken
door de geneesheer die zij hadden aangewezen om na te gaan of de arbeidsongeschiktheid, die haar tot dan belet
had te komen werken, werkelijk een einde
had genomen, niet moest beschouwd
worden, zoals de eisers staande hielden,
als een geval van eenzijdige verbreking
van het contract vanwege de verweerders,
die vraag ontkennend heeft opgelost en
dientengevolge de rechtsvordering . van
de eisers tot uitkering van een opzeggingsvergoeding heeft afgewezen en, om aldus
te beslissen, enerzijds hierop steunt, bij
verwijzing naar de motivering van de
beroepen beslissing, dat " zo de bediende
gehouden is van zijn arbeidsongeschiktheid te doen blijken, hij eveneens gehouden is het einde van die ongeschiktheid
te bewijzen ... » of nog hierop dat de
werkgever " het recht heeft te laten nagaan of de ongeschiktheid heeft opge~
houden, evenzeer als de wet hem het
recht toekent het bestaan van de arbeidsongeschiktheid zelf te laten nagaan '' en,
anderzijds, op de overweging dat " de
gedaagden in hoger beroep (thans de
verweerders) aan de door hen gekozen
geneesheer geen opdracht hebben gegeven die de door de wet gestelde perken te buiten gaat ,,, daar de wet voor de
werkgever geen termijn vaststelt om zijn
toezicht uit te oefenen, hetwelk " gedurende geheel de duur van de afwezigheid

(1) Thans artikel 9, § 2.

van de bediende '' kan geschieden en dat,
bijgevolg, de gedaagden in hoger beroep
het verwijt niet kan treffen dat z1j hun
toezicht " op het einde van de ongeschiktheid '' hebben uitgeoefend, te1·wijl, eerste
oncle1·deel, wanneer de bediende die gehouden is van zijn arbeidsongeschiktheid
te doen blijken en zo nodig, desgevraagd,
door het overleggen van een medisch
attest, niet mag weigeren zich door een
door de werkgever afgevaardigd en betaald geneesheer te laten onderzoeken, de
opdracht van die geneesheer, volgens de
bewoordingen zelfvan artikelS, lid 4, van
voormelde gecoi:irdineerde wetten, er
aileen in bestaat na te gaan of, zoals door
de bediende wordt aangevoerd, deze
" werkelijk arbeidsongeschikt is '' en dat,
bijgevolg, de tekst van de wet wordt
uitgebreid wanneer hij in deze zin wordt
uitgelegd dat de bediende zich eveneens
moet laten onderzoeken door de door zijn
werkgever aangewezen geneesheer, ten
einde na te gaan of, terwijl de bediende
zichzelf in staat acht het werk te hervatten, zijn arbeidsongeschiktheid werkelijk een einde heeft genomen (schendmg
van de gezamenlijke in het middel aangeduide wetsbepalingen, met uitzondering van artikel 97 van de Grondw~t),
tenvijl, tweede ondenleel, de overwegmg
volgens welke aan de werk~ever g;een
termijn wordt opgelegd om ZIJn toezwht
uit te oefenen op het bestaan van de
arbeidsongeschiktheid, welk toezicht" gedurende geheel de duur van de afwezigheid van de bediende » kan plaatshebben, zodat de verweerders, ten deze,
" aan de door hen gekozen geneesheer
geen opdracht zouden hebben gegeven
die de door de wet gestelde perken te
buiten gaat ''• noodzakelijk veronderstelt
dat, in he+ onderhavige geval, het doel
van het bedoeld medisch onderzoek de
verificatie is geweest van het bestaan van
de arbeidsongeschiktheid die eiseres belotte te komen werken en die overwegiug
aldus, enerzijds, tegenstrijdig is zowel
met de gronden van de eerste rechter, die
de bestreden sententie verklaart over te
nemen, en volgens welke de verweerders,
ten deze, gerechtigd waren door een geneesheer van hw1 keus te laten nagaan of
eiseres aldan niet in staat was haar werk
te hervatten, als met de vaststelling van
de werkrechtersraad van beroep dat het
medisch onderzoek, dat eiseres verweten
was niet te hebben laten doen, tot doel
had te laten nagaan of haar arbeidsongeschiktheid een einde had genomen
(schending van artikel 97 van de Grandwet) en zij, anderzijds, in rechte niet

-519afdoende blijkt wat de verantwoording
van de door de rechter in feitelijke aanleg
aangenomen oplossing betreft, daar de
bestreden sententie in feite vaststelt
dat voornoemd onderzoek op een vroegere datum. zou hebben plaatsgehad dan
die waarop eiseres, wanneer zij zich in
staat achtte om te werken, zich op het
werk aanbood (4 april 1961) (schending
van de gezamenlijke in het middel aangeduide bepalingen) :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat uit de bestreden
sententie blijkt dat eiseres, na gedurende
bijna twee jaar wegens ziekte afwezig
te zijn geweest, op 27 maart 1961, aan
haar werkgevers een 1nedisch attest toezond waaruit bleek dat zij, vanaf 4 april,
haar werk zou ktmnen hervatten ;
Overwegende dat de sententie beslist
dat eiseres, zolang haar afwezigheid
duurde, niet mocht weigeren zich door de
door de verweerders aangewezen geneesheer te laten onderzoeken; dat de sententie, om die beslissing te verantwoorden, artikel 8 van de op 20 juli 1955
gecoiirdineerde wetten betreffende het
bediendencontract inroept, zoals het op
het tijdstip van de feiten van kracht was ;
Overwegende dat artikel 8, lid 4, van
de gecoiirdineerde wetten bepaalde dat
de bediende die verklaart dat hij arbeidsongeschikt is, niet mag weigeren een door
de werkgever afgevaardigd en betaald
geneesheer te ontvangen, noch zich door
deze te laten onderzoeken ;
Overwegende dat de opdracht van de
geneesheer, die ermede belast is de bediende te onderzoeken die, terwijl hij
met ziekteverlof is, verklaart dat hij in
staat is zijn werk te hervatten en de opdracht van de geneesheer, die ermede
belast is een bediende te onderzoeken
die verklaart dat hij arbeidsongeschikt
is ten gevolge van ziekte, hetzelfde doel
hebben; dat de door de werkgever aangewezen geneesheer, in beide gevallen,
moet nagaan of de arbeidsongeschiktheid
al dan niet bestaat ;
Overwegende dat uit die overwegingen
volgt dat de rechter, door op het onderhavige geval toepassing te maken van
artikel 8, geen enkele van de in het
eerste onderdeel van het middel aangeduide wetsbepalingen heeft geschonden;
Dat dit onderdeel van het middel naar
recht faalt ;
W at het tweede onderdeel betreft
Overwegende dat de sententie hierop
steunt dat " de gecoiirdineerde wetten

betreffende het bediendencontract, zoals
die op het ogenblik van de feiten op het
geschil toepasselijk waren, aan de werkgever het onbetwistbaar recht toekenden
om na te gaan of, zoals door de bediende
wordt aangevoerd, deze werkelijk arbeidsongeschikt is ; ... dat de opdracht die
door de wet aan de door de werkgever
aangewezen geneesheer werd gegeven erin
bestaat na te gaan of de bediende werkelijk arbeidsongeschikt is; ... dat de gedaagden in hoger beroep (thans de verweerders), ten deze, aan de door hen
gekozen geneesheer geen opdracht hebben gegeven die de door de wet gestelde
perken te buiten gaat ; dat immers dokter
Lewalle zou hebben moeten nagaan of
eiseres in hager beroep (thans eiseres) al
dan niet werkelijk arbeidsongeschikt was;
dat, anderzijds, daar de wet voor de
werkgever geen termijn vaststelt om zijn
toezicht uit te oefenen, dit toezicht gedurende geheel de duur van de afwezigheid van de bediende kan plaatshebben »;
Dat de sententie aldus ondubbelzinnig
vaststelt dat het medisch onderzoek waaraan eiseres geweigerd heeft zich te onderwerpen tot doel had na te gaan of deze
laatste al dan niet in staat was haar
werk te hervatten;
Overwegende dat die vaststelling niet
tegenstrijdig is met de gronden van de
beslissing van eerste aanleg, waarnaar de
sententie in hager beroep verwijst, die
stellen dat « zo de bediende gehouden is
van zijn arbeidsongeschiktheid te doen
blijken, hij eveneens gehouden is het
einde van die ongeschiktheid te bewijzen
op het ogenblik waarop hij van oordeel
is zijn werkzaamheden te lnmnen hervatten », en dat het dus wettig is aan de
werkgever het recht toe te kennen om.
te laten nagaan of de ongeschiktheid
heeft opgehouden, evenzeer als de wet
hem het recht verleent het bestaan van de
arbeidsongeschiktheid zelf te laten nagaan, noch met de vaststellingen van de
gemelde sententie die erop wijst (( dat een
van de gedaagden in hager beroep, bij
een mededeling van 31 maart 1961, de
diensthervatting door eiseres in hager
beroep afhankelijk stelde van een onderzoek dat zij zou moeten ondergaan in het
kabinet van dokter Lewalle, die, in voorkomend geval, het einde van de ongeschiktheid zou mogen nagaan » ;
Dat de sententie dus regelmatig met
redenen is omkleed en dat de gronden,
waarop zij steunt, wettelijk het aangevochten beschikkend gedeelte verantwoorden;
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middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eisers in de kosten.
22 december 1966. 1e kamer. Voorzitter, H. Moriame, raadsheer waarnemend voorzitter.
Ve1·slaggever,
H. Polet. Gelijkluidende conclusie,
H. Colard, advocaat-generaal. - Pleite?·,
H. Fmm3s.
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BEWIJS. SoHRIFTELIJK BEWIJS. BEWIJSKRAOHT VAN DE AKTEN. BuRGERLIJKE ZAKEN. 0VEREENKOMST.
UITLEGGING
DOOR
DE
REOHTER. UITLEGGING NIET VERENIGBAAR MET DE BEWOORDINGEN VAN
DE AKTE DIE DE OVEREENKOMST VASTSTELT.- MISKENNING VAN DE BEWIJSKRAOHT VAN DIE AKTE.

Miskent de bewijsk1·acht van de akte die
een overeenkomst vaststelt, de rechter die
van cleze alcte een ·uitlegging geeft die
met zijn bewo01·dingen onve1·enigbaa1'
is (1).
(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP ((BANK VAN
DE SOCIETE GENERALE DE BELGIQUE ,,
T. PIRET.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 13 januari 1964 door het Hof
va,n beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1134, 1319, 1320,
1322 van het Burgerlijk Wetboek en 97
van de Grondwet, cloo?·clat na enerzijds te
hebben vastgesteld dat verwe<,rder, blijkens een akte van 30 december 1957,
effecten in pand had gegeven ten voordele
van eiseres om de verbintenissen van de
heren Pirotte en Berger jegens eiseres te
waarborgen tot de waarde van de in pand
gegeven effecten en anderzijds dat verweerder, blijkens een tweede contract
(1) Oass., 12 mei 1966 (Bull. en PAsrc.,
1966, I, 1157); verg. cass., 4 april 1941
(2 arresten) en de conclusie van de heer eerste
advocaat-generaal Oornil (ibid., 1941, I, 120).

van 20 juni 1958, gewijzigd op 21 januari
1959, verklaard had zich borg te stollen
voor de verbintenissen van de voornoelnde personen ten opzichte van eiseres, zonder dat zijn verbintenis evenwel
het bedrag van 270.000 frank zou mogen
overschrij den, het bestreden arrest, bij
wijziging van het beroepen vonnis heeft
beslist dat de rechtsvordering van eiseres
slechts gedeeltelijk gegrond was en dat
verweerder aan laatstgenoemde slechts
verschuldigd was « in hoofdsom het bedrag van 44.414 frank, dit is tot het bedrag van 270.000 frank waarvan de
opbrengst van de tegeldemaking van
het pand is afgetrokken ,, en zijn beslissing heeft verantwoord door vooreerst in
te roepen « dat er twijfel blijft bestaan
omtrent hetgeen partijen hebben bedoeld
met hun beding dat eiser in hoger beroep
(thans verweerder) zich tot een bepaald
bech·ag borg stelde voor de betaling van
alle bedragen die uit welken hoofde ook
verschuldigd zijn door de persoon voor
wie borg werd gesteld ; dat ilillUers eiser
in hoger beroep vroeger effecten in pand
had gegeven ; dat het niet uitgesloten is
dat partijen het geval hebben op het
oog gehad waarin gedaagde in hoger
beroep (thans eiser), bij waardevermindering van het pand, slechts tot die verminderde waarde zou gedekt zijn en dat
zij de persoonlijke waarborg van eiser in
hoger beroep bi1men de perken van
270.000 frank aan gedaagde in hoger
beroep hebben ·willen verzekeren; dat het
gelijktijdig bestaan van de ene en van
de andere zekerheid geenszins insluit dat
de grens tot welke eiser in hoger beroep
bereid was zich te verbinden, met de
waarde van het pand moest worden verhoogd )) en door vervolgens een beroep
te doen op artikel 1162 van het Burgerlijk Wetboek om te zeggen dat in geval
van twijfel de overeenkomst ten nadele
van de schuldeiser en ten voordele van
de schuldenaar diende te worden uitgelegd, te1·wijl het arrest, als het de verbintenissen door verweerder aangegaan
zowel als pandschuldenaar dan als borg
beperkt tot het bedrag van 270.000 frank
dat vermeld is in de akte van verhoging
van de borgtocht van 21 januari 1959, de
klare en duidelijke bewoordingen miskent, die partijen hadden gebruikt, enerzijds in de akte van 30 december 1957
die uitdrukkelijk bepaalt dat de inpandgeving van de effecten, waarvan de
waarde op ongeveer 250.000 frank was
geschat, was verricht « met het doel om
bij voorrecht (aan eiser), ten belope van
de volle waarde van de in pand gegeven

-521effecten, de volkomen vereffening in
kapitaal, interest en toebehoren te waarborgen van alle tegenwoordige of toekomstige verbintenissen van welke aard
ook van de heren Charles Pirotte en
Andre Berger, en anderzijds in de akte
van 20 juni 1958 die, als zij uitdrukkelijk
bedingt dat << deze verbintenis »-namelijk de verbintenis door verweerder aangegaan als borg voor de heren Pirotte
en Berger - « evenwel het bedrag van
225.000 frank, niet mag overschrijden »
dat, bij akte van verhoging van 21 januari 1959, op 270.000 frank is gebracht,
er alleen toe strekte de door verweerder
als borg aangegane verbintenissen tot dit
bedrag te beperken en niet die grens uit
te breiden tot de verbintenissen die hij
heeft aangegaan als pandschuldenaar of
de voorwaarden en de gevolgen van het
op 30 december 1957 ondertekende pandcontract op welke wijze ook te bezwaren
(schending van de artikelen ll34, 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wethoek) ; terwijl het arrest althans niet op
passende w1jze de gronden vermeldt
waarop, naar de opvatting van de rechter, de door partijen gebruikte klare en
duidelijke bewoordingen ten deze dienden
te worden ter zijde gelegd (schending van
artikel 97 van de Grondwet) :
Overwegende dat verweerder in een
brief van 30 december 1957 aan eiseres
schreef dat hij « met het doel ... ten belope van de volle waarde van de in pand
gegeven effect en de volkomen vereffening
in kapitaal, interest en toebehoren te
waarborgen van alle tegenwoordige of
toekomstige verbintenissen van welke
aard ook » van de heren Charles Pirotte
en Andre Berger jegens de bank, « effecten ter waarde van ongeveer 250.000 fr.
.. . in pand gaf » ;
Overwegende dat verweerder, blijkens
een akte van 20 juni 1958, verklaarde
« zich borg te stellen ... voor de betaling
van alle bedragen welke dan ook die de
heren Pirotte en Andre Berger . . . thans
of in de toekomst aan de « Bank van de
» Societe generale de Belgique" uit welken
hoofde ook zouden kunnen verschuldigd
zijn » en dat « deze verbintenis die door
de bank is aanvaard, evenwel het bedrag
van 225.000 frank niet mag overschrijden,
waarbij de verschuldigde interest en de
commissies betreffende het voornoemd
bedrag zullen worden toegevoegd » ; dat
dit bedrag van 225.000 frank, blijkens
een akte van 21 januari 1959, op
270.000 frank is gebracht;
Overwegende dat de akten van 20 juni
1958 en 21 januari 1959 geen verwijzing

naar de akte van inpandgeving van
30 december 1957 bevatten;
Overwegende dat de bewoordingen van
die akten klaar en duidelijk zijn en geen
twijfel laten bestaan ; dat niets toelaat
te geloven of zelfs te veronderstellen dat
partijen, toen zij de borgtocht hebben
aangegaan, de gevolgen ervan hebben
willen beperken tot het verschil dat zou
kunnen bestaan tussen het bedrag dat
de grens van de borgtocht bepaalt en de
opbrengst van de tegeldemaking van het
pand;
Overwegende dat, als de rechter beslist
dat er twijfel blijft bestaan omtrent de
draagwijdte van de verbintenis die verweerder als borg heeft aangegaan en dat
het mogelijk is dat partijen het geval op
het oog hebben gehad waarin eiseres,
bij waardevermindering van het pand,
slechts tot die verminderde waarde zou
gedekt zijn, hij de bewijskracht van de
akten heeft geschonden en dat hij door
dientengevolge te beslissen dat verweerder als borg slechts gehouden was tot
het verschil tussen het bedrag van
270.000 frank en het bedrag van
225.586 frank, opbrengst van de tegeldemaking van de in pand gegeven effecten,
de bindende kracht van de tussen partijen bestaande contracten heeft miskend;
Dat het middel dus gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerder in de kosten; verwijst
de zaak naar het Hof van beroep te Luik.
22 december 1966. Ie kamer. Voorzittm·, H. Moriame, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. Polet. Gelijkluidende conclusie,
H. Colard, advocaat-generaal. - Pleiters,
HH. VanRyn en Bayart.

I e KAMER. -

23 december 1966.

RECHTSVORDERING.
BuRGER·
LIJKE ZAKEN. - TEGENEIS. - REcHTER IN HOGER BEROEP BESLISSENDE
DAT DE EERSTE RECHTER TEN ON·
RECHTE EEN VERWEER ALS EEN TEGENEIS HEEFT BESTEMPELD, - RECHTER
IN HOGER BEROEP DIE A,T,ZO HET WET·
TELIJK BE GRIP VAN DE TEGENEIS KAN
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EERSTE REOHTER.

De 1'echte1· in hager beNep, die beslist dat
cle eerste rechte1· een venvee1·midclel van
de 001'8P?'onlcelijke vm·wee1·ste1· ten on?"echte als een tegeneis heeft bestempelcl,
lean alzo het wettelij 7c begdp van de
tegeneis schenclen, mctm· miskent zocloende niet cle bewijslc1·acht van het
vonnis van cle ee1·ste rechte1• ( 1J.
(VAN HOEOKE, T. LOONTJENS.)

ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 15 februari 1965 door het Hof
van beroep te Gent gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1319, 1320 van het
Burgerlijk Wetboek, 16, 17 en 21 van de
wet van 25 maart 1876 over de bevoegdheid, doonlat, hoewel de vordering van
eiser er toe strekte de betaling te bekomen van negen wissels ieder van een bedrag van 5.000 frank, hetzij smnen
45.000 frank, en van vier wissels ieder
van een bedrag van 4.125 frank, hetzij
samen 16.500 frank, en het beroepen
vonnis constateert dat voonnelda wissels
door eiser op verweerster werden getrokken en door deze laatste werden geaccepteerd als bijkomende zekerheid tot betaling van zekere commissielonen waarop
eiser aanspraak maakte wegens zijn bemiddeling in de verkoop van twee onroerende goederen van verweerster, zijnde
een commissieloon van 45.000 frank voor
de verkoop van een woonhuis en een van
16.500 frank voor de verkoop van een
wasserij, en voormeld vonnis verder constateert dat verweerster een tegeneis
heeft ingesteld door te laten gelden,
enerzijds, dat de koper van het huis
insolvabel was, zodat de verkoop vernietigd werd, en, anderzijds, dat eiser
zijn verbintenis niet had nageleefd een
geldschieter aan te brengen voor de
koper van de wasserij, en hoewel ten
(1) Wat betreft de vraag of een eis tot
gerechtelijke schuldvergelijking in werkelijkheid de aard van een tegeneis heeft, raadpl.

DE PAGE, d. Ill, nr 666; Repm·t. prat. d?·oit
belge, v 0 Demande ?'econventionnelle, nrs 134
en 135 ; cass., 19 februari 1965, redenen (Bull.
en PASIC., 1965, I, 630),

slotte voormeld vonnis, na cmnpensatie
tussen eis en tegeneis, verweerster veroordeelt om aan eiser de som van
16.500 frank te betalen, het bestreden
arrest het hoger beroep van eiser tegen
voormeld vonnis onontvankelijk verklaart om de reden dat verweerster voor
de eerste rechter de provisie van de
wissels had betvvist en tot de afwijzing
van de eis bad geconcludeerd, en dat
ze hierdoor, in tegenstelling met hetgeen
in het beroepen vermis werd gezegd, geen
tegeneis had ingesteld doch een eenvoudig
verweermiddel had opgeworpen, en om
de reden dat dit vonnis over iedere wissel
in laatste aanleg werd gewezen, tM·wijl,
ee1·ste onclerdeel, nu het beroepen vonnis
constateert dat verweerster een tegeneis
heeft ingesteld, het arrest, door te beslissen zoals gezegd, de bewijskracht heeft
miskend welke door de artikelen 1319
en 1320 van het Bm'gerlijk Wetboek aan
voormeld vonnis wordt gehecht ; tweecle
ondenleel, uit het beschikkend gedeelte
van voormeld vonnis blijkt dat de eerste
rechter al de onderdelen van de hoofdeis
van eiser en de tegeneis van verweerster
ten bedrage van 45.000 frank gegrond
heeft verklaard, en daarna, na compensatie, verweerster heeft veroordeeld tot
het betalen van een som van 16.500 frank,
waaruit blijkt dat, in strijd met wat het
arrest verklaart, de beslissing van de
eerste rechter, waartegen eiser hoger
beroep had ingesteld, er niet in bestond
de vordering van eiser strekkende tot
betaling van negen wissels, ieder van
5.000 frank, af te wijzen, maar wel de
tegeneis van verweerster dragende op een
bedrag van 45.000 frank gegrond te verklaren, zodat wederom, door te beslissen
zoals gezegd, het arrest de bewijskracht
heeft miskend welke door de artikelen 1319 en 1320 van het Burgerlijk vVetboek aan voormeld vonnis wordt gehecht ; de1·de onclerdeel, nu het hoger beroep van eiser gericht was tegen de beslissing waardoor de eerste rechter de
tegeneis van verweerster dragende op een
bedrag van 45.000 frank gegrond had
verklaard, dit hoger beroep overeenkomstig de artikelen 16, 17 en 21 van de wet
van 25 maart 1876 niet onontvankelijk
was defecttt smnmae :
vVat het eerste onderdeel betreft
Overwegende dat het arrest releveert
dat verweerster voor de eerste rechter
de provisie van de wissels heeft betwist en
tot de afwijzing van de eis heeft geconcludeerd; dat het beslist dat zij hierdoor,
" in tegenstelling met hetgeen in het
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geen tegeneis heeft ingesteld, doch een
eenvoudig verweermiddel heeft opgeworpen ; dat de rechter in hager beroep de
reden opgeeft waarom zodanige eis, valgens hem, niet als een tegeneis kan worden aangezien ;
Overwegende dat het arrest, waarbij
wordt beslist dat de eerste rechter ten
onrechte een eenvoudig verweermicldel
als een tegeneis heeft bestempeld, gebeurlijk het wettelijk begrip van de tegeneis
kan hebben geschonden, doch zodoende
de bewijskracht van het vonnis van de
eerste rechter niet miskent ;
Overwegende dat het onderdeel niet
kan aangenon1en worden ;
W at het tweede en het derde onderdeel
betreft :
Overwegende dat deze onderdelen uitgaan van de onderstelling dat het hager
beroep van eiser gericht was tegen de
beslissing waarbij de eerste rechter de
tegeneis van verweerster tot een bedrag
van 45.000'frank gegrond had verklaard;
Overwegende dat zo uit de akte van
beroep als uit de conclusie van eiser voor
het hof van beroep blijkt dat deze het
te niet doen van het beroepen vonnis
enkel heeft gevorderd in zover het zijn
oorspronkelijke eis had afgewezen ;
Overwegende dat beide onderdelen
feitelijke grondslag missen ;
Om. die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
23 december 1966. 1e kamer.
VoorzitteT, H. Belpaire, raadsheer waarnemend voorzitter.
VeTslaggevm·,
H. Naulaerts.- Gelijkluidende conclusie,
H. R. Hayoit de Termicourt, procureurgeneraal. - Pleite1·, H. Bayart.
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RECHTERLIJK GEWIJSDE. -

BuR-

GERLLTKE ZAKEN.- ARREST VERMELDENDE DAT EEN VROUW VAN RAAR
ECRTGENOOT
VOORSCROTTEN
REEFT
ONTVANGEN OP RAAR TERUGNEMINGEN.
LATER ARREST BESLISSENDE DAT
DIE SOMMEN VOORSCROTTEN UITMAKEN
OP DE AA,N DE VROUW VERSCRULDIGDE
VERGOEDINGEN. GEEN MISKENNING
VA,N RET GEZA,G VAN RET GEWIJSDE.

Mislcent niet het gezag van het gewijsde
van een arrest dat veTmeldt dat een v1·ouw,
geh1£Wd ondeT het stelsel van een huwelijlcsgemeenschap, van haa1· echtgenoot
voo1'8chotten heeft ontvangen op haaT
te1·ugnemingen, het late1· a1"1'est dat beslist dat de aldus oveThandigde bedragen
voorschotten uitmalcen op de aan de
vTouw verschuldigde ve1·goedingen (1).
(Burgeri. Wetb., art. 1470 tot 1474.)
(VAN GRELUWE, T. VAN DER LINDEN.)

ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 10 april1965 door het Hofvan
beroep te Gent gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1470, 1471, 1134, 1319, 1320,
1322, 1351 van het Burgerlijk Wetboek,
van de bewijskracht van de conclusie
door beide partijen voor het hof van beroep genomen en van de bewijskracht
en het gezag van het gewijsde van het
arrest van hetzelfde hof op 7 juni 1961
tussen partijen uitgesproken, doo1·dat het
bestreden arrest beslist dat de eis tot
licitatie van zekere onroerende goederen
van de huwelijksgemeenschap, die tussen
partijen bestaan had, ongegrond is om
de reden dat " de vooruitnemingen of
juister de desbetre:ffende vergoedingen >>
waarop eiseres aanspraak maakt en die,
in kapitaal, 531.593,05 frank bedragen,
<<reeds voldaan zijn », en deze beslissing
steunt op de overweging dat eiseres op
24 september 1944 een som van
245.000 frank ontvangen heeft, die door
het arrest van 7 juni 1961 << voor een vergoeding wordt gehouden ,, dat door de
vermelding << dat bij het berekenen van de
interest op de terugnemingen moet in
acht genomen worden dat reeds nu en dan
voorschotten werden uitbetaald, onder
meer de som van 245.000 frank, door gezegd arrest ondubbelzinnig wordt uitgedrukt dat ook andere voorschotten dan
die 245.000 frank moeten aangezien worden als vergoedingen die de terugnemingen derhalve tot kleinere bedragen verminderen en dan ook moeten in acht· ge(1) Wat betreft het gebrek aan nauwkeurigheid van het Burgerlijk Wetboek zelf, de termen " vergoedingen, vooruitnemingen, terugnemingen " zijnde aldaar zonder onderscheid
gebruikt, raadpl. DE PAGE, d. X, ur 932.
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nomen worden voor de berekening van de
interest op de terugnemingen van eiseres "• en ten slotte « dat na 27 april 1945
verweerder allerlei bedragen over de
Postcheckdienst aan eiseres stortte of
haar die uitbetaalde tegen kwijtschrift
of te haren ontlaste facturen voldeed,
hetzij in totaal een kapitaal van
483.501 frank, hetwelk, volgens de artikelen 1470 en volgende van het Burgerlijk W etboek, eerst en vooral moet toegerekend worden op de vooruitnemingen
van vergoedingen, vermits de vergoedingen, zoals de terugnemingen zelf,
geschiedden door vooruitnemingen, dus
v66r de eigenlijke bepaling van de aandelen in de gemeenschap "• teTwijl, ee1·ste
oncle1·cleel, wat de vooruitnemingen of vergoedingen betreft, het arrest van 7 juni
1961 enkel en aileen beslist dat « voorschotten nu en dan werden uitbetaald,
onder meer de som van 245.000 frank op
24 september 1944 "• « dat deze som van
245.000 frank voortkwam van de verkoop van de goederen te Heusden "• dat
« met kwijting te geven van deze som
eiseres ook vrijstelling gegeven heeft van
de wederbelegging van de bewuste som "•
en dat wat betreft « de aan eiseres toe
te bedelen ink01nsten ten titel van interest op haar terugnemingen, er diende
rekening te worden gehouden, voor de
berekening van deze interest, met het
feit van deze betaling "• zodat het bestreden arrest niet kon beslissen, zonder de
bewijsk:racht en het gezag van het gewijsde van het arrest van 7 juni 1961 en,
bijgevolg, artikel1351 van het Burgerlijk
Wetboek te schenden, dat door dit arrest
bewezen was dat al de aan eiseros verschuldigde vergoedingen, die in kapitaal
531.593,05 frank bedroegen, voldaan
werden ; tweecle oncle1·cleel, de eerste rechter zijn beslissing nopens het afwijzen van
de eis tot licitatie gestaafd had op het feit
dat « het recht van eiseres tot vooruitneming vervallen was door haar principieel
akkoord tot verdeling " en dat zij « af.
stand gedaan had van haar voorkeurrecht
van vooruitneming in natura op alle
roerende goederen en geld en ook op de
onroerende goederen "• te1·wijl verweerder
in zijn conclusie voor het hof van beroep
staande hield dat de eerste rechter terecht
beslist had dat eiseres << haar recht van
vooruitneming op wel bepaalde goederen
verzaakt had "• en eiseres in haar conclusie staande hield dat zij haar recht geenszins verzaakt had, teTwijl het bestreden
arrest, zonder de motivering van de
eerste rechter nopens deze « verzaking "
of « afstand " te herne1nen, van ambts.

wege beslist dat al de verschuldigde vergoedingen reeds voldaan waren, hetgeen
door partijen niet beweerd werd, en dienaangaande gewag maakt van « stortingen
van allerlei bedragen over de Postcheckdienst en van ter outlasting van eiseres
voldane facturen "• die door de conclusie
van verweerder niet eens vermeld of bedoeld Werden, zodat het hof van beroep
een middel dat vreemd is aan de openbare
orde ingeroepen heeft, hetgeen het niet
kon doen zonder het gerechtelijk contract
te schenden en bijgevolg de artikelen 1134 en 1320 en volgende van het
Burgerlijk W etboek; cleTcle oncle1·cleel,
m.instens het bestreden arrest de conclusie van eiseres niet beantwoordt in
zover deze staande hield dat indien zij
haar aandeel in het meubilair aanvaard
en gekregen had, « zulks klaarblijkend
was in haar hoedanigheid van mededeelgenote in de huwelijksgemeenschap en
van medeeigenares ervan "• dat « er geen
sprake was van vooruitnemingen '' en
dat zij « niet heeft gehandeld als schuldeiseres uit hoofde van vergelding "• zodat
het arrest niet gemotiveerd is naar de
eis van artikel 97 van de Grondwet
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het bestreden arrest,
om te beslissen dat de aan eiseres verschuldigde vergoedingen, die in kapitaal
531.593 frank bedragen, geheel voldaan
zijn, niet steunt op het arrest van 7 juni
1961, maar op de eigen door het onderdee] van het middel niet bekritiseerde reden dat, benevens de op 24 september
1944 betaalde som van 245.000 frank, verweerder, na 27 april 1945, allerlei bedragen over de Postscheckdienst aan zijn
echtgenote stortte of haar die uitbetaalde
tegen kwijtschrift of te harer outlasting
factm·en voldeed, hetzij in totaal een
kapitaal van 483.501 frank, en dat deze
gelden eerst en vooral moeten toegerekend worden op de vooruitnemingen van
vergoedingen ; dat uit de door beide partijen voor het hof van beroep genomen
conclusies blijkt dat eiseres bovendien
een deel van de roerende goederen had
ontvangen ;
Overwegende dat bet bestreden arrest
de in het middel aangehaalde redenen van
het arrest van 7 juni 1961 slechts inroept
om te doen blijken dat de beslissing, valgens welke de aan eiseres verschuldigde
vergoedingen voldaan zijn, niet indruist
tegen het door dit arrest gewijsde;
Overwegende dat het arrest van 7 jm1i
1961 beslist dat, voor de berekening van
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« haar terugnemingen », de aangestelde
notaris dient rekening te houden met het
feit " dat nu en dan voorschotten werden
uitbetaald, onder meer de som van
245.000 frank uitbetaald op 24 september
1944));
Overwegende dat het bestreden arrest
hieruit heeft kunnen afleiden, zonder de
bewijskracht of het gezag van het gewijsde van voormeld arrest te miskennen,
eensdeels dat de storting van 245.000 fr.
als een voorschot op de aan eiseres verschuldigde vergoedingen diende te worden beschouwd en anderdeels dat eiseres
gebeurlijk nog andere, nader te bepalen,
geldsommen kon hebben ontvangen;
Overwegende dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
W at het tweede onderdeel betreft
Overwegende dat verweerder, in zijn
conclusie in hoger beroep, niet aileen
beweerde dat eiseres afgezien had van het
haar door artikel1471 van het Burgerlijk
W etboek toegekende recht de veiling van
de onroerende goederen van de gemeenschap te vorderen, maar tevens st(tande
hield " dat de terugnemingen 286.573 fr.
bedragen en appeilante zelf toegeeft dat
het meubilair 50.000 frank bedroeg; dat
ze bij haar vertrek op 24 september 1944
een som van 245.000 frank in ontvangst
nam, zodat de meubelen en het liggend
geld meer dan voldoende waren om haar
vooruitnemingen te doen » ; dat hij aldus
het hof van beroep verzocht na te gaan
of de aan eiseres toekomende vergoedingen niet reeds waren voldaan door middel
van de verschiilende geldsonm1en en
meubelen welke zij had ontvangen ;
Overwegende dat het onderdeel feitelijke grondslag mist ;
W at het derde onderdeel betreft
Overwegende dat het bestreden arrest
de conclusie van eiseres volgens welke zij
haar aandeel in gelden en meubilair aanvaard en gekregen had in haar hoedanigheid van mededeelgenote in de huwelijksgemeenschap en van medeiiigenares ervan, en niet in die van schuldeiseres van
door de gemeenschap verschuldigde vergoedingen, passend beantwoordt eensdeels door te beslissen dat dE; door verweerder betaalde kapitalen eerst en
vooral " moeten » toegerekend worden
op de vooruitnemingen van vergoedingen,
omdat krachtens de artikelen 1470 en
volgende van het Burgerlijk W etboek,
«de .vergoedingen, zoals de terugnemin-

gen zelf, geschieden door vooruitnemingen, dus v66r de eigenlijke bepaling van
de aandelen in de gemeeusehap », anderdeels door erop te wijzen dat eiseres
vergeefs zou laten gelden dat in het arrest
van 7 jm1i 1961 zou beslist zijn dat de
door verweerder betaalde voorschotten
dienen toegerekend te worden " op de
verdeling van de gemeeuschap » en " dus
in ieder geval in de vereffening dienen
verrekend te worden », en door de redenen op te geven waarom bedoeld arrest
in die zin niet kan uitgelegd worden;
Overwegende dat het onderdeel feitelijke grondslag mist ;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1471 van het
Burgerlijk Wetboek, en 97 van do Grandwet, doo1'1:lat het bestroden arrest beslist
dat, zelfs indien eiseres nog vergoedingen
vooruit te nemen had, dan nog geen
licitatie zou kunnen bevolen worden, om
de reden dat in geen geval de licitatie
kan worden bevolen van een goed dat
onverdeeld is met andere personen, de
brooders en zuster van verweerder, die
niet eens in het geding zijn, te1'wijl, BB1'ste
onde1·deel, artikel 1471 van het Hlll'gerlijk
Wetboek aan de vrouw bet recht geeft
haar vooruitnemingen te doen uit de
onroerende goederen van de gemeeuschap, zonder enige uitzondering te stollen voor de goederen die aan de echtgenoten en aan derde personen in onverdeeldheid toebehoren, te1·wijl dergelijke
goederen minstens gedeeltelijk deel uitmaken van de goederen van de huwelijksgemeenschap ; tweede onde1·deel, aileszins
eiseres in haar conclusie gevraagd had de
licitatie te horen bevelen niet aileen van
de onroerende goederen afhangende van
de onverdeeldheid tussen de huwelijksgemeenschap en de brooders en zuster
van verweerder, doch ook van de overige
onverdeelde goederen van de huwelijksgemeenschap, te1'wijl het antwoord van
de rechter beperkt is tot de eerstbedoelde
onroerende goederen en de rechter niets
antwoordt wat de hcitatie betreft van
<< de overige onverdeelde goederen van de
huwelijksgemeenschap », waarvan de
brooders en zuster van verweerder geen
medeiiigenaars waren, zodat de beslissing
bijgevolg niet gemotiveerd is naar de eis
van artikel 97 van de Grondwet :
W at de twee onderdelen samen betreft :
Overwegende dat beide onderdelen
gericht zijn tegen een reden welke door
hct arrest voiledigheidshalve gegeven
wordt, ingeval zou aangenomen worden
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dat eiseres nog vergoedingen vooruit te
nemen heeft ;
Overwegende dat uit het antwoord
op het eerste middel blijkt dat eiseres
ten onrechte de beslissing bestrijdt valgens welke zij al de haar toekomende
vergoedingen reeds ontvangen heeft ;
Overwegende derhalve dat beide onderdelen, gericht tegen een overtollige reden
van het arrest, bij gebrek aan belang
niet ontvankelijk zijn ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
23 december 1966. -

1e kamer. -

Voo1·zitte1·, H. Belpaire, raadsheer waarnemend voorzitter.
VerslaggevM·,
H. Naulaerts.- Gelijkluidende conclusie,
H. R. Hayoit de Termicourt, procureurgeneraal. - Pleite1·s, HR. Struye en Simont.

18 RAMER. -23 december 1966.
1° OVEREENKOMST. - UrTLEGGING
DOOR DE RECHTER. UrTLEGGING
GEGROND OP DE GEMEENSCHAPPELIJRE
BEDOELING VAN DE PARTIJEN EN VERENIGBAAR MET DE TERMEN VAN DE OVEREENROMST. - TOEPASSING VAN ARTIREL 1156 VAN HET BURGERLIJR WETBOER.

2° OVEREENKOMST. -

UrTLEGGING.
- REGEL NEERGESCHREVEN IN ARTIREL 1162 VAN HET BURGERLIJR WETBOER. UITSLUITEND VAN TOEPASSING WANNEER ER TWIJFFL BESTAAT
OM'l'RENT DE DRAAGWIJDTE VAN DE
OVEREENROMST.

1° Maalct toepassing van m·t·ikel1156 van
het Burge1•lijk W etboek de 1·echter die,
steunende op de gemeenschappelijke bedoeling van de cont1·acterende pa1·tijen,
van een OVM'eenkomst een uitlegging
geeft welke met de termen ervan verenigbaar is (1).
2° De bepaling van a1·tikel 1162 van het
Bu1•ge1'lijk Wetboek, volgens welke de
ove1·eenlcomst wo1·dt uitgelegd ten nadele
van hem die bedongen heeft en ten voo1·(1) Raadpl. cass., 7 januari 1966 (BHll. en
PAsro., 1966, I, 595) en noot.
(2) Raadpl. cass., 6 juni 1958 (BHll. en
PAsrc., 1958, I, 1105).

dele van hem die zich verbonden heeft,
is slechts van toepassing in geval van
twijjel omt1·ent de draagwijdte van de
overeenlcomst (2).
(zWITSERSE VERZERERINGSMAATSCHAPPIJ
WINTERTHUR, T. CHALTIN, VOOGD «AD
HOC» VAN DE MINDERJARIGEN MOENS,)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 7 mei 1965 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 2, 13, 129,
130 van de wette'n op de handelsvennootschappen, gecoi:irdineerd bij koninklijk
besluit van 30 november 1935, 1134,
1135 van het Bmgerlijk W etboek en 97
van de Grondwet, doordat het bestreden
arrest beslist dat, volgens de termen van
artikel 3 van hoofdstuk A van de verzekeringspolis tegen de bmgerrechtelijke
aansprakelijkheid waartoe het gebruik
van een motorrijtuig aanleiding kan geven, aangegaan door de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid
«Moers-Wellens "• haar zaakvoerder Leon
Moers een " derde » is mndat, nu hij de
polis niet ondertekend heeft, hij daar·in
evemnin aangeduid staat als « onderschrijver " en, bijgevolg, eiseres veroordeelt om overeenkomstig die polis verweerder qualitate qua te vrijwaren tegen
de veroordelingen tegen hem uitgesproken
ten behoeve van voormelde zaakvoerder,
tot vergoeding van de schade welke
berokkend werd naar aanleiding van een
ongeval waarvoor de vem1ootschap
«Moers-Wellens" burgerlijk aansprakelijk was, terwijl deze, als rechtspersoon,
geen motorvoertuig kan besturen of
gebruiken, tenzij door bemiddeling van
de natuurlijke personen die haar beheren,
dit wil zeggen haar zaakvoerders die haar
wettelijke organen zijn, en terwijl deze
organen wanneer zij handelen in de regelmatige uitoefening van hun functie, hetgeen de eerste rechter had bevonden en
het arrest niet tegenspreekt, zich vereenzelvigen 1net de rechtspersoon waarvan
zij de organen zijn, en mitsdien ten opzichte van deze persoon geen « derden "
zijn in de zin van voormeld artikel 3 :
Overwegende dat het arrest, na erop
gewezen te hebben dat de door eiseres
voorgestelde uitlegging van artikel 3 van
hoofdstuk A van de verzekeringspolis ten
gevolge zou hebben aan dit artikel een
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niet werd overeengekmnen en door de
verzekeringnemer noch uitdrukkelijk
noch stilzwijgend werd aangenomen, tot
de slotsom komt " dat het de verzekeringsmaatschappijen behoort de gedrukte
clausules van de polissen, die door hun
eigen diensten eenzijdig opgesteld worden
en tot welke de verzekerden ne vm·ietU1' toetreden, op du:delijke en ldare
wijze te redigeren en er namelijk rekening
mede houden of de polis gesloten wordt
met een fysieke of met een morele persoon ; dat, bij ontstentenis hiervan, het
derechter niet behoort clausules die enkel
met het oog op fysieke personen opgesteld werden, te verdraaien om ze ook
toe te passen op het geval van morele
personen »;
Overwegende dat het arrest alzo te
kennen geeft dat bedoelde clausule van
de polis enkel toepasselijk is op de fysieke personen en niet kan worden uitgebreid tot de rechtspersonen ;
Overwegende dat het arrest, door
daaruit af te leiden dat de zaakvoerder
Leon Moers, die de verzekeringspolis
niet had ondertekend en geen bestuurder
was van het rijtuig, een " derde » is ten
opzichte van de verzekering, gebornd
heeft noch aan de regel volgens welke de
vennootschappen handelen door hun
zaakvoerders of beheerders, noch aan die
volgens welke de overeenkomsten die
wettig zijn aangegaan, degenen die ze
hebben aangegaan tot wet strekken;
Dat mitsdien het middel niet kan aangenomen worden ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1134, ll35, ll56, 1157, ll58,
ll61, ll62, 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk W etboek, alsmede van de
bewijskracht van de verzekeringsovereenkomst waarop verweerder zich beroept, doorrlat het bestreden arrest eiseres
veroordeelt om verweerder te vrijwaren
voor de veroordeling tegen hem qualitate
qua ten bate van Leon Moers uitgesproken
bij het op 9 mei 1961 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen arrest, en aldus
beslist bij toepassing van de door de
personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Moers-Wellens» aangegane verzekeringspolis tot dekking van
haar burgerrechtelijke aansprakelijkheid
ten opzichte van de derden wegens het
gebruik van een motorrijtuig, hoewel het
vaststond dat Leon Moers een van de
zaakvoerders van de genoemde vennootschap was, en hoewel het bestreden arrest
erop wijst dat artikel 3 van hoofdstuk A

van deze polis als volgt luidt : " Sont
seuls consideres comme n'etant pas tiers:
1° le souscripteur, 2° ... , 3o les autres
conducteurs du vehicule designe ... »,
en dom·dat dit arrest deze beslissing
hierop stetmt dat, " nu aldus bedongen
werd dat de ondertekenaar niet als een
derde te beschouwen is, zulks de vennootschap "Moers-Wellens» bedoelde en
wellicht ook Georges Moers die, samen
met de vennootschap, als ondertekenaar
in de polis vermeld werd, doch nergens
gepreciseerd werd dat ook als dusdanig
de zaakvoerders van de vennootschap
desbetreffend in aanmerking zouden komen >>, " dat uit welkdanig el8lnent ook
niet blijkt dat zulke uitbreidingen door
partijen overeengekomen zouden zijn of
door de onderschrijfster van de polis
uitdrukkelijk of stilzwijgend aanvaard »
en " dat het de rechter niet behoort clausules die enkel met het oog op fysieke
personen opgesteld werden, te verdraaien
om ze ook toe te passen op het geval van
morele personen », terwijl deze uitlegging
onverenigbaar is m.et de termen van
gemeld artikel 3, zoals zij in het arrest
zijn overgenomen, vermits de partijen bij
de overeenkomst, door tegenover de
ondertekenaar te stellen de andere bestuurders van het verzekerde voertuig,
duidelijk blijk gegeven hebben van hun
gemeenschappelijke bedoeling onder het
woord " ondertekenaar » te begrijpen
natuurlijke personen die alleen een voertuig kmmen besturen, dit wil zeggen de
organen waardoor de vennootschap
<<Moers-Wellens» optreedt en bijgevolg
Leon Moers evengoed als zijn broeder
Georges Moers, allebei zaakvoerders en
organen van de vennootschap, zodat
anders beslissen erop neerkomt het woord
" ondertekenaar >>, in het 1° van gemeld
artikel 3 te interpreteren in een zin waarin
het generlei gevolg kan hebben, en het
arrest bijgevolg de overeenkomst tussen
partijen en de bewijskracht van de akte
waarin zij vastgesteld werd miskent
(schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, ll34, ll35, 1156, 1157, 1158,
ll61, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk W etboek) ; terw~il gezegd artikel 3
in geval van twijfel moest uitgelegd
worden ten nadele van hem die bedongen
heeft, ten deze verweerder die het voordeel van de verzekering vorderde, en ten
voordele van eiseres die zich verbonden
had (schending van de artikelen 97 van
de Grondwet, ll34, ll35, ll56 en ll62
van het Burgerlijk Wetboek) :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest erop wijst
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bestuurde, doch een « inzittende " was,
aldus aannemend dat toepassing van
artikel 3 van hoofdstuk A van de verzekeringspolis op hem mogelijk zou zijn
geweest indien hij het voertuig had bestuurd;
Dat het arrest derhalve in acht neemt
dat vermeld artikel 3 en de verzekeringnemer en andere bestuurders bedoelt ;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag
mist;

3°

W at het tweede onderdeel betreft
Overwegende, enerzijds, dat de rechter
de door hem gegeven "Lutlegging van voorlueld artikel 3 steunt op de gemeenschappelijke bedoeling van de contracterende partijen en derhalve van artikelll56 van het Burgerlijk Wetboek toepassing maakt ;
Overwegende, anderzijds, dat de rechter niet aanneemt dat de draagwijdte van
artikel 3 voor twijfel vatbaar is; dat hij
mitsdien geen toepassing diende te maken
van artikel ll62 van hetzelfde wetboek;
Dat het onderdeelniet kan aangenomen
worden;

I 0 TVanneer de belastingplichtige aange-

Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
23 december 1966. Je kamer. Voorzitter, H. Belpaire, raadsheer waarnemend voorzitter.
VerslaggevM',
H. Naulaerts.- Gelijkluidende conclusie,
H. R. Hayoit de Termicourt, procureurgeneraal. - Pleiters, HH. DeBruyn en
Van Leynseele.
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KAMER.-

3 januari 1967.

INKOMSTENBELASTINGEN.
RAMING VAN DE BELASTBARE BASIS.EENSLUIDEND AD VIES VAN DE FISOALE
OOMMISSIE. Qp WELKE VOORWAAR·
DEN DE BELASTINGPLIORTIGE RET BEDR.A,G VAN DE BELASTBARE INKOMSTEN
GELDIG KAN BETWISTEN.
INKOMSTE}..l'BELASTINGEN.
RAMING VAN DE BELASTBARE GRaNDSLAG DOOR MIDDEL VAN TEKENEN EN
INDIOIEN VAN GEGOEDREID. GELDVERR.A,NDELINGEN VAN DE VROUW VAN
DE BELASTINGPLIORTIGE.- IN ROEVER
DE REORTER OP DAT ELEMENT KAN
STEUNEN OM DE BELASTBARE GRONDSLAG TE BEPALEN.

INKOMSTENBELASTINGEN.
!tAMING VAN DE BELASTBARE GROND·
SLAG DOOR MIDDEL VAN TEKENEN EN
INDIOIEN VAN GEGOEDHEID. GELD·
VERRANDELINGEN VAN DE VROUW VAN
Dlll BELASTINGPLIORTIGE. TEKENEN
EN INDIOIEN DOOR DE ADMINISTR.A,TIE
IN AORT GENOMEN OM DE BEL.A,STB.A,RE
GRONDSLAG TE VESTIGEN. GEEN
VERPLIORTING VOOR DE ADMINISTRATJE
OM AAN DE ECRTGENOTE VAN DE BELAS·
TINGPLIORTIGE UITLEG TE VRAGEN.

slagen wonlt, na een wijzigingsbe1·icht
ontvangen te hebben en op het eenslnidend en 1'egelmatig advies van de fiscale
commissie, moet hij, om het bedrag van
de belastbm·e inkomsten 1'egelmatig te
kunnen betwisten, het bewijs leve1·en van
het juiste bedrag van deze inkomsten (I).
(Gecoordineerde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, art. 55, § 3.)
2° De 1'echte1·, die op feitel~jke elementen
steunt, kan wettelij k beslissen dat de
geldve1·handelingen van de v1•ouw van
een belastingplichtige geldmiddelen laten
blijlcen waarvan de oo?·sprong doo1· geen
positieve en cont?·oleeTbare gegevens VM'antwoord wonlt, en die geldmiddelen
als telcenen en indicien beschouwen wellce
van een hoge1·e gmad van gegoedheid
doen blijken dan die wellce uit de aangifte
bliJlct van de becl?·ijfsinkomsten van die
belastingplichtige.
3° TVannee?' de administTatie steunt, als
tekenen en indicien van de inkomsten
van een belastingplichtige, op geldverhandelingen van de vrouw van die belastingplichtige, welke geldmiddelen laten
blijken waarvan de oorsprong doo1· geen
positieve en cont1·olee1'bare gegevens verantwoonl wo1·dt, is zij niet verplicht
uitleg te v1•agen aan de echtgenote van
die belastingplichtige, die niet afzonde?'lijk belast wo1·dt. (Gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 55.)
(LANDAU, T. DE BELGISCHE ST.A,AT,
MINISTER VAN FINANOIEN.)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 8 juni I964 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
(1) Cass., 12 oktober en 1 december 196 ·
(Bull. en PAsro., 1966, I, 200 en 424).

-529Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1317 tot 1324, 1536 en volgende van het Burgerlijk W etboek, 25,
§ 1, 27, 35, 55, 61, § 3, 65 en 66 van de
gecoordineerde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, doordat het bestreden arrest verkJaart dat de administratie
in haar bericht van wijziging en de fiscale
commissie in haar advies terecht gesteund
hebben op tekenen en indicien bestaande
in hoofde van de echtgenote van eiser,
tm·wijl evengemelde echtgenote, die als
van haar man onafhankelijk optrad als
werkende vennoot in een personenvennootschap, niet uitgenodigd werd de in
haar bevonden tekenen en indicien te
rechtvaardigen, te1·wijl zelfs inclien deze
tekenen en indicien bestonden dan nog
zouden zij in hoofde van de onafhankelijk optreclencle echtgenote moeten worden ingeroepen en belast, en niet in
hoofde van eiser :
Overwegende dat eiser niet aancluidt
hoe de artikelen 1317 tot 1324 van het
Burgerlijk Wetboek door het arrest zouden geschonden zijn ;
Overwegencle dat uit het arrest blijkt
dat de betwiste belastingen ten laste van
eiser gevestigd werclen en dat tegen hem
tekenen en indicien werden ingeroepen
als bewijs van een hogere graad van
gegoeclheid dan uit de door hem aangegeven inkomsten bleek, zonder dat erin
gewag wordt gemaakt, zoals het middel
het onjuist aanvoert, van tekenen en
inclicien bestaande in hoofde van de
echtgenote van eiser ;
Overwegende clat het arrest, steunende
op de feitelijke omstandigheclen welke
het aanhaalt, wettelijk kon b.eslissen dat
de geldverhandelingen van de vrouw,
welke geldmiddelen laten blijken waarvan de oorsprong door geen positieve en
controleerbare gegevens verantwoord
wordt, als indicien mochten worden ingeroepen van bedrijfsinkomsten van eiser ;
Overwegende dat hieruit voortvloeit
dat er geen reden was om aan de echtgenote van eiser uitleg te vragen, noch
om haar afzonderlijk te belasten;
Overwegende dat het middel niet kan
aangenomen worden ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1317, 1320, 1321, 1322 van
het Burgerlijk W etboek, 25, 26 en 55 ·van
de gecoordineerde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, doo1·dat het bestreden arrest elke bewijskracht weigert
aan de lening, door de vader van Landau
toegestaan aan zijn schoondochter, de

echtgenote van eiser, ondanks de uitdrukkelijke en schriftelijke verklaringen
van beide partijen, terwijl alle stukken
in het dossier wijzen op het bestaan van
deze lening, te?·w~jl in elk geval het op de
Administratie rustend bewijs van simulatie niet werd geleverd (zodat de wetsbepalingen van artikel 97 van de Grandwet en artikelen 1317, 1320, 1321 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek geschonden werden) :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat eiser aangeslagen werd na een wijzigingsbericht ontvangen te hebben en op
het eensluiclend en regelmatig advies van
de fiscale commissie, zodat hij, overeenkomstig artikel 55, § 3, van de gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen de bewijslast had van het
juiste bedrag van zijn belastbare inkomsten, en clat hij dit bewijs noch voorstelt
noch bij brengt ;
Overwegende dat de in het middel
aangehaalde grieven, derhalve, gericht
zijn tegen een overtollige reden van het
arrest;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
3 januari 1967.- 2e kamer.- Vo01'zitte?', H. van Beirs, voorzitter. - Verslaggever, H. Neven. Gelijkluidende
conclusie, H. Ganshof van der Meersch,
eerste advocaat-generaal.
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KAMER. -

3 januari 1967,

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING. NIJVERHEIDSBEDRIJF.- 0NDERNEMING VAN WER·
KEN DIE ZICH OVER VERSOHEIDENE
JAREN UITSTREKKEN. BELASTBAAR
INKOMEN VAN ELK VAN DE DIENST·
JAREN.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING.- NIJVERHEIDSBEDRIJF. WERKEN DIE OP RET
EINDE VAN EEN DIENSTJAA,R NIET OP·
GELEVERD ZIJN.- BELA,STBAAR INKO·
MEN VAN DAT DIENSTJAAR.

3°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING.- NIJVERHEIDSBEDRIJF. WERKEN IN UITVOlJlRTNG.
RAMING. KosTPRIJS DIE HOGER
IS DAN DE BIJ OVEREENKOMST VOOR DE
UITGEVOERDE
WERKEN
BEPAALDE

-530MAXIMUMPRIJS. - D E ADMINISTRATIE
NIET GERECHTIGD, TOT RAMING VAN DE
BELASTBARE GRONDSLAG, DE SCHAT·
TING NAAR DE KOSTPRIJS IN ACHT TE
NEMEN.

vVannee1· de uitvoering van een ondernerning van we1·ken zich over versclwidene ja1·en uitst1·ekt, rnoet het belastbaar
inkomen van elk jaar bepanld wm·clen
met incwhtneming vnn cle uitlcomst vnn
de rekeningen van de onclerneming op
het einde van het beschouwcle jnar, en
moeten, met het oog op het bepalen van
het belastbaa1· inkomen van dat jam· cle
werken, clie op het einde van het jam· in
uitvoe1·ing zijn, geschat wm·den ( 1).
(Gecoiirdineerde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, art. 32, § 1,
lid 1.)

1°

2° Zo cle onde1·neme1·, met betreklcing tot
we1·ken in ttitvoe1·ing vnn een bepanlcle
onderneming, slechts vannf cle vom·lopige
oplevering een zelce1·e en vnststnnncle
schulclvordering tegen de bmtwhee1· belearnt, hebben de werken die op het einde
van een dienstjam· niet opgelevenl zijn,
voor de oncle1·nerning nochtans een
waanle, welke, als clusclanig, in cle balans
client opgenornen te worden en nlcltts
tot het vo1•men van cle ttitkomst vnn het
fiscaal clienstjna1· bijdmagt (2). (Gecoiirdineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 25, § 1, en 32, § 1,
lid 1.)
3° Tot 1·aming van cle in cle becl?·ijfsbelasting van een onclernemer belastbare
g1·ondslng, mag cle administratie de
schatting van cle we1·ken in ttitvoe1·ing
niet eisen volgens de kostp?·ijs, wanneer
clie prijs hager is clan het rnaximurn van
hetgeen de oncle?·nernM·, volgens het contract, van cle bmttvheer vom· cle ttitgevoenle werken zou lcunnen bekomen (3).
(Gecoiirdineerde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, art. 25, § 1.)
(BEAUVAL, T. DE BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)

ARREST.

HET HOF ; -

Gelet op het bestreden

(1) en (3) Cass., 26 maart 1963 (Bt<ll. en
PAsiC., 1963, I, 809).
(2) Raadpl. SCHREUDER, Jmpots StW les
reve11us, Complement, nr 177, blz. 92, en het

in de vorige noot aangehaalde arrest.

arrest, op 28 jcmi 1965 door het Hof van
beroep te Gent gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schen·
ding van de artikelen 25, § 1, 1°, 26, § 1,
32, § 1, 3°, 55, § 1, van de wotten betreffende de inkomstenbelastingen gecoiirdineerd bij het besluit van de Regent
van 15 januari 1948, en 97 van de Grandwet, cloo?·elnt het bestreden arrest beslist
dat de administratie terecht bij de belastbare inkomsten van eiser voor het dienstjaar 1955 een bedrag van 34.560 frank
en voor dienstjaar 1956 een bedrag van
928.521 frank heeft gevoegd, zijnde onderscheidenlijk op 31 december 1955 en
31 december 1956, 80 t. h. van de prijs
waarop het op die data uitgevoerd werk
van een in nitvoering zijnde onderneming
te Dem·le door de bouwheer in 1957
geschat werd, 1° om de reden " dat de
kostprijs van de werken, die niet het
voorwerp van een voorlopige oplevering
uitgemaakt hadden, een zeker bestanddeel van het actief uitmaakte, dat in de
jaarlijkse balansrekening moest opgenomen worden, onverschillig of deze
kostprijs later al dan niet volledig vergeld zou worden "• a) te1•wijl geen enkele
wetsbepaling een belastingplichtige, voor
het berekenen van zijn brutoinkomen of
van zijn nettoinkomen,' oplegt als actiefbestanddeel de kosten te besohouwen die
werden gemaakt voor de uitvoering van
een werk dat niet werd aanvaard door
de bouwheer bij het afsluiten van een
dienstj aar (sohending van alle in het
middel aangeduide wetsbepalingen) ;
b) terwijl het lop end werk het voorwerp
client uit te maken •van een oprechte,
voorzichtige, te goeder trouw gedane en
juiste raming, en het arrest niet aanstipt
om welke redenen in het bijzonder die
raming in dit geval moest gelijk zijn aan
de kostprijs, en niet, of op niet gepaste
wijze antwoordt op de bewijsvoering van
eiser volgens welke, om een in uitvoering
zijnde werk te sohatten, er diende rekening gehouden te worden met faktoren
bestaande op het einde van elk dienstjaar
en eigen aan de betrokken ondernem.ing,
inzonderheid het verstrijken van de voltooiingstermijn, welke rechtens de toepassing medebracht van vertragingsboeten, de verwijten nopens erge maakselfouten en de weigering voort te gaan met
het afschouwen van het werk, en dat niet
mooht worden gesteund op cijfers die
sleohts gekend Werden na het afsluiten
van de besohouwde dienstjaren (sohending van alle in het middel aangeduide
wetsbepalingen) ; 2° om de reden, dat
daar de werken niet geweigerd waren
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in het actief van het bedrijf moest opgenomen worden ; dat eiser in gebreke blijft
dit te doen ; dat de administratis dan
ook gerechtigd was deze kostprijs te
schatten op 80 t. h. van de verkoopwaarde van de werken », a) tenvijl het
arrest, hoewel het bevestigt dat het werk
in uitvoering noodzakelijk op het actief
dient gebracht te worden voor zijn kostprijs, de in conclusie door eiser betwiste
bewering niet motiveert, dat die kostprijs
gelijk was aan 80 t. h. van de prijs die
de bouwheer slechts in 1957 aangenomen
en aan eiser na bet afsluiten der beschouwde dienstjaren aangezegd had
(schending van aile in het middel aangeduide bepalingen, inzonderheid artikel 97 van de Grondwet); b) teTwijl de
administratis de bewijslast heeft, ten
minste voor het fiscale dienstjaar 1957,
van het bedrag van de niet aangegeven
inkomsten, en het arrest, in dit geval,
zonder de regelmatigheid te betwisten
van de boekhouding van eiser, zonder
enige staving in het arrest of in de beslissing van de directem· en nietbegenstaande
het loochenen van eiser, dit bedn1g stelt
op een willekeurig percentage van sammen die aan eiser onbekend waren op
het ogenblik dat hij zijn inventarissen
van de jaren 1955 en 1956 had opgemaakt
(schending van alle in het middel aangeduide bepalingen, im;onderheid artikel 55, § 1) :
Overwegende dat uit de stukken van
de procedure blijkt dat de betwisting de
inkomsten van het jaar 1955 vanaf 14 oktober en die van het jaar 1956 tot voorwerp heeft en meer bepaaldelijk hierop
betrekking heeft dat de administratie
van de directe belastingen op het krediet
van de balans van de onderneming van
eiser voor elk van evengemelde periodes
het bedrag heeft toegevoegd van de
kostprijs van de werken, welke respectievelijk op 31 december 1955 en op 31 december 1956 voltrokken waren, doch
welke vanwege de administratie van
openbare werken niet het voorwerp waren
geweest van enige oplevering; dat de
belastbare inkomsten van die jaren door
de administratie van de directe belastingen werden verhoogd met hetzelfde
bedrag als wat bij het actief van de
onderneming toegevoegd was, en dat de
administratis de op het einde van de
jaren 1955 en 1956 voltrokken en niet
voorlopig opgeleverde werken geschat
heeft aan de prijs die in 1957 vereffend
en bepaald werd, verminderd met 20 t. h.
zodat de in acht genomen kostprijs for-

faitair op 80 t. h. van de nadien betaalde
prijs bepaald werd;
Overwegende dat het bestreden arrest
het bedrag van de voor 1955 in acht
genomen kostprijs vermindert, doch voor
het overige de beslissing van de directeur
bevestigt, welke de reclamatie van eiser
wat betreft het betwiste ptmt verworpen
had;
Overwegende dat met betrekking tot
werken in uitvoering van een bepaalde
onderneming, de aannemer slechts vanaf
de voorlopige oplevering een zekere en
vaststaande schuldvordering tegen de
bouwheer bekomt ; dat de werken die op
het einde van een dienstjaar niet opgeleverd zijn, voor de onderneming nochtans een waarde hebben, welke, als dusdanig, in de balans dient opgenomen te
worden en aldus tot het vormen van de
uitkomst van het dienstjear bijdraagt;
Overwegende dat wanneer rle uitvoering van een onderneming van werken,
zoals ten deze, zich over twee of meer
jaren uitstrekt, het belastbaar inkomen
van elk jaar moet bepaald worden met
inachtneming ve,n de uitkomst van de
rekeningen van de onderneming op het
einde van het beschouwde jaar; dat met
het oog op het bepalen van het belastbaar
inkomen van dat jaar, de werken die op
het einde van het jaar in uitvoering zijn
moeten geschat worden ;
Overwegende dat de verwijzing ;naar
de onkosten, die voor het uitvoeren van
het werk gedaan werden, een wijze van
schatting van de in uitvoering zijnde
werken is, welke toelaat dat element van
het actief te bepalen; dat de administratis nochtans de raming van die werken
volgens de kostprijs ervan niet mag eisen,
wanneer die prijs hager is dan het maxiInurn van hetgeen de ondernemer, volgens
het contract, van de bouwheer voor de
uitgevoerde werken zou kunnen bekomen;
Overwegende dat eiser in zijn conclusie aangevoerd had, eensdeels, dat na de
voor het beeindigen van de werken gestelde datum, dit is 2 november 1955,
door de administratis van bruggen en
wegen boeten automatisch zouden afgehouden worden, dat die administratis
hem tevens constructiefouten ten laste
legde en dat zij na 13 oktober 1955 geweigerd had nog voorlopige recepties te
maken, zodat eiser op het einde van de
jaren 1955 en 1956 over geen vaststaande
schuldvordering op de Staat beschikte,
doch het gevaar liep geheel het werk te
moeten afbreken, anderdeels, dat het
willekeurig was de waarde van de werken
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in uitvoering te bepalen op de werkelijk
betaalde prijs die slechts in 1957, zes
maanden na het afsluiten van de besproken jaarrekeningen gekend vverd;
Overwegende dat zo het arrest antwoordt op de opwerping van eiser betref{ende het verstrijken van de termijn
gesteld voor het beeindigen van de werken, aanleiding gevende tot afhoudingen
wegens vertraging, het geen antwoord
geeft op de overige op-werpingen van de
conclusie van eiser, namelijk op deze
afgeleid uit het verwijt omtrent constructiefouten, noch op deze betreffende
het berekenen van de inkomsten van
1955 en 1956 op elementen welke slecbts
in 1957, zes maanden na afloop van de
betrokken dienstjaren gekend werden;
Dat het arrest aldus artikel 97 van de
Grondwet schendt ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest ; beveelt dat melding van bet
tbans gewezen arrest zal gemaakt worden
op de kant van de vernietigde beslissing;
veroordeelt verweerder in de kosten ;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Brussel.
3 januari 1967.- 2e lmmer.- Voorzitte?·, H. van Beirs, voorzitter. - VerGeliJlclnirlenrle
slaggeve?', H. Neven. conclnsie, H. Ganshof van der Meerscb,
eerste advocaat-generaal.

1e KAJVIER.- 5 januari 1967.
1° WERKRBCHTERSRAAD.- WERKREOHTERSRAAD VAN BEROEP.- 0ASSATIEMIDDEL DAT AAN DE RAAD VAN BE·
ROEP VERWIJT EEN DOOR DE BEROEPER
TEGEN DE SENTENTIE V~N DE EERSTE
REOHTER VOORGEDRAGEN GRIEF NIET
TE HEBBEN UITEENGEZET. GRIEF
OP PASSENDE WIJZE BEANTWOORD,
MIDDEL NIET ONTVANKELIJK.
2° HUUR VAN WERK.- HuuR VAN
ARBEID. - BEDIENDENOONTRAOT, WEBKGEVER DIE ONWETTELIJK HET
CONTRACT VERBBEEKT ZONDER VOCRAFGA.ANDE OPZEGGING. - SENTENTIE DIE
BESLIST DAT DE VEBGOEDING BEREKEND MOET WORDEN OP GROND NIET
VAN DE BIJ HET SLUITEN VAN HET CONTRACT OVEREENGEKOMEN BEZOLDIGING,
DOOR WEL VAN DE BIJ EEN BEDING

DAT HET CONTRACT HEEFT GEWIJZIGD
OVEREENGEKOMEN BEZOLDIGING.
GEEN SOHENDING VAN DE ABTIKELEN 1273 OF 1315 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK.
1° Is niet ontvanlcel~j lc, bij gemis aan
belang, het cassatiemiddel hie?'ttit afgeleid dat cle We?'lc?·echte?·smad van beroep
een g1•ief dom· cle be1·oepe1·, eiser in cassatie, voo1·gecl1·agen niet uiteenzet, te1·wijl
de sententie in hoger be1·oep deze g1·ief
pass end beantwoonlt ( 1).
2° Schendt noch a1·tilcel 1273 noch artilcel 1315 van het Btt1·ge1·lijlc J'Vetboelc,
cle sententie die beslist dat cle ve1·goecling
Ve?'sclmldigcl doo1· cle we1·lcgeve1· clie onwettelijlc, zonder voo1·ajgaancle opzegging,
een becliendencont1·act lweft ve1'b1·olcen,
be?·elcend rnoet wo1·clen op g1·oncl niet van
cle bezoldiging van cle becliencle bij hetslniten van het contract overeengelcomen,
maar van de bezolcliging ove1·eengelcomen
bij een beding clat becloelcl cont1·act heeft
gewijzigrl.
(VENNOOTSOHAP NAAR KONGOLEES RECHT
« LA SOCIETE DE TRANSPORTS EN OOMMUN DE LEOPOLDVILLE "• T. VANDER·
SMISSEN.)
ARREST.
HET HOF;- Gelet op de bestreden
sententie, op 1 1 juni 1964 gewezen door
de W erkrechtersraad van beroep te
Brussel, kamer voor bedienden ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 77 en 123 van de wet vail 9 juli 1926
op de werkrechtersraden, 1273 en 1315
van bet B-urgerlijk W etboek, cloo1·clat de
bestreden sententie, die in dezen de beroepen beslissing bevestigt, na verklaard
te hebben dat de overmacht, door de
eisende vennootschap ingeroepen om de
verbreking van bet tussen baar en verweerder bestaande bediendencontract te
rechtvaardigen, niet bewezen was, en
dientengevolge te hebben beslist dat de
vergoeding van 105.648 frank verschuldigd was, verklaart dat deze vergoeding
niet in Kongolese maar in Belgische franken moet worden uitgekeerd, op grond
hiervan dat partijen, na de terugkeer van
verweerder naar Belgie, bij een stilzwij(1) Cass., 15 oktober 1964 (Bull. en PAsiC.,
1965, I, 165) en noot 2, biz. 166; raadpl. cass.,
28 oktober 1966, supm, blz. 285.
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Kongolese franken die oorspronkelijk
voor de bezoldiging in het. bediendencontract bepaald waren, door Belgische
franken vervangen hebben, te~·wijl, ee1·ste
onde?·rleel, eiseres in de conclnsie die namens haar in hoger beroep regelmatig is
ingediend, deed g0lden dat " aangezien
eiseres een vennootschap naar Kongolees
recht is, met maatschappelijke en administratieve zetel in Kongo, het beginsel
dat de schnlden haalbaar zijn, bij artikel 145 van het Kongolees Burgerlijk
W etboek, hoek III ingesteld, hetwelk
krachtens het beding 19 van het bediendencontract, toepasselijk is op het onderhavige geval, zich ertegen verzet dat de
mnnt voor de betaling verschilt van de
1nnnt van haar nationaliteit en maatschappelijke zetel ,, en te1•wijl de sententie zelfs geen beknopte samenvatting
behelst van het door eiseres ingeroepen
middel zodat het voor het Hof onmogelijk
is zijn .toezicht nit te oefenen, aangezien
de sententie niet in overeenstemming is
met de bepalingen van de artike1en 77
en 123 van de wet van 9 jnli 1926 op de
werkrechtersraden (schending van de
artikelen 97 van de Grondwet, 77 en 123
van de wet van 9 jnli 1926 op de werkrechtersraden); te1·wijl, tweede onde1·deel,
de sententie in geen enkele van haar
overwegingen op dit middel geantwoord
heeft en dns niet met redenen · is 01nk1eed
(schending van artikel 97 van de Grandwet); derde onde1·deel, de door de sententie soeverein vastgestelde feitelijke omstandigheden het bewijs niet impliceren
dat bij de eiseres de wil aanwezig was om
de vervanging van de Kongolese door
de Belgische frank in het algemeen aan
te nemen als voorwerp van de verbintenis,
wat eiseres nitdrnkkelijk betwistte, zodat
de sententie niet aantoont dat de schnldvernienwing werkelijk nit de handeling
blijkt (schending van de artikelen 97
van de Grond.wet, 1273 en 1315 van het
Burgerlijk Wetboek) :
W at de eerste twee onderdelen betreft :
Overwegende dat de sententie, om te
beslissen dat de vergoeding in Belgische
en niet in Kongolese franken nitgekeerd
moet worden, hoewel ze in beginsel berekend moest worden op grond van een
bezoldiging die, krachtens het bediendencontract, in Kongolese franken betaalbaar was, stennt hierop dat eiseres aan
verweerder sedert zijn terngkeer . naar
Belgie zijn bezoldiging in Belgische franken nitgekeerd heeft, en dat '' bewezen is
dat partijen bij een stilzwijgende maar

vaststaande overeenkomst sedert jnli
1960 de bezoldiging hebben willen berekenen in Belgische franken, in plaats van in
Kongolese franken, zoals oorspronkelijk
in het werknemerscontract bepaald
was»;

Overwegende dat de werkrechtersraad
van beroep, die steunt op de wijziging
die sedert jnli 1960 in de contractnele
betrekkingen tnssen partijen ingetreden
is, aldns passend heeft geantwoord op het
verweer door eiseres in haar conclusie
in hoger beroep afgeleid nit het beginsel
dat de schnldan haalbaar zijn, hetwelk
nit hun oorspronkelijke contractuele
betrekkingen bleek ;
Dat het tweede onderdeeel van het
middel derhalve feitelijke grondslag mist,
zodat het eerste onderdeel, waarin de
sententie verweten wordt zelfs geen beknopte samenvatting te behelzen van
bedoeld verweer dat eiseres voor de
werkrechtersraad van beroep had voorgedragen, niet ontvankelijk is wegens het
ontbreken van belang ;
W at het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat de rechter, nu hij
vaststelde dat partijen sedert juli 1960
door een wijziging van hun oorspronkelijk
contract Belgische franken hadden aangenomen voor het berekenen van de
bezoldiging van verweerder, daaruit heeft
kunnen afleiden zonder enige in het middel aangeduide wetsbepaling te schenden,
dat de vergoeding die aan verweerder
verschuldigd is wegens het verbreken
door eiseres, op 27 augustus 1960, van het
contract, en die gelijk is aan zes maanden
bezoldiging, in Belgische franken betaald
moest worden ;
Dat dit onderdeel van het middel naar
recht faalt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
5 januari 1967.- 1e kamer.- Voo?'zitter, H. Bayot, eerste voorzitter. Ve~·slaggeve~·, H. Perrichon. Gelijkluirlende conclusie, H. R. Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. - Pleite1·s,
HR. Ansiaux en Bayart.

1e KAMER. -

5 januari 1967,

10 PLEITBEZORGER. -RECHT VAN
POSTULATIE EN VAN RET NEMEN VAN

-534CONCLUSIE VOOR DE RECHTBANK VAN
EERSTE AANLEG RECHTDOENDE IN BURGERLIJKE ZAKEN.- RECHT DAT UITSLUITEND TOEBEHOORT AAN DE PLEITBEZORGERS BIJ DIE RECHTBANK.- BEPALING VAN OPENBARE ORDE.

2°

CASSATIEMIDDEL. BURGERLUKE ZAKEN.- MIDDEL HIERUIT AFGELEID DA.T DE VERBINTENIS VAN EEN
HANDELAAR, ALTHANS GEDEELTELIJK,
GEEN VERBAND HIELD MET DE HANDEL.
HANDELSKARAKTER VAN DE VERBINTENIS NIET VOOR DE RECHTER BETWIST. MIDDEL DAT RECHT EN
FElTEN VERMENGT. MID DEL NIET
ONTVANKELIJK.

l

H et ar·tikel 94 van de wet van 2 7 ventose
jaar VIII, kmchtens hetwelk de pleitbezo1·ge1's bij de rechtbanlc van eerste
aanleg « uitsluitend het recht hebben te
post~tler·en en conclusies te nemen " v661·
die 1'echtbanlc J'echtdoencle in b~wgerlij ke
zaken, is een bepaling van openbare
orde (I). (Impliciete oplossing.)

0

2° Vermengt 1·echt en feiten en is, bijgevolg,
niet ontvanlcelijlc, het middel hie1·uit
afgeleid dat, indien de verweer·der v66r·
de rechte1· in feitelijlce aanleg een handelaaJ· is, de cloo1· hem aangegane ver·bintenis, althans gedeeltelijlc, geen verband
hield met de handel, ter·wijl het handelslcamkte1' van de ve1·bintenis niet wercl
betwist v661· die rechter.
(AREND, T. FELIX.)

ARREST.
.HET HOF ; Gelet op de bestreden
arresten, op 29 oktober 1962, 24 februari
1965 en 26 mei 1965 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 93, 94 van de wet
van 27 vent6se jaar VIII op de inrichting
van de rechtbanken, 61, inzonderheid 1°,
75, 76 (koninklijk besluit munmer 300
van 30 maart 1936, artikel 5), 85 van het
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering,

(1) Dit karakter van openbare orde blijkt
ook uit de artikelen 75 en 149 van het Wethoek van burgerlijke rechtsvordering. In dezelfde zin, cass. fr., 10 februari 1913 (Si1·ey,
1913, I, 208) ; DALLOZ, Repm·toi1•e de p1•ocedw·e
civile et commm·ciale, V 0 Avmte, nr 57.

1 van het decreet van 19 juli 1810 houdende strafbepalingen tegen hen die
schuldig worden bevonden aan ongeoorloofde postulatie en tegen hun medeplichtigen, 33, inzonderheid lid 2, van de
wet van 18 juni 1869 op de rechterlijke
inrichting, 2 (wet van 3 juli 1956, artikel 2), inzonderheid laatste lid, van de
wet van 15 december 1872 houdende de
titels I tot lV van hoek I van het Wethoek van koophandel en 12, inzonderheid 1°, van de wet van 25 maart 1876
houdende titel I van het voorafgaand
hoek van het W etboek van burgerlijke
rechtsvordering, welk artikell2 gewijzigd
is bij artikel 4 van het koninklijk besluit
nummer 63 van 13 januari 1935 en bij
artikel 4 van de wet van 3 juli 1956,
door·dat, hoewel het vaststaat dat verweerder, naar luid van het exploot van
rechtsingang, eiser heeft gedagvaard tot
betaling van een saldo van honoraria,
dat, naar hij beweerde, hem verschuldigd
was voor de regeling van de geschillen
van eiser persoonlijk en van de vennootschappen die laatstgenoemde bestuurde,
waarin hij belangen had en waarvoor hij
zich sterk had gemaakt, en na erop te
hebben gewezen dat het geschil slaat op
de eis van verweerder tegen eiser, strekkende tot betaling van honoraria die
zogenaamd verschuldigd zijn voor de
regeling van de geschillen van eiser persoonlijk en van de vennootschappen die
laatstgenoemde bestuurde en waarvoor
hij zich sterk had gemaakt, het bestreden
arrest van 29 oktober 1962 het oorspronkelijk hager beroep en het incidenteel
beroep ontvangt, die respectievelijk door
verweerder en door eiser zijn ingesteld
tegen een vonnis van de Rechtbank; van
eerste aanleg te Nijvel, rechtdoende in
handelszaken, die over de zaak ten grande
had uitspraak gedaan, vervolgens de
heropening van de debatten beveelt en
partijen beveelt zich nader te verklaren
over feitelijke gegevens met betrekking
tot het geschil zelf, en cloordat de bestreden arresten van 24 februari 1965 en
26 mei 1965 uitspraak doen over de
gegrondheid van de hogere beroepen,
te1·wijl eiser, door aan verweerder de
waarneming toe te vertrouwen van zijn
twistzaken, alsmede van de geschillen
van de vennootschappen die hij bestuurde, waarin hij belangen had en
waarvoor hij zich sterk had gemaakt,
geen daden heeft verricht die als daden
van koophandel zijn aangemerkt noch
louter commerciele verbintenissen heeft
aangegaan (schending van de artikelen 2
van de wet van 15 december 1872, ge-
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3 juli 1956, en 12, inzonderheid 1°, van
de wet van 25 maart 1876, gewijzigd
bij de artikelen 3 van het koninklijk
besluit nummer 63 van 13 januari 1935
en 4 van de wet van 3 juli 1956), terwijl
de rechtbank van eerste aanleg derhalve
het geschil. niet kon beslechten overeenkomstig de bepalingen die de rechtbanken
van koophandel beheersen (schending van
artikel 33, inzonderheid lid 2, van de wet
van 18 juni 1869) daar de partijen door
pleitbezorgers moeten worden vertegenwoordigd, wier ambtelijke tussenkomst
door voorschriften van openbare orde
wordt vereist (schending van de artikelen 93, 94 van de wet van 27 vent6se
jaar VIII, 61, inzonderheid 1°, 75, 76
en 85 van het Wetboek van burgerlijke
rechtsvordering, genoemd artikel 76 zoals
het werd vervangen bij artikel 5 van het
koninklijk beslillt nummer 300 van
30 maart 1936, en 1 van het decreet van
19 juli 1810), waaruit volgt dat de voor
de eerste rechter gevoerde procedure,
alsmede het beroepen vonnis met een
nietigheid van openbare orde waren getroffen die de bestreden arresten en,
inzonderheid, dat van 29 oktober 1962,
zich hebben toegeeigend (schending van
alle hierboven aangeduide bepalingen) :
Overwegende dat uit de regelmatig aan
het Rof voorgelegde processtukken blijkt
dat verweerder eiser heeft gedagvaard
voor de Rechtbank van eerste aanleg te
Nijvel, die, bij ontstentenis van een
rechtbank van koophandel in het arrondissement, aldaar de rechtsmacht in
handelszaken uitoefent ;
Dat deze rechtbank het geschil heeft
beslecht overeenkomstig de bepalingen
die de rechtbanken van koophandel beheersen, zoals bij artikel 33 van de wet
van 18 juni 1869 wordt bepaald;
Overwegende dat het middel staande
houdt dat de rechtbank van eerste aanleg
in het onderhavige geval, gelet op de
aard van de verbintenissen van eiser
jegens verweerder haar burgerlijke rechtsmacht had moeten uitoefenen, en dat
bijgevolg, aangezien partijen voor de
rechtbank niet door een pleitbezorger
vertegenwoordigd geweest zijn, de procedure nietig is ;
Overwegende dat het handelslmrakter
van de verbintenissen welke eiser, die
handelaar is, heeft aangegaan jegens
verweerder en waarvan laatstgenoemde
in rechte de uitvoering vordert, voor de
rechter in feitelijke aanleg niet betwist
werd;
Dat naar luid van het laatste lid van

artikel 2 van het W etboek van koophandel als daden van koophandel worden
aangemerkt « elke verbintenis van lwoplieden, om het even of ze slaat op onroerende of op roerende goederen, tenzij
bewezen is dat ze een oorzaak heeft die
vreemd is aan de koophandel » ;
Overwegende dat het middel steunt op
de bewering dat de verbintenissen van
eiser jegens verweerder « niet ]outer
commercieel waren "• dit wil zeggen,
zoals de uiteenzetting van het middel
preciseert, dat de voornoemde verbintenissen, althans gedeeltelijk, geen verband
hielden met de handel van eiser ;
Overwegende dat het onderzoek van
het middel het Hof zou verplichten feitelijke gegevens na te gaan ; dat aldus recht
en feiten vermengd zijn in het middel,
hetwelk derhalve niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
5 januari 1967.- 1e kamer.- Voorzitter, H. Bayot, eerste voorzitter. Verslaggeve1·, R. Perrichon. Gelijkluidende conclusie, R. R. Rayoit de Termicourt, procureur-generaal. - Pleiters,
HH. Fally en Faures.

1e
1°

2°

KAMER. -

5 januari 1967,

BEWIJS. SCHRIFTELIJK BEWIJS.
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. BURGERLIJKE ZAKEN. BESLISSING
HIElWP GEGlWND DAT EEN FElT DOOR
DE P ARTIJEN NIET WORDT BE TWIST.
00NCLUSIE VAN EEN PARTIJ DIE
HET BESTAAN VAN DIT FElT BETWIST.
MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT
VAN DIE CONCLUSIE.
ZAAKWAARNEMING. -

BEGRIP.

1° Schendt de bewijskmcht van de conclusie

van een pa1·t~j, die een feit betwist, het
vonnis hierop gegrond dat dit feit niet
wo1·dt betwist door de partijen (1).
2° Miskent het wettelijk beg1•ip van zaak-

waarneming niet, de rechte1· die zulke
waameming hieruit afleidt dat de eigenaa1' van een g1·ond, wam·op een die1•
1·ondzwierj, na het in een stal geplaatst
(1) Oass., 13 april 1964 (Buli. en PAsrc.,
1964, I, 885).
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e1·van venvittigd te hebben, het diM' tijdelijk verzorgd en gevoed heeft, terwijl de
e-igenaar geen gevolg aan die ve1·wittiging gegeven had. (Burgeri. Wetb.,
art. 1372.)
(KLEIN, T. CASTEL.)

ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 20 mei 1964 in laatste aanleg
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Bergen ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1315, 1319,
1320, 1322, 1382, 2279, lid 2, van het
Burgerlijk W etboek en 97 van de Grandwet, doorclat het bestreden vonnis de
hoofdvordering tot betaling van de
tegenwaarde van een vaars die aan eiser
toebehoorde en waarvan verweerder
sinds 20 juli 1961 houder was, daar hij ze
rondzwervend op zijn land had aangetroffen, niet gegrond heeft verklaard,
omdat " het niet wordt betwist dat het
dier is gestorven in de stal van verweerder
waar het door het vilbeluik is weggehaald '' en " eiser in gebreke blijft de
schuld van verweerder te bewijzen en
zodanig bewijs trouwens niet aanbiedt "•
te1·wijl eiser in zijn regelmatig voor de
rechter genomen conclusie enerzijds betoogde ... " dat het niet bewezen is ... dat
dit dier op 16 februari 1962 gestorven is;
dat eiser niet aangemaand werd om aanwezig te zijn . .. bij de vaststelling van
zijn verlies ; dat verweerder derhalve
voor alles moet bewijzen dat de vaars
waarvan hij zich meester heeft gemaakt,
wel degelijk het dier is dat door het
vilbeluik te Roosbeek is weggehaald daar
de door die inrichting afgeleverde verklaring niet bewijst dat het noodzakelijk
om het dier van eiser gaat ; . .. dat verweerder immers het verlies van een zijner
dieren te baat kan hebben genomen om
te doen geloven dat het de vaars van
eiser betrof nadat eerstgenoemde het
dier had verkocht " en, anderzijds, " dat
eiser zolang het bewijs van het verlies
van zijn vaars niet geleverd is, ertoe niet
gehouden is te bewijzen dat verweerder
daarvoor verantwoordelijk is en integendeel gerechtigd is het dier terug te vorderen of de tegenwaarde ervan te eisen " ;
terwijl het vonnis, wanneer het aan eiser
een erkentenis toeschrijft die niet in zijn
conclusie voorkwam, de bewijskracht

van deze conclusie miskend heeft (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk W etboek) en bovendien, wanneer het eiser verwijt het bewijs
van de schuld van verweerder niet te
leveren of aan te bieden, zonder te antwoorden op het middel waarbij eiser
beweerde dat de last van het bewijs niet
op hem rustte, aangezien hij geweigerd
had het dier dat het vilbeluik bij verweerder weggehaald had als het zijne
te erkennen, het artikel 97 van de Grandwet geschonden heeft, alsmede, voor zover als nodig, de wettelijke regels inzake
de bewijslast in burgerlijke zaken (artikelen 1315 en 1382 van het Burgerlijk
Wetboek) en inzake het recht van terugvordering van eiser (artikel 2279, lid 2,
van het Burgerlijk W etboek) :
Overwegende dat het bestreden vonnis, mn de vordering van eiser tot betaling van het bedrag "van 18.000 frank,
wat de tegenwaarde is van een hem toebehorende vaars waarvan verweerder
sinds 20 juli 1961 houder was, daar hij
ze rondzwervend op zijn land had aangetroffen ,, ongegrond te verklaren, hierop stecmt " dat het niet wordt betwist dat
het dier in de stal van verweerder is
gestorven waar het door het vilbeluik is
weggehaald ,, en "dat eiser in gebreke
blijft de schuld van verweerder te bewij.
zen en zodanig bewijs trouwens niet aanbiedt ";
Overwegende dat het vonnis aldus
enerzijds de bewijskracht miskent van de
conclusie waarbij eiser betwistte dat het
dier, dat op 16 februari 1962 gestorven
is en door het vilbeluik is weggehaald,
noodzakelijk het zijne was en anderzijds,
niet antwoordt op de conclusie waarin
eiser deed gelden "dat zolang het bewijs
van het verlies van zijn vaars niet geleverd is, hij ertoe niet gehouden was aan
te tonen dat verweerder daarvoor verantwoordelijk is " ;
Dat het middel gegrond is;
Over het eerste en het derde middel,
het eerste, afgeleid uit de schending van
de artikelen 1319, 1320, 1322, 2228, 2229,
2230, 2232, 2233 en 2279, lid I, van het
Burgerlijk ·wetboek, cloorclat het bestreden vonnis, ofschoon het erop wijst dat
uit de artikelen 68 en 75 van het Veldwetback volgt dat de eigenaar die op
zijn erf dieren aantreft die er schade
aanrichten niet meer het recht heeft het
in beslag te nemen of te doen verkopen,
maar << een beroep moet doen op de veldwachter " en dat de vordering van eiser
strekt tot betaling van de tegenwaarde
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waarvan verweerder sinds 20 juli 1961
houder was, « daar hij ze rondzwervend
op zijn land had aangetroffen ,, wegens
welk feit eiser trouwens op 8 februari
1962 veroordeeld werd door de Politierechtbank te Zinnik, zijn beschikkend
gedeelte hierop grondt « dat de gegevens
van het strafdossier (... het dier is op
16 februari 1962 in de stal van verweerder
gestorven ... ) bewijzen dat verweerder
geen eigenaar te kwader trouw was,,
teTwijl verweerder in zijn verklaring van
6 april 1962, voorhanden in voormeld
strafdossier (proces-verbaal nr 464 van
de rijkswacht te Ecaussinnes), zegde
«In juli 1961 heb ik een kalf dat aan
Klein (eiser) toebehoorde en dat op mijn
land rondzwierf, mee naar huis geleid.
Daar dit feit zich toen meermaals voordeed en ik vroeger door de veldwachter
reeds verzocht werd de rondzwervende
dieren van Klein voorlopig bij mij te
stallen, heb ik ook ditmaal zo gehandeld.
Klein werd de volgende dag reeds verzocht zijn dier te komen terughalen. Hij
heeft dat nooit gedaan en dit geschil is
door de Politierechtbank te Zinnik behandeld. Ik vroeg Klein 25 frank per dag
voor het onderhoud van zijn die1·. Klein
heeft nooit willen toegeven zodat zijn
dier bij mij gebleven is van juli 1961 tot
16 februari 1962, toen ik het in de stal
dood heb gevonden ... " waaruit volgde
dat verweerder, verre van een bezitter
te goeder trouw te zijn, onrechtmatige
houder was van het aan eiser toebehorende dier, teTw~jl de motivering van het
bestreden vonnis derhalve een miskenning inhoudt van de bewijskracht van
het strafdossier alsook van het voormelde
vonnis van 8 februari 1962 (schending
van de artikelen 1319, 1320, en 1322 van
het Burgerlijk Wetboek) en van de wetsbepalingen inzake bezit te goeder trouw
(schending van de andere in het middel
aangeduide wetsbepalingen) ; het derde,
afgeleid uit de schending van de artikelen 1372 van het Burgerlijk Wetboek en
97 van de Grondwet, dooTdat het bestreden vonnis de tegenvordering van verweerder t.ot betaling van een vergoeding
voor verzorging en stalling van 20 juli
1961 tot 16 februari 1962, v:an de aan
eiser toebehorende vaars, heeft toegewezen op grond << dat eiser in de tegenvordering het dier gedurende die tijd
heeft verzorgd en aldus eens anders zaak
waargenomen heeft, wat hem recht geeft
op een billijke vergoeding ,, en hieraan
toevoegde " dat eiser zijn dier diende
terug te halen ; dat hij trouwens niet be-

twist dat hij ervan verwittigd werd dat
zijn dier zich bij verweerder bevond ; dat
laatstgenoemde er niet toe gehouden was
eiser in gebreke te stellen ,, te1·wijl eiser
in zijn conclusie gesteld had, om zich
tegen de tegeneis te verweren, « .. • dat
verweerder zich meester gemaakt had
van de vaars en ze onder zich had gehouden tegen de wil in van eiser " en « dat
hij de vaars van eiser niet moest stallen
en voeden, maar ze hem integendeel had
moeten teruggeven ,, dewijl de toestemming van de eigenaar een noodzakelijke
voorwaarde van zaakwaarneming is en
het vonnis, door te verklaren dat een
dergelijke zaakwaarneming aanwezig is
buiten de wettelijke voorwaarden (schending van artikel 1372 van het Burgerlijk
Wetboek) en door niet passend te antwoorden op het door eiser in zijn conclusie voorgesteld middel (schending van
artikel 97 van de Grondwet), het de in het
middel aangeduide wetsbepalingen geschonden heeft :
Overwegende, enerzijds, dat het vonnis
niet beslist dat verweerder een « bezitter
te goeder trouw " is ; dat, na de bewering
van eiser als zou verweerder te kwader
trouw zijn, verworpen te hebben, het
vaststelt dat laatstgenoemde de vaars
die aan eiser toebehoorde, voor diens
rekening onder zich hield ;
Overwegende, anderzijds, dat het erop
wijst dat eiser, die reeds de eerstvolgende
dag ervan verwittigd was dat de vaars
zich bij verweerder bevond, ze diende
terug te halen, wat hij niet deed, en
beslist dat verweerder, eiser in de tegenvordering, door in deze omstandigheden
de bedoelde vaars te verzorgen, « een
zaakwaarneming gedaan heeft, wat hem
recht geeft op een billijke vergoeding " ;
Overwegende derhalve dat het vonnis
noch de bewijskracht van de in het eerste
middel vermelde alde noch het wettelijk
begrip van de zaakwaarneming miskend
heeft en op de conclusie, in het derde
middel aangehaald, passend geantwoord
heeft;
Dat de middelen niet kunnen aangenomen worden ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, in zover het over de vordering
van eiser uitspraak doet ; verwerpt de
voorziening voor het overige ; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; veroordeelt eiser
en verweerder elk in de helft van de
kosten; verwijst de aldus beperkte zaak
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Doornik.
5 januari I967.- Ie kamer.- Voo1'·
zitte1', H. Bayot, eerste voorzitter. Ve1•slaggevm·, H. Perrichon. Gelijkluidende conclusie, H. R. Hayoit de Termicourt, procurem·-generaal. - Pleite1',
H. Dassesse.

I e KAMER. -

6 januari 1967.

I° CASSATIEMIDDELEN.- BuRGER·
LIJKE ZAKEN.- MIDDEL DAT STEUNT
OP EEN DOOR DE REOHTER BEGANE
REOHTSDWA,LING. VERGISSING DIE
DE WETTELIJKHEID VAN DE BESLISSING
NIET AANTAST.- MIDDEL VA.N BELANG
ONTBLOOT.

2°

KLEINE LANDEIGENDOM.
NATIONALE MA.ATSCHA.PPIJ VOOR DE
KLEINE LANDEIGENDOM.- MAOHTEN.

I 0 Is niet ontvankelijk, bij geb1•ek aan

belang, het rnidclel wellc de Techte1' ve1·wijt
een 1'echtsdwaling begaan te hebben zo
z~i zoncle1· invloed blijft op de wettelijkheid ·can de best1·eclen beslissing (I).
2° De N ationale rnaatschappij voo1· de
kleine lancleigenclom mag, ten eincle
haa1· doel te be1·eiken, bij openba1·e ve1·koping, een gedeelte van de doo1' haa1' onteigende g1•ond vm·kopen. (Koninkl. besl.
nr I20 van 27 februari I935, waarbij
een nationale maatschappij voor de
kleine landeigendom wordt opgericht,
gewijzigd bij het koninklijk besluit
van 5 april I958, art. I en 2.)
(CROONEN EN HOLEMANS, T. NATICNALE
MAATSCHAPPIJ VAN DE KLEINE LAND·
EIGENDOM.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 24 mei I965 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen II van de
Grondwet, I, 23 van de wet van I7 april

(1) Cass.,

blz. 50.

12

september

1966,

sup1·a,

I835 op de onteigening ten algemenen
nutte, I van de wet van 27 mei I870
houdende vereenvoudiging van de bestuurlijke formaliteiten inzake van onteigening ten algemenen nutte, I van de
besluitwet van 3 februari I947 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende
omstandigheden inzake van onteigening
ten algemenen nutte, 3, 5 van het koninklijk besluit nr I20 van 27 februari
I935 waarbij een Nationale Maatschappij
voor kleine landeigendmn wordt opgericht, bevestigd bij de wet van 4 mei
I936, I382 en I383 van het Burgerlijk
Wetboek, doonlat, nu het vaststaat dat
het perceel, gelegen te Begijnendijk, er
gekadastreerd, wijk B, nr 445 c, waarvan
de onteigening ten laste van de eisers
door verweerster was vervolgd uit lu·acht
van een koninklijk besluit van 9 april
I952 met het oog op het aanleggen van
kleine landeigendonnnen, in I954 gedeel·
telijk uit de hand verkocht werd door
verweerster aan de aanpalende eigenaar
die ermede zijn woonhuis heeft kmmen
vergroten, het bestreden arrest de vordering van de eisers, gestem1d op de
artikelen 23 van de wet van I7 april
I835, I382 en I383 van het Burgerlijk
Wetboek en strekkende tot teruggave
van het goed of tot betaling van schadevergoeding, verwerpt op de gronden,
« dat zo bet waar is dat de wet geen
onderscheid maakt tussen gehele of gedeeltelijke verwezenlijking, het ... toch
vaststaat dat slechts een smalle spie van
I meter tot I,50 meter breedte op 30 meter lengte verkocht werd aan een aanpalende eigenaar; dat men bezwaarlijk,
onder voorwendsel dat de verkoping niet
beantwoordt aan het maatschappelijk
doel van appellante, hiertegen kan inbrengen dat andere doelmatige maatregelen hadden kunnen getroffen worden; dat
overigens het niet te aanvaarden valt
dat de onteigening op de meter na zou
moeten beperkt blijven tot het strikt
noodzakelijke, wat te meer klemt daar
gel:ntimeerde zelf de eerste zou geweest
zijn om te protesteren indien men van
zijn tuin van 70 centiaren slechts 37 centiaren en niet de totale 70 centiaren had
onteigend ; .. . dat men eveneens tevergeefs opwerpt dat de verkoop uit de hand
geschiedde; dat geen andere liefhebber
zich bij gebeurlijke openbare verkoping
hiervoor zou hebben aangemeld; dat
Gijsemans overigens niet eigenaar is van
een handelshuis, zoals verkeerdelijk door
gel:ntimeerde gezegd werd, maar van een
private woning », te1·wfil, ee1·ste oncle1·deel,
krachtens artikel II van de Grondwet
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de onteigening slechts wettig is in zover
dat een reden van algemeen nut haar
rechtvaardigt en derhalve het besluit
van algemeen nut, bedoeld door de artikelen 1 van de wet van 17 april 1835,
1 van de wet van 27 mei 1870 en 1 van
de besluitwet van 3 februari 1947, niet
mag slaan op het deel van een goed dat
niet nodig is tot bereiking van het doel
van algemeen nut en, in voorkomend
geval, moet beperkt zijn tot een gedeeltelijke inneming, onder voorbehoud van
de vergoeding welke aan de onteigende
persoon toekomt voor de waardevermindering van het overblijvende deel, waaruit volgt dat ten deze de onteigening,
door artikel 3 van het koninklijk besluit
nr 120 van 27 februari 1935 bepaald,
normaal niet het gehele perceel kon omvatten ; tweecle oncle?·cleel, daar verweerster
aan een gedeelte van het onteigende perceel niet de bestemming had gegeven met
het oog waarop zij het had onteigend,
zij het niet mocht verkopen uit de hand
doch, integendeel, hetzij de verstrijking
van de termijn van tien jaar moest afwachten om het openbaar te koop te
stellen met het oog op een zelfde bestemming, overeenkomstig artikel 5 van
meergemeld koninklijk besluit, hetzij
het aan de eisers moest teruggeven of
althans hen in staat moest stellen het
terug te kopen bij toepassing van artikel 23 van de wet van 17 april 1835 en,
bij gebreke hiervan, hen schadeloos moest
stellen overeenkomstig de artikelen 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek :
Overwegende dat de vordering van de
eisers, ingesteld op grond van artikel 23
van de wet van 17 april 1835 betreffende
de onteigening ten algemenen nutte, er
toe strekte, zoals zij in de conclusie van
de eisers voor het hof van beroep nader
bepaald werd, verweerster tot schadevergoeding te horen veroordelen om, v66r
de verkoop van zekere delen van door
haar onteigende percelen, de eisers niet
in de mogelijkheid gesteld te hebben hun
recht van wederinkoop uit te oefenen;
Overwegende dat het arrest impliciet
aanneemt dat het in het middel bedoelde
deel van het perceel nr 445c niet gebruikt werd voor de werken van algemeen nut waarvoor het onteigend werd ;
Overwegende dat het middel de overwegingen van het arrest kritiseert, luidens
welke, enerzijds de onteigening niet op de
meter na moet beperkt blijven tot het
strikt noodzakelijke, en anderzijds tevergeefs opgeworpen wordt dat de verkoop
uit de hand geschiedde ;

Overwegende dat bedoelde beschouwingen vreemd zijn aan het geschil dat
uitsluitend sloeg op het uitoefenen, door
de eisers, van het bij artikel 23 van de
wet van 17 april 1835 toegekende recht,
en derhalve geen invloed kunnen hebben
op de wettelijkheid van de beslissing ;
Dat het middel dienaangaande, bij
gebrek aan belang, niet ontvankelijk is ;
Overwegende dat, in zoverre het middel de schending aanvoert van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek, het arrest niet constateert dat
verweerster een font begaan heeft die
de eisers schade zou berokkend hebben;
Dat het onderzoek van het middel het
Hof derhalve zou verplichten feitelijke
elementen na te gaan ; dat het middel,
waarin recht en feiten vermengd worden,
niet ontvankelijk is ;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen l, inzonderheid 4° en 5°, en 2 van het koninklijk
besluit nr 120 van 27 februari 1935
waarbij een Nationale Maatschappij voor
de kleine landeigendom wordt opgericht,
bevestigd door de wet van 4 mei 1936,
evengemelde artikelen 1 en 2 zoals zij
vervangen zijn onderscheidenlijk bij
de artikelen 1 en 2 van het koninklijk
besluit van 5 april 1958, 23 van de wet
van 17 april 1835 op de onteigening ten
algemenen nutte, 1382 en 1383 van het
Burgerlijk "\'Vetboek, doonlat, nu hot
vaststaat dat het peroeel bouwgrond,
gelegen te Begijnendijk, er gekadastreerd,
wijk B, nr 443 g, waarvan de onteigening
ten laste van de eisers was vervolgd door
verweerster uit kraoht van een koninklijk
besluit van 9 april 1952 met het oog op
het aanleggen van kleine landeigendommen, ten dele verkooht werd op 10 november 1958 bij openbare aanbesteding,
onder de bijzondere voorwaarde dat " de
kopers verbinden zioh ertoe op de aangekoohte gronden een handelshuis te
bouwen ,, het bestreden arrest de vordering van eisers, gesteund op de artikelen 23 van de wet van 17 april 1835,
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek
en strekkende tot terugverkoop van het
goed of tot betaling van sohadevergoeding, verwerpt op de gronden dat, luidens
artikel 1, 4°, van het koninklijk besluit
van 5 april 1958, het behoort tot het
doel van de Nationale Maatsohappij voor
de kleine landeigendom, " voor zover de
erkende maatschappijen baar bouwprogramma niet uitvoeren, te zorgen voor de
bouw van gebouwen of gedeelten van
gebouwen van maatschappelijk of gemeenschappelijk belang die noodzakelijk
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kleine landeigendommen ,, dat het karakter van noodzruak, behoudens klaarblijkelijk misbruik, vastgesteld wordt
bij soevereine ,appreciatie door de maatschappij, welke haar programma tot
aankopen en oprichten van complexen
aan de goedkeuring van de Minister van
volksgezondheid voorlegt, dat de oprichting van ·winkels minstens sporadisch in
kleine landeigendomcomplexen aan het
sociaal doel van de Nationale lVlaatschappij beantwoordt, dat in de meeste
complexen van enig belang een handelscentnml noodzakelijk is voor het ontstaan van zulke woonwijk en hiermede
een entiteit vormt, dat verweerster, ook
vormelijk gezien, niet te kort kwam aan
hare verplichtingen, dat artikel 2 van het
koninklijk besluit van 5 april 1958 immers bepaalt dat ten einde haar doel te
bereiken verweerster ook ougebouwde
eigendommen mag verkopen bij openbare
aanbesteding, wat geschiedde, tenvijl uit
artikel 1, 4°, van het koninklijk besluit
nr 120. van 27 februari 1935, zoals dit
artikel is vervangen bij artikel 1 van het
koninklijk besluit van 5 april1958, blijkt
dat de bouw, op een terrein onteigend
met het oog op het aanleggen van een
gehouw van maatschappelijk of gemeenschappelijk belang hinnen een complex
van kleine landeigendommen, alleen door
een erkende maatschappij of door de
Nationale lVlaatschappij voor de kleine
landeigendom mA,g verwezenlijkt worden,
waarbij deze bovendien het beheer van
dat gebouw of dat gedeelte van gebouw
1noet toevertrouwen aan een erkende
ffiaatschR,ppij en het beheer daarvan
moet waarnemen zolang de akte van
lastgeving of afstand niet is opgemaakt,
waaruit volgt dat de bouw van een geheel
dergelijk gebouw of van een gedeelte
daarvan niet mag worden uitgevoerd door
een koper aan wie de onteigende grond
zou verkocht worden, daar dergelijke
verkoop niet wordt toegestaan door artikel I, 5°, en evenmin, zo hij bij openbare
aanbesteding geschiedt, door artikel 2
van het koninklijk besluit nr 120 van
27 februari 1935, zoals deze artikelen zijn
vervangen bij de artikelen 1 en 2 van het
koninldijk besluit van 5 april 1958 :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat verweerster een deel van het perceel
nr 443 g bij openbare verkoping verkocht
heeft onder de voorwaarde dat de kopers
op de aangekochte grond een handelshuis
bouwen; dat het beslist, zonder dienaangaande aangevallen te worden, dat
de oprichting van winkels minstens spo-

radisch in kleine complexen van landeigendom aan het sociaal doel van verweerster beantwoordt ;
Overwegende dat, krachtens artikel 2
van het koninklijk besluit van 27 februari
1935, de Nationale Maatscbappij voor
de kleine landeigendom, ten einde haar
dqel te bereiken, alle gebouwde of ongebouwde eigendommen mag kopen, verkopen of verhuren met dien verstande
echter dat, uitgezonderd de aan de bouwmaatschappijen tot nut van het algemeen
afgestane gronden en de ldeine landeigendommen, de verkoop van de goederen
moet geschieden bij openbare verkoping,
wat, volgens de vaststellingen van het
arrest, ten deze is geheurd;
Overwegende dat, volgens artikel1 van
dit koninklijk besluit, het doel van de
maatschappij er in bestaat onder meer :
... 5° de gebouwen waarvan zij eigenares
is in te richten, te verkopen of te verhuren ... 8° de nodige bouwgrondreserves
aan te kopen met het oog op de harmonische ontwikkeling en de sociale behuizing ; . . . 9° . . . die reserves . . . perceelsgewijze aan particulieren te verkopen, en
aan de kopers, buiten de bouw- en valorisatieverplichting, erfdienstbaarheden op
te leggen voor het behoud van het uitzicht en de functionele inrichting van de
complexen;
Dat het middel naar recht fa.alt;
01n die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eisers in de kosten.
6 januari 1967.- 1e kamer.- Voo?'zitte?', H. Belpaire, raadsheer waarnemend
voorzitter.- Ve1'slaggevm·, H. Delahaye.
- Gelijkluidende conclusie, H. Depelchin,
advocaat-generaal.- Pleite1'8, HH. Fally
en DeBruyn.

1e

KAMER.-

6 januari 1967.

VERKOOP.- BEDING WAARBIJ

AAN DE
KOPER VAN EEN ONROEREND GOED
VERBOD WORDT OPGELEGD EEN HANDEL
TE EXPLOITEREN. LAST TEN BATE
VAN DE PERSOON VAN DE VERKOPER
OF TEN BATE VAN EEN ANDER ERF,SOEVEREINE V ASTSTELLING IN FEITE
VAN DE REOHTER.

De ?'echte?' oonleelt soevm·ein in feite of een
clausule van een ve?·koopovm·eenkomst
van een mu·oe1·end goed, waa1'bij de
lcope?' vm·bod wm·dt opgelegd een be-

-541paalde handel te d1·ijven in het goed,
bedongen we1·d ten bate van de pe1·soon
van de ve1·koper of ten bate van een
nabm:ig m·f (1).
(DESffiON EN COSTERJ\1ANS,
T, SMET EN VAN DE l\1ERLEN.)

ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 11 maart 1964 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 12 van de
wet van 25 maart 1876 houdende titel I
van het voorafgaande boek van het Wetboek van bm·gerlijke rechtsvordering
(zoals dit artikel gewijzigd werd bij de
wet -;an 27 maart 1891, het koninklijk
beslmt n" 63 van 13 januari 1935 het
koninklijk besluit nr 302 van 30 n'taart
1936 en de wet van 3 juli 1956 houdende
wijziging van titel I van boek I van het
Wetboek van koophandel), van de organieke wet van 9 juli 1926 op de werkrechtersraden en van de artikelen 2 van
de wet van 15 december 1872 houdende
de titels I tot IV van boek I van het Wetb<?:~ van koopl~~ndel (zoals dit artikel geWI.JZigd werd biJ gmnelde wet van 3 juli
1956), 637, 639, 686, 1134, 1135, 1157,
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
W etboek en 97 van de Grondwet, doordat
het bestreden arrest de door de eisers inger?epen ex?eptie van onbevoegdheid
?'atwne matenae verwerpt om de reden dat
de rechtbank van koophandel bevoegd
was op gTond van de artikelen 12 van de
wet op de bevoegdheid en 2 van het V\T etboek van koophandel, zoals deze artikelen
gewijzigd werden bij de wet van 3 juli
1956; dat. de door de eisers aangegane
verbmtems om geen drankslijterij te
exploiteren in het aangekochte onroerend
goed een last is die weegt op de persoon
en derhalve geen erfdienstbaarheid uitmaakt en dat zij niet vreemd is aan de
handel we~~w zij drijven op gezegde
lSrond, te?'W~Jl, zoals de eisers het inriepen
~n hrm conclusie regelmatig neergelegd
m hoger beroep, de akte van 19 augustus
1959 bepaalt dat <<de kopers ontzeggen
zich het recht voor zichzelf en hrm recht(1) Raadpl. cass., 16 mei 1952 (An·. Vm·b1·.,
1952, biz. 518); DE PAGE, d. VI, biz. 407, f;
Algem. P1·akt. Rechtsvm·z., "Erfdienstbaarheden "' nr 156.

hebbenden . ?et ..bij deze gekochte goed
tot dranksh.]tel'l.J te doen of te laten dien~n zo~ang de verkoopster of de toekomstige e~genaar een drankslijterij zal uitbaten m het aanpalend goed blijvende
aan verkoopster "' terwijl uit de woorden
zelf van deze clausule duidelijk blijkt
dat ~e al~us door de kopers aangegane
verbmtems een d1enstbaarheid uitmaakt
in rechtstreeks verband met het genot
en de exploitatie van een erf en dan ook
een erfdienstbaarheid uitmaakt en geen
persoonlijk recht, en het arrest, door het
tegenovergestelde te beslissen, zowel het
wettelijk begrip van erfdienstbaarheid
heeft geschonden als de bindende kracht
van de tussen partijen gesloten verkoop
en de bewijskracht van het verkoopcontract, 1neer bepaald van de clausule
hierboven vermeld, tenvijl het arrest
teve~s in gebreke is gebleven de verw~rpmg .van de ex~eptie van onbevoegdheid ?'atwne matenae van de rechtbank
van koophandel, regelmatig door de eiser
opge_worpen, ~e motiveren (schending van
alle m het m1ddel aangeduide wetsbepalingen), tenvijl het arrest, door aldus te
beslissen, ge'en gepast antwoord heeft
gegeven op d~ conclusie neergelegd in
hoger beroep, m zoverre deze inriep dat
de akte van 19 augustus 1959, door te
bepalen dat « de kopers ontzeggen zich
het recht ·:·.he~. bij deze gekochte goed
tot dranksbJteriJ te doen of te laten dienen ... "het goed zelf dus rechtstreeks met
e~n er~dienstbaarheid bezwaart, terwijl
d1t bedmg alle toekomstige eigenaars ton
goede komt ingevolge het eigendomsrecht
over het good, tenvijl indien moest aangenomen worden, zoals de oerste rechter
het ten onrechte deed, dat gezegd beding
een persoonlijke . :vordering betrof, deze
slechts gedeelteh.]k geldig zou kuml8n
zijn vermits de eisers zich slechts voor
zichzelf en in hlm eigen naam konden
verbinden, te?Wi]l de verbintenis aangegaan voor hun rechthebbenden waardeloos zou zijn ?ij gebro:~ aan een beding
van s~erluna;kmg, te?'W~Jl de verbintenissen mett:mm moeten worden gei'nterpreteerd m de zin waarin zij een gevolg
klmnen hebben, en te1·wijl het ten deze
om een erfdienstbaarheid ging, de rechtba~k van k_oophandel onbevoegd was
1'atwne matenae (schending meer bepaald
van de artikelen 1157, 1319, 1320, 1322
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van
de Grondwet) :
Overwegende dat de last, waarbij door
de verkoper aan de koper verbod wordt
opgelegd op het gekochte onroerend goed
een bepaald bedrijf uit te oefenen, kan
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bedongen worden, hetzij in het persoonlijk belang van de verkoper, in welk
geval de overeenkomst in hoofde van
deze een schuldvordering doet ontstaan
en in hoofde van de koper een persoonlijke verbintenis, hetzij tot gebruik en
tot nut van een erf van de verkoper in
welk geval er een erfdienstbaarheid ontstaat;
Overwegende dat het binnen de perken
van de soevereine beoordeling van de
rechter valt het voorwerp en de aard van
de opgelegde verbintenis door interpretatie van het beding te bepalen, onder
het voorbehoud dat deze interpretatie de
draagwijdte niet miskent van de wettekst
waarin het begrip erfdienstbaarheid is
bepaald;
Overwegende dat de eisers, luidens de
akte van verkoop van 19 augustus 1959
« zich het recht ontzeggen voor zichzelf
en hun rechthebbenden het bij deze
gekochte goed tot drankslijterij te doen
of te laten dienen, zolang de verkoopster
of de toekomstige eigenaar een drankslijterij zal uitbaten in het aanpalend
goed blijvende aan de verkoopster » ;
Overwegende dat de rechter wettelijk
heeft kunnen beslissen, zonder de bewijskracht van gemeld beding te miskennen,
dat de door de eisers aangegane verbintenis geen erfdienstbaarheid is; dat hij,
aangezien hij aan de overeenkOinst de
uitwerking toekent die zij, in de nitlegging welke hij ervan geeft, tussen partijen had, artikelll34 van het Bmgerlijk
Wetboek niet schendt; dat hij, door de
gedane vaststelling, de conclusie van de
eisers passend beantwoordt en er niet
toe gehouden was al de argumenten, tot
staving van hlm stelling aangevoer(l, te
beantwoorden ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
' (Het overige zoncle1· belang.)
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eisers in de kosten.
6 januari 1967.- 1 8 kamer.- Voorzitte1', H. Belpaire, raadsheer waarnemend
voorzitter.- Verslaggeve1·, H. Delahaye.
- Gelijkluiclencle conclusie, H. Depelchin,
advocaat-generaal.- Pleiters, HH. Van
Ryn en Bayart.

1 8 KAMER.- 6 januari 1967.
REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- BuRGEl.tLIJKE ZAKEN.

- Huu:a VAN ARBEID. - CoNOLUSIE
WAARBIJ DE BEDIENDE STAANDE HOUDT
DAT DE WEl.tKGEVER DE OVEREENKOMST
VERBROKEN HEEFT EN WEIGERT HEM
BEPAALDE BEDRAGEN TE BETALEN.Al.tl.tEST HETWELK ZIOH ER TOE BEPERKT VAST TE STELLEN DAT DE WEl.tKGEVER THANS NIET BETWIST DEZE BEDRAGEN VERSOHULDIGD TE ZIJN. NIET REGELMATIG GEMOTIVEERD ARREST.

Is niet 1•egelmatig gemotivem·cl het a1·rest
clat, om te antwoonlen op cle conclusie
waa1·bij eise1· staancle hielcl dat ve1·wee1·cler - zijn we1·kgever - het clienstcontract heeft vm·brolcen cloo1· te weige1·en hem
bepaakle becl1·agen te betalen, zich er toe
bepe1·lct vast te stellen clat venveercle1•
thans niet betwist die beclragen ve?·sclnt1cligcl te zijn, zonder te oncle1·zoeken of de
we1·lcgeve1·, doo1· clie weigering, de ovm·eenlcomst verb1·oken !weft.
(LE POLAIN DE WA:ROUX, T. KONGOLESE
VENNOOTSOHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID « OH. LE JEUNE ASSURANOES ».)
ARREST.
HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 6 februari 1965 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet, cloonlat het bestreden arrest de vordering van eiser, strekkende tot het helmmen van een vergoeding wegens de
eenzijdig door verweerster gepleegde
contractbreuk, ongegrond heeft verklaard, om de reden dat tijdens zijn wettelijk verlof in Belgie eiser bij brief van
verweerster van 6 oktober 1960 bericht
ontving dat, zo hij zijn bediening in
Kongo hernam, de door de Republiek
Kongo getroffen monetaire maatregelen
verweerster zouden verplichten hem
voortaan de contractuele voordelen
slechts in te Leopoldstad betaalbare Kongolese franken uit te keren en dat hij
van aile verplichting jegens verweerster
vrijgesteld werd voor het geval deze
onvoorzienbare omstandigheden hem niet
welgevallig zouden zijn, en om de reden
dat op 9 november 1960 eiser vrij verkoos
niet naar Kongo terug te keren en een
andere betrekking te zoeken, terwijl eiser
in zijn conclusie voor het hof van beroep
had laten gelden dat de Kongolese wetgeving geenszins de werkgever verbood
zijn bedienden, zij het voor een deel, in

-543Belgische franken uit te betalen en dat
int.egendeel bijna al de Belgische bedienden die toen werkzaam waren in Kongo,
ten~inste een gedeelte van hun bezoldiging in Belgische franken en in Belgie inden, teTwijl eiser ook nog in gezegde conclusie had faten gelden dat verweerster
weigerde de vervoer- en representatiekosten, welke contractueel verschuldigd waren te betalen, en tm·wijl, nu eiser in gezegde conclusie stelde dat uit de voormelde feiten bleek dat verweerster onrechtmatig het bediendencontract had
verbroken, de motivering van het arrest
dit middel van eiser onvoldoende beantwoordt, aangezien deze motivering het
niet mogelijk maakt te weten of de rechter
in feite heeft willen beslissen dat de aldus
door eiser ingeroepen feiten niet met de
werkelijkheid strookten dan wel in rechte
heeft willen beslissen dat deze feiten geen
contractbreuk uitmaakten :
Overwegende dat eiser in zijn conclusie,
enerzijds, deed gelden dat verwee~ste~·~
bij brief van 6 oktober 1960, waarm ZIJ
beweerde verplicht te zijn, ten gevolge
van een maatregel van hogerhand, al de
contractuele voordelen in te Leopoldstad
gangbare Kongolese franken te betalen,
onrechtm.atig het tussen partijen bestaande bediendencontract had verbroken vermits, enerzijds, deze beslissing
een grondige wijziging van de overeenkomst uitmaakt en, anderzijds, de Kongolese wetgeving geenszins de werkgever
verbiedt zijn bedienden, zij het voor een
deel, in Belgische franken uit te betalen ;
Overwegende dat het arrest, na er op
gewezen te hebben dat eiser "bij brief
van geintimeerde (thans verweerster) van
6 oktober 1960, bericht ontving dat, zo
hij zijn bediening in Kongo hernam, de
door de Republiek Kongo getroffen monetaire maatregelen verweerster zouden
verplichten hem. voortaan de contractuele voordelen slechts in te Leopoldstad
betaalbare Kongolese franken uit te keren
en dat hij van alle verplichting jegens
de gei:ntimeerde vrijgesteld werd voor
het geval deze ~i1voorzienbare omstandigheden hem niet welgevallig zouden zijn ,,
beslist dat eiser vrij verkoos niet naar
Kongo terug te keren en een andere betrekking te zoeken zodat verweerster niet
eenzijdig het bediendencontract had verbroken;
Overwegende dat het aldus geen antwoord geeft op de stelling van eiser ;
Overwegende dat eiser, anderzijds, ten
bewijze dat verweerster het bediendencontraet had verbroken, ook aanvoerde

dat laatstgenoemde volgens haar brief
van 6 oktober 1960 weigerde een bijkomende verlofvergoeding, berekend op de
vervoer- en representatiekosten, welke
contractueel verschuldigd was, te betalen;
Overwegende dat het arrest, hetwelk
vaststelt dat verweerster thans niet betwist desaangaande een bedrag verschuldigd te zijn, deze in de betaling ervan
veroordeelt zonder nochtans na te gaan
of zij, door die weigering van betaling,
op 6 oktober 1960 het bediendencontract
verbroken had ;
Dat het middel gegrond is ;
(Het ove1·ige zoncle1· belang.)
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest behalve in zover het uitspraak
doet over de bevoegdheid; beveelt dat
melding van dit arrest zal gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt verweerster in de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van beroep te
Gent.
6 januari 1967.- 1e kamer.- VooJ'zitteJ·, H. Belpaire, raadsheer waarnemend
voorzitter.- Ve1'slaggeve1·, H. Delahaye.
- Gelijkluiclencle conclusie, H. Depelchin,
advocaat-generaal. - Pleite1·s, HH. Bayart en Van Ryn.

28

1°

KAMER.-

9

januari

1967.

BEWIJS.- STRAFZAKEN.- GEVAL
WAARIN DE WET GEEN BIJZONDERE
BEWIJSVOERING OPLEGT. SOEVEREINE BEOORDELING DOOR DE FElTENREORTER.
GETUIGENISSEN
VAN
MEDEBEKLAAGDEN,

2° VOORZIENING IN OASSATIE.
AFSTAND. STRAFZAKEN. DOUANE EN AOOIJNZEN, VOORZIENING
VAN RET BESTUUR DER FINANOIEN
TEGEN EEN BESLISSING VAN VEROOR·
DELING. AFSTAND GELDT NIET ALS
EEN AFSTAND VAN DE VORDERING.
AFSTAND ZONDER UITWERKING.

3o VOORZIENING IN OASSATIE.
VoRM. STRAFZAKEN. VooRzmNING VAN RET BESTUUR DER FINANOIEN, VERVOLGENDE PARTIJ.- GEEN
BETEKENING. VoORZIENING NIET
ONTVANKELIJK.

-5441° T'Vannee1·, in strafzaken, de wet geen
bijzonde1·e manier van bewijsvoe1'ing oplegt, beom·deelt de jeiten1·echte1· soeve1·ein
de elementen waarop hij zijn overtttiging
steunt; niets ve1·biedt hem deze te ste·unen
op de getuigenissen van rnedebeklaagden (1).
2° Het Hof slaat geen acht op cle ajstand
van de voo1·ziening ingesteld doo1• het
bestutt1' de1· financien tegen een beslissing
van ve1·oonleling van de beklaagde, dam·
zodanige afstancl niet als afstand van
de vonlering geldt (2).
3° Is niet ontvankelijk de voo?·ziening van
het beshl'<M' de1· financien, veTvolgende
partij, die niet wenl betekend aan de
paTtij tegen welke z~i ge1·icht is (3).
(Wetb. van strafv., art. 418.)
(BODSON, DE JONGE EN DE SUTTER,
T. BELGISOHE STA,AT, DOUAFEN EN
AOOIJNZEN; BELGISOHE STAAT, DOUA·
NEN EN A OOIJNZEN, T. VAN WILDER EN
DEJONGE.)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 15 december 1965 gewezen
door het Hof van beroep te Brussel ;

A . Op de voorzieningen van Jacques
Bodson en Maria De J onge :
Overwegende dat de substantiele of op
straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;

B. Op de voorziening van Elisabeth
De Sutter :
Over het middel afgeleid nit de scherrding van artikel 97 van de Grondwet,
doonlat het arrest de veroordeling van
eiseres grondt op de met elkaar overeenstemmende verklaringen van de medebeklaagden Desire Gotthold, Maria De
J onge en Willy Van Wilder, terwijl eiseres
in haar conclusie voor het hof van beroep
deed golden dat gelet op het belang dat
de beklaagde Maria De J onge er bij had
de ware kopers van de in het geheim

(1) Cass., 3 januari en 2 mei 1966 (Bull.
en PAsrc., 1966, I, 579 en 1106).
(2) Cass., 4 januari 1960 (A1'1·. Ve1'b1·., 1960,
blz. 379).
In geval van vrijspraak, verg. cass.,
28 maart 1966 (Bull. en PAsrc., 1966, I, 982).

gestookte alcohol niet aan te geven en
denkbeeldige kopers aan te wijzen en
gelet op de omstandigheden waarin de
confrontatie met de beklaagde Gotthold
had plaatsgehad, hem verklaringen geen
bewijskracht hadden, en doordat de medebeklaagde 'Willy Van Wilder eiseres niet
vermeld heeft noch in het door het arrest
aangehaalde proces-verbaal noch in de
andere verklaringen, door hem afgelegd
en in de verschillende processen-verbaal
opgetekend, en het hof van beroep dientengevolge zijn beslissing niet op de verklaringen van die beklaagde heeft kunnen
gronden zonder de bewijskracht ervan te
miskennen :
Over het eerste onderdeel
Overwegende dat de rechter de tijdens
het onderzoek bijeengebrachte gegevens
op soevereine wijze heeft beoordeeld,
zoals hij in het onderhavige geval daartoe
wettelijk de macht had ; dat niets hem
belet tot zijn overtuiging te komen op
grond van verklaringen van medebeklaagdcn;
Dat het eerste onderdeel van het middel niet kan worden aangenomen ;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat het arrest eiseres
veroordeelt op grond onder meer van de
verklaringen van de beklaagde Willy
Van Wilder, die in het proces-verbaal
van 16 april 1965 zijn opgenomen; dat
Van Wilder daarin de juistheid bevestigt
van de bekentenissen die op 6 april 1965
door de medebeklaagde De J onge gedaan
zijn en waaruit blijkt dat eiseres bij de
genoemde De J onge een bestelling heeft
gedaan van in het geheim gestookte
alcohol, welke bestelling uitgevoerd werd ;
dat het arrest dus vau de verklaringen
van Van Wilder geen interpretatie gegeven heeft die onverenigbaar is met
hem bewoordingen ;
Dat het tweede onderdeel van het middel feitelijke grondslag mist ;
En overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;

0. Op de voorziening van de Belgische

(3) Cass., 4 januari 1960 dat aangehaald
wordt in de vorige noot en 29 november 1965
(Bull. en PAsrc., 1966, I, 423).

-545Staat, Minister van Financien (douanen
en accijnzen), vervolgende partij :
Overwegende dat eiser verldaard heeft
afstand te doen van zijn voorziening
tegen het voormelde arrest dat veroordelingen ten laste van de verweerders
uitspreekt; dat die afstand niet gelijkstaat met een afstand van de rechtsvordering en dus niet ontvankelijk is;
Overwegende dat uit de processtukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
niet blijkt dat de voorziening betekend
werd aan de partijen waartegen ze gericht
is ; dat ze derhalve ;niet ontvankelijk
is;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt de eisers in de kosten
van hun voorziening.
9 januari 1967.- 2e kamer.- Voo?"zitte1', H. van Beirs, voorzitter. - Ve?"slaggever, H. de Waersegger. - Gelijkluidenae conclusie, H. Colard, advocaatgeneraal.

2e KAMER. -

9 januari 1967.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STRA,FZAKEN. -BESLISSING VAN VRIJSPRAAK.- BURGERLIJKE VORDERING. - CONCLUSIE VAN
DE BURGERLIJKE PARTIJ DIE EEN BEROEP DOET OP FEITELIJKE ELEMENTEN
OM HET TEN LASTE VAN BEKLAAGDE
GELEGDE MISDRIJF TE BEWIJZEN. BESLISSING WELKE DEZE REDENEN VERWERPT ONDER NA,UWKEURIGE OPGA,VE
VA,N DE FEITELIJKE GEGEVENS WA.A,ROP
ZIJ STEUNT.- REGELMATIG METREDENEN OMKLEDE BESLISSING.

De ?"echte1· aie de feitelijke gegevens bepaalt
waa1·op hij zijn beslissing van v1·ijspmalc
steunt, beantwoo1·dt alaus passena, doo?"
ze te ve?"We?"pen, de conclttsie wam·bij de
bu1·ge1'lijke partij een be1·oep deed op
ande?"e elementen om het beklaagde ten
laste gelegde misd1·ijj te bewijzen (1).
(Grondwet, art. 97.)

(1) Cass., 2 mei en 20 juni 1966 (Bull. en

PAsrc., 1966, I, 1106 en 1333); verg. cass.,
26 september 1966, sttp1'a, biz. 117.
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(LEMAITRE EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
« L'ASSURANCE LIEGEOISE ll, T. HENNUY
EN VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ « ZURICH ll, NAAMLOZE VENNOOTSCHAP.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest op 26 mei 1966 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelE;n 418, 419, 420 van
het Strafwetboek, 17, 18 en 27/1 van
het koninklijk besluit van 8 april 1954
houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer, 1382 en 1383
van het Burgerlijk W etboek en 97 van
de Grondwet, doo1·dat het bestreden arrest, onder bevestiging van het beroepen
vonnis, na de verweerder Hennuy van
de telastlegging van onopzettelijk doden
en onopzettelijk toebrengen van slagen
en verwondingen te hebben vrijgesproken
op grand dat de uitsluitende en doorslaggevende oorzaak van het ongeval te vinden is in het gedrag van Tahir die uit
een parkeergelegenheid is gekomen en
plotseling met overdreven snelheid de
weg is opgereden, zonder zich eerst ervan
te vergewissen dat hij, gelet op de plaats,
de verwijdering en de snelheid van die
verweerder, zulks kon do en zonder gevaar
voor ongeval en dat er welke ook de
snelheid van de voormelde verweerder
mocht zijn, geen ongeval zou gebeurd
zijn, indien de getroffene zijn normale
plaats op de rijbaan had gehouden en
niet plotseling gekomen was op de rijstrook bestemd voor de weggebruikers
uit de richting Charleroi, verklaard heeft
dat het strafgerecht onbevoegd was om
kennis te nemen van de burgerlijke
rechtsvorderingen van de eiseressen in
cassatie tegen die verweerder, te~·wijl de
tot staving van deze beslissing aangevoerde gronden geen passend antwoord
geven op de conclusie die voor de eiseressen regelmatig v66r het hof van beroep is
genomen, in zover deze stelde en voor die
stelling nauwkeurig en omstandig de
redenen aangaf, dat aan de ene kant
het technisch bewezen is en bevestigd
door de duidelijke, uitdrukkelijke en herhaalde verklaringen van de getuigen
J osiane Lemaitre en Plessers dat de
aanrijding zich op het rechtergedeelte van
de weg naar Charleroi heeft voorgedaan,
toen de wagen van Tahir zijn maneuver
uitgevoerd had en geen hinder opleverde
voor Hennuy, die op abnormale en onregelmatige wijze reed, en aan de andere
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de parkeergelegenheid niet in aanmerking kon komen, daar deze kon denken dat hij aansprakelijk zou worden
gesteld en daar hij het ongeval niet had
kunnen zien gebeuren, vermits hij binnen
de parkeerplaats stond achter een stel
wagens die hem het zicht ontnamen, naar
hijzelf alsook de getuige Emile Bougaerd
hadden verklaard :
Overwegende · dat v66r het hof van
beroep de eiseressen, op grond van het
verslag van de technische raadsman van
tweede verweerster en van de getuigenissen van Len<aitre en Plessens, bij
regelmatige conclusie een uitlegging hebben gegeven die onverenigbaar is met die
welke de eerste rechter heeft aangenolnen; dat zij, ter verdediging van hun
uitlegging tegen de tegenwerping gegrond
op het getuigenis van de bewaker van de
parkeerplaats waaruit de getroffene gereden kwam, tegen dit getuigenis de in
het micldel overgenomen grieven hebben
ontwikkeld;
Overwegende dat het bestreden arrest
in zijn antwoorcl op cleze grieven stelt
« dat er, in strijd met de stelling van de
burgerlijke partijen (de eiseressen), geen
grond is om de verklaringen van deze
getuige, die het ongeval heel goed heeft
zien gebeuren, als onbetrouwbaar te
beschouwen; dat dit getuigenis trouwens
gestaafd wordt door de sporen die de verbalisanten op de weg hebben vastgesteld
en die ongetwijfeld voorkomen van het
voertuig van Tahir, welke sporen zich
links van de weg bevinden ten opzichte
van de richting die laatstgenoemde van
plan was in te slaan )) ;
Dat het arrest aldus de kritiek op het
getuigenis van de bewaker der parkeerplaats passend beantwoord heeft ; dat het
bovendien op grond van de sporen, door
de verbalisanten op de weg vastgesteld,
deuitlegging van de eiseressen regelmatig
bestreden heeft onder nauwkeurige opgave van de feitelijke gegevens waarop
het zijn beslissing ste1.mt, en dat het
derhalve niet vatbaar is voor de in het
middel aangehaalde grief ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eiseressen in de
kosten.
9 januari 1967.- 2e kamer.- Voorzitter, H. van Beirs, voorzitter. - Verslaggeve?', H. Trousse. - Gelijkluidende

conclttsie, H. Colard, advocaat-generaa1.
- Pleite1·s, HH. Faures en Van Ryn.

2e KAMER.- 9 januari 1967.
1o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.BURGERLIJKE VORDERING. RECHTER DIE DE CONCLUSIE VAN EEN DESKUNDIGENVERSLAG
AANNEEMT
OP
GROND VAN BEPAALDE ARGUJ\iENTEN
VAN DE DESKUNDIGE, DIE OVERTUIGENDER GEOORDEELD WORDEN DAN ANDERE. GEEN TEGENSTRIJDIGHEID.

2° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). - TE VERGOEDEN SCHADE. - FEITENRECHTER DIE
VASTSTELT DAT EEN SCHADE TE WIJTEN
IS TEN DELE AAN DE FOUT VAN DE
DADER VAN EEN ONGEVAL EN TEN
DELE AAN EEN LATER VOORGEVALLEN
GEBEURTENIS EN WELKE BUITEN DEZE
FOUT VALT. VEROORDELING VAN
DE BEKLAAGDE TOT DE VOLLEDIGE
SCHADEVERGOEDING VAN DEZE SCHADE.
- ONWETTELIJKHEID,
3° CASSATIE. - OMVANG. - STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING.- BESLISSING VAN VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE OM NIET
ALLEEN HET GEDEELTE VAN DE DOOR
ZIJN FOUT VEROORZAAKTE SCHADE
TE HERSTELLEN DOCH TEVENS DIE
WELKE VEROORZAAKT IS DOOR EEN
LATERE GEBEURTENIS, DIE AAN DEZE
FOUT VREE:MD IS.- VERNIETIGING VAN
DEZE BESLISSING. VERNIETIGING
DIE ZICH NIET UITSTREKT TOT DE BESLISSING WAARBIJ BEPAALD WORDT
DAT DE TE HERSTELLEN SCHADE TEN
BELOPE VAN EEN BEPAALDE VERHOUDING IN OORZAKELIJK VERBAND STAAT
J\ffiT DE FOUT VAN DE BEKLAAGDEEISER,
l 0 De feitem·echte?· spreekt zich niet tegen,
wai~nee?'

hij, hoewel hij e1·kent hoe zwak
sornrnige arg~mMnten van een deskundige
zijn ornwille van het te absoluut kamkter
dom· de 1·echtsleer him·aan toegesch1·even,
desnietternin de concl~tsie van het deskundigenve?·slag aanneernt orndat zij
gerechtvaardigd wo?·dt ao01' feitelijke
vaststellingen en rneer genuanceerde
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ve1·slag in zijn geheel afleidt (1).
2o De feitem·echte?' die vaststelt dat een

schade te wijten is ten dele aan de fout
van de dade?· van een ongeval en ten dele
aan een late1·e gebeu1·tenis die niet, zelfs
niet in on?·echtst?·eeks vm·band staat met
deze fout, kan de dade?' niet tot het
volledige herstel van de schade vm·oo?·delen (2).
3o De vm·nietiging van de beslissing die de

beklaagde ve?·oo?·deelt om niet alleen het
gedeelte van de door zijn fout veroorzaakte schade te he1·stellen doch tevens
datgene dat ve?'OO?'Zaalct is doo1· een
late1·e, aan deze jo1tt m·eernde gebeu1·tenis,
st1·ekt zich niet uit tot de beslissing valgens wellce de te herstellen schade in een
bepaalde verhouding in oo?·zalcelijlc ve?'band staat met de schuld van de belclaagde.
(VANDORPE EN GUILLAUME,
T. GREGOIRE, GENNERET EN BIERNY.)

ARREST,

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest op 16 april 1966 gewezen door het
Hof van beroep te Luik, uitsluitend uitspraak doende over de burgerlijke belangen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet, doordat het bestreden arrest
om de eisers te veroordelen tot vergoeding
van de schade door de burgerlijke partijen geleden ten ,gevolge van het o'::rlijden van Rene Genneret, enerzlJdS
vastgesteld heeft dat de deskundigen het
onderhavige geva1 beschouwd hadden als
een voorbeeld van een psychosomatische
theorie volgens welke een psychologisch
ongeval het uiteindelijk ongeval veroorzaakte door een hevige gemoedsaandoening, te?'WiJl in het onderhavige geval
deze hevige aandoening een onderstelling
bleef en door de naaste bloedverwanten
van de getroffene zelfs geloochend werd
(1) Cass., 12 september 1966, supra,
biz. 38,
(2) Cass., 12 februari 1962 (Bull. en PAsrc.,
1962, I, 660) en de noot; raadpl. cass., 13 december 1965 (ibid., 1966, I, 503) en de in
noot aangehaaide arresten ; 7 november 1966,
sup1·a, biz. 327.

en de deskundigen het overlijden van het
slachtoffer door een infarctus van de
hartspier voor een derde aan de vroegere
toestand van de getroffene toegeschreven
hadden, voor een derde aan het rechtstreekse traumatisme veroorzaakt door
het ongeval waarvoor de beklaagde aansprakelijk is, aan de longembolie en het
psychosomatisch posttraumatisch syndroom en voor een derde aan een uiteindelijke gemoedsaandoening waarvan het
voorwerp vreemd was aan het ongeval,
en anderzijds beslist heeft dat, hoe aantrekkelijk sommige theorieen ook mogen
zijn, zij in 't algemeen niet voldoende zijn
om al de in de geneeskunde rijzende problemen op te lossen, dat het in het onderhavig geval paste rekening te houden
met de praktische besluiten van de deskundigen eerder dan met het leerstellig
karakter van hun overwegingen, en dat
uit de besluiten en de gezamenlijke verslagen van de deskundigen bleek dat het
voorbarige overlijden van Genneret gedeeltelijk het gevolg was van het ongeval,
terwijl het tegenstrijdig is enerzijds te
beslissen dat het past rekening te houden
met de besluiten van een desktmdigenonderzoek en anderzijds vast te stellen
dat die besluiten op een betwistbare leer
en op hypothetisohe en betwiste feiten
steunen :
Overwegende dat uit de bespreking van
het verslag van de deskundigen door het
arrest blijkt dat, voor de beoordeling
van het oorzakelijk verband tussen de
fout van de eerste eiser en de schade
van de burgerlijke partijen, het hof van
beroep met « de praktisohe besluiten van
de deskundigen eerder dan met het leerstellig karakter van hun overwegingen ''
rekening heeft gehouden, zoals het het
uitdrukkelijk verklaart;
Dat het geenszins tegenstrijdig is te
verklaren dat men door bepaalde bewijsgronden minder overtuigd is dan door
andere en zelfs te erkennen dat sommige
een zwakheid vertonen, omdat de leer
hun een te absoluut karakter toesohrijft
en tooh de besluiten aan te nemen die
verantwoord blijven door de feitelijke
vaststellingen en de meer genuanoeerde
overwegingen welke de reohter uit het
verslag in zijn geheel afleidt ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het derde middel, afgeleid uit de
sohending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1382, 1383 en 1384 van het
Burgerlijk W etboek, doordat het bestreden arrest, nadat de eisers in hun voor
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hadden doen gelden dat er geen grond
was om in het onderhavig geval een
beroep te doen op de theorie van de
gelijkwaardigheid der omstandigheden
volgens welke hij die een font begaan
heeft de gehele schade moet vergoeden,
zelfs al is deze veroorzaakt door de aanleg
van de getroffene, de eisers veroordeeld
heeft tot vergoeding van de gehele schade
die voor de burgerlijke partijen voortvloeit uit het overlijden van de getroffene,
en zulks na vastgesteld of beslist te hebben dat, aangezien partijen in gebreke
waren gebleven te bewijzen dat de desktmdigen een vergissing hadden begaan
in de tekst van hwl verslag en in hun
besluiten, het paste die besluiten aan te
nemen, dat de deskundigen besloten hadden dat het overlijden van het slachtoffer
door een infarctus van de hartspier voor
een derde aan de vroegere toestand van
de getroffene toe te schrijven was, voor
een derde aan het rechtstreekse traumatisrne, de longembolie en het psychosomatisch syndroom en voor een
derde aan de uiteindelijke aandoening
waarvan het voorwerp vreemd was aan
het ongeval, dat uit de besluiten en het
gehele verslag van de deskundigen bleek
dat de vroegere toestand van de getroffene voor een derde in aamnerking kwam
als oorzaak van zijn overlijden of, met
andere woorden, van de verkorting van
zijn vermoedelijke levensduur, dat de
eerste rechters in oordeelkundige overwegingen de mening hebben geuit dat de
getroffene, gelet op de aard van zijn
werkzaamheden, slechts tot 65 jaar een
winstgevende arbeid zou hebben verricht,
dat, afgezien van de gegevens waarop de
eerste rechters gestetmd hebben om de
duur van het winstgevende Ieven van de
getroffene te beoordelen, zijn pathologische toestand v66r het ongeval hem
waarschijnlijk in de onmogelijkheid zou
gesteld hebben om na het bereiken van
die leeftijd nog winstgevende arbeid te
verrichten, dat de theorie van de gelijkwaardigheid der omstandigheden betwistbaar is en voor matiging vatbaar is, dat,
indien de vroegere toestand een oorzaak
geweest is bij het ontstaan van de laatste
schade, hij die de font bedreven heeft vrij
uitgaat in zover de vroegere toestand de
oorzaak is van de schade, en dat, indien
de vroegere toestand, zonder de oorzaak
van de schade te zijn, de vermoedelijke
levensduur van de getroffene verkort,
deze verkorting moet worden geschat,
.terwijl het tegenstrijdig is enerzijds te
beslissen dat hij die de fout bedreven

heeft vrij uitgaat in zover de schade door
andere factoren veroorzaakt is dan die
font, dat men de besluiten van de desktmdigen moet aannemen en dat valgens de deskundigen het overlijden van
de getroffene slechts voor een derde
te wijten was aan het ongeval waarvan
de beklaagde de dader was, en anderzijds de eisers te veroordelen om de gehele schade nit het overlijden van de
getroffene te vergoeden, terwijl aan de
hand van de motivering van het bestreden arrest niet kan worden uitgemaakt of de rechters in feitelijke aanleg
hebben willen beslissen dat de dader vrij
uitging in zover de schade het gevolg was
van een feit dat vreemd was aan de font,
dit is de vroegere toestand van de getroffene en de uiteindelijke gemoedsaandoening waarvan het voorwerp vreemd
was aan het ongeval, clan wel of zij geoordeeld hebben, zonder clat het duidelijk is
op welke rechtsregelen een clergelijk onderscheid kon berusten, dat de vroegere
toestand van de getroffene een grond tot
vrijstelling kon opleveren, niet echter de
uiteindelijke gemoeclsaandoening die
vreemd was aan het ongeval, terwijl aan
de hand van de motivering van het bestreclen arrest niet kan worden uitgemaakt of de rechters in feitelijke aanleg
geoordeelcl hebben dat de vroegere toestand een oorzaak is geweest in het gebeuren van het overlijden, zodat hij die
de fout bedreven heeft vrij moest uitg[l;an in zover de vroegere toestand de
oorzaak was van de schade, dan wel of zij
hebben geoordeeld dat de vroegere toestand, zoncler de oorzaak van de schade
te zijn, de vermoedelijke levensduur van
de getroffene verkort had, zodat deze
verkorting geschat moest worden, teTwijl
aan de hand van de motivering van het
bestreden arrest niet kan worden uitgemaakt of de rechters in feitelijke aanleg
geoordeeld hebben dat, om de redenen
die de eerste rechters hebben Iaten gelden
en die vreemd zijn aan de pathologische
toestand van de getroffene, de duur van
diens winstgevend Ieven op de leeftijd
van 65 jaar beperkt moest worden, dan
wel dat deze verkorting van zijn winstgevend Ieven te wijten was aan zijn vroegere pathologische toestand, en teTwijl
deze tegenstrijdigheden en dubbelzinnigheden gelijkstaan met het ontbreken van
de door artikel 97 van de Grondwet
vereiste motivering :
Overwegende dat, na te hebben verklaard dat het de beslniten van de deskundigen overnam en met name hun
verdeling van de cc verantwoordelijkhe-
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den " voor het overlijden van Genneret,
te weten : voor een derde zijn vroegere
toestand, -voor een derde het rechtstreekse traumatisme, de longembolie
en het psychosomatische posttraumatische syndroom, en voor een derde de
uiteindelijke gemoedsaandoening waarvan het voorwerp vreemd is aan het
ongeval, het hof van beroep zich ertoe
beperkt << op grond van de pathologische hoge bloeddruk v66r het ongeval ,,
de vermoedelijke duur van het winstgevende leven van Genneret te schatten,
en met dit enige voorbehoud de eisers
veroordeelt tot de gehele vergoeding van
de schade door het overlijden veroorzaakt, zelfs in zover dit, volgens de beoordeling die het hof tot de zijne maakt,
zonder oorzakelijk verband is met eisers
fout en stellig in verband met een latere
oorzaak die aan deze fout vreemd is ;
Dat het bestreden arrest zodoende de
in het middel vermelde wetsbepalingen
schendt;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zover het beslist
dat het overlijden van Genneret voor
een derde in oorzakelijk verband staat
met de fout van eiser Vandorpe ; beveelt dat van het thans gewezen arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ;
veroordeelt de verweerders in de helft
van de kosten, de kosten van de betekening van de voorziening aan het openbaar ministerie niet inbegrepen, en de
eisers in het overige van de kosten ; verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van beroep te Brussel.
9 januari 1967. - 2e kamer. - Voorzitter, H. van Beirs, voorzitter. - Ve1'slaggeve1', H. Trousse. - Gelijkluidende
conclusie, H. Colard, advocaat-generaal.
- Pleiter, H. Bayart.

2e KAMER. -

9 januari 1967.

WEGVERKEER. - WEGVERKEERSREGLEMENT, ARTIKEL 27-1. - HINDERNIS
DIE KAN VOORZIE:N WORDEN. - PLOTS
STILSTAAN VAN RET VOORLIGGEND
VOERTUIG. BESLISSING WAA.RBIJ
VASTGESTELD WORDT DAT DEZE RINDERNIS TE VOORZIEN WAS OMWILLE

VAN DE NA,BIJHEID VAN LICHTSIGNALEN
TOT REGELING VAN HET VERKEER.
WETTELIJKE BESLISSING.

Is wettelij k de beslissing die vaststelt dat
het plots stilstaan van het voo1'liggend
voe1'tuig een omstandigheid is die in het
stadsve1'keer lean voo1·zien worden, hie1·op
wijzende dat in het onde1·havig geval een
bijzondere voo1·zichtigheid noodzakelijk
was, omwille van de nabijheid van lichtsignalen tot 1'egeling van het verkee1' (1).
(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « LA MINERVE ll EN DE LAMINNE DE BEX,
T. LAUWAET EN PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKREID « BRALIBOIS ll,)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 28 april 1966 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Recht bank
te Brussel;

A. Op de voorziening ingesteld door de
Laminne de Bex, beklaagde :
I. In zover de voorziening gericht
wordt tegen de beslissing op de strafvordering, die tegen eiser is ingesteld :
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 27-1, lid 2, van het
koninklijk besluit van 30 april1963 en 97
van de Grondwet, doordat het bestreden
vonnis een overtrading van artikel 27-1,
lid 2, tegen eiser bewezen verklaart op
grond dat « de bedoelde feiten zich in de
drukte van het stadsverkeer hebben
voorgedaan, dat volgens een vaste rechtspraak in de stad iedere bestuurder altijd moet verwachten dat degene die v66r
hem rijdt, op elk ogenblik zelfs plotseling
kan stoppen "' te1·wijl deze principiele
stelling geen steun vindt in het voormelde artikel 27 en eiser bij conclusie
onder meer had doen gelden dat de aanrijding tussen het voertuig van de verweerder en dat van de heer Van Winghe,
en bijgevolg het toevallig stoppen van
het voertuig dat onmiddellijk voor hem
reed, voor hem een onvoorzienbare hindernis had opgeleverd :
·
Overwegende dat het vonnis er zich
(1) Raadpl. cass., 19 december 1966, s~tpra,
biz. 499; verg. cass., 28 juni 1965 (B~tll. en
PAsiC., 1965, I, 1175),
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niet toe beperkt enerzijds te wijzen op
de belemmering van het verkeer, als het
stelt " dat de feiten zich in de drukte van
het stadsverkeer hebben voorgedaan"
en anderzijds een ervaringsfeit in te roepen waaruit in feite blijkt « dat in de stad
iedere bestuurder altijd moet verwachten
dat degene die v66r hem rijdt, op elk
ogenblik, zelfs plotseling, kan stoppen » ;
dat het bovendien de nadruk legt op de
omstandigheid die aan deze zaak eigen is,
« dat eiser in hoger beroep (bier eiser) in
het onderhavig geval bijzonder voorzichtig moest zijn wegens de nabijheid
van lichtsignalen tot regeling van het
wegverkeer » ;
Dat het middel op een onjuiste lezing
van het vonnis berust en derhalve feitelijke grondslag mist ;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvor:men werden nageleefd en
dat de beslissing overeenkomstig de wet
is;
II. In zover de voorziening gericht
wordt tegen de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering die tegen eiser is
ingesteld :
Overwegende dat eiser geen bijzonder
middel aanvoert ;

B. Op de voorzieningen ingesteld door
de naamloze vennootschap « La JYiinerve »
en door de Laminne de Bex, burgerlijke
partijen :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
niet blijkt dat de voorzieningen betekend
zijn aan de partijen waartegen ze gericht
worden;
Dat die voorzieningen dus niet ontvankelijk zijn ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt iedere eiser in de
kosten van zijn voorziening.
9 januari 1967. - 2e kamer.- Voorzitter, H. van Beirs, voorzitter. - Verslaggeve1', H. de Waersegger. - Gelijkluidende conclusie, H. Colard, advocaatgeneraal. - Pleite1', H. Henri Persoons
(van de balie bij het Hof van beroep te
Brussel).

2e

KAMER. -

9 januari 1967.

1° BEWIJS.

VERMOEDENS. ST'ItAFZAKEN. PUBLIEKE VORDERING. GEVAL WAARIN DE WET GEEN BIJZONDERE BEWIJSVOERING OPLEGT. GEWIOHTIGE, BEPAALDE EN OVEREENSTEMMENDE VERMOEDENS, SOEVEREINE BEOORDELING DOOR DE FElTENREOHTER.

2° BEWIJS.-

SOHRIFTELIJK BEWIJS.BEWIJSKRAOHT VAN DE AKTEN. STRAFZAKEN. AANDUIDING VAN
EEN AAN EEN PROOES-VERBA,AL GEVOEGD PLAN. BESLISSING DIE VERWIJST NAAR DE TEKST VAN DE VASTSTELLINGEN VAN HET PROOES-VERBAAL.
GEEN SOHENDING VAN DE BEWIJSKRAOHT VAN HET PLAN.

1° In stTajzaken, uitgezondC1'd in de gevallen waaTin de wet e1' ande1·s ove1· beschikt, beo01·deelt de feitenrechte1' soeveTein of de vo01·gebmchte elementen gewichtige, bepaalde en ove1·eenstemmende
ve1·moedens zijn, die het bestaan van het
misd1·ijj en de schuld van beklaagde bewijzen (1).
2° Schendt de bewijskracht niet van een

aan het pToces-veTbaal gehecht plan, de
1'echte1· die zijn beslissing g1·onclt op de
tekst van cle in het p1·oces-veTbaal ve1'vatte vaststellingen (2).
(SAINTENOY, T. SOMVILLE.)
ARREST,

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 7 juni 1966 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Namen;

I. In zover de voorziening gericht wordt
tegen de beslissing op de strafvordering
die tegen eiser is ingesteld :
Over het middel afgeleid uit de schending van de regels betreffende de bewijslast, de bewijskracht van de akten, de
rechten van de verdediging en de motivering van de rechterlijke beslissingen,
dooTdat het bestreden vonnis, om eiser te
veroordelen omdat hij, als bestuurder
van een voertuig dat door een toevallige
oorzaak op de openbare weg tot stilstand
(1) Cass., 25 oktober 1965 (Bttll. en PASIC,,
1966, I, 268).
(2) Cass., 21 maart en 20 juni 1966 (Bull.
en PASIO., 1966, I, 930 en 1338).
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is gebracht, verwaarloosd heeft de nodige
maatregelen te treffen om de veiligheid
van hot verkeer te verzekeren, drieerlei
verzuim bewezen heeft geacht, te weten :
a) de handrem niet te hebben aangezet,
b) de achterwielen niet te hebben geblokkeerd, c) eon versnelling niet te hobben
ingeschakeld, teTwijl de rechter geen enkele van doze verzuimen op geldige wijze
kon laton golden, daar, eeTste ondenleel,
hij immers, met betrekking tot hot eerste
verzuim, zijn overtuiging uitsluitend
hierop grondt dat eiser op hot ogenblik
van hot onderzoek door de rijkswaoht
niets verklaard heeft over de stand van
zijn handrem, hetgeen eon schending is
van de rechten van de verdediging en de
omkering van de bewijslast, daar hot
zwijgen niet als eon bezwaar tegen de
beklaagde kan golden; tweede onderdeel, hij bet tweede verzuim bewezen
acht op de gronden enerzijds dat hot
proces-verbaal van de rijkswacht geen
Tnelding maakt van de stand der achterwielen zodat moest worden aangenomen
dat ze op de grand rustten, hetgeen eiser
betwistte, waarbij de bewijskracht van
hot bedoelde proces-verbaal wordt geschonden, en anderzijds dat eiser goon
vorkbring heeft afgelegd over de stand
van de achterwielen, hetgeen een omkering is van de bewijslast ; derde onderdeel,
hij niet of althans niet duidelijk zegt of
hij overwogen heeft dat eiser verzuimd
had eon versnelling in to schakelen,
zodat een van de grondslagen van zijn
beslissing twijfelachtig blijft en hot vormvoorsohrift betreffende de motivering van
de rechterlijke beslissingen miskend
wordt :
Overwegende dat hot proces-verbaal
van de rijkswacht « eon beknopt en
waarschijnlijk verslag " van hot ongeval
geeft waaruit blijkt dat de kipbak van
de door eiser bestuurde vrachtwagen
buiten eisers weten los en omhoog was en
tegen hot dek van de over de weg geslagen
spoorbrug aangebotst had en aan dit
kunstwerk was blijven haken, zodat de
vrachtwagen zelf vastzat en opgeheven
word « met de voorwielen in de lucht »,
dat de vrachtwagen daarna losgehaakt
was, aohteruit gelopen was en tegen de
wagon van verweerster aangebotst had;
dat ditzelfde proces-verbaal de verklaring
bevat van de eiser, die de feiten op dezelfde wijze voorstelt en zegt dat ten
gevolge van de botsing van de kipbak
tegen hot brugdek " het voorstuk van de
vrachtwagen zelf in de luoht hing, daar
het aan de brug vastgehaakt was door
de kipbak ";

Overwegende dat hot vonnis, om de
telastlegging bewezen te verklaren, onder
meer stelt dat eiser « zijn handrem had
moeten aanzetten en de achterwielon van
zijn vrachtwagen had moe ten blokkeren ;
dat hij in zijn conclusie beweert zijn
handrem aangezet te hebben, maar zulks
nooit aan de verbalisanten verklaard
heeft ; dat gelet op de omstandigheden
van het ongeval dit nochtans de te vermelden hoofdzaak was ; dat hij, gezien
de gans bijzondere positie van zijn
vrachtwagen, als eerste voorzichtigheidsmaatregel de achterwielen ervan had
moeten blokkeren door middel van eon
wig ofwel door het inschakelen van eon
versnelling ... dat niets in het dossier bewijst, zoals beklaagde beweert, dat de
achterwielen van de vrachtwagen niet de
grand raakten, ... dat de verbalisanten in
hun samenvatting van het ongeval zeggen dat de voorwielen in de lucht hingen;
dat, indien dit eveneens het geval was
geweest met de achterwielen, zij het
zeker en vast in hun proces-verbaal zouden vermeld hebben, dat de beklaagde
zelf slechts van het hangende voorstuk
van de vrachtwagen spreekt ... » ;
Overwegende dat het vonnis, door deze
laatste overwegingen, die het middel bestrijdt, aan het proces-verbaal van de
rijkswacht geen vaststelling toeschrijft
die er niet in aanwezig is ; dat het integendeel de juiste inhoud ervan weergeeft ;
dat hot derhalve de bewijskracht van dat
proces-verbaal niet heeft kunnen scherrden;
Overwegende anderzijds dat in strafzaken, wanneer de wet geen bijzonder
bewijsmiddel oplegt, de rechter in feitelijke aanleg de waarde van de bewijzen
die hem worden overgelegd en waarop
zijn overtuiging rust op soevereine wijze
in feite veroordeelt : dat hij in het onderhavige geval uit de gezamenlijke omstandigheden die hij vermeldt en onder
meer uit het feit dat eiser aan de verbalisanten geen verklaring aflegde omtrent enige veiligheidsmaatregel die hij
zou hebben genomen om zijn voertuig
vast to zetten, heeft kunnen afleiden dat
door vermoedens het bewijs geleverd was
van de verzuimen die hij aan eiser verwijt; dat hij aldus de bewijsorde niet
omgekeerd noch de rechten van de verdediging geschonden heeft ;
Overwegende tenslotte dat de rechter
in feitelijke aanleg impliciet maar ondubbelzinnig verklaard heeft dat eiser geen
versnelling ingeschakeld heeft, namelijk
wanneer hij op eisers bewering dat het
een onnodige maatregel was de handrem
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aan te zetten, daar deze een vrachtwagen
van zeven ton niet kon tegenhouden, antwoordt dat " het een reden te meer was
om dit inschakelen van een versnelling
te eisen ";
Dat aldus geen enkel onderdeel van het
middel aangenomen kan worden ;
En overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. In zover de voorziening gericht
wordt tegen de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering die verweerster
tegen eiser heeft ingesteld :
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de bewijskracht van de akten,
doordat het vonnis, tot staving van zijn
weigering enigerlei fout ten laste van verweerster bewezen te achten, erop wijst
dat haar wagen op een afstand van
15 tot 20 meter van eisers vrachtwagen
stond, hetgeen volgens het vonnis een
voldoende afstand was, en niet op een
afstand van 8 meter zoals eiser het in zijn
conclusie beweerde, terwiJ'l deze vermelding van de rechter in feitelijke aanleg
strijdig is met de aanwijzingen op de
situatieschets en aldus de bewijskracht
van dit stuk schendt :
Overwegende dat de beslissing van de
rechter dat de wagen van de burgerlijke
partij op een afstand van 15 tot 20 meter
van de vrachtwagen had gestopt, niet
aileen berust op de situatieschets die door
de verbalisanten is opgemaakt, maar
ook op de vaststellingen van het procesverbaal;
Overwegende dat de schets, gevoegd
bij het proces-verbaal waarvan zij een
bijlage is, slechts een schematische en
conventionele voorstelling is van de vaststellingen gedaan door de makers van de
schets; dat de rechter, die op de tekst
zelf van de vaststellingen in het procesverbaal steunt, aan de aanwijzingen van
de schets geen betekenis of draagwijdte
heeft kunnen toekennen die door deze
aanwijzingen tegengesproken werden;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.

2e KAMER. -

9 januari 1967.

1° VOORZIENING IN CASSATIE.
PEI~SONEN DIE BEVOEGD ZIJN OM ZICH
TE VOORZIEN.
STRAFZAKEN.
VOORZIENING VAN EEN BEKLAAGDE
TEGEN DE BESLISSING OVER DE DOOR
RET OPENBAAR MINISTERIE TEGEN EEN
MEDEBEKLAAGDE INGESTELDE VORDERING.- NIET ONTVANKELIJKHEID.
2° VOORZIENING IN CASSATIE. PERSONEN DIE BEVOEGD ZIJN OM ZICH
TE VOORZIEN.
STRAFZAKEN.
VoORZIENING VAN DE BURGERLIJKE
PARTIJ TEGEN DE OVER DE STRAFVORDERING GEWEZEN BESLISSING. - BURGERLIJKE PARTIJ DIE NIET IN KOSTEN
VAN DEZE VORDERING IS VEROORDEELD.
- NIET ONTV.A.NKELIJKE VOORZIENING.
go WEGVERKEER.- VooRRANG VAN
RECHTS.- WEGVERKEERSREGLEMENT,
ARTIKEL 16-l.- BESLISSING DIE VASTSTELT DAT EEN VERKEERSONGEVAL
PLA.ATSHA,D BUITEN EEN KRUISPUNT,
OP EEN OC+ENBLIK DATER VAN VOOR·
RANG VAN RECHTS C+EEN SPRAKE WAS
REKENING HOUDENDE MET DE RESPECTIEVE STAND VAN DE WAGENS.
WETTELIJKE BESLISSINC+.

1° Een beklaagde is niet bevoegd om zich
te voorzien tegen de beslissing gewezen
ove1· de door het openbaar ministerie
tegen een medebelclaagde ingestelde vordM·ing (1).
2° De bu1'ge1·lijke pm-tij die niet in kosten
van de strajvo1·de1·ing ve1·oordeeld is,
is niet ontvanlcel~jk om zich tegen de
OVM' de st1•ajvordering gewezen beslissing
te voorzien (2).
go Is wettelijlc de beslissing die een best1turcler m·ijspreelct wegens ove1·treding
van a1·tilcel 16-1 van het wegve1'7ceersreglement, waa1·bij vastgesteld wordt dat
het ongeval buiten een kruispunt plaats
heeft gehacl, op een ogenblilc clat M' van
voor1·ang van 1·echts op dit lcruispunt geen
spralce was, rekening houdende met de
respectieve stand van cle besttturclers (g),
(1) Cass., 9 mei 1966 (Bull. en PAsrc., 1966,

9 januari 1967.- 2e kamer.- Voorzitter, H. van Beirs, voorzitter. - Ve1'slaggever, H. Trousse. - Gelijkluidende
conclusie, H. Colard, advocaat-generaal.
- Pleite1·, H. Georges Frere (van de balie
te Namen).

I, 1136).
(2) Cass., 31 januari 1966 (Bull. en PA.src.,
1966, I, 695); raadpl. cass., 19 december 1966,
sup1·a, blz. 497.
(3) Verg. cass., 14februari, 16meien27juni
1966 (Bull. en PA.src., 1966, I, 760, 1169 en
1376).
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besluit van 30 april 1963, art. 16-l.J
{FIOKERS, NAAM.LOZE VENNOOTSCHAP «DE
VERENIGDE PROVINCillS » EN SCHOMUS,
T. REM.AOLE EN POTHIER.)

ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis op 20 juni 1966 in hoger beroep
gewezen door de Oorrectionele Rechtbank
te V erviers ;

A. Op de voorziening van de eisers in
zover ze gericht wordt tegen de beslissing
op de strafvordering die tegen Pottier
is ingesteld :
Overwegende dat de eisers niet bevoegd
zijn om een voorziening in te stellen
tegen die beslissing ; dat ze als burgerlijke
partijen niet veroordeeld zijn in de kosten
van die strafvordering ;
'
Dat de beslissing op de strafvordering
die tegen een medebeklaagde is ingesteld,
geen betrekking heeft op de eiser, beklaagde;
1
Dat de voorziening derhalve niet ontvankelijk is ;

B. Op de voorziening in zover ze gegericht wordt : a) door de eiser Schomus
tegen de beslissing op de strafvordering
die tegen hem ingesteld is en tegen de
beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen tegen hem ingesteld door de verweerders ; b) door de eisers tegen de
beslissing op de burgerlijke rechtsvorderingen die zij tegen de verweerder Pottier
hebben ingesteld :
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 418, 420 van het
Strafwetboek, 12, 16, 18, 27 van het
W egverkeersbesluit, 1382 van het Burgerlijk W etboek en 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden vonnis, na te hebben vastgesteld dat de wegen van de
twee beklaagden (hier de eisers Schomus
en de verweerder Pottier) "elkaar moesten kruisen en dat de beklaagde Schomus
voorrang had», beide bestuurders heeft
veroordeeld tot een geldboete, Schomus
wegens overtreding van de artikelen 418,
420 van het Strafwetboek en 12 van
het wegverkeersbesluit, en Pottier wegens
overtreding van de artikelen 418, 420
van het Strafwetboek, 12 en 27 van het
wegverkeersbesluit, de laatstgenoemde

vrijgesproken heeft van de overtreding
van artikel16 van het wegverkeersbesluit
en iedere bestuurder veroordeeld heeft
tot betaling van de helft, van de schade
die door de verscheidene burgerlijke partijen geleden is, terwijl, em·ste onderdeel,
na te hebben vastgesteld dat de eiser
Schomus voorrang had, het bestreden
vonnis hem niet, zonder tegenstrijdigheid, heeft kunnen veroordelen wegens
gebruikmaking van deze voorrang die hij
over de hele breedte van de weg genoot; het evenmin, zonder tegenstrijdigheid en zonder schending van artikel 16
van het wegverkeersbesluit, de tweede
verweerder heeft kunnen vrijspreken van
de ten laste gelegde overtreding van dit
artikel16 en bij de vaststelling of de verdeling van de aansprakelijkheid heeft
kunnen weigeren rekening te houden met
de fout die de genoemde verweerder
Pottier begaau heeft toen hij geen voorrang verleende aan de van rechts komende eiser Schomus en inzonderheid
to en hij niet stopte aan de ingang van het
kruispunt om hem te laten doorgaan ;
de beslissingen van de rechter in feitelijke aanleg in strafrechtelijk zowel als in
burgerrechtelijk opzicht dus niet wettelijk naar het vereiste van artikel 97 van
de Grondwet met redenen omkleed zijn ;
terwijl, tweede onde1•deel, na vastgesteld
te hebben dat de eiser Schomus voorrang
had, het bestreden vonnis niet kon zeggen
dat de verweerder Pottier, die deze voorrang verschuldigd was, generlei fout had
begaan door geen doorgang verleend te
hebben tenzij het vastgesteld had dat de
genoemde verweerder Pottier verder had
gereden wanneer hij zulk;s kon doen zonder gevaar voor ongevallen, gelet op de
stand, de verwijdering en de snelheid van
de andere bestuurders, te1·wijl het vonnis
zodanige vaststelling niet heeft gedaan
en dientengevolge de bepalingen van
artikel 18 van het wegverkeersbesluit
miskend heeft en bovendien onvoldoende
gemotiveerd is ; terwijl, dm·de onde1·deel,
het tegenstrijdig is te beslissen dat de
verweerder Pottier de bepalingen van het
besluit stipt in acht moest nemen omdat
hij daartoe " speciaal verzocht was namelijk door de nabijheid van een kruispunt,
waar hij doorgang zou moeten verlenen »,
en tevens dat « dezelfde redenen om
voorzichtig te rijden golden voor de eiser
Schomus, die er verkeerd aan deed de
bocht af te snijden om de secundaire weg
in te slaan » ; deze beslissing erop neerkomt aan hem die voorrang heeft en
aan hem die _ voorrang moet geven,
gelijkwaardige verplichtingen op te leg-
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voorrangregels en een kennelijke tegenstrijdigheid in de motivering van het
bestreden vonnis ; te1'wijl, vie1·de ondenleel,
de eisers in hun conclusies gesteld hadden
dat de verwoerder Pottier " in elk geval
op het kruispunt van de twee wegen
moest stoppen om doorgang te verlenen
aan het rechts van hem komende voertuig
van de eiser Schomus " en dat in die
omstandigheden " de telastlegging tegen
de eiser Schomus (overtreding van artikel 12) zonder oorzakelijk verband was
met het ongeval " ; het bestreden vonnis op die conclusie niet geantwoord
heeft en dus niet wettelijk met redenen
omkleed is; en, op zijn minst, uit de
motiver:ing van het bestreden vonnis het
Hof niet kan uitmaken of de rechters in
feitelijke aanleg hebben willen in rechte
beslissen dat de verweerder Pottier, die
een kruispmlt naderde, al dan niet verplicht was te stoppen om de voorranghebbende eiser Schomus te laten doorgaan dan wel in feite hebben willen beslissen dat, zelfs indien hij daartoe verplicht was en die verplichting nagekomen
was, het ongeval al dan niet gebeurd zou
zijn in dezelfde omstandigheden, door
het feit aileen van de zogenaamde overtreding van artikel 12 van het wegverkeersbesluit door de eiser Schomus ; dat
de dubbelzinnigheid van die motivering het voor het Hof onmogelijk maakt
zijn toezicht uit te oefenen op de wettelijkheid van de bestreden besliss:ing en
gelijkstaat met de ontstentenis van de
bij artikel 97 van de Grondwet vereiste
redenen; te1·wijl, vijfde ondeTdeel, het
beroepen vonnis voornamelijk berust op
het feit dat de eiser Schomus geen voorrang had en het bestreden vonnis hem
die voorrang uitdrukkelijk toegekend
heeft, zodat het bedoelde bestreden vonnis " de niet strij dige red en en van de
eerste rechter ll niet kon overnemen zonder tegenstrijdigheid of althans zonder
dubbelzinnigheid; dat het inderdaad
wegens de grondige tegenstrijdigheid
tussen beide vonnissen onmogelijk is uit
te maken welke redenen van het beroepen
vonnis door het bestreden arrest werden
overgenonlen :
Overwegende dat, als het bestreden
vonnis erop wijst dat de wegen van beide
beklaagden « elkaar moesten kruisen en
dat de eiser Schomus voorrang had ll, het
zulks uitsluitend doet om tegen de verweerder Pottier onvoorzicht:igheden te
laten gelden, die erin bestaan te vlug te
hebben gereden en niet uiterst rechts te

hebben gehouden op een smalle weg waar
de zichtbaarheid beperkt is omdat h:ij
zich in de nabijheid bevond van een
kruisptmt waar hij voorrang zou moeten
verlenen;
Dat het vonn:is immers vaststelt dat
" het ongeval zich niet op het kruispunt
heeft voorgedaan, maar op de weg die
de verweerder Pottier volgde ll, dit wil
zeggen op een punt waar de voorwaardetl
voor een voorrang van doorgang op het
kruisptmt nog niet vervuld waren ;
Dat derhalve de door het middel tegen
het vonnis aangevoerde grieven van ontstentenis, tegenstrijdigheid of dubbelzinnigheid van redenen ongegrond zijn ;
Overwegende anderzijds dat, na erop
te hebben gewezen dat het ongeval buiten
het kruisptmt is gebeurd op een ogenblik
dater, gelet op de respectieve stand van
de bestuurders, van voorrang geen sprake
was, het vonn:is terecht een fout gegrond
op de schending van de voorrangregels
niet bewezen geacht heeft tegen de verweerder Pottier; dat het evenmin gehouden was te antwoorden op een conclusie
betreffende een toestand (voorrang op
het kruispmlt) die het niet in aanmerk:ing
nam, daar die conclusie niet ter zake
dient ten gevolge van zijn vaststellingen ;
Overwegende dat het vonnis bovendien
tegen de eiser SchomuR nog andere fouten
laat gelden dan het afsnijden van de
bocht om de secundaire weg ':in te slaan ;
Overwegende tenslotte dat de rechter
in feitelijke aanleg de aansprakelijkheid
heeft beoordeeld met inachtneming van
alle fouten die ten laste van beide beklaagden werden gelegd; dat zijn beoordeling over het verdelen van de, aansprakelijkheid derhalve een feitelijke en
dus soevereine beoordeling is ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat, in zover de voorziening door de eiser Schomus gericht
wordt tegen de beslissing op de strafvordering die tegen hem is ingesteld, de
substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eisers in de kosten.
9 januari 1967.- 2e kamer.- Voo1·zitte1·, H. van Beirs, voorzitter. - Verslaggeve1', H. Trousse. - Gelijkluidendeconclusie, H. Colard, advocaat-generaal.
- Pleite1', H. Struye.
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1°

CASSATIElVIIDDELEN. STRAFZA,KEN. lVIIDDEL GERICRT TEGEN DE
BESLISSING OVER DE STRAFVORDERING
EN TEGEN DE BESLISSING OVER DE
BURGERLIJKE RECRTSVORDERING. BESLISSINGEN DIE GERECRTVAARDIGD
BLIJVEN ZELFS ZO RET MIDDEL GE·
GROND IS. NIET ONTVANKELIJK
MID DEL.

'2°

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.00NCLUSIE VAN DE BEKLAAGDE DIE DE
OPSCRORTING VAN DE UITSPRAAK VAN
DE VEROORDELING OF, SUBSIDIAIR, RET
UITSTEL VAN DE VOLTREKKING VAN DE
STRAF VORDERT.- VEROORDELING TOT
EEN EFFECTIEVE STRAF. !MPLICIETE
VERWERPING VAN DE CONCLUSIE.

1° Is niet ontvanlcelijlc het middel gericht
tegen de beslissing ovm· de st1•ajvordering
en tegen de beslissing over de burgerlijlce
rechtsvordering, wanneer de straf en de
uitgesp1·olcen bU1·ge1·lij lee veroordeling
wettelijlc ge1·echtvam·digd blijven, zelfs
zo het middel geg1·ond is (1).

·2o Dom· de belclaagde tot een etfectieve
straf te ve1·oo1·delen, antwoordt de rechter
impliciet op de conclusie waa1•bij om
de opscho1·ting van de uitspmalc van de
ve1·oo1•deling of, subsidiair, om de toekenning van een uitstel van de volt1•elclcing de1· stmf wm·dt ve1·zocht (2).
(Grondwet, art. 97.)
.(VANDENMEULEBROUCKE,

T.

MILICAN.)

ARREST.
RET HOF ; Gelet op het bestreden
arrest, op 29 juni 1966 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;

I. In zover de voorziening gericht wordt
tegen de beslissing op de strafvordering :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
oSchending van de artikelen 97 van de
·Grondwet en 391bis, lid 3, van het Straf(1) Oass., 8 december 1965 (Bull. en PASIC.,
1966, I, 481).
(2) Verg. cass., 12 april 1965 (Bull. en
PAsiC., 1965, I, 867); 7 maart 1966 (ibid.,
1966, I, 870) en 7 november 1966, sup1·a,
biz. 319.

wetboek, dom·dat het arrest de tegen eiser
ingestelde strafvordering ontvankelijk
verklaard heeft op grond van het vonnis
van de vrederechter van het eerste kanton
te Schaarbeek van 28 maart 1962, terwijl
de bedoelde beslissing van de vrederechter geen eigenlijk vonnis, maar
slechts een bemiddelend vom1is was dat
nooit voor verzet of hoger beroep vatbaar
is geweest, daar partijen tot overeenstemming waren gekomen voor de uitspraak van dit vonnis, hetwelk er zich
toe beperkt dit voorafgaand akkoord vast
te stellen teneinde het uitvoerbaar te
maken, zoals een authentieke notariele
akte dat zou gedaan hebben, tenoijl
artikel 391bis van het Strafwetboek
slechts toepasselijk is wanneer op een
bepaald tijdstip de mogelijkheid heeft
bestaan om verzet of hoger beroep in te
stellen tegen een beslissing over een geschil maar die mogelijkheid later opgehouden heeft te bestaan :
Overwegende dat het bestreden arrest
eiser tot een enkele straf van zes maanden
gevangenis veroordeelt wegens de telastlegging A, gegrond op artikel 391bis van
het Strafwetboek, en wegens de telastlegging B, gegrond op artikel 360bis van
hetzelfde wetboek ;
Overwegende dat het middel het arrest
slechts bestrijdt in zover dit de telastlegging A bewezen acht ;
Overwegende dat de enkele strafwettelijk gerechtvaardigd is door de telastlegging B, die door het hof van beroep
bewezen is verklaard ;
Dat het middel niet ontvankelijk is
wegens het ontbreken van belang;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet en van de wet van 29 juni
1964 betreffende de opschorting, het
uitstel en de probatie, doordat het arrest
niet geantwoord heeft op het bij conclusie
gedane verzoek van de verdachte om
opschorting van de uitspraak der veroordeling of subsidiair uitstel van de valtrekking der straf te bevelen :
Overwegende dat het hof van beroep
dat eiser tot een effectieve straf veroordeelt, impliciet afwijzend heeft beschikt
op diens conclusie waarbij om opschorting
van de uitspraak der veroordeling of
subsidiair uitstel van de voltrekking der
straf werd verzocht ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Overwegende dat de substantiele of op
straffe van nietigheid voorgeschreven
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rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;

- BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. MID DEL DAT AAN ·
STRAFZAKEN. VOERT DAT DE BESTREDEN BESLISSING
DE BEWIJSKRACHT VAN EEN BEPAALDE
AKTE MISKENT. - BESLISSING DIE OP
DEZE AKTE NIET IS GEGROND.- MID·
DEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG l\HST.

II. In zover de voorziening gericht
wordt tegen de beslissing op de recbtsvordering van de burgerlijke partij, hier
verweerster :
Over het eerste middel, bierboven aan·
gehaald :
Overwegende dat het arrest, onder
bevestiging van het beroepen vonnis,
aan verweerster als vergoeding voor haar
morele schade een frank toekent ten laste
van eiser, haar echtgenoot, die vervolgd
is wegens bet in artikel 39lbis van het
Strafwetboek vermelde wanbedrijf van
verlating van familie en bet in artikel 360bis van het Strafwetboek vermelde wanbedrijf van het achterlaten
van kinderen ;
Overwegende dat, in de onderstelling
dat het door eiser aangevoerde middel
waarbij het arrest bestreden wordt in
zover het de veroordeling doet berusten
op artikel 39lbis van bet Strafwetboek,
gegrond is, de toekenning van een frank
als morele schade aan verweerster wettelijk gerechtvaardigd blijft op grand van
het in artikel 360bis van het Strafwetboek
vermelde wanbedrijf, dat door het bestreden arrest bewezen is verklaard ;
Dat het middel niet ontvankelijk is
wegens het ontbreken van belang;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.

9 januari 1967.- 2 6 kamer.- Voo?'·
zitter, H. van Beirs, voorzitter. - Vm·slaggever, H. Perrichon.- Gelijkluidende
conclusie, H. Colard, advocaat-generaal.
Pleiter, H. Jos. Grootaart (van de
balie bij het Hof van beroep te Brussel).

2e KAMER.- 9 januari 1967.

1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE.
- SAMENSTELLING VAN HET HOF VAN
BEROEP. HOEDANIGHEID VAN DE
ALS OPENBAAR MINISTERIE FUNGE·
RENDE MAGISTRAAT DOOR HET ARREST
NIET VASTGESTELD.- HOEDANIGHEID
VAN DEZE MAGISTRAAT IN HET ZITTINGS·
BLAD AANGEDUID. GEEN NIETIG·
HElD.
2° BEWIJS. -

SCHRIFTELIJK BEWIJS.

l

0

Is niet met nietigheid behept het arrest,
dat in st1·ajzaken door een hof van be1·oep
wordt gewezen en dat de hoeclanigheid
van de magistmat van het openbaar
ministe1·ie in tegenwoo?·digheid van wie
het uitgesp1•oken werd niet aanduiclt,
wanneer deze hoeclanigheicl uit het zittingsblad blijkt (1).

2° Mist feitelijlce gTonclslag het miclclel clat
aanvoe~·t

dat de best1·eclen beslissing de
bewijslc?"acht van een bepaalde alcte miskent, wannee?' de beslissing op deze alcte
niet gesteund is (2).
(CAMACHO, T. lliAATSCHAPPIJ
« THE OCEAN ACCIDENT » EN DE COCK.)
ARREST.
HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 27 juni 1966 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;
I. In zover de cassatievoorziening gericht wordt tegen de beslissing op de
strafvordering :
Over het eerste middel, hieruit afgeleid
dat het bestreden arrest verzuimt te vermelden dat eiser, vertegenwoordigd door
zijn raadsman, houder van een volmacht,
verschenen is en verzuimt de hoedanigheid aan te geven van de Heer Gevers in
wiens aanwezigheid, volgens het arrest,
de zaak berecht en het arrest uitgesproken
werd:
Overwegende enerzijds dat het procesverbaal van de terechtzitting van 20 juni
1966 gedurende welke het hof van beroep
de zaak behandeld heeft, vaststelt dat de
afwezige eiser vertegenwoordigd was dom·
zijn raadsman, houder van de stukken ;
Overwegende anderzijds dat uit hetzelfde proces-verbaal, alsook uit dat van
de terechtzitting van 27 juni 1966, gedu(1) Verg. cass., 9 december 1965 (Bull. en

PASIC., 1966, I, 492) en 5 december 1966,.
supra, blz. 444.
(2) Oass., 21 maart 1966 (Bull. en PAsrc.,
1966, I, 930}; 31 oktober en 12 december 1966,.
sup1·a, blz. 301 en 460.
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werd, blijkt dat het openbaar ministerie
gedurende die terechtzittingen vertegenwoordigd was door de Heer Gevers,
advocaat-generaal ;
Dat het hof van beroep de verschijning
van eiser, vertegenwoordigd door zijn
raadsman, aldus regelmatig vastgesteld
heeft, evenals de hoedanigheid van de
magistraat die de taak van het openbaar
ministerie vervulde ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen:
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de bewijsregels in strafzaken, doo1'dat, zonder rekening te houden
met de bekentenis van de burgerlijke
partijen (hier verweerders), die sommige
in eisers conclusie uiteengezette stellingen
niet betwistten, het bestreden arrest de
verweerder Decock ontslaat van de verplichting doorgang te verlenen, welke
verplichting hieruit voortvloeide dat hij
gestopt had en aldus zijn voorrang verIoren had, op grond dat niet bewezen is
dat Decock gestopt heeft alvorens het
kruispunt op te rijden, terwijl geen enkele van de ter terechtzitting onder
ede gehoorde getuigen heeft kunnen beweren dat Decock niet gestopt had ;
Decock verklaard heeft dat hij niet meer
kon zeggen of hij al dan niet gestopt
had ; eiser bij conclusie heeft doen gelden
dat verweerder in zijn aangifte van het
ongeval aan zijn verzekeraar (de verweerster), welk stuk eiser voor de eerste
rechter overgelegd heeft, verklaard heeft
te hebben gestopt, terwijl de fout die het
ongeval veroorzaakte slechts kon bestaan
in de schending door Decock van de bepalingen van de artikelen 15-1 en 17 van
het wegverkeersbesluit ofwel in de schending door eiser van artikel 16, 1, van het
bedoelde besluit, en een dergelijke fout
tegen eiser niet bewezen was, daar de
schending van geen enkele van deze bepalingen bewezen is, en te1·wijl de verweerders de werkelijkheid van de door de
verweerder gedane aangifte van het ongeval niet betwist hebben, noch de inhoud
van die aangifte zoals eisers conclusie
hem weergeeft, zodat het arrest de bewijskracht van deze verklaring geschonden
heeft :
Overwegende enerzijds dat het hof van
beroep, dat in het onderhavig geval door
geen · bijzonder bewijsmiddel gebonden
was, zich op de behandeling van de zaak
ter terechtzittihg grondt om op soevereine wijze te beslissen << dat niet bewezen
is dat Decock gestopt heeft alvorens

het kruispunt op te rijden "; dat het
Hof in dit opzicht onbevoegd is om na t.e
gaan of het hof van beroep de overgelegde
bewijsmiddelen in feite juist of verkeerd
beoordeeld heeft ;
Dat anderzijds uit de redenen van het
arrest duidelijk blijkt dat eiser het ongeval veroorzaakt heeft door overtreding
van de bepaling van artikel16-1 van het
wegverkeersbesluit, dit wil zeggen door
de tweede verweerder, die rechts van hem
kwam, niet te hebben laten doorgaan;
Overwegende voor het overige dat uit
het arrest niet blijkt dat het hof van beroep gesteund heeft op de aangifte van
het ongeval, waarvan het, naar het middel beweert, de bewijskracht geschonden
zou hebben;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 15-1, 16-1 en 17 van het wegverkeersbesluit, doordat het arrest, dat
zich er toe beperkt te verklaren dat eiser
over het kruisp1.mt was gereden in zulke
omstandigheden dat hij onmogelijk kon
zien wat de burgerlijke partij Decock,
hier verweerder, deed, zonder deze omstandigheden nader aan te geven, niet geantwoord heeft op de middelen door eiser
aangevoerd in zijn conclusie waarbij
hij onder meer deed gelden dat hij niet
links reed van een tram die het gezicht
benam, en dat geen reconstitutie heeft
plaatsgehad, te1·wijl het alleen op deze
wijze mogelijk was geweest de ongegrondheid van eisers beweringen aan te tonen :
Overwegende dat uit het antwoord op
het tweede middel volgt dat het hof van
beroep zijn beslissing wettelijk gerechtvaardigd heeft, als het overwoog dat
eiser het ongeval veroorzaakt had door
overtreding van artikell6-1 van het wegverkeersbesluit, dit wil zeggen door de
verweerder Decock, die rechts van hem
kwam, niet te hebben laten doorgaan, en
als het bovendien besliste dat niet bewezen was dat die verweerder v66r het kruispunt gestopt had en aldus zijn voorrang
verloren had ;
Overwegende dat de uiteenzetting van
eisers conclusie, op grond van de onderstelling dat Decock v66r het kruispunt
gestopt had, ertoe strekte te bewijzen
dat dit stoppen door eiser kon gezien
worden en dat dientengevolge Decock,
ingevolge dit stoppen, zijn voorrang niet
had kunnen behouden;
Overwegende dat aldus blijkt dat het
middel een ten overvloede gegeven over-
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weging van het arrest bestrijdt en niet
ontvankelijk is wegens het ontbreken van
belang;
Overwegende dat de substantiele of op
straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. In zover de cassatievoorziening gericht wordt tegen de beslissingen op de
burgerlijke rechtsvorderingen :
Overwegende dat eiser geen bijzonder
middel aanvoert;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
9 januari 1967._- 2° ka~er.- Voo?'zitter, H. van Bmrs, voorz1tter. - Verslaggever, H. Perrichon.- Gelijkluiclende
conclusie, H. Colard, advocaat-generaal.
- Pleite1·, H. Auerbach (van de balie
bij het Hof van beroep te Brussel).

die zich voo1· de onderzoelcsrechter gelast
met een vordering tot onderzoelc heeft
gesteld, in alle lcosten van de strafvordering verom·delen, met inbegrip van de
lcosten van het hager beroep van het
openbaar ministerie (1). (Wetb. van
strafv., art. 162, lid 2, gewijzigd bij
de wet van 25 oktober 1950, art. 1, a;
194 en 211.)

2o Het bedTiegl~ilc opzet, vereist vom· het
bestaan van de valsheicl of van het gebTuilc van valsheid, bestaat in het opzet
om zich zelf of een ander een ongeoo1'loofd
nut of vom·deel te verschafjen (2).
(Strafwetb., art. 193 en 213.)
(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « TEXTILES
DE PEPINSTER », T. LAMARCHE.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 27 j1.mi 1966 gewezen door het
Hof van beroep te Luik ;

2e KAMER.- 9 januari 1967.

1°

GERECHTSKOSTEN.
STRAFZAKEN, - BURGERLlJKE PARTIJ GESTELD VOOR DE ONDERZOEKSREOHTER.
BEKLAAGDE VRIJGESPROKEN. HoGER BEROEP VAN DE BURGERLIJKE
PARTIJ EN VAN HET OPENBAAR MINISTERrE, - ARREST DAT DE VltiJSPRAAK
VAN BEKLAAGDE BEVESTIGT.- IN HET
ONGELIJK GESTELDE PARTIJ DIE IN
ALLE KOSTEN VAN DE STRAFVORDERING
WORDT VEROORDEELD, MET INBEGRIP
VAN DE KOSTEN VAN HET HOGER BEROEP VAN HET OPENBAA,R MINISTERIE.
- WETTELIJKHEID.

2° V ALSHEID EN GEBRUIK VAN
VALSHEID. - BEDRIEGLIJK OPZET.
- BEGRIP.
I

o

Het hof van beroep dat op het hoge1·
be1·oep van de bu1·gm·lijke partij en van
het openbaar ministe1·ie, het vonnis
waarbij cle belclaagde buiten vervolging
wonlt gestelcl, bevestigt, lean wettelijk cle
in het ongelijlc gestelde bu1·gerlijlce partij

(1) Raadpl. cass., 11 mei 1964 (Bull. en

PAsiO., 1964, I, 961).
(2) Cass., 7 oktober 1957 (Bull. en PAsrc.,
1958, I, 99); 15 september 1958 en 16 maart

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1, 3 en 4 van
de wet van 17 april 1878 houdende de
voorafgaande titel van het Wetboek van
strafvordering, 179, 182 en 215 van het
Wetboek van strafvordering, 7 van de wet
van 1 mei 1849 op de rechtbanken van
eenvoudige en correctionele politie en 97
van de Grondwet, doo1·clat het bestreden
arrest het beroepen vonnis van 30 november 1965 in al zijn beschikkingen bevestigt, de eiseres in cassatie in de kosten van
het hoger beroep veroordeelt, het hof onbevoegd verklaart om. kennis te ne~en
van de eis van deze mseres, burgerhJke
partij, de kosten van haar burgerlijke
partijstelling ten laste van laatstgenoemde laat en haar veroordeelt om aan
verweerder het bedrag van 20.000 frank
te betalen, plus de gerechtelijke interest
en de kosten wegens een roekeloos en
tergend hoger beroep, terwijl : 1° het
hof van beroep bij hetwelk de strafvordering slechts aanhangig was gemaakt door het hoger beroep van het
openbaar ministerie tegen het vonnis va!l
de correctionele rechtbank en dat d1t
vonnis had bevestigd in zover het verweerder vrijsprak van de telastlegging

1959 (.A?'?'. Vm·br., 1959, biz. 36 en 543);
25 april1960 (ibid., 1960, biz. 766); 8 december 1965 en 7 februari 1966 (Bull. en PAsrc.,
1966, I, 486 en 733).
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kon veroordelen in de kosten van de
strafvordering (schending van alle in het
middel vermelde wettelijke bepa.lingen) ;
2o het beroepen vonnis geen uitspraak
had gedaan op de burgerlijke rechtsvordering die eiseres tegen verweerder
gericht had, zodat het bestreden arrest
het niet kon bevestigen in al zijn beschikkingen (schending van alle in het
middel vermelde wettelijke bepalingen)
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat uit de processtukken
blijkt dat eiseres zich burgerlijke partij
gesteld heeft v66r de onderzoeksrechter
aan wie de procureur des Konings reeds
een vordering tot onderzoek had overgemaakt ; dat ze dus haar vordering bij
die van het openbaar ministerie gevoegd
heeft;
Dat de eiseres en de procureur des
Konings hoger beroep hebben ingesteld
tegen het vonnis dat de correctionele
rechtbank gewezen had en dat onder
meer de beklaagde, hier verweerder, zonder kosten buiten vervolging had gesteld
en de bedoelde eiseres in de kosten van
de strafvordering veroordeeld had ;
Overwegende dat krachtens de artikelen 162, 2e lid, en 194 van het Wetboek
van strafvordering, die gewijzigd zijn
bij de wet van 25 oktober 1950, het hof
van beroep, dat het beroepen vonnis bevestigd heeft, de in het ongelijk gestelde
burgerlijke partij wettelijk kon veroordelen in de kosten van de strafvordering
of in een gedeelte ervan, de kosten van
het hager beroep van het openbaar
ministerie inbegrepen ;
Dat dit onderdeel van het middel wettelijke grondslag mist ;
W at het tweede onderdeel betreft
Overwegende dat het beroepen vonnis,
na vastgesteld te hebben dat de beklaagde, hier verweerder, geen wanbedrijf gepleegd heeft, hem « buiten vervolging stelt zonder kosten >> en « de
burgerlijke partij, hier eiseres, veroordeelt in de kosten van de strafvordering
. . . en tot betaling van een bedrag van
20.000 frank aan de beklaagde )), als
schadevergoeding ;
Overwegende dat het beroepen vonnis
aldus impliciet beslist heeft dat eiseres
in het ongelijk werd gesteld, zodat het
hof van beroep, hetwelk zich trouwens
uitdrukkelijk « onbevoegd verklaart om
kennis te nemen van de eis van de burger-

lijke partij >>, behoorde het beroepen
vonnis te bevestigen ;
Dat dit onderdeel van het middel niet
kan worden aangenomen ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 196, 197
en 213 van het Strafwetboek, 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek en 97
van de Grondwet, cloorclat het bestreden
arrest om verweerder van de telastleggingen van valsheid en gebruik van
valse stukken vrij te spreken en het
hof onbevoegd te verklaren tot kennisneming van de eis van eiseres, burgerlijke
partij, beslist dat het moeilijk is zich te
verenigen met de zienswijze van Muller
en de burgerlijke partij wanneer ze ver:
klaren dat de beklaagde buiten bun weten
de bestelling van de « Association Textile >> verhoogd heeft, en hierbij het contract vervalst heeft om hen te benadelen,
dat indien deze bestelling op haar plaats
in het register was ingeschreven de
nieuwe « Textile >> verplicht zou geweest
zijn ze uit pe voeren en dat derhalve het
feit het bedoelde stuk opgesteld en in het
orderboek opgenomen te hebben niet
bewijst op een bedrieglijk opzet of een
oogmerk om te schaden, te1•wijl met het
in de artikelen 196, 197 en 213 van het
Strafwetboek vereiste bedrieglijk opzet
bedoeld wordt het opzet om zichzelf of
een ander een ongeoorloofd nut of voordeel te verschaffen en het arrest, rechtdoende zoals het heeft gedaan, niet vaststelt dat beklaagde zulk een opzet niet
had en derhalve niet wettelijk kon beslissen dat er bij diens handelingen geen
bedrieglijk opzet aanwezig was :
Overwegende dat het bedrieglijk opzet,
in de zin van artikel 193 van het Strafwetboek, het opzet is om zichzelf of een
ander een onwettelijk voordeel te verschaffen;
Overwegende dat de rechter die op de
afwezigheid van bedrieglijk opzet steunt
om een wegens valsheid en gebruik van
valse stukken vervolgde beklaagde vrij
te spreken door geen enkele wetsbepaling
verplicht wordt uitdrukkelijk vast te
stellen dat deze beklaagde niet gehandeld
heeft met het opzet zichzelf of een ander
een onwettelijk voordeel te verschaffen ;
Overwegende dat het arrest dat onder
meer vaststelt dat het aan verweerder ten
laste gelegde feit « niet een bedrieglijk
opzet )) vertoont, daardoor vaststelt dat
laatstgenoemde niet gehandeld heeft met
het opzet om zichzelf of een ander een
onwettig voordeel te verschaffen ;

-560Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
9 januari 1967. - 2 8 kamer. - Vom·zitte?', H. van Beirs, voorzitter. - Verslaggever, H. Perrichon.- Gelijkluidende
conclusie, H. Colard, advocaat-generaal.
- Pleite1·, H. VanRyn.
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OVERSPEL EN ONDERHOUD VAN
BI.JZIT.- 0NDERHOUD VAN BIJZIT.PLIOHT VAN TROUW VAN DE ECHTGENOOT.- NIET ONDERGESCHIKT AAN DE
PLICHT VAN SAMENWONING VAN DE
VROUW.

De schending, doo1• de echtgenote, van de
plicht van samenwoning stelt de echtgenoot niet m·ij van zijn plicht van trouw
en de1·halve sluit het misdrijf van onderhoud van bijzit niet uit (1). (Strafwetb.,
art. 389.)
(WHITE.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 30 juni 1966 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 389 van het Strafwetboek, 213 van het Burgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest eiser schuldig verklaart aan
het wanbedrijf een bijzit te onderhouden,
op grond aileen dat de woning van de man
het karakter van echtelijke woning niet
verliest doordat de echtgenote ze vrijwillig verlaten heeft, daar de plicht van
trouw geen verband houdt met de werkelijke aanwezigheid van de echtgenote,
terwijl de plicht van trouw wederzijds is
(1) Verg. cass., 12 juni 1944 (Bull. en PASIC.,
1944, I, 387) en 4 januari 1960 (ibid., 1960,
1, 494); zie tevens inzake overspel, aangaande

het feit dat het wangedrag van de echtgenoot
de ontvankelijkheid van de klacht niet be!nvloedt : cass., 29 maart 1965 (ibid., 1965, I,
805) en noot.

en in de echtelijke woning moet worden
vervuld en de wederzijdse plichtsvervulling niet kan geschieden wanneer de
vrouw vrijwillig de echtelijke woning
verlaten heeft, waaruit volgt dat het
hof van beroep, dat uitsluitend op grond
van het begrip van echtelijke woning het
misdrijf bewezen verklaart, noodzakelijk
verzuimd heeft een bestanddeel te beoordelen dat eigen is aan het wanbedrijf en
waarop zijn aandacht werd gevestigd,
namelijk de schuldige wil om de huwelijkstrouw te schenden, waaruit het beledigend karakter van het wanbedrijf van
de echtgenoot voortvloeit :
Overwegende dat eisers stelling erin
bestaat te beweren dat hij de schuldige
wil om de huwelijkstrouw te schenden,
d. w. z. het opzet om het misdrijf te plegen waarvoor hij vervolgd werd, niet kon
gehad hebben daar de plicht van trouw
een gevolg is van de plicht van samenwoning ; dat zijn echtgenote de echtelijke
verblijfplaats vrijwillig verlaten heeft
zonder inachtneming van de bepalingen
van artikel 213 van het Burgerlijk Wetbock, zoals gewijzigd bij de wet van
30 april 1958 betreffende de rechten en
verplichtingen van echtgenoten, zodat hij
niet meer tot getrouwheid verplicht was ;
Overwegende dat het bestreden arrest
dat zegt dat " de plicht van trouw geen
verband hield met de werkelijke aanwezigheid van de echtgenote in de echtelijke
woning "• aldus impliciet doch duidelijk
stelt dat de plicht van samenwoning en
de plicht van trouw te onderscheiden zijn
en dat de verzaking van de plicht van
samenwoning door de echtgenote de man
niet van zijn plicht van trouw ontslaat ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en
dat de beslissing overeenkomstig de wet
is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
9 januari 1967. - 2 8 kamer. - Voorzitte?·, H. van Beirs, voorzitter. - Verslaggever, H. Trousse. - Gelijkluidende
conclusie, H. Colard, advocaat-generaal.
- Pleite?", Mevr. Tahon-Chantraine (van
de balie bij het Hof van beroep te Brussel).
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1°

KAMER. -

9 januari 1967,

BEVOEGDHEID EN AANLEG.
STRAFZAKEN. BEVOEGDHEID.
VERDELING VA.N DE ZAKEN ONDER DE
ONDERSCHEIDEN KAMERS VAN EENZELFDE RECHTBANK. BUITEN DE
BEVOEGDHEID VALLENDE KWESTIE.

2°

RECHTERLIJKE INRICHTING.STRAFZAKEN.- HoF VAN BEROEP.KAMER DIE OP DE VOOHLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING VAN BEKLAAGDE UITSPRAAK DOET. KAMER MOET NIET
NOODZAKELIJK DIE ZIJN WELKE OVER
DE GROND VAN DE ZAAK DIENT UITSPRAAK TE DOEN.

3°

VOORZIENING IN CASSATIE. STRAFZAKEN.- ARREST VAN VEROORDELING. -BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE
AANHOUDING. VOORZIENING TEGEN
RET BESCHIKKEND GEDEELTE VAN DE
VEROORDELING VERWORPEN.- YOORZIENING TEGEN HET BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE AANHOUDING ZONDER BELANG.

l 0 De veTdeling van de zaken onde1· de

onde1'scheiden kame1'8 van de C01'1'ectionele 1'echtbanlc of van het hof van
be1·oep bet1·ejt de bevoegdheid niet (I).
2° Geen wetsbepaling ve1·plicht de beo01'deling van de !]1'ond van de zaalc ove1' te
leggen aan de C01'1'ectionele lcame1· van
het hof van be1·oep die ove1· het ve1·zoeksch1-ift tot vo01·lopige inv1'ijheidstelling
van de belclaagde ttitspmalc gedaan heeft.
3° TVannee1' de ve?'001'deelde een cassatiebe?"oep ingesteld lweft tegen een a?'?'est
van . .Ve1'00?'deling, waa1·b~j zijn onmiddelltJlce aanhouding bevolen wo1·dt en
ingevolge de ve1·werping van de tege;t het
beschilckend gedeelte van de ve1•oordeling
gerichte voorziening, dit laatste in lcmcht
van gewijsde is gegaan, lweft de voorziening tegen het bevel van onmiddellijlce
aanhouding geen belang mee1· (2).

arrest, op I oktober 1966 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel ;

I. In zover de voorziening gericht wordt
tegen de veroordeling die tegen eiser is
uitgesproken :
Over het middel hieruit afgeleid dat
eiser door de elfde kamer van het hof van
beroep is gevonnist, nadat de dertiende
kamer van hetzelfde hof op 6 september
I966 uitspraak had gedaan op het door
hem op 2 september I966 ingediende verzoekschrift tot voorlopige invrijheidstelling, perw~jl het gerecht dat bevoegd is
om mtspraak te doen over het verzoekschri~t tot voorlopige invrijheidstelling,
kenms moet nemen van de zaak zelf :
Overwegende dat de grief vreemd is
aan de bevoegdheid; dat geen enkele
wettelijke bepaling verplicht het verzoekschrift tot voorlopige invrijheidstelling en
de zaak zelf bij dezelfde kamer aanhangig
te maken;
Dat het middel wettelijke grondslag
mist;
En overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. In zover de voorziening gericht
wordt tegen het bevel van omniddellijke
aanhouding :
Overwegende dat de beslissing van veroordeling in kracht van gewijsde is gegaan da~r de voorziening ertegen verworpen IS; dat derhalve de voorziening
tegen het bevel van onmiddellijke aanhouding geen belang meer heeft ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
9 januari I967.- 2e kamer.- Voo?·zitter, H. van Beirs, voorzitter. - Ve?·slaggeve?·, H. Trousse. - Gelijlcluidende
conclusie, H. Colard, advocaat-generaal.
- Pleite1·, H. R. Van Haecht (van de
balie bij het Hof van beroep te Brussel).

(BUZZI.)
ARREST,

RET HOF; -

Gelet op het bestreden
2"

(1) Cass., 4 mei 1920 (Bttll. en PAsiC., 1920,
I, 143), redenen, blz. 144; 16 april1923 (ibid.,
1923, I, 266); 11 mei 1959 (ibid., 1959, I,
917).
(2) Cass., 10 oktober 19Q6, supm, blz. 189.
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Is niet ontvankelijk bij gebrek aan belang,
het midclel dat aan de rechter ve1·wlit een
dwaling omt1·ent de jeiten begacm te
hebben, wannee1· deze zonder invloecl is
op de wettelijkheicl van het bestTeden
beschikkencl gedeelte ( 1).
(HURVIOS, T. BELGISOHE STAAT,
MINISTER VAN FINANOIEN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 30 december 1963 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1315, 1319 tot 1322, 1349 en
1353 van het Burgerlijk Wetboek en 26
van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, gecoi:irdineerd bij besluit van
de Regent van 15 januari 1948, cloonlat
het bestreden arrest, om de bewijzen te
verwerpen die eiser heeft geleverd tot
staving van zijn verzoek tot aftrek van
de bedoelde commissies als bedrijfslasten.:
1° verklaart dat blijkt « dat verzoeker
nooit een bedrag aan commissies heeft
gestort dat juist overeenstemt met hetgeen zou overeengekomen zijn >>, maar
aldus in dubbelzinnigheid vervalt daar
het in het onzekere laat of het stelt dat
het jaarlijks gestorte bedrag slechts met
de voor het jaar verschuldigde commissies overeenstemde mits na afsluiting van
de rekeningen een verrekening wordt
gedaan, dan wel beweert dat de verschuldigde commissies niet zijn berekend
zoals zij het moesten worden op de overeengekomen grondslagen en het overeengekomen percentage en, in dit laatste
geval, geen concrete gegevens uit het dossier aanvoert tot staving van een mening
die derhalve als louter subjectief voorkomt (schending van artikel 97 van de
Grondwet) ; 2° stelt « dat een eerste
vooruitbetaling van 400.000 frank meer
dan een jaar later is aangevuld >>, maar
niet zegt of niet bewijst dat het aanvullingsbedrag van de commissie normaal
vroeger had kunnen of moeten betaald
(1) Verg.
biz. 538.

cass.,
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zijn (schending van de artikelen 1349
en 1353, daar het betoog van het arrest
op een niet ter zake dienende vaststelling
berust en derhalve geen geldig vermoeden
oplevert); 3° stelt dat in strijd met wat
de oorspronkelijke brief van 2 mei 1956
scheen aan te nemen en met de interpretatie welles verzoeker ervan heeft
gegeven (stukken 46-47 en blz. 1, lid 6,
van zijn conclusie) de zogenaamde commissie niet op de glo bale omzet van het
jaar 1956 is berekend, maar alleen op de
globale omzet van het tweede semester
van het jaar 1956, te1·wijl a) op grand van
de st1.1.kken in het arrest bedoeld, niet kon
worden bevestigd dat eiser en zijn medecontractant de commissie van 1956 hebben willen berekenen op de globale omzet
van het hele jaar of dat zij dit hebben
beweerd (schending van de artikelen 1319
tot 1322 van het Burgerlijk Wetboek);
b) het stuk 65 (brief van 25 november
1957) duidelijk vermeldt dat.de commissie
niet is berekend op de omzet van het
tweede semester van 1956, maar op die
van de laatste zeven maanden, van juni
tot december, dit is vanaf de overeenkomst (schending van dezelfde bepalingen); c) de vermeldingen in die verschillende stukken niet kunnen worden beschouwd als tegenstrijdig of onverenigbaar met elkaar (schending van dezelfde
bepalingen) ; 4° erop wijst « dat men niet
inziet waarom verzoeker de bemiddeling
van die correspondent heeft kunnen vragen of waarom deze zou zijn opgetreden
betreffende een markt waar hij volkomen
buiten stand, evenals de vennootschap
die van zijn diensten gebruik maakte >>
en << dat geen nadere bijzonderheden zijn
gegeven om de waarde te verklaren die
verzoeker aan deze bemiddeling hechtte "
en aldus in de plaats van eiser treedt bij
de beoordeling van de gepastheid van dit
optreden, terwijl de rechter in feitelijke
aanleg, zoals de administratis van de
belastingen, weliswaar het bestaan en het
bedrijfslmrakter van de door een belastingplichtige aangevoerde lasten kan nagaan, maar hij die lasten niet mag verwerpen onder voorwendsel dat het nut
ervan niet is bewezen (schending van
artikel 27 van de belastingwetten);
5° verklaart, onder verwijzing naar het
stuk 29 van het dossier, « dat verzoeker
slechts met een enkele Amerikaanse
lastgever schijnt gehandeld te hebben ,,
terwijl .het onmogelijk is uit genoemd
stuk 29 (dat de tweede bladzijde is van
een verslag van onderzoek ter plaatse
van 31 maart 1960 en het enige aldus
genummerde stuk) . een dergelijke ver-
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(schending van de artikelen 1319 tot
1322 van het Burgerlijk Wetboek) en
integendeel uit het stuk 28, dat de eerste
bladzijde is van dit verslag en met het
stul;;: 29 een ononderbroken geheel vormt,
volgt dat eiser met verscheidene Amerikaanse " uitdragers >> en « lastgevers >>
heeft gehandeld (schending van dezelfde
bepalingen en van de artikelen 1349 en
1353, terwijl het hof van beroep steunt
op vermoedens die geen reken~ng houd~n
met feiten of gegevens gesch1kt om die
welke het laat gelden te ontzenuwen),
zonder dat trouwens uit het lezen van het
arrest kan worden opgemaakt in hoever
de voormelde gegevens als ten overvloede
aangevoerde overwegingen moeten worden beschouwd, dan wei integendeel, afzonderlijk genomen of samen met de
andere overwegingen van het arrest, de
doorslag hebben gegeven voor de beslissing die de opstellers van het arrest tenslotte hebben genomen :
Overwegende dat het bestreden arrest,
tot verwerping van de bewering van
eiser volgens wie als bedrijfslasten moesten worden aangewend de commissies die
hij beweerde aan een derde te hebben
gestort, erop wijst dat de briefwisseling
door eiser overgelegd tot staving van
zijn stelling, de onwaarschijnlijkheid van
zijn beweringen doet uitkomen ;
Dat het zijn beoordeling op grand van
verschillende
overwegingen
verantwoordt;
Dat het vooreerst de abnormale beknoptheid van de ingeroepen overeenkomst vaststelt en de daarin voorkomende leemten aantoont ;
Dat het vervolgens wijst op het feit
dat " verzoeker nooit een bedrag aan
commissies heeft gestort dat juist overeenstemt met hetgeen zou zijn overeengekomen >>;
Dat dit motief, wanneer de draagwijdte
ervan door de context verduidelijkt wordt
niet de dubbelzinnigheid vertoont die
eiser eraan toeschrijft en betekent dat er
geen juiste overeenstemming bestaat
tussen de bedragen en de vervaldagen
van de volgens de overeenkomst verschuldigde geldsommen en die van de
werkelijk aan de derde overgedragen
geldsommen ;
Dat het arrest in dit verband achtereenvolgens wijst op de modaliteiten van
de stortingen die eiser heeft gedaan ;
Dat het vaststelt dat een eerste starting
meer dan een jaar later is aangevuld en
dat, in strijd met de brief van 2 mei 1956

en met de interpretatie die eiser ervan
heeft gegeven, de commissie niet is berekend op de globale omzet van 1956 maar
op die van het tweede semester van dat
jaar; dat de brief van 2 mei 1956 bedingt
dat de bedoelde commissie slechts zal
worden betaald indien eisers jaarlijkse
omzet met minstens 60 t. h. verhoogt en
zal worden berekend tegen 0,75 t. h. op
de globale omzet;
Overwegende dat uit de door het arrest
bedoelde stukken volg~ dat de omzet van
eiser van 15.528.000 frank in 1955 tot
62.500.000 frank in 1956 is gestegen en
dat voor dit jaar de commissie op
54.279.536,40 frank is berekend;
·
Dat de gevolgtrekking die het arrest
uit de overeenkomst afleidt, te weten dat,
naar de zienswijze van de partijen, de
connnissie moest worden berekend op de
globale omzet van het gehele jaar, ook
voor het jaar 1956, niet met haar bewoordingen onverenigbaar is;
Dat hieruit volgt dat het arrest wettelijk heeft kunnen beslissen dat de commissie, die berekend is op de omzet van
het tweede semester, niet overeenstemde
met de overeengekomen commissie ;
Dat het arrest zich weliswaar verschrijft als het zegt dat de omzet op de
laatste zes maanden van 1956 sloeg, terwijl hij in werkelijkheid de laat~te zev~n
maanden omvatte, maar dat d1e vergissing zonder invloed is op de redenering
zelf;
Overwegende dat het arrest, na soortgelijke onregelmatigheden voor 1957 en
1958 te hebben vastgesteld, er vervolgens
op wijst dat gef)n reden wordt gegeven
voor de bemiddeling van de derde betreffende een markt waar hij volledig
bniten stond en dat geen nadere bijzonderheden worden verstrekt omtrent de
bedrijvigheid die hij zou hebben aan de
dag gelegd;
Dat om die redenen, welke het verdacht
karakter van de toestand in het licht
stellen, het arrest niet het nut maar het
bestaan van de bemiddeling van de derde
betwist;
Overwegende dat het motief volgens
hetwelk eiser (( slechts met een enkele
Amerikaanse lastgever schijnt gehandeld
te hebben >> ten overvloede is gegeven;
dat immers het aantal Amerikaanse contractanten van eiser onverschillig was,
daar het er aileen op aankwam te weten of
de vermeerdering van eisers Amerikaanse
zaken al dan niet toe te schrijven was
aan de bemiddeling van de derde aan wie
de bedoelde commissies waren gestort ;

-564Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.

(PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID « S 0 VI P 0 R T ll,
T. BELGISOHE STAAT, MINISTER VAN
FINANOIEJN .)
ARREST.

IO januari I967.- 2e kamer.- Voorzittm·, H. van Beirs, voorzitter. - Ve?'·
slaggeve?', H. Valentin. - Gelijkl1drlenrle
concl1tsie, H. Depelchin, advocaat-generaal. - Pleite1·, H. de Longueville (van
de balie bij het Hof van beroep te Brussel).
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l o INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING. SoM INGEsoHREVEN IN HET PASSIEF VAN DE
BALANS. ARREST DAT VASTSTELT
DAT DE SCHULD WELKE DEZE SOM
GEACHT WORDT TE "VERTEGENWOOR·
DIGEN FIOTIEF IS. V ASTSTELLING
VOLDOENDE OM HET BELASTEN VAN
DE SOli£, ALS GEDURENDE HET DIENST·
JAAR GEVORMDE RESERVE, WETTELIJK
TE REOHTVAARDIGEN.

2°

BEWIJS. VERMOEDENS. DrREOTE BELASTINGEN. FEITELIJKE
VERJ\WEDENS. -BEGRIP. -BEOORDELING DOOR DE REOHTER.

I 0 Is voldoende, om het belasten van een

sam ingesch?-even in het passief van de
balans van een belastingplichtige, als een
gedurende het dienstjaa1· gevo1·mcle reserve, wettelijk te 1'echtvaa1·digen, de
vaststelling doo1• het a1'1'est van het hof
van beroep dat de schuld welke deze
sam geacht wordt te ve?'tegenwom·digen
fictief is. (Gecoiirdineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen,
art. 25, § I, I 0 en 27, § 2, 5o.)
2° De ?'echtm· kan uit een geheel van elementen het bewijs van het bestaan van
een feit afleiclen, zelfs indien zekere van
deze elementen, afzoncle?·lijk genomen,
geen volcloende zeke1·heid ve?·st?·ekken.
Zijn beooTcleling van de bewijswaaTde
van die veTmoedens is soeveTein zodTa
die gevolgtTekking mogelijk is (I).

(1) Cass., 28 januari 1964 (Bull. en PAsrc.,
1964, I, 565); verg. cass., 11 maart 1966
(ibid., 1966, I, 895); raadpl. cass., 16 november 1965 (ibid., 1966, I, 350).

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 30 december I963 door het
Hof van beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, I4I en 470 van het Wetboek
van burgerlijke rechtsvordering, ll2l,
1315, 1319 tot 1322, 1349, 1353, I650,
1892 en 1902 van het Burgerlijk Wetboek,
25, inzonderheid § 1, 1°, 26, inzonderheid
§ 1, lid 1 en 2, 27, inzonderheid §§ 1 en 2,
5°, van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, gecoiirdineerd bij besluit
van de Regent van 15 januari 1948 en
gewijzigd, wat artikel 26, § l, lid 2, betreft, bij artikel I van de wet van
28 maart 1955, cloo?'dat de rechter in
feitelijke aanleg heeft beslist dat de
directeur der directe belastingen de door
eiseres vermelde schuld van 400.000 frank
en het saldo van de overgangsrekening,
namelijk I24.780 frank, terecht als fictief
had beschouwd, op grond dat eiseres in
gebreke bleef het bestaan van die passiva
te bewijzen, waaruit wordt afgeleid dat
die bedragen het karakter van belastbare
reserves hadden, te1·wijl, eeTste ondeTcleel,
de bedragen van 400.000 frank en van
I24. 780 frank slechts dan wettelijk konden worden aangeslagen wanneer aangetoond was dat zij over het belastingjaar I957 hetzij een winst van het bedrijf
van eiseres, hetzij een vermeerdering van
de gei'nvesteerde activa waren en de
rechter in feitelijke aanleg geen enkele
van die omstandigheden vaststelt en
bovendien het arrest aldus niet antwoordt
met gronden die zijn beslissing wettelijk
rechtvaardigen, op de conclusie van eiseres, waarbij werd aangevoerd dat, aangezien eiseres slechts over een kapitaal
van 50.000 frank beschikte en bij het
aankopen van de wijnhandel van Prefinanco nog geen winst had kunnen rnaken, noch a foTtim·i op het ogenblik
waarop haar oprichtingsakte tot stand
kwam, zij noodzakelijk had moeten lenen
om de door Prefinanco overgedragen
handelszaak te betalen en het bijgevolg
ondenkbaar was dat, om de belastbare
resultaten van eiseres te bepalen, in haar
activa goederen werden opgenomen die
daarin slechts ten gevolge van de door
haar gedane aankoop voorkwamen, en
tegelijk de koopprijs van die goederen

-565(schending van de artikelen 25, inzonderheid § I, I 0 , en 27, inzonderheid §§ I
en 2, 5°, van de gecoi:irdineerde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, 97
van de Grondwet, I3I9 en I322 van het
Burgerlijk Wetboek, I4I en 470 van het
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering), terwijl, tweede onderdeel, het systeem van het bestreden arrest er noodzakelijk op neerkomt als fictief of vals te
beschouwen de inschrijving van de bedragen van 400.000 frank en van I24.780 fr.
in het passief van de balans van eiseres,
waarvan het hof van beroep het wezen
niet ontkent, zodat de rechter in feitelijke
aanleg verplicht was nauwkeurig aan
te geven welke werkelijke toestand de
uiterlijke akte verborg en welke belastingen, en op welke gronden, verschuldigd
waren wegens de zogenaamd verborgen
rechtstoestand, welke vaststelling het arrest niet doet, daar het niet vermeldt uit
welken hoofde de voormelde bedragen als
belastbare reserves moesten worden beschouwd en aldus niet antwoordt op de
conclusie van eiseres, waarbij de rechter
in feitelijke aanleg uitdrukkelijk verzocht
werd dit nader te bepalen (schending van
de artikelen I3I5 en I32I van het Burgerlijk Wetboek, 97 van de Grondwet, I4I en
470 van het Wetboek van burgerlijke
rechtsvordering, 26 van de gecoi:irdineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen), terwijl, derde onde1·deel, de
rechter in feitelijke aanleg weliswaar niet
ontkent dat eiseres de wijnhandel van
de vennootschap Prefinanco werkelijk
heeft aangekocht, maar toch het bestaan
uitsluit van elke verbintenis of prestatie
die de prijs of de tegenwaarde van die
aankoop is en de schuld van de prijs van
de goederen die in de activa van eiseres
voorkomen, als belastbare winst behandelt en aldus niet antwoordt op de conclusie van eiseres, waarbij werd aangevoerd dat de koopprijs niet door middel
van de door haar gemaakte winst was
kunnen betaald worden en dat aileen
een lening die aankoop had mogelijk gemaakt (schending van de artikelen ~650,
I892 en I902 van het Burgerlijk W etboek,
97 van de Grondwet, 25, inzonderheid § I,
I 0 , en 26, inzonderheid § I, leden I en 2,
van de gecoi:irdineerde wetten betreffende
de inkomstenbelastingen); en terwijl,
vierde onderdeel, het bestreden arrest zijn
beslissing steunt op gegevens waaruit
het hof van beroep niet wettelijk het
zogenaamd verdicht karakter van het
geboekt passief kon afleiden, daar de
rechter in feitelijke aanleg uit bekende
feiten onredelijke gevolgtrekkingen af-

leidt en aldus op zijn minst de regels miskent inzake vermoedens (schending van
artikelen I349 en I353 van het Burgerlijk
W etboek en 97 van de Grondwet) en het.
beding ten behoeve van een derde miskent (schending van artikel ll2I van het
Burgerlijk Wetboek) :
War het eerste en het tweede onderdeel
betreft :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat de administratie van financien, met
inachtneming van de gegevens waarop
het wijst het bewijs heeft geleverd van
het fictief karakter van de door eiseres
aangevoerde schuld van 400.000 frank
en van de overgangsrekening van
I24. 780 frank;
Dat het arrest aldus op passende wijze
de in het eerste onderdeel van het middel
overgenomen conclusie beantwoordt ; dat
het, door het fictief karakter van de
elementen in het passief van de balans
vast te stellen, noodzakelijk beslist dat
hun bedrag niet van de inkomsten mag
worden afgetrokken; dat het arrest, nu
het de aanvoering van eiser nopens het
bestaan van een last verwerpt, niet gehouden was de in het tweede onderdeel
van het middel bedoelde conclusie verder
te beantwoorden ;
W at het derde onderdeel betreft
Overwegende dat het arrest weliswaar
niet uitdrukkelijk ontkent dat eiseres de
wijnhandel van de vennootschap Prefinanco werkelijk heeft aangekocht, maar
dit evenmin aanneemt, dat het zich ertoe
beperkt de beweringen van eiseres dienaangaande over te nemen en vaststelt
dat eiseres « in gebreke blijft de werkelijkheid van dit passief te bewijzen >> ;
dat het derhalve niet moest antwoorden
op de conclusie betreffende een toestand
die het niet in aanmerking neemt ;
W at het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat bet arrest, om het
fictief karakter van het geboekte passief
te erkennen, steunt op vermoedens afgeleid uit de feitelijke gegevens die het
vermeldt;
Overwegende dat, zelfs wanneer sommige van de vermelde gegevens op zichzelf en afzonderlijk genomen geen voldoende zekerheid van de fictie konden
verstrekken, deze zekerheid evenwel kon
voortvloeien uit al die gegevens samen ;
dat de beoordeling van de bewijswaarde
van die vermoedens soeverein is zodra,
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zoals in het onderhavige geval, die gevolgtrekking mogelijk is en dat de rechter, die de gronden van zijn beoordeling
aangeeft, passend antwoordt op de conclusie welke de feiten verschillend uitlegt;
Dat geen enkel onderdeel van het middel kan worden aangenomen ;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1121, 1315, 1321, 1349 en
1353 van het Bmgerlijk Wetboek, 25,
§ 1, 1°, 26, §§ 1 en 2, 27, § 1, 32, § 1, lid 1,
en 35, § 1, lid 1, van de wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, gecoiirdineerd
bij het besluit van de Regent van 15 januari 1948, 16 en 17 van de wet van
15 december 1872 (titel III, boek I van
het Wetboek van koophandel), doo1'dat
het bestreden arrest beslist dat de boekhouding van eiseres over het bedoelde
dienstjaar als bewijsgrond moet worden
verworpen en dat derhalve het boekhoudktmdig verlies van 108.429 frank op
31 december 1956 niet kan worden aangenomen, op grond dat de aanvang van
de boeken van de eisende vennootschap,
opgericht op 25 juni 1956, dagtekent van
1 januari 1956 en dat de boekhouding
gegevens bevat die niet met de werkelijkheid overeenstemmen, te1'Wi]l het
niet-bewijskrachtig karakter van de boekhouding van eiseres niet redelijk en wettelijk kan worden afgeleid uit het feit
dat in de boeken die bij de oprichting
van de vennootscha.p geopend zijn, rekeningen vermeld zijn betreffende rechten
in haar voordeel ontstaan en betreffende
correlatieve verbintenissen te haren laste
gevestigd, krachtens bedingen ten behoeve van een derde, op een tijdstip
waarop haar oprichting was voorzien,
alle verrichtingen waarvan zij bijgevolg
de gegevens in haar boekhouding moest
overnemen en vaststellen, en te1'wijl de
niet-overeenstemming met de werkelijkheid die het arrest toeschrijft aan de gegevens die het bepaalt, niet uit de vaststellingen van de rechter in feitelijke
aanleg kan blijken, behalve door middel
van niet-aannemelijke en dus willekeurige gevolgtrekkingen :
Overwegende dat uit het antwoord op
het eerste middel blijkt dat de gevolgtrekking die het arrest heeft afgeleid uit
de feitelijke geg,evens, waarop het wijst,
aannemelijk is ; dat aldus de beslissing
wettelijk gerechtvaardigd is, door de
tweede van de beweegredenen die het
middel bestrijdt, welk;e ook de gepastheid van de eerste reden mag zijn ;

Dab het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
10 januari 1967.- 2e kamer.- Voo1'zitte1', H. van Beirs, voorzitter. - Ve1'slaggeve1', H. Trousse. - Gelijkluidende
conclusie, H. Depelchin, advocaat-generaal.- Pleite1'B, HH. van Bastelaer (van
de balie bij het Hof van beroep te Brussel) en Fally.

2e KAMER.- 10 januari 1967.
BEROEPSVERENIGING. - BIJDRAGE
VAN DE LEDEN BEPAALD IN VERHOUDING TOT HUN OMZETCIJFER.- VERENIGING DIE DE P.RODUKTEN VAN HET
BEROEP VAN HAAR LEDEN KOOPT EN
WEDERVERKOOPT. - WINSTGEVENDE
WERKZAAMHEID. - VoORWAARDEN.

Uit het feit dat de bijdmge van de leden
van een be1'oepsvm·eniging bepaald wo1'dt
in ve1•houding tot hun omzetcijje1·, en uit
het feit dat de ve1'eniging de p1'odukten
van het bm·oep van haar leden koopt
om ze wede1' te ve1•kopen, kan de 1·echte1'
niet afleiden dat de vm·eniging in feite
een winstgevende werkzaamheid uitoefent, indien hij bovenclien niet vaststelt
dat de geldmicldelen welke zij aldus
on1'echtst1'eeks bekomt meer bed1·aqen clan
wat zij nodig heeft om haa1· ma~tschap
pelijk doel te be1'eiken ( 1). (Wet van
31 1naart 1898, art. 2.)
( cc UNION PHARMAOEUTIQUE DE CHARLEROI», T. PROVINOIE HENEGOUWEN.)

ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
besluit, op 3 april 1964 gewezen door de
Bestendige Deputatie van de provihciale
Raad van de provincie Henegouwen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet, 2 en 4, inzonderheid 3°, van de wet
van 31 maart 1898 op de beroepsvere(1) Raadpl. cass., 5 april1951 (An·. Verb1·.,
1951, blz. 437; Bull. en PASIC., 1951, I, 518).
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artikel 13 van het koninklijk besluit
nummer 90 van 29 januari 1935, 3 van
het belastingreglement van de provincie
Henegouwen van 19 oktober 1962 tot
invoering van een belasting op het te
werk gesteld personeel, doo1'dat het bestreden besluit beslist dat eiseres, hoewel
zij een erkende beroepsvereniging is, de
belasting op het te werk gesteld personeel
verschuldigd is, die door de provincie
Henegouwen is ingevoerd ten laste van
de nijverheids-, handels-, financiele en
landbouwondernemingen, beroepen _en
ambachten, welke ook, op grond dat
" hoewel bedoelde vereniging handelingen
verricht die geen rechtstreekse en onmiddellijke winst voor haar opleveren, zij
evenwel als een sarnenwerkende vennootschap optreedt ; dat zij produkten van
het beroep van haar leden koopt en verkoopt en dus handelsverrichtingen uitvoert en op die wijze aan haar leden
materiele voordelen verschaft; dat, ten
overvloede, de bedoelde leden zich ertoe
verbinden haar, overeenkomstig artikel 8
van de statuten, als jaarlijkse bijdrage,
een percentage van het bedrag van hun
omzet te storten; dat verzoekster, hoewel
opgericht in de vorm van een beroepsvereniging, dus in feite een winstgevende
bedrijvigheid uitoefent door een aantal
diensten te presteren waaruit onrechtstreeks winst ontstaat en aldus buiten
de beperkte bedrijvigheid treedt die haar
statuten haar in beginsel opleggen, dat
de voornoemde vereniging derhalve niet
kan worden beschouwd als een erk,ende
inrichting van openbaar nut of een filantropische of sociale instelling; dat zij
dientengevolge niet in aanmerking kan
komen voor de belastingvrijstelling die
voor de bedoelde inrichtingen en instellingen is voorgeschreven ,, terwijl, enerzijds, een erkende beroepsvereniging zelf
geen beroep of ambacht mag uitoefenen,
zodat zij geen nijverheids-, handels-,
financiele of landbouwonderneming is
en, anderzijds, uit de feitelijke vaststellingen van het bestreden besluit niet kan
worden afgeleid dat eiseres, in weerwil
van de wet en van haar statuten, enig
beroep of ambacht heeft uitgeoefend of
nijverheids-, handels-, financiele of landbouwhandelingen heeft verricht, waaruit
volgt dat de bestreden beslissing niet
wettelijk gerechtvaardigd is :
Overwegende dat artikel 3 van het op
19 oktober 1962 vastgestelde belastingreglement van verweerster bepaalt dat
een belasting op het personeel dat in de
loop van het jaar 1962 op het grondgebied

van de provincie te werk gesteld is, zal
worden ge'ind, over het dienstjaar 1963,
ten laste van de nijverheids-, handels-,
financiele, landbouwondernemingen, beroepen en ambachten, welke ook, met
uitzondering van het personeel van de
openbare besturen, instellingen en diensten, alsmede van erkende inrichtingen
van openbaar nut en van filantropische
en sociale instellingen zonder enig winstoogmerk;
Overwegende dat eiseres krachtens
voornoemd artikel 3 aangeslagen werd
op grond van het personeel dat zij te werk
stelt ; dat het tegen die belasting ingesteld
beroep, dat op de hoedanigheid van
beroepsvereniging gegrond is, door het
bestreden besluit is verworpen om de in
het middel overgenomen gronden ;
Overwegende dat deze gronden het
beschikkend gedeelte van de bestreden
beslissing niet rechtvaardigen ;
Overwegende, enerzijds, dat de rechter
nate hebben vastgesteld dat de handelingen van aankoop en wederverkoop van de
produkten van het beroep der leden van
eiseres geen rechtstreekse en onmiddellijke winst voor laatstgenoemde kunnen
opleveren, niet wettelijk kon beslissen
dat deze verrichtingen niettemin handelsverrichtingen zijn, omdat eiseres als een
samenwerkende vennootschap optreedt
en aan haar leden materiele voordelen
verschaft;
Overwegende, anderzijds, dat uit de
enkele vaststelling van het arrest dat
eiseres onrechtstreeks winst maakt, door
van haar leden een bijdrage te innen in
verhouding tot hun omzetcijfer dat zij
door haar werkzaamheid verhoogt, niet
kan worden afgeleid dat deze werkzaamheid winstgevend is, als bovendien
niet wordt vastgesteld dat hetgeen eiseres
van haar leden ontvangt, dank zij haar
verrichtingen meer bedraagt dan wat
zij nodig heeft om haar maatschappelijk
doel te bereiken ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden besluit ; beveelt dat van het thans
gewezen arrest melding zal worden ge'
maakt op de kant van de vernietigde
beslissing ; veroordeelt verweerster in de
kosten; verwijst de zaak naar de Bestendige Deputatie van de provincie Brabant.
10 januari 1967.- 2e kamer.- Voo1'zitter, H. van Beirs, voorzitter. - Verslaggeve1', H. Louveaux.- Gelijkluidende
c.onclusie, H. Depelchin, advocaat-gene-
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raal. - Pleiters, HH. Baltus (van de
balie bij het Hof van beroep te Brussel)
en Ansiaux.

2 8 KAMER.- 10 januari 1967.
VOORZIENING IN CASSATIE.
DIRECTE GEMEENTEBELASTINGEN.
BETEKENING VAN DE VERKLARING VAN
VOORZIENING. BEWIJS VAN DEZE
BETEKENING NIET OVERGELEGD. VOO.RZIENING NIET ONTVANKELIJK.

Is niet ontvankelij k de voo1·ziening in
cassatie tegen een besluit van de bestendige deputatie van een provinciale 1·aad,
die uitsp1·aak doet ove1· een reclamatie
tegen een aanslag in een directe gerneentebelasting, wannee1· niet uit de aan het
Hof ove1·gelegde stukken blijkt dat de
verkla1·ing van voo1·ziening binnen tien
dagen betekend werd aan de pa1·tij tegen
wie de voorziening ge1·icht is (1). (Wet
van 22 januari 1849, art. 4; wet van
22 juni 1865, art. 2, en wet van 22 juni
1877, art. 16.)
(JAUPART, T.

GEMEENTE

ANDERLUES.)

ARREST.

Dat ze derhalve niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
10 januari 1967.- 2 8 ll::amer.- Voo1'zitte1·, H. van Beirs, voorzitter. - Verslaggever, H. Perrichon.- Gelijkluidende
conclusie, H. Depelchin, advocaat-generaal.

Van dezelfde dag, drie soortgelijke
arresten, op voorziening ingesteld tegen
besluiten van dezelfde datum van de
bestendige deputatie van de provincieraad van Henegouwen, in zaken, respectievelijk, van Conreur, Gurbin en Delamotte tegen de gemeente Anderlues.

1e KAMER.- 12 januari 1967,

1° VERZEKERINGEN.- VERPLIOHTE
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN.- 0NTLASTING
VAN DE VERZEKERAAR JEGENS DEVERZEKERDE.- GROVE FOUT VAN DEVERZEKERDE. - BEGRIP.
2o REDENEN VAN DE VONNISSEN

EN ARRESTEN. BURGERLIJKE
ZAKEN. - CONOLUSIE DIE A.LLEEN EEN
NIET GEMOTIVEERDE BEWERING INHOUDT. -ARREST DAT DEZE BEWERING
TEGENSPREEKT.
PASSEND ANTWOOED.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
besluit op 14 juli 1966 gewezen door de
Bestendige Deputatie van de Provincierlnd van Henegouwen, rechtdoende inzake gemeentebelastingen op het aanleggen van trottoirs ;
Overwegende dat de voorziening, naar
luid van de artikelen 4 van de wet van
22 januari 1849, 2 van de wet van 22 juni
1865 en 16 van de wet van 22 juni 1877,
op straffe van nietigheid binnen tien
dagen betekend moet worden aan de
partij tegen wie ze gericht is ;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht .te slaan niet
blijkt dat de voorziening aan verweerster
betekend werd ;

I

0

De grove fout welke, volgens a1·tilcel 16
van de wet van 11 juni 1874 en artikel25
van het modelcontract van de ve1·plichte
aanspmlcelij lcheidsve1·zekering in z a k e
motorr~jtuigen, de ve1•zekemar, jegens de
ve1·zelce1·de, van cle last van de schade
ontlast, is een fout die lean gelijlcgesteld
wo1·den met een opzettelijlc feit en wam·van de verzekerde zich bewust was of
had moeten zijn dat zij een verzwaring
van het gedekte r.isico medebracht (2).

2° TVanneer een conclusie alleen een niet
(1) Oass., 21 juni 1966 (Bull. en PAsiC.,
1966, I, 1361); 13 december 1966, supra,
blz. 473.
(2) Raadpl. cass., 6 juni 1958 (A1T. Verbr.,
1958, blz. 798; Bull. en PASIO., 1958, I, 1104);

9 februari 1962 (Bull. en PAsiO., 1962, I, 654);
23 november 1962 en 17 mei 1963 (ibid., 1963,
I, 372 en 985); 26 september 1963 (ibid., 1964,
I, 90).
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1·echter, doo1· deze in zijn beslissing tegen
te spreken, een passend antwoord op de
conclusie (1).
(GILON, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
<< L'ABEILLE >>.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 16 november 1964 door het
Hof van beroep te Luik gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 16 van de wet
van 11 juni 1874 op de verzekeringen
die de titel X van boek I van het W etboek
van koophandel vormt, 1134 van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grandwet, doordat het bestreden arrest eiser
veroordeelt om aan verweerster alle
bedragen die zij heeft uitgegeven ten
gevolge van het aan Clement Beck op
24 februari 1961 overkomen ongeval
terug te betalen en om haar bij voorraad
het bedrag van 256.858 frank te betalen,
alsmede de interest sinds de uitgave en
de kosten, op grond dat hij de grove fout,
bedoeld bij artikel 16 van de wet op de
verzekeringen en bij artikel 25, § 9, 2°,
van de verzekeringspolis heeft begaan,
<<door, vrijwillig en zonder noodzaak,
zijn voertuig te besturen in een staat
van vermoeidheid en aan drank te wijten
euforie die zijn reflexen in aanzienlijke
en gevaarlijke mate verzwakten ))' terw~il,
em·ste ondm·deel, zo weliswaar het arrest
de bedoelde grove fout zeer juist omschrijft als « de fout waarvan de dader
zich bewust was of had moeten zijn dat
zij een verzwaring van het gedekte risico
meebracht ))' het evenwel, door te verldaren dat eiser, « vrijwillig en zonder
noodzaak, zijn voertuig had bestuurd
in een staat van vermoeidheid en aan
drank te wijten euforie die zijn reflexen
in aanzienlijke en gevaarlijke mate verzwakten )), niet vaststelt dat eiser zich
bewust was of had moeten zijn van de
verzwaring van het gedekt risico ; zodat
het arrest niet wettelijk, zowel ten aanzien van artikel 16 van de wet op de
verzekeringen als ten aanzien van de
polis (artikel25, § 9, 2°) (schending van de

(1) Cass., 22 december 1960 (Ar1·. Verbr.,
1961, blz. 413; Bull. en PABlO., 1961, I, 455);
15 februari 1965 (ibid., 1965, I, 606) en 6 september 1965 (ibid., 1966, I, 25).

artikelen 16 van de wet van l l juni 1874
en 1134 van het Burgerlijk Wetboek) en
zonder tegenstrijdigheid (schending van
artikel97 van de Grondwet) heeft ktmnen
beslissen dat eiser de hem door verweerster verweten grove fout had begaan ;
tweede onde1·deel, het arrest althans, niettegenstaande de betwisting die eiser
dienaangaande bij regelmatige conclusie
heeft opgeworpen, niet vaststelt dat er
een rechtstreeks en noodzakelijk oorzakelijk verband bestaat tussen de grove fout
die het aan eiser toeschrijft, en het ongeval dat Beck is overkomen, zodat zijn
beschikkend gedeelte niet wettelijk is
verantwoord (schending van artikel 97
van de Grondwet en, voor zoveel als
nodig, van de andere in het middel aangeduide wetsbepalingen) :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, nate hebben gesteld
dat de grove fout, bedoeld bij artikel 25,
§ 9, van de door partijen onderschreven
verzekeringspolis en bij artikel 16 van
de wet van 11 juni 1874, een fout is waarvan de dader zich bewust was of had
moeten zijn dat zij een verzwaring van
het gedekte risico meebracht, het arrest
verklaart dat die fout concreet moet worden beoordeeld en te dien einde wijst
hierop dat eiser te Seilles, rond 1 u. 30
's morgens, achter het stuur van zijn
auto in zodanige staat was aangetroffen
dat de ontleding van zijn bloed een
alkoholgehalte van 1,85 gram heeft aangetoond, dat hij bij de rijkswacht tot
3 u. 30 was vastgehouden, dat hij in
plaats van naar huis te gaan, nog drie
glazen bier heeft gedronken te Ben-Ahin
en met zijn voertuig rond 5 u. 30 te
Vierset-Barse een fietser op het fietspad
heeft omvergereden ; dat de verbalisanten
hebben vastgesteld dat hij « naar alkohol
rook, zonder in kennelijke staat van
dronkenschap te verkeren, en er zeer
vermoeid uitzag >>; dat eiser, naar hij zelf
bekende, « zijn woning om 18 u. had verlaten en van dan af niet had opgehouden
de cafes te bezoeken ; dat hij, in weerwil
van de te Seilles gekregen waarschuwing,
opnieuw is beginnen drinken en sturen >> ;
Overwegende dat het arrest uit a] die
feiten afleidt dat de verzekerde, vrijwillig
en zonder noodzaak, zijn voertuig heeft
bestuurd in een staat van vermoeidheid
en aan drank te wijten euforie die zijn
reflexen in een aanzienlijke en gevaarlijke mate hebben verzwakt ;
Overwegende dat, als het arrest beslist
dat eiser « aldus de door verweerster
in geroepen grove foutheeft begaan )),
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grove fout, zoals het dit had omschreven
in de zin van de bepalingen van het
contract en van de wet, en met het woord
« vrijwillig " wil vaststellen dat eiser zich
bewust was of moest zijn van de verzwaring van het gedekte risico ;
Dat het niet met zichzelfin tegenspraak
is en dat het de voormelde bepalingen
juist l1eeft toegepast;
W at het tweede onderdeel betreft
Overwegende dat het arrest erop wijst
dat blijkens het desklmdigenverslag eiser
niet ten gevolge van een mechanische
oorzaak de rijbaan heeft verlaten vanaf
het einde van de bocht en het fietspad
is opgereden waar het slachtoffer reed en
dat hij een grove fout heeft begaan door
zijn voertuig te besturen, ofschoon zijn
re:fiexen gevaarlijk verzwakt waren door
zijn staat van vermoeidheid en aan drank
te wijten euforie, zodat het vaststelt dat
deze fout in oorzakelijk verband staat
met het ongeval ;
Dat het arrest de eenvoudige ontkenning van eiser passend heeft beantwoord
door de bevestiging van het tegendeel ;
Dat geen van de onderdelen van het
middel kan worden aangenomen ;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwe~ en, voor zoveel als nodig, van de
art1kelen 4 van de wet van 17 april 1878
bevattende de voorafgaande titel van
het Wetboek van strafvordering en 360
van het Wetboek van strafvordering,
doonlat het bestreden arrest beslist dat
eiser, «door vrijwillig en zonder noodzaak, zijn voertuig te besturen in een
staat van vermoeidheid en aan drank te
wijten euforie die zijn re:fiexen in aanzienlijke en gevaarlijke mate verzwakte ,,
de _grove font heeft begaan, bedoeld bij
art1kel 25, § 9, 2°, van de verzekeringspolis en bij artikel 16 van de wet van
ll juni 1874, zonde1· te antwoonlen op
aanvoering van eiser die bij zijn regelmatig v66r het hof van beroep genamen conclusie deed golden dat de door
hem onderschreven polis het uitdrukkelijk heeling inhield dat het bij artikel 16
?edoeld verval dan aileen van toepassing
IS wanneer de verzekerde een veroordeling opliep wegens dronkenschap, doch
dat hij daarvan door de correctionele
rechtbank was vrijgesproken :
Overwegende dat het arrest de eis
toewijst en uitdrukkelijk verklaart daar-

voor te steunen op artikel 25, § 9, van de
verzekeringspolis, luidens hetwelk de
v_~rzekeraar verhaal kan uitoefenen op
ZIJn verzekerde wanneer deze opzettelijk
of door een grove fout een ongeval heeft
veroorzaekt;
Dat het aldus vaststelt dat, in strijd
met de loutere bewering van eiser, de
door partijen onderschreven verzekeringspolis bepaalt dat de dekking in andere
gevallen vervalt dan wanneer de verzekerde een veroordeling opliep wegens
dronkenschap ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
12 januari 1967.- 1e kamer.- VooJ'zitteJ', H. :Moriame, raadsheer waarnemend voorzitter.- VeTslaggeve1·, H. Busin. Gelijkhddende conclusie, H. Delange, advocaat-generaal.
Pleite1·s,
HH. Dassesse en VanRyn.

1e KAMER.- 12 januari 1967.
HOGER BEROEP. BURGERLIJKE
ZAKEN. - VONNIS DAT DE WRAKING
VAN EEN GETUIGE GEGROND VERKLAARD HEEFT EN BESLIST HEEFT DAT
DIENS GETUIGENIS NIET ZAL GELEZEN
WORDEN, - HOGER BEROEP IN CONCLUSIE BEPERKT TOT DE TEN GRONDE
GEWEZEN BESLISSING. GEDAAGDE
IN BEROEP CONCLUDERENDE TOT DE
BEVESTIGING VAN RET BEROEPEN VON·
NIS.
GETUIGENIS VAN DE GEWRAAKTE GETUIGE NIET INGEROEPEN,
- RECHTER IN BEROEP ZICH OVER DE
WRAKING NIET HEBBENDE UIT TE
SPREKEN.

TVanneeJ' de ee1·ste J'echteT de WTaking van
een get~tige geg1•oncl heeft verlclaanl en
lweft beslist dat diens getuigenis niet
zal gelezen woTden, en wanneeT appellant
slechts in zove1· de ee1·ste TechteT ten g1·onde
uitspmalc heeft gedaan heeft geconcludeenl tot de heJ'VOJ'ming van het vonnis
waar·van cle gedaagde in be1·oep de
bevestiging heeft gevmagd, heeft de
r·echteJ' in beToep zich niet uit te spTelcen
ovM' de WJ'alcing van de getuige wiens
verklaring niet ingeroepen werd.

-571(POTIE, T. DANIS, EOHTGENOTE POTIE.}
ARREST.
HET HOF; -- Gelet op het bestreden
arrest, op 13 februari 1965 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 241 (gewijzigd bij
de artikelen 2 van de wet van 14 december 1935 en 2 van het koninklijk besluit
nummer 239 van 7 februari 1936, bekrachtigd bij de wet van 4 mei 1936) van
het Burgerlijk Wetboek, 283, 287, 288,
291, 470 (gewijzigd bij artikel 22 van
het koninklijk besluit nummer 300 van
30 maart 1936, bekrachtigd bij de wet
van 4 mei 1936), 881 van het Wetboek
van burgerlijke rechtsvordering, 2, inzonderheid lid 2, van het decreet van 20 juli
1831 op de drukpers, en 97 van de Grandwet, do01·dat het bestreden arrest het vonnis dat de wraking van getuige H ... had
ingewilligd, teniet doet en, om de eis
tot echtscheiding niet gegrond te verklaren, zich beroept op « de gegevens van
de zaak en onder meer op de getuigenverhoren die hebben plaatsgehad ,, te?'wijl, eerste onderdeel, het arrest zodoende
nalaat uitspraak te doen over de wraking
van getuige H ... , wiens getuigenis het
niet weert (schending van de in het middel aangeduide bepalingen en inzonderheid van de artikelen 287 en 291 van het
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering)
en aldus het recht van verdediging van
eiser schendt (schending van de in het
middel aangeduide bepalingen en inzonderheid van artikel 2, lid 2, van het
decreet van 20 juli 1831 op de drukpers);
tweede onderdeel, het arrest niet antwoordt
op de conclusie waarbij eiser deed gelden
dat « de eerste rechter op verstandige
wijze uitspraak heeft gedaan ; dat hij
oordeelkundig eerst de wraking door
gedaagde in hager beroep gedaan tegen
de getuige van het tegenverhoor H ...
gegrond heeft verklaard ,, noch op de
gronden van de eerste rechter waarnaar
die conclusie verwees, te weten : « dat,
gelet op het karakter zelf van de ten
laste van de getuige uitgesproken veroordelingen, aan diens verklaring niet de
bewijswaarde van een getuigenis kan
worden toegekend ; dat de wraking gegrond is " (schending van artikel 97 van
de Grondwet); derde onderdeel, het althans onmogelijk is uit te maken of het
arrest al dan niet het getuigenis van de
Heer H ... weert, waaruit volgt dat het
arrest, gezien die dubbelzinnigheid, niet

regeJmatig met redenen is omkleed
(schending van artikel 97 van de Grandwet) :
W at de drie onderdelen samen betreft :
Overwegende dat verweerster, enige
eiseres in hager beroep, in haar conclusie
in hager beroep niet heeft gezinspeeld
op de verklaringen van getuige H ... of
de uitspraak van de eerste rechter niet
heeft gekritiseerd in zover deze de wraking van die getuige door eiser gegrond
had verklaard en had beslist dat diens
getuigenis niet zal worden gelezen ; dat
bijgevolg, wanneer verweerster tot de
vernietiging van het beroepen vonnis
concludeerde, dit alleen geldt voor zover
het ten grande uitspraak had gedaan ;
Overwegende dat het hof van beroep,
dat moest rechtdoen binnen de perken
waarin het hager beroep bij conclusie was
gehandhaafd, zich derhalve niet moest
uitspreken over de wraking van getuige
H ... , waarvan de eerste rechter de gegrondheid bij een definitief geworden
beslissing had aangenomen, zelfs wanneer
eiser tot de bevestiging van die beslissing
concludeerde ;
Overwegende dat, wanneer het hof van
beroep op een algemene wijze heeft gesteund op de uitslagen van de getuigenverhoren, dit geschiedt in de mate waarin
partijen zelf er rekening mee hielden en
derhalve met terzijdestelling van het
getuigenis van getuige H ... ;
Dat geen enkel onderdeel van het
middel kan worden aangenomen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
12 januari 1967.- Ie kamer.- Voorzitter, H. Moriame, raadsheer waarnemend voorzitter.- Verslaggeve1·, H. Busin. - Gelijlcluidende conclusie, H. Delange, advocaat-generaal. Pleiters,
HH. Simont en VanRyn.

1° KAMER.- 12 januari 1967.
1° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE GEMEENTEN, DECREET VAN 10 VENDlllMIAIRE JAAR
IV. SAMENROTTINGEN OF SA MENSOHOLINGEN. - BE GRIP.
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AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). AA.NSPRAKE·
LIJKHEID VAN DE GEMEENTEN.- ARTIKEL g, 1°, VAN TITEL XI VAN HET
DECREET VAN 16-24 AUGUSTUS 1790
EN ARTIKEL 1g32 VAN HET BURGERLIJK
WETBOEK.- VOORWA.ARDEN.

Over het eerste mi.ddel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 1 en 5 van
het decreet van 10 vendemiaire jaar IV
en 97 van de Grondwet, aoo1·clat het be-

streden arrest eiser de rechtsvordering
ontzegt die hij op grond van het decreet
van 10 vendemiaire jaar IV had ingesteld
tot vergoeding van de schade ontstaan
uit het ongeval dat hem overkomen was
door tegen de telegraafpalen aan te botsen
die door een of meer onbekend gebleven
daders over de baan werden gelegd ten
einde het verkeer te belemmeren, en die
beslissing hierop steunt dat de toepassing
van het decreet aan de dubbele vereiste is
onderworpen en dat de feitelijkheid die
een opzettelijke aanranding van personen
en eigendommen oplevert zich op zulke
wijze heeft voorgedaan dat de gemeenteoverheid door waakzaamheid deze feitelijkheid had kunnen voorkomen en de
daders ervan had kunnen bekend maken
en dat deze feitelijkheid gepleegd is door
samenrottingen of samenscholingen die
vijandige of oproerige bflnden vormen
en dat het niet bewezen was dat ten deze
die vereisten voorhanden waren, tenvijl,
eerste onclercleel, artikel 1 van gemeld decreet bepaalt dat de gemeenten aansprakelijk zijn wegens de misdrijven die op
hun grondgebied gewapenderhand of
gewelddadig werden gepleegd door al
dan niet gewapende samenrottingen of
samenscholingen, hetzij jegens personen
hetzij tegen eigendommen ; tm·wijl dit
artikel niet vereist dat de bedoelde samenrottingen of samenscholingen vijandige of oproerige benden vormen ; tm·wijl
het arrest aldus voor de toepassing van
artikel 1 een vereiste heeft bijgevoegd
dat in de tekst van dit artikel niet voorkomt ; tweecle onclm·cleel, artikel 1 van
gemeld decreet niet bepaalt dat de gemeente slechts aansprakelijk is wanneer
de gemeenteoverheid door waakzaamheid
de feitelijkheid had kunnen voorkomen
en de daders ervan had kunnen bekend
maken, maar de gemeente aansprakelijk
stelt zelfs wanneer haar generlei schuld
treft, terwijl artikel 5 de gemeenteoverheid van aansprakelijkheid slechts vrij ·
stelt wanneer de samenscholingen door
lieden die vreemd waren aan de gemeente gevormd zijn, maar het arrest
niet heeft vastgesteld dat zulks hier het
geval was ; dercle onae1·deel, de motivering
van het arrest althans in het onzekere
heeft gelaten of de rechter de eis heeft
willen ontzeggen op grond dat het niet
bewezen was dat het misdrijf door vijan-
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REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BURGERLIJKE
ZAKEN.- VERWEER VOORGESTELD IN
CONCLUSIE. NIET MEER TER ZAKE
DillNEND WEGENS EEN VASTSTELLING
VAN DE RECHTER. GEEN VERPLICHTING l\'I:EER VOOR DEZE LAATSTE DIT
VERWEER TE BEANTWOORDEN.

(1) Raadpl. cass., 7 september 1962 (B1tll.
en PAsiC., 1963, I, 32 en de noten 1 tot 3,
getekend W. G.).
(2) Raadpl. cass., 20 juni 1963 (Bull. en
PASIC., 1963, I, 1105) ; 5 maart 1964 (ibid,,

1964, I, 727) en 16 juni 1966 (ibid., 1966, I,
1320).
(3) Oass., 24 maart 1966 (Bull. en PAsiC,
1966, I, 965).

1 o A1·tikel 1 van titel IV van het aec1'eet

van 10 vencltlmiaire jaa1• I V vestigt de
aansp1·akelijkheid van de gemeenten
wegens de misa1'ijven die op hun g1·onrlgebied gewapenclerhanrl of gewelrldarlig
wenlen gepleegcl slechts inrlien zij gepleegcl zijn a001' oproerige of vijanclige
samen1·ottingen of samenscholingen ofwel
oncle1· begunstiging van zullce samen1'ottingen of samenscholingen ( 1).
2o De aanspmkelijkheirl van rle gemeenten
geg1·oncl op cle artilcelen 3, 1°, van
titel XI van het clec1·eet van 16-24 augustus 1790 en 1382 van het Bu1'ge1·lijlc
W etboelc is afhanlcelij?c gestelcl van het
bew~js van een fout van de gemeente
en van het oo1·zakelijlc ve1·band tussen
clie fmtt en de schacle waarvan rle vergoeding gevmagcl is (2).

go De 1·echter moet een verweer niet beantwoonlen rlat niet mee1· te1· zalce clienencl
is wegens een vaststelling van zijn beslissing (g),
(MAUGUIT,

T.

GEMEENTE

SEILI"ES.)

ARREST.
RET HOF ; Gelet op het bestreden
arrest, op 22 april 1965 door het Hof van
beroep te Lui.k gewezen;

-573dige of oproerige benden werd gepleegd
of door iemand die gebruik maakte van
hun tegenwoordigheid nabij de plaats
van het misdrijf, dan wel op grond dat
het niet was bewezen dat het misdrijf
door enige zelfs niet vijandige of nietoproerige samenrotting of samenscholing
werd gepleegd of door iemand die gebruik
maakte van haar tegenwoordigheid nabij
de plaats van het misdrijf; te1·wijl deze
dubbelzinnige motivering het voor het
Hof niet mogelijk maakt zijn toezicht
op de wettelijkheid van de bestreden
beslissing nit te oefenen en gelijkstaat
met het gemis van de door artikel 97
van de Grondwet vereiste motivering ;
vie1'de onde1·deel, het arrest in elk geval
niet heeft vastgesteld dat de bedoelde
feitelijkheid zich op zulke wijze heeft
voorgedaan dat de gemeenteoverheid de
verwezenlijking ervan door haar waakzaamheid niet had lnmnen voorkomen
of de daders ervan niet had kunnen
bekend maken, te1·wijl, hoewel het arrest
vaststelt dat een speciaal toezicht de
feitelijkheid niet noodzakelijk zou hebben
verhinderd, het aldus niet vaststelt dat
dit toezicht de feitelijkheid niet had
kunnen voorkomen; te1·wijl de vaststellingen van het arrest betreffende het
niet-schuldig karakter van de gedraging
van de gemeenteoverheid trouwens
slechts worden ingeroepen om de niettoepassing van het decreet van 16-24 augustus 1790 te verantwoorden, maar niet
die van het decreet van vendemiaire,
zodat het arrest noch overeenkomstig
artikel 1 van het decreet noch naar de
vereiste van artikel 97 van de Grondwet
met redenen is omkleed; vijfde ondm·deel,
de stelling van het arrest erop neerkomt
te beslissen dat artikel 1 van het decreet
van vendemiaire slechts dan van toepassing is wanneer de gemeenteoverheid,een
fout heeft begaan, te1·wijl dit artikel
integendeel toepasselijk is buiten alle
schuld van deze overheid :
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat uit de redenen van
het arrest blijkt dat het hof van beroep,
in zijn beoordeling van de vereisten tot
toepassing van de bepalingen van het
decreet van 10 vendemiaire jaar IV,
waarop eiser zijn rechtsvordering hoofdzakelijk beweerde te stetmen, overweegt
dat deze bepalingen die van het gemeen
recht afwijken, vereisen dat eiser het bewijs levert van al het volgende : 1° dat een
feitelijkheid is gepleegd die een opzettelijke aanranding van personen of eigendommen oplevert, die zich op zulke wijze

heeft voorgedaan dat de gemeenteoverheid ze had kunnen voorkomen of de
daders ervan had kunnen bekend maken ;
2° dat die feitelijkheid gepleegd is door
een samenrotting of samenscholing die
vijandige of oproerige benden vormen op
het grondgebied van de verwerende
gemeente, hetzij zelfs door een persoon
"die vreemd was aan de gemeente, doch
die gebruik maakte van hun tegenwoordigheid op of nabij de plaats ... n ;
Overwegende dat het arrest de op het
bedoelde decreet gegronde eis verwerpt
onder de ondubbelzinnige en uitsluitende
vaststelling dat eiser het bewijs niet geleverd heeft dat het misdrijf waarvan hij
het slachtoffer is geweest, gepleegd is
door vijandige of oproerige samenrottingen of samenscholingen ofwel onder begunstiging van zulke samenrottingen of
samenscholingen op het grondgebied van
verweerster, zodat eiser niet heeft doen
blijken van de gegrondheid van zijn eis
gesteund op het decreet van 10 vendemiaire jaar IV, en dat het feit waarvan
hij het bewijs aanbood, zelfs in de onderstelling dat het bewezen was, in dit
opzicht tach niet beslissend kon zijn ;
Dat derhalve dit onderdeel van het
middel feitelijke grondslag mist ;
W at het eerste onderdeel betreft
Overwegende dat artikel 1 van titel IV
van het decreet van 10 vendemiaire
ja;1r IV de aansprakelijkheid van de
gemeenten wegens de misdrijven die op
hun grondgebied gewapenderhand of
gewelddadig werden gepleegd slechts dan
vestigt indien deze gepleegd zijn door
oproerige of vij andige samenrottingen of
samenscholingen ofwel onder begunstiging van zulke samenrottingen of samenscholingen ;
Dat dit onderdeel van het middel naar
recht faalt;
W at het tweede, vim·de en vijfde onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest zijn beslissingen betreffende de toepassing van de
bepalingen van het decreet van 10 vendemiaire jaar IV wettelijk verantwoord
heeft op grond dat eiser niet bewees en
niet aanbood te bewijzen dat het misdrijf, waarvan hij het slachtoffer zou
geweest zijn, " gepleegd is door vijandige
of oproerige samenrottingen of samenscholingen ofwel, onder begunstiging van
zulke samenrottingen of samenscholingen, op het grondgebied van de gemeente
Seilles gevormd », zodat deze onderdelen
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wegens ontbreken van belang;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1382 van het
Burgerlijk Wetboek, 1 van het decreet
van 10 vendemiaire jaar IV, 3-1o van
titel XI van het decreet van 16-24 augustus 1790 op de rechterlijke organisatie
en 97 van de Grondwet, doonlat, na vastgesteld te hebben dat er een staking
uitgebroken was in de streek van Seilles,
dat telegraafpalen opzettelijk over de
baan werden gelegd waar eiser het ongeval is overkomen, en dit ten einde het
verkeer te verhinderen, dat de dag v66r
het ongeval vier of vijf mannen werden
ontwaard terwijl zij de weg versperden,
dat op de dag van het ongeval een getuige
opmerkte dat de weg om vier uur versperd was, en vrij was rond zeven uur, en
zonder tegen te spreken dat het althans
mogelijk was dat op het ogenblik dat
eiser het ongeval overkwam door botsing
tegen de telegraafpalen die de weg versperden, verschillende posters opgesteld
waren in de straat waar het ongeval zich
voordeed, van welk feit eiser verzocht
tot het bewijs door getuigen te worden
toegelaten, het arrest beslist dat verweerster geen fout had begaan door niet
te zorgen voor een voortdurend of door
mobiele patrouilles uitgeoefend toezicht
in de straat waar het ongeval gebeurde,
en deze beslissing hierdoor verantwoordt
dat ,de genoemde feiten aan de normale
waakzaamheid van de aansprakelijke
openbare machten hebben kunnen ontsnappen en dat een georganiseerd toezicht
niet noodzakelijk de dader of de daders
van het misdrijf zou hebben verhinderd
dit te plegen, en derhalve eiser zijn rechtsvordering tot vergoeding van de door hem
geleden schade ontzegt, te1•wijl de door
de rechter bewezen geachte feiten en het
feit waarvan eiser het bewijs aanbood,
aantoonden uit zichzelf, dat er een voor
de veiligheid van de weggebruikers gevaarlijke toestand heerste en dat de gemeente derhalve verplicht was politiemaatregelen te treffen, zelfs indien zij
niet geschikt waren de feitelijkheid waarvan eiser het slachtoffer werd noodzakelijk te verhinderen; te1·wijl het zich onthouden van alle politiemaatregel aldus
een ongeoorloofde handeling was zowel
ten aanzien van artikel 1382 van het
Burgerlijk W etboek als van de voormelde
bepalingen van het decreet van vendemiaire en van het decreet van 16-24 augustus 1790; terwijl het tegenstrijdig is
het bestaan van de genoemde feiten en de

afwezigheid van een ongeoorloofde handeling van eiseres vast te stellen ; terwijl
deze tegenstrijdigheid gelijkstaat met het
ontbreken van de bij artikel 97 van de
Grondwet vereiste motivering ; en over
het derde middel, afgeleid uit de schending van artikel 97 van de Grondwet,
dom·dat, na vastgesteld te hebben dat
eiser het slachtoffer is geweest van een
feitelijkheid die erin bestond telegraafpalen over de baan te leggen ten einde
het verkeer te belemmeren, dat er een
staking uitgebroken was in de streek,
dat die hinderpaal die het verkeer versperde opzettelijk over de baan gelegd
werd, dat de versperring bestaande uit
vier palen herhaaldelijk over de baan
aangebracht werd, ook op de dag van
de feiten om 4 uur, daarna om 7 uur
weggenomen en, om 7 u. 15, opnieuw
aangebracht werd, dat de dag v66r het
ongeval, om 4 u. 45, vier of vijf mannen
bezig waren de baan te versperren, en
zonder tegen te spreken dat, zoals eiser
het bij conclusie stelde, de aanwezigheid
bij dag en bij nacht van posters in de
straat waar het ongeval zich voorgedaan
heeft door de rijkswacht vastgesteld
werd en dat de versperring iedere dag
sedert ten minste twee dagen op de
openbare weg aangebracht werd door
onbekenden die tot de posters behoorden,
het bestreden arrest beslist dat noch de
vaststaande feiten noch het feit dat eiser
aanbood te bewijzen, te weten dat op
het ogenblik zelf van het ongeval verschillende posters opgesteld waren in de
straat waar het zich voorgedaan heeft,
het bewijs konden brengen dat de feitelijkheid waardoor eiser getroffen werd,
gepleegd was door een samenrotting, of
samenscholing die vijandige of oproerige
benden vormen hetzij zelfs door een persoon die vreemd was aan de gemeente,
doch die gebruik maakte van hun tegenwoordigheid op die plaats, te1·wijl eiser in
zijn conclusie gesteld had dat men niet inziet waarom niet-stakende particulieren
die niet onder de invloed stonden van de
toen heersende staking-psychose die versperring op het kruisplmt van verschillende wegen zouden hebben aangebracht
wijl het duidelijk is welk doel de stakers
nastreefden, met name door alle middelen
en desnoods door brutaal geweld het,
verkeer te verhinderen van allen die
wilden gaan werken ; terwijl eiser aldus
stelde dat de feitelijkheid aan de posters
toegeschreven moest worden, daar elke
andere mogelijke oorzaak uitgesloten
moest worden ; terwijl het arrest op die
stelling niet geantwoord heeft en in ge-
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te geven waaraan het de feitelijkheid
toeschreef, zodat het niet met redenen
omkleed is naar de vereiste van artikel 97
van de Grondwet :
Overwegende dat het arrest, dat erop
wijst « dat de schuldige handelingen van
de dader of daders van de versperring,
hoewel ze reeds de vorige dag hadden
plaatsgehad, de plaatselijke overheid
redelijlmrwijze niet konden verplichten
een ononderbroken bewaking op te stellen », daarna vaststelt << dat trouwens al
is het mogelijk dat de rijkswacht op de
hoogte was van die handelingen, het
.daarentegen helemaal niet bewezen is dat
de gemeenteoverheid er eveneens van
verwittigd werd ... ; dat de feiten aldus
aan de normale waakzaamheid hebben
kunnen ontsnappen van de openbare
=acht die instaat voor de veiligheid op
de wegen en plaatsen die voor het verkeer
openstaan » ;
Overwegende dat deze vaststelling, die
niet bestreden wordt, voldoende is om
de beslissing wettelijk te verantwoorden
ten opzichte van de bepalingen van het
decreet van 16-24 augustus 1790 die eiser
tot staving van zijn rechtsvordering heeft
ingeroepen, de bedoelde beslissing trouwens reeds wettelijk verantwoord zijnde
ten opzichte van de bepalingen van het
decreet van 10 vendemiaire jaar IV,
zoals blijkt uit het antwoord op het eerste
middel;
Dat het arrest derhalve op de conclusie
van eiser niet 1neer moest antwoorden
daar deze, wegens die vaststelling, niet
verder ter zake diende ;
Dat de middelen derhalve niet kunnen
worden aangenmnen ;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 1382 van het Burgerlijk
W etboek, doonlat, eerste onderdeel, het
tegenstrijdig is te stellen, enerzijds, dat
de tijdens de debatten vastgestelde feiten, met name het bestaan van posters
en de herhaalde feitelijkheden met het
doel de straat te versperren en het verkeer opzettelijk te belemmeren, geen
verrassing voor de straatgebruikers hebben kunnen zijn en, anderzijds, dat
dezelfde feitelijkheden aan de waakzaamheid van de aansprakelijke overheid hebben lnmnen ontsnappen en voldoende
zijn om te bewijzen dat verweerster geen
schuld kan treffen, te.rwijl deze tegenstrijdigheid in de motivering gelijkstaat
=et een gemis van de bij artikel 97 van

de Grondwet vereiste motivering ; tweede
onderdeel, het gemis van schuld bij verweerster door het arrest trouwens slechts
werd ingeroepen om de niet-toepasselijkheid van het decreet van 16-24 augustus
1790 te verantwoorden, dat immers een
fout bij de gemeente onderstelt, maar
dat niet werd ingeroepen en het wettelijk
niet kon worden om de niet-toepasselijkheid van het decreet van vendemiaire
te verantwoorden, welk decreet het bestaan van dergelijke font niet vereist ;
de1·de onde1·deel, het bestaan van schuld
bij eiser, als weggebruiker, niet geschikt
was om het ~;emis van schuld bij de verwerende gemeente te bewijzen; te1·wijl
dit gemis van schuld dus niet wettelijk is
verantwoord ten aanzien van artikel1382
van het Burgerlijk Wetboek :
W at het eerste onderdeel betreft
Overwegende dat het arrest zonder
tegenstrijdigheid heeft ktmnen overwegen, enerzijds, dat de hindernis welke de
Godfrinstraat versperde, kon worden opgemerkt door de weggebruiker die erop
bedacht is in zijn eigen veiligheid te voorzien, zoals de voorzichtigheid het hem
oplegt en, anderzijds, dat de schuldige
gedragingen van de dader of daders van
de versperring hebben kunnen ontsnappen aan de bij het decreet van 16-24 augustus 1790 vereiste waakzaamheid van
de gemeenteoverheid die, volgens artikel 3, 1°, van titel Xl van het genoemde
decreet dat eiser heeft ingeroepen tot
staving van zijn rechtsvordering, zich
moet uitstrekken met name tot alles wat
de veiligheid en de gemaldcelijkheid van
het verkeer op de openbare wegen betreft;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, zoals blijkt uit het
antwoord op het tweede, vierde en vijfde
onderdeel va.n het eerste middel, het
arrest zijn beslissing ten aanzien van de
bepalingen van het decreet van 10 vendemiaire jaar IV, waarop eiser zijn rechtsvordering wilde steunen, wettelijk heeft
verantwoord door vast te stellen dat het
bewijs niet voorhanden was van een van
de vereisten tot toepassing van de genoemde bepalingen ;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat uit het arrest niet
blijkt dat het hof van beroep, om eiser
zijn rechtsvordering te ontzeggen, heeft
gesteund op de fout die eiser als weggebruiker heeft kunnen begaan ;

-
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Dat geen onderdeel van het middel
kan worden aangenomen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
12 januari 1967.- 1e kamer.- Voorzitter, H. Moriame, raadsheer waarnemend voorzitter.- Verslaggever, H. Perrichon.- Gelijkluidende conclusie, H. Delange, advocaat-generaal. Pleiters,
HH. Struye en Simont.

1e

KAMER.-

13 januari 1967.

10 ARBEIDSONGEVA L . - GESCHILLEN
BEHORENDE TOT DE BEVOEGDHEID VAN
DE
VREDERECHTER.
GECOORDINEERDE WETTEN OP DE VERGOEDING
DER SCHADE VOORTSPRUITENDE UIT DE
ARBEIDSONGEVALLEN. GESCHIL BETREFFENDE DE VERZEKERING VAN RET
RISICO VOORTSPRUITENDE UIT DEZE
WETTEN. BE GRIP.

2o

BEVOEGDHEID EN AANLEG.
BEVOEGDHEID. BURGERLIJKE ZAKEN. VORDERING TOT VERGOEDING
VAN DE SCHADE VOORTSPRUITENDE UIT
EEN ARBEIDSONGEVAL OF UIT EEN
ONGEVAL DAT ZIOH OP DE WEG NAAR OF
VAN RET WERK VQORDOET.- Ers TOT
BETALING VAN DE FORFAITAillE VERGOEDINGEN EN VAN RET AANVULLEND
VOORDEEL DOOR RET BEDRIJFSHOOFD '
BEDONGEN IN DE VERZEKERINGSOVEREENKOMST. GESCHIL BEHORENDE
TOT DE BEVOEGDHEID VAN DE VREDERECHTER.

1° In artilcel 24 van de gecoii?·dineerde wetten op de vergoeding der schade voortspruitencle uit de arbeidsongevallen,
moet door " risico voortsp1·uitende ~lit
deze wet » verstaan worden, wat de verzekering betreft, de mogelijkheid van
een gebeu1·tenis van de ve?'WezenliflC'ing
waa1·van de vm·bintenis van de verzeke?'aar tot het uitvoeren van de in het con-

(1) Over

de

betekenis

van het

woord
T1•aite
des assurances te1·restres (1949), d. I, blz. 110,
nr 66; Rep. prat. d1·. belge, v 0 Assurances
« risico ,, zie MONETTE en DE VILLB,

tract ove1·eengekomen prestatie afhankelijlc is (1).
2° Wanneer de cloo1· het bedrijfshoofd
ove1·eengekomen verzekm·ing tot betaling
van de ve1·goedingen bedoeld bij de wetgeving op de vergoeding van de schade
voo1·tsp1'Uitende uit de a1·beidsongevallen
of uit de ongevallen die zich op de weg
nam· of van het werk voordoen, aanvullende voordelen ten gunste van het
slachtofjm· of van zijn 1·echthebbenden bedingt, behooTt de vordm·ing tot betaling
zowel van de foTjaitai1'e · veTgoedingen
als van de aanmlllende voo?·delen tot de
bevoegdheid van de v1•ederechte1' (2).
(Gecoordineerde wetten op de vergoeding van de schade voortspruitende
uit de arbeidsongevallen, art. 24.)

(ZWITSERSE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ
TEGEN ONGEVALLEN (( WINTERTHUR »,
T. CROQUET.)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 18 maart 1965, in hager beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Brussel ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 24 van de wetten
op de vergoeding van de uit arbeidsongevallen voortspruitende schade, ge.coordineerd op 28 september 1931 (gewijzigd bij artikel 1 van het koninklijk
besluit nr 305 van 31 maart 1936), 1 van
de besluitwet van 13 december 1945
betreffende de vergoeding van de schade
voortspruitende uit ongevallen die zich
op de weg naar of van het werk voordoen,
1, 2 (gemeld artikel 2 gewijzigd bij de
artikelen 1 van het koninklijk besluit van
13 januari 1935 en 2 van de wet van
20 maart 1948), 8, 12, 37bis en 37te?' van.
de wet van 125 maart 1876 houdende
de titel I van het voorafgaande hoek van
het W etboek van burgerlijke rechtsvordering (gewijzigd bij de artikelen 1 en 9
van de wet van 15 maart 1932), 8 en 97
van de Grondwet, doonlat het bestreden
vonnis beslist dat de vrederechter zich
terecht bevoegd verldaarde om van de

'

te?'?'estres, nr 31; LALoux, Traite des assU?·ances .
ie?'?'estres, n r 14 en volg.
(2) Raadpl. cass., 7 november 1963 (Bu!l •.
en PAsrc., 1964, I, 260).
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vergoeding kennis te nemen, en dit bij
toepassing van artikel 24 van de gecoordineerde wetten betreffende de vergoeding van de schade voortspruitende uit
arbeidsongevallen, hetwelk bepaalt dat
de vrederechter ook bevoegd is om te
beslissen over al de geschillen « betreffende de verzekering van het risico voortspruitende uit deze wet », en ten gevolge
van Cj_eze eerste beslissing ten gronde in
hoger beroep uitspraak doet over de
gezamenlijke verknochte eisen of punten
van eisen welke door verweerster waren
verenigd in het door haar v66r de vrederechter aangebrachte geding, terwijl,
onder deze in hetzelfde geding verenigde
eisen of punten van eisen, de eis tot toekenning van een aanvullende vergoeding
die, volgens de vaststellingen van de
rechter, bedongen werd in een bijkomende bijzondere overeenkomst, vreemd
was aan het risico voortspruitende uit
voormelde gecoiirdineerde wetten en tussen partijen geen geschil betreffende de
verzelcering van dit risico deed rijzen,
en, daar die eis wegens zijn bedrag
buiten de volstrekte bevoegdheid van de
vrederechter viel en onder de rechtbank
van eerste aanleg of onder de rechtbank
van koophandel ressorteerde, een van
deze beide rechtbanken bij uitsluiting
van de vrederechter, aileen bevoegd kon
zijn volgens de rangorde van jurisdictie
bepaald door de artikelen 37bis en 36te?'
van de wet op de bevoegdheid, zowel
om daarover in eerste aanleg uitspraak
te doen als om in dezelfde aanleg uitspraak te doen over de andere verknochte
en in hetzelfde geding verenigde eisen
of punten van eisen :
Overwegende dat het vonnis zonder
dienaangaande bekritiseerd te worden
beslist dat de echtgenoot van verweerster
dodelijk getroffen werd door een ongeval
dat zich op de weg van het werk voordeed, en dat dienvolgens verweerster
recht heeft op de vergoedingen bepaald
bij de gecoordineerde wetten betreffende
de vergoeding van de schade voortspruitende uit arbeidsongevallen ; dat het
eiseres daarenboven veroordeelt tot een
aanvullende vergoeding overeenkomstig
een beding van de verzekeringsovereenkomst, luidens hetwelk voor de bepaling
van het bedrsg van de vergoeding, rekening zou gehouden worden met de effectieve bezoldiging van de getroffene, hoewei deze het wettelijk maximum van
120.000 frank overtreft;
Overwegende dat, naar luid van artikeJ. 24 van de voormelde wetten, hetwelk
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krachtens artikel I van de besluitwet
van 13 december 1945 van toepassing is
op de ongevallen die zich op de weg naar
of van het werk voordoen, aileen de
vrederechter van het kanton, waarin het
arbeidsongeval heeft plaatsgehad, bevoegd is inzake rechtsvorderingen betref-.
fende de vergoedingen die, krachtens deze
wetten, aan de werklieden of hun rechtverkrijgenden verschuldigd zijn, alsmede
inzake verzoeken tot herziening van die
vergoedingen, en hij tevens bevoegd is
om te beslissen over de hangende zaken
betreffende de verzekering van het risico
voortspruitende uit deze wetten, wanneer
deze hangende zaken ontstaan zijn naar
aanleiding van de vergoeding van de
schade voortspruitende uit een arbeidsongeval;
Overwegende dat door het in dit artikel
bedoeld « risico voortspruitende uit deze
wet » moet worden verstaan, wat de
verzekering betreft, de mogelijkheid van
een gebeurtenis van de verwezenlijking
waarvan de verbintenis van de verzekeraar tot het uitvoeren van de in het contract overeengekomen prestatie afhankelijk is, deze gebeurtenis zijnde ten deze
een ongeval op de weg van het werk ;
Overwegende dat wijl het geschil betreffende het aanvullend voordeel betrekking had op hetzelfde risico als dat wat
het voorwerp uitmaakt van de verzekering-arbeidsongevallen en ontstaan was
naar aanleiding van de vergoeding van
de schade voortspruitende uit het. ongeval
dat zich op de weg van het werk voorgedaan had, de rechter wettelijk heeft
beslist dat de vrederechter, krachtens
gemeld artikel 24, bevoegd was om beide
samengevoegde geschillen te beslechten ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
13 januari 1967.- 18 kamer.- Vom·zitter, H. Bayot, eerste voorzitter. Vm·slaggever, H. Neven. Gelijkluiilenile conclusie, H. Charles, advocaatgeneraal. - Pleite?'S, HH. De Bruyn en
Faures.

18 KAMER.- 13 januari 1967.

1° VOORZIENING IN CASSATIE.
PERSON'EN TEGEN WIE MEN ZICH RAN
VOORZIEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. GEEN GEDING TUSSEN ElSER EN VERWEERDER v66R DE FEITENRECHTER.

-

2°

3°
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Voo'RZIENING NIET ONTV.A,NKELIJK.

OVEREENKOMST.- BEDING TEN
BEHOEVE VAN EEN DE'RDE, RECHTSTREEKS 'RECHT VAN DE DERDE TEGEN
DE BELOVE'R.- VOORWAARDEN.
OVEREENKOMST.- BEDING TEN
BEHOEVE VAN EEN DERDE. AANVAARDING DOOR DE DERDE. UITWERKING TEN .A,ANZIEN VAN DE BELOVER.

4°

BEVOEGDHEID EN AANLEG. BURGERLIJKE ZAKEN. VoORWE'RP
EN OORZAAK VAN EEN EIS.- BEPAALD
IN PRINCIPE DOOR DE DAGV.A,ARDING.WIJZIGINGEN BLIJKENDE UIT DE CONCLUSIE VAN DE EISENDE PARTIJ. VEREISTE VOORWAARDEN OPDAT DE
'RECHTER ERVAN KENNIS KAN NEJYIEN.

5°

EOHTSOHEIDING EN SOHEIDING
VAN TAFEL EN BED. EcHTscHEIDING.- UITKERING TOT LEVENSONDERHOUD TOEGEKEND OP GROND
VAN ARTIKEL 301 VAN HET Bu'RGERLIJK
WETBOEK. p ASSIEF OVERD'RAAGBA.A,'R UIT OORZAAK VAN OVERLIJDEN.
SCHULD VAN DE NALATENSCHAP
VAN DE SCHULDIGE ECHTGENOOT.

6°

VOORZIENING IN OASSATIE. GROND VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID.
-BURGERLIJKE ZAKEN.- GROND VAN
NIET-ONTVANKELIJKHEID AANGEVOERD
DOOR HET OPENB.A,AR JYIINISTERIE. KENNISGEVING.

7°

SUOOESSIEREOHTEN. VooRRECHT VAN BOEDELBESCHRIJVING. VE'RZET DOENDE SCHULDEISERS.
AFLEVERING VAN EEN LEG.A,AT DOOR
DE ERFGENAAJYI ONDANKS DIT VERZET.
-GROVE TEKORTKOJYIING IN HET BEHEER VAN DE GOEDEREN VAN DE NALATENSCHAP. SOEVEREINE BEOORDELING DOOR DE RECHTER.

8°

SUCOESSIERECHTEN. VooRRECHT VAN BOEDELBESCHRIJVING. GEVOLG WAT BETREFT DE BETALING
VAN DE SCHULDEN VAN DE NALATENSCHAP DOOR DE ERFGENAAJYI.

9°

TUSSENKOMST.- GEDING IN CASSATIE.- BURGERLIJKE ZAKEN.- EIS
TOT GEMEENVERKLARING VAN ARREST
DOOR DE ElSER IN C.A,SSATIE. VER-

(1) Cass., 23 september en 8 oktober 1965
(Bull. en PAsrc., 1966, I, 107 en 181).
(2) en (3) Cass., 2 mei 1930 (B~tll, en PASIC.,
1930, I, 193) en de noot getekend P. L.
(4) Cass., 21 juni 1962 (Btdl. en PASIC.,
1962, I, 1197); verg. 20 september 1962 (ibid.,
1963, I, 83) en noot 2 onder dit arrest.

WERPING VAN DE VOORZIENING, ZONDER BELANG.

Ers

1° Is niet ontvankelijk de voo~·ziening ingesteld tegen een pa1'tij tegen wie eism·
voo1' de 1·eehte1' die ove1' de zaak zelf 001'deelt niet geeoneludee~·d heeft en ten bate
van wie de besttwlen beslissing geen
ve?·oo?·deling ten laste van eise1' ttitsp?·eekt ( 1).
2° H'annee~· in een ove1·eenkomst een van
de pm·tijen geldig ten behoeve van een
de1'de bedingt, doet dit beding ten behoeve van de denle een 1·echt ontstaan
dat deze 1'eehtst1'eeks tegen de belove?·
kan uitoetenen, indien dit ?'echt v661· de
aanvaanling doo1' de begtmstigde niet
hm·1·oepen wenl (2).
3° De aanvaanling doo1· de denle van het
1'echt ontstaan ttit de ove1·eenkomst van
beding ten behoeve van een dm·de heeft
niet voo1· uitwm·king dit 1'eeht te doen
ve1'k1·ijgen, maar enkel aan de belove?'
cle mogelijkheid te ontnemen het beding
te he1'1'oepen ( 3).
4° Zo het voo1·we?'P of cle ooTzaak van een
v661· cle 1·eehte1' ge bmehte eis in pTineipe
dom· cle clagvaa1'cling bepaald wo1·dt,
kan clit voo1·we1·p u·itgebTeid of de oo1·zaalc
van de eis gew~jzigcl woTden dooT de
eonclttsie van een pa1·tij op voo1·waarde
dat de tegenpa1•tij over die uitbTeiding
of die w~jziging eonclttdeM·t zonde~· de
ontvankel~ikheid e1·van te betwisten (4).
5° De uitke1'ing tot levensondedwucl toegekencl, in geval van eehtseheicling, aan de
onschuldige eehtgenoot op g1·ond van
a1·tikel SO 1 van het Bu1·ge1·lij k W etboek
wonlt passief oveTgeclTagen uit ooTzaak
van oveTlijden en maakt een schttld van
de nalatenschap van de sehulclige eehtgenoot uit (5).
6° Het openbaa1' ministe1·ie b~j het Hof van
eassatte, clat ambtshalve een gToncl van
niet-ontvankel~jkheid aanvoert tegen een
in bt!1'ge?·lijke zaken ingestelde voo1·ziening, moet voo1·af bij tm· post aangetekencl
sehTijven hie1'van kennis geven aan cle
aclvokaten van cle pa1·tijen (6). (Wet van
25 februari 1925, art. 17te1'.)
7° De 1'eehte1' oonleelt in feite, en deThalve
soeve1'ein, of de e1'fgenaam die onde~·
voo1~·eeht van boeclelbesch'l'ijving heeft
(5) Cass., 22 oktober 1954 (A1or. Vm·b1·.,
1955, biz. 102; Bttll. en PASIC., 1955, I, 153)
en de noot getekend R. H.
(6) Cass., 3 december 1965 (Bull. en PAsiC.,
1966, I, 435) en 8 september 1966, sttp1'ct,
biz. 25.
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heeft zonder w-tikel 808 van het Burgerlijk W etboek na te komen, aldus in het
behem· van de goederen van de nalatenschap waa1·mede hij belast is een grove
tekortlcoming lweft begaan wam·voo1· h~j
luidens a1·tilcel 804 van gezegd wetboek
aanspmkelij7c is ( 1).
8° Het gevolg van het voo1·recht van boedelbeschrijving, wat bet1·ejt de betaling van
de schulden van de nalatenschap, is aan
de e1•jgenaam het voordeel te ve1·lenen
er niet vm·der toe gehouden te zifn dan
tot het bedrag van de waarde van de
goederen die hij ve1·k1·egen heeft (2).
(Burgeri. Wetb., art. 804.)
9° Het ve1·we1·pen van de voo1·ziening
maalct zonder belang de eis tot gemeenvm·lclaring van a?Test ingesteld do01· de
eiser in cassatie (3).
(VANDENBltANEN, T. TAGLIAVIA D'ARAGONA EN CONSOORTEN LOOBUYCK; EN
TAGLIAVIA D'ARAGONA, T. CONSOORTEN
LOOBUYCK EN VANDENBRANEN.)
ARREST,

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 23 februari 1965 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Overwegende dat de zaken ingeschreven op de algemene rol onder de nummers 177 en 179 verlmocht zijn;

I. N opens de voorziening van eiseres
Vandenbranen :
In zover de voorziening tegen de verweerders, de consoorten Loobuyck, ingesteld is :
Over de grond van niet-ontvankelijkheid aangevoerd door die verweerders :
Overwegende dat de oorspronkelijke
hoofdeis, ingesteld door verweerster Tagliavia d'Aragona, er toe strekte eiseres
en de verweerders, de consoorten Loabuyck, solidair, minstens in solidum, te
doen veroordelen tot het betalen van een
onderhoudsgeld en tot geldigverklaring
(1) Over de aansprakelijkheid van de erfgenaam die onder voorrecht van boedelbeschrijving aanvaardt, raadpl. DE PAGE, d. IX,
blz. 661, nr 921.
(2) Over de gevolgen van het · voorrecht
van boedelbeschrijving, raadpl. DE PAGE,
d. IX, blz. 525, nr 719.
(3) Cass., 10 november en 1 december 1966,
supra, blz. 344 en 428.

van een beslag onder derden; dat het
arrest de eis gegrond ten opzichte van
voornoemde eiseres en ongegrond ten
opzichte van de verweerders Loobuyck
verklaart;
Overwegende dat, vermits het arrest
tegen eiseres Vandenbranen geen veroordeling uitspreekt ten bate van de verweerders Loobuyck en geen door haar
tegen hen ingestelde eis verwerpt, de
voorziening niet ontvankelijk is ;
In zover de voorziening tegen verweerster Tagliavia d'Aragona ingesteld
is :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1024, 1119, 1121, 1134, 1135,
1165, 1319, 1320, 1322 van het Bmgerlijk
W etboek, doo1·dat het bestreden arrest de
vordering van voornoemde verweerster,
strekkende tot het horen veroordelen van
eiseres tot het betalen van het onderhoudsgeld waartoe de overleden gewezen
echtgenoot van verweerster veroordeeld
was, en tot het horen geldig verklaren
van het beslag onder derden hetwelk verweerster tot invordering van gezegd onderhoudsgeld had gelegd op huurgelden
welke aan eiseres waren verschuldigd,
gegrond verklaart, om de reden dat op
24 mei 1962 en 11 februari 1963 tussen
eiseres en de erfgenamen van de overleden
gewezen echtgenoot van verweerster een
overeenkomst was ontstaan waarbij werd
bedongen dat eiseres zich verbond al de
sommen te betalen die door de nalatenschap van voormelde echtgenoot aan
verweerster verschuldigd zouden zijn, dat
ten gevolge van dit beding verweerster
een rechtstreeks en privatief recht had
verkregen tegen eiseres, dat uit niets
bleek dat verweerster het voordeel er
van zou hebben verzaakt, dat eiseres
het bestaan van het beding niet ontkende,
dat zij dienvolgens ten onrechte de beschikkingen van artikel 1024 van het
Burgerlijk W etboek inriep om aan haar
verplichtingen te ontsnappen, dat de
wettig aangegane overeenkomsten tot
wet strekken voor degenen die ze hebben
aangegaan en te goeder trouw moeten
worden uitgevoerd, terwijl op grond van
de artikelen 1119, 1121, 1134, 1135 en
1165 van het Burgerlijk Wetboek, voormelde overeenkomsten van 24 mei 1962
en 11 februari 1963, tussen eiseres en de
erfgenamen van de de cujus afgesloten,
slechts uitwerking hadden tussen de partijen in die overeenkomsten, en in hoofde
van verweerster geen rechtstreekse en
privatieve schuldvordering hebben doen
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verklaard had van die overeenkomsten
te willen genieten ; dat dienvolgens
gezegde overeenkomsten eiseres niet beroofden van haar recht de bepalingen van
artikel 1024 van het Burgerlijk Wetboek
in te roepen om zich te verweren tegen
de vordering welke door verweerster
rechtstreeks tegen haar was ingesteld,
en dat de beschouwingen van het arrest
het niet mogelijk maken te weten waaruit
zou zijn gebleken dat verweerster verklaard zou hebben het voordeel van voormelde overeenkomsten te willen genieten,
zodat het arrest niet naar behoren gemotiveerd is overeenkomstig de vereisten
van artikel 97 van de Orondwet, en terwijl uit de conclusie, welke verweerster
als gei:ntimeerde voor het hof van beroep
heeft genomen, alsook uit de eerste conclusie welke zij als appellante heeft genomen, blijkt dat verweerster de aflevering van het legaat aan eiseres, waarmede
de verbin.tenis door eiseres aangegaan,
verbonden was, als een daad te Invader
trouw bestempelt, hetgeen onverenigbaar
is met de stelling volgens welke verweerster verklaard zou hebben van gezegde
overeenkomsten te willen genieten, zodat
het arrest, door te beslissen zoals gezegd,
de bewijskracht heeft miskend welke aan
de zoeven vennelde conclusies van eiseres
door de artikelen 1319, 1320 en 1322 van
het Hmgerlijk Wetboek wordt gehecht :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat de door het vonnis van 14 mei 1956
op grond van artikel 301 van het Burgerlijk W etboek a.an verweerster toegekende
uitkering tot levensondcrhoud een schuld
van de nalatenschap van 'Paul :Mellaerts
is, en dat eiseres en de verweerders Loabuyck op 24 mei 1962 en l l februari 1963
bedongen hebben dat de afgifte van het
legaat aan eiseres gedaan is onder de
voorwaarde dat de legataris volledig te
haren laste neemt de schulden en lasten
die zouden kunnen ingebracht worden
tegen de nalatenschap en uamelijk de
bedoelde uitkering tot onderhoud verschuldigd aan verweerster Tagliavia
d'Aragona;
Overwegende dat ingevolge deze constatering van feitelijke en juridische clementon het arrest heeft kunnen beslissen
dat die overeenkomst al de bestanddelen
vereist voor een geldig beding ten behoeve van een derde inhield ;
Overwegende dat dienvolgens het arrest heeft kunnen beslissen dat dit beding
ten behoeve van de derde een recht heeft
doen ontstaan dat deze rechtstreeks kon
uitoefenen tegen de belover, zo het v66r

de aanvaarding door de begunstigde niet
herroepen werd, en dat de aanvaarding
door de begunstigde niet noodzakelijk
was daar de uitwerking door het gevolg
van de aanvaarding niet erin bestaat
het recht te doen verkrijgen, maar enkel
aan de belover de mogelijkheid te ontnemen het be ding te herroepen ;
Overwegende dat daar in een dergelijke
overeenkmnst de aanvaarding door de
begunstigde niet noodzakelijk is om tegen
de belover het uit dit geding ontstane
recht uit te oefenen, het arrest de bewijskracht niet miskend heeft van de in het
middel aangehaaldo conclusies, in zover
zij ertoe strekten te bewijzen dat er in
feite geen aanvaarding heeft bestaan ;
Overwegende dat bet middel niet kan
aangenomen worden ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1319, 1320,
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 61, 77,
78, 462 en 464 van het '\7\fetboek van burgerlijke rechtsvordering, doonlat het bestreden arrest, de vordering van voornoemde verweerster, strekkende tot het
horen veroordelen van eiseres tot het
betalen :van het onderhoudsgeld waartoe
de overleden gewezen echtgenoot van
verweerster veroordeeld was en tot het
horen geldig verklaren van bet beslag
onder derden betwelk verweerster tot
invordering van gezegd onderboudsgeld
had gelegd op huurgelden welke aan eiseres waren verschuldigd, gegrond verklaart, om de reden dat op 24 mei 1962
en 11 februari 1963 tussen eiseres en de
erfgenamen van de overleden gewezen
echtgenoot van verweerster een overeenkomst was ontstaan waarbij werd bedongen dat eiseres zich verbond al de
sommen te betalen die door de nalatenschap van voormelde echtgenoot aan
verweerster verschuldigd zouden zijn,
dat ten gevolge van dit beding verweerster een rechtstreeks en privatief recht
had verkregen tegen eiseres, dat uit niets
bleek dat verweerster het voordeel ervan
zou hebben verzaakt, dat eiseres bet bestaan van het beding niet ontkende, dat
zij dienvolgens ten onrechte de beschikkingen van artikel 1024 van het Burgerlijk Wetboek inriep om aan baar verplicbtingen te ontsnappen, dat de ·wettig
aangegane overeenkomsten tot wet strek.ken voor degenen die ze hebben aangegaan en te goeder trouw moeten worden
uitgevoerd, te1·wijl uit de inleidende dagvaarding van 12, 13 en 14 september 1962
en uit de conclusies door partijen voor de
rechtbank en voor het hof van beroep
genomen blijkt dat verweerster nergens
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had aangegaan bij voormelde overeenkomsten van 24 mei 1962 en 11 februari
1963, en dat eiseres evenmin betreffende
dergelijke vordering heeft geconcludeerd,
en uit de conclnsies, door verweerster
als gei'ntimeerde voor het hof van beroep
genom.en, en nit de eerste conclnsies,
door haar als appellante genomen, blijkt
dat verweerster zich er over beklaagt het
bestaa,n van voormelde overeenkomsten
van 24 mei 1962 en 11 februari 1963
tijdens de procedure voor de eerste rechret niet te hebben gekend, waarnit blijkt
dat verweerster voor de eerste rechter
gezegde overeenkomsten niet als grandslag heeft knnnen geven aan haar vorder·ing, ee1·ste onrle1·rleel, terwijl het arrest,
door de vordering van verweerster tegen
eiseres gegrond te verldaren krachtens
een rechtshandeling welke door verweerster noch in haar inleidende dagvaarding,
noch in haar conclnsie in eerste aanleg
en in beroep als grondslag van haar vordering was ingeroepen, het beginsel van
de rechterlijke passiviteit heeft geschonden dat in de artikelen 61, 77, 78 en 362
van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering wordt gehuldigd, te1·w~jl het
arrest, door te beslissen zoals gezegd,
tevens de bewijskracht heeft miskend
welke door de artikelen 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek wordt
gehecht aan de inleidende dagvaarding
en aan de conclusies van verweerster, in
eerste aanleg en in beroep genomen ;
tweede onrlenleel, te1·wijl het arrest, door
de vordering van verweerster tegen eiseres gegrond te verklaren op grand van
een rechtshandeling welke vern·l8ld werd
noch in de inleidende dagvaarding noch
in de conclusies door om het even welke
van de partijen voor de eerste rechter
genomen, in strijd met het voorschrift
van artikel 464 van het W etboek van
burgerlijke rechtsvordering, in hoger
beroep een nienwe vordering heeft ontvangen, tenvijl het arrest zodoende de
bewijskracht heeft miskend welke door
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk W etboek wordt gehecht aan
de inleidende dagvaarding en aan de
conclus.ies door de partijen voor de eerste
rechter genomen, te1·wijl het arrest daarbij de bewijskracht heeft miskend welke
door de artilmlen 1319, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk W etboek wordt gehecht
aan de eerste conclusie door verweerster
als appellante en aan de conclusie door
verweerster als gedaagde in hoger beroep
genomen, en waarin zij verklaarde tijdens

de procedure voor de eerste rechter het
bestaan van voormelde overeenkomsten
van 24 mei 1962 en 11 februari 1963 niet
te hebben gekend :
Overwegende dat de oorspronkelijke
eis van verweerster er toe strekte onder
meer de uitkering tot onderhoud als een
schuld van de nalatenschap te doen erkennen " ten laste van eiseres, indien het
buiten het legaat staande gedeelte van
de nalatenschap niet toeliet de schulden,
en inzonderheid die tegenover verweerster, eerst ten volle te kwijten »;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan
blijkt dat verweerster, tijdens de behandeling van de zaak in hoger beroep kennis
kreeg van een overeenkomst waarbij eiseres en de verweerders Loobuyck bedongen haddon dat eiseres zich, als legataris,
verbonden had al de smnmen die door
de nalatenschap, namelijk aan verweerster, zonden verschuldigd zijn, te betalen;
Overwegende dat het arrest op die
verbintenis steunt om de eis van verweerster in te willigen ;
Overwegende dat de oorzaak van een
eis, zelfs voor het eerst tijdens de rechtspleging in hager beroep, kan gewijzigd
worden op voorwaarde dat de tegenpartij
de ontvankelijldl8id van die wijziging
niet betwist heeft ;
Overwegende, enerzijds, dat verweerster op die overeenkomst steunde waarin
nitdrukkelijk bedongen was "dat eiseres
de betaling van al de vervallen en al de
te vervallen termijnen van het onderhoudsgeld op zich nam » ;
Overwegende, anderzijds, dat eiseres,
ver van de ontvankelijkheid van de op
die grand gestennde eis te betwisten,
die overeenkomst heeft besproken en
staande hield dat gezegde " aide klaarblijkelijk van geen hulp noch belang was
voor de oplossing van het zniver rechtsvraagstuk dat zich stelde >> ;
Overwegende eindelijk dat nit het
arrest zelf blijkt dat de rechter in boger
beroep geen nieuwe vordering ontvangen
heeft;
Dat het middel deels naar recht en
deels in feite faalt ;
Over het derde midcj.el, afgeleid nit de
schending van artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek, rloo1·dat het bestreden
arrest eiseres veroordeelt tot het verder
betalen aan verweerstcr van hot ondc,rhoudsgeld waartoe haar overleden gewezen echtgenoot werd veroordeeld op grond
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grond van artikel 301 van bet Burgerlijk
W etboek wordt veroordeeld, ophoudt te
bestaan na bet overlijden van de veroordeelde echtgenoot, en aldus op zijn erfgenaam of zijn legatarissen niet overgaat :
Overwegende dat de door artikel 301
van het Bmgerlijk W etboek bedoelde
uitkering tot levensonderhoud eeu aan
de onschuldige echtgenoot verschuldigde
vergoeding uitmaakt ; dat, dienvolgens,
onder bet voorbehoud van de door gezegde wetsbepaling bedoelde intrekking
ingeval zij niet verder noodzakelijk
mocht zijn, deze uitkering passief overdraagbaar is en een schuld van de nalatenschap van de schuldige echtgenoot
uitmaakt;
Dat het middel naar recht faalt ;
Overwegende dat, ten gevolge van de
verwerping van de voorziening ingesteld
door eiseres, haar eis tot gemeenverklaring van het arrest a an verweerders Loobuyck, zonder voorwerp wordt ;

In zover de voorziBning tegen verweerster V andenbranen ingesteld is :
Over de grond van niet-ontvankelijkheid door het openbaar ministerie aangevoerd en waarvan overeenkomstig artikel17te1' van de wet van 25 februari 1925
kennis gegeven werd :
Overwegende dat de voorziening enkel
het arrest hestrijdt in zover het uitspraak
doet over de eis tot het toekennen van
een uitkering tot onderhoud ingesteld
door eiseres tegen de verweerders Loobuyck en tegen verweerster Vandenbranen·
O~erwegende dat de rechter bet gevorderde aan eiseres ten opzichte van
verweerster Vandenbranen toekent ;
Dat de voorziening, hij gemis van helang, derhalve niet ontvankelijk is ;

ling van het onderhoudsgeld ongegrond
verklaart, om de redenen dat « zo aangenomen werd dat bet verzoekschrift van
18 mei 1962 en de dagvaarding van
12 september 1962 een geldig verzet tegen
de afievering van het legaat uitmaken
dan nog het bewijs niet zou geleverd zijn
dat de consoorten Loo buyck een grove
tekortkoming hebben begaan in het beheer van de nalatenschap ; dat zij het
legaat, onder voorrecht van boedelbeschrijving aanvaard, slechts hebben afgeleverd nadat de legataris Antoinette
V andenbranen zich persoonlijk verplicht
had de schulden van de nalatenschap te
betalen; dat het in handen van de naamloze vennootschap « Brouwerij JYiaes " gedane beslag onder derden van die aard
was dat het de rechten van Tagliavia
d'Aragona waarborgde; dat zij derhalve
niet verbonden zijn op hnn eigen goederen
wijl zij evenmin op de goederen van de
nalatenschap verbonden zijn sinds de
afievering van het actief van de nalatenschap )), terwijl, luidens de bewoordingen
van artikel 808 van het Burgerlijk Wetbock, de erfgenaam, die tot afievering
van een legaat overgaat, ten misprijze
van het verzet vari een schuldenaar van
de nalatenschap, een grove font begaat;
dat, vaststellende, enerzijds, dat " op
12 september 1962 Antoinette Vandenbranen en de consoorten Loobuyck gedagvaard werden in betaling van het onderhoudsgeld en in geldigverklaring van bet
beslag onder derden " en, anderzijds,
dat «de legaatafievering gebemde bij
akte van l l februari 1963 van notaris
Frederic Deckers te Antwerpen ,, akte
verleden tussen de erfgenamen en de
legataris, bet arrest alzo aanstipt dat de
verweerders Loobuyck zich plichtig gemaakt hadden aan de tekortkoming uitdrukkelijk beschreven door voorgemelde
wetsbepaling als zijnde een zwaarwichtige font, en, derhalve, die verwecrders
niet kon ontslaan zonder gezegde wetsbepalingen te schenden, van de gevolgen
van de daad welk het in hnn hoofde vaststelde :

In zover de voorziening tegen de verweerders, de consoorten Loobuyck, ingesteld is :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 301, 803, 804,
808, 809, 1382, 1383 van het Burgerlijk
Wetboek en 97 van de Grondwet, doorda.t
het bestreden arrest de eis tegen de verweerders Loobuyck ingesteld, en strekkende tot hem veroordeling, solidair
met verweerster Vandenbranen, tot beta-

Overwegende dat luidens artikel 808
van het Burgerlijk Wetboek, de erfgenaam die onder voorrecht van boedelbeschrijving aanvaard heeft, indien schuldeisers verzet doen, niet anders mag betalen dan in de volgorde en op de wijze
door de rechter bepaald ;
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat de aangifte van bet legaat aan verweerster V andenbranen bevolen werd bij
een vonnis van 5 oktober 1962, en dat de
verweerders Loobuyck, zonder inachtne-

II. N opens de voorziening van eiseres
Tagliavia d'Aragona :
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slechts afgeleverd hebben in uitvoering
van het vonnis nadat de legataris Vandenbranen, op 24 mei 1962 en 11 februari
1963, de verplichting aangegaan had persoonlijk de schulden van de nalatenschap
te betalen ; dat het bovendien vaststelt
dat het in handen van de vennootschap
" Brouwerij Maes " gedane beslag onder
derden van die aard was dat het het recht
van Tagliavia d'Aragona waarborgde;
Doch overwegende dat de rechter in
feite en derhalve soeverein ten deze heeft
kunnen oordelen dat de consoorten Laobuyck die onder voorrecht hebben aanvaard geen grove tekortkoming in de zin
van artikel 804 van voormeld wetboek
hebben begaan;
Overwegende dat het middel dienvolgens niet kan aangenomen worden ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1119, 1121
van het Burgerlijk Wetboek en, in zover
als nodig, 1271, 1273, 1274, 1275, 1276,
1277 van hetzelfde wetboek, en 97 van
de Grondwet, doonlat om de afwijzing te
rechtvaardigen van de vordering tot
betaling van het onderhoudsgeld, na
echtscheiding ingesteld door eiseres tegen
de verweerders Loobuyck, het arrest, na
vastgesteld te hebben dat de akte waarbij
deze laatsten, op 11 februari 1963, tot
aflevering overgingen van het legaat aan
verweerster Vandenbranen, voorzag dat
deze laatste zich verbond al de schulden
van de nalatenschap te dragen en namelijk de last van het onderhoudsgeld,
beslist dat " tengevolge van dit beding
Tagliavia d'Aragona een rechtstreeks en
privatief recht heeft verkregen tegen
Antoinette Vandenbranen; dat uit de
voor het hof overgelegde stukken niet
blijkt dat zij het voordeel ervan zou verzaakt hebben; dat Vandenbranen het
bestaan van het beding niet ontkent en
zelf inroept om haar goede trouw te bewijzen" en dat de verweerders Loobuyck
het legaat slechts afgeleverd hebben nadat verweerster Vandenbranen zich persoonlijk verplicht had de schulden van
de nalatenschap te dragen, en hieruit afleidt " dat zij derhalve niet verbonden
zijn op hun eigen goederen en zij evenmin
op de goederen van de nalatenschap verbonden zijn sinds de aflevering van het
actief van de nalatenschap ,, tenvijl de
overbrenging van een verbintenis geen
plaats vinden kan dan met de uitdrukkelijke toestemming van de schuldeisers,
dat de vaststelling door het arrest dat
eiseres niet het voordeel verzaakt heeft
van het beding bevat in de overeenkomst

van 11 februari 1963, niet gelijkstaat
met de vaststelling dat eiseres aan deze
overeenkmnst deelgenomen heeft of later
bedoeld beding aangenomen zou hebben,
en het arrest aldus niet beslissen kon,
zonder de wetsbepalingen in het middel
aangeduid te schenden, dat de verweerders Loobuyck niet persoonlijk gehouden
waren tot betaling van het passief van
de nalatenschap sinds zij aan verweerster
Vandenbranen het actiefvan die nalatenschap afgeleverd hadden :
Overwegende dat de erfgenaam, die
onder voorrecht van boedelbeschrijving
heeft aanvaard en die zelf de goederen
van de nalatenschap beheert, tot de betaling van de schulden der nalatenschap
niet verder gehonden is dan tot het bedrag van de waarde der goederen die hij
verkregen heeft ;
Overwegende, enerzijds, dat het arrest
vaststelt dat de nalatenschap geen andere
goederen bevatte dan die welke aan verweerster Vandenbranen ?elegateerd werden; dat het, mitsdien, heeft kunnen
beslissen dat sinds de afgifte van het
actief van de nalatenschap, ten deze het
legaat aan voornoemde verweerster, de
verweerders Loobuyck niet verder gehouden zijn op de goederen van de nalatenschap ;
Overwegende, anderzijds, dat uit het
antwoord op het eerste middel blijkt dat
het arrest beslist heeft dat genoemde
verweerders geen tekortkoming in de zin
van artikel 804 hebben begaan; dat daaruit volgt dat ten deze die verweerders
evenmin op hun eigen goederen kunnen
gehouden zijn;
Overwegende dat het middel niet kan
aangenomen worden ;
En overwegende dat, ingevolge de verwerping van de voorziening van eiseres,
haar eis tot gemeenverklaring van het
arrest aan verweerster Vandenbranen,
zonder voorwerp wordt ;
Om die redenen, voegt samen de zaken
ingeschreven op de algemene rol onder
de nummers 177 en 179 ; verwerpt de
voorzieningen ; veroordeelt ieder van de
eiseressen in de kosten van haar voorziening.
13 januari 1967.- 1e kamer.- Voo?'zitter, H. Bayot, eerste voorzitter. Ve1·slaggeve1', H. Delahaye. - Gelijlcluidende conclusie, H. Charles, advocaatgeneraal. - Pleite~·s, HH. Bayart, Van
Heeke en VanRyn.
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1935, ARTIKELEN 49 EN 102.- TERUGBETALING VAN DE KOSTEN DOOR DE
SCHIPPER. KoSTEN, ~ BEGRIP.

16 januari 1967.

(TWEE ARRESTEN.)

6°
GERECHTSKOSTEN. ~ STRAFZAKEN. VEROORDEELDE, ElSER
HOGER BEROEP. ~ 0PENBAAR l'IIINISTERIE DAT HOGER BEROEP INSTELT
TEGEN EEN VRIJGESPROKEN l'IIEDEBEKLAAGDE. ~ BEVESTIGING DOOR DE
RECHTER IN HOGER BEROEP. ~ VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE, ElSER
IN HOGER BEROEP, TOT ALLE KOSTEN
VAN RET HOGER BEROEP. ~ 0NWETTELIJKHEID.

1°

SCHIP-SCHEEPVAART. ~ BINNENVAART. ~ KONINKLIJK BESLUIT VAN
15 OKTOBER 1935 HOUDENDE RET REGLElVIENT BETREFFENDE DE POLITTE EN
DE SCHEEPVAART DER BEVAARBARE
WATERWEGEN VAN RET KONINKRIJK,
ARTIKELEN 49 EN 102.- VERPLICHTINGEN VAN DE SCHIPPER WIENS V AARTUIG
IS GEZONKEN. ~RECHT VAN RET BESTUUR Ol\i VAN Al'IIBTSVI'EGE OP DE
KOSTEN EN HET RISICO VAN DE SCHIPPER, DE NODIGE l'IIAATREGELEN TE
NEMEN VOOR DE BERGING VAN RET
VAARTUIG, WELKE DOOR DE SCHIPPER
NIET ZIJN UITGEVOERD.

2°

SCHIP-SCHEEPVAART. ~ BINNENVAART.- BERGING VAN EEN VAARTUIG
VAN Al'IIBTSWEGE UITGEVOERD DOOR DE
DIENST DER ScHEEPVAART. ~ KoNINKLIJK BESLUIT VAN 15 OKTOBER
1935, ARTIKELEN 49 EN 102. ~ TERUGBETALING VAN DE KOSTEN DOOR DE
SCHIPPER. ~ KOSTENSTAAT ONDERZOCHT EN VASTGESTELD
DOOR DE
HOOFDINGENIEUR- DIRECTEUR VAN HET
GEBIED. RECHT VAN DE SCHIPPER
DE ALDUS VASTGESTELDE BEDRAGEN
TE BETWISTEN.

3°

4°

SCHIP-SCHEEPVAART. -BINNENv AART. BERGING VAN EEN V AARTUIG
VAN Al'IIBTSWEGE UITGEVOERD DOOR DE
DIENST DER SCHEEPVAART. ~ KoNINKLIJK BESLUIT VAN 15 OKTOBER
1935, ARTIKELEN 49 EN 102.- TERUGBETALING VAN DE KOSTEN DOOR DE
SCHIPPER. KOSTENSTAAT ONDERZOCHT EN VASTGESTELD DOOR DE
HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR VAN RET
GEBIED. BE GRIP.

5°

SCHIP-SCHEEPVAART. -BINNENVAART. -BERGING VAN EEN VAARTUIG
VAN Al'IIBTSWEGE UITGEVOERD DOOR DE
DIENST DER SCHEEPVAART. KoNINKLIJK BESLUIT VAN 15 OKTOBER

SCHIP-SCHEEPVAART. -BINNENVAART. KONINKLIJK BESLUIT VAN
15 OKTOBER 1935, ARTIKELEN 49, 101
EN 102. WEIGERING BINNEN DE
DOOR DE BEVOEGDE Al\'IBTENAAR VASTGESTELDE TERMIJN DE NODIGE l\'IAAT·
REGELEN TE NEMEN VOOR RET VLOTl'IIAKEN VAN EEN GEZONKEN VAARTUIG.
MISDRIJF. ~ STRAFBEPALINGEN
NIET TOEPASSELIJK OP DE EIGENAAR
VAN DE LADING VAN RET GEZONKEN
VAARTUIG.

1° vVannee?' een ve?'OO?'deelde hager beroep
instelt en het openbaa1· ministe~·ie in
hoge1• bet•oep komt tegen een v1'ijgesp?'Oken meclebeklaagde, moeten de kosten
van het hoget· be~·oep van het openbaar
ministerie tegen de medebelclaagde in
geval van bevestiging van het vonnis ten
laste van de Staat blijven (1). (Wet van
1 juni 1849, art. 3). (Eerste zaak.)
2° vVannee~· een vaa1·tuig is gezonken en
zijn schippe1· dit niet weet' vlot heeft
gemaalct binnen de hem cloo?' de hoofclingenieu?·-cli?·ecteu?' van het gebiecl opgelegde te?'mijn, wo1·clen er te clien einde
do01' de administratie van ambtswege
maat?·egelen genomen, op de lcosten en
het Tisico van de schippe1· (2\. (Koninkl.
besl. van 15 oktober 1935, art. 49
en 102). (Eerste en tweede zaak.)
3° Zo de Dienst der Scheepvam·t, die over·eenlcomstig de m·tilcelen 49 en 102 van
het koninlclij 7c besl~tit van 15 olctobe1•
1935 ho~tdende het ?'eglement bet1·efjende
cle politie en cle scheepvaa?'t de?' bevaa?'bm·e wate?'wegen van het Konink1·ijlc van
ctmbtswege een gezonlcen vaa1·tuig heeft
gebm·gen, het 1·echt heeft van cle schipper
van het V(Wrtuig cle alclus betaalde lcosten
te vorde1·en, zoals zij ve~·meld wo?'clen op
cle lcostenstaat, onderzocht en vastgestelcl
doo1' de hoofdingenie~w-di1'ecte~t1' van het
gebied, heeft cleze schippe1· niettemin het
?'echt de aldus 1•astgestelcle becl?·agen te
betwisten (3). (Eerste en tweede zaak.)

4° De lcostenstaat vooT de be1·ging van een
vcta1·t~tig van ambtswege uitgevoenl doo1•
de Dienst cle?' Scheepvaart, « onde?'Zocht
(1) Cass., 2 mei en 26 juni 1966 (Bull. en
PAsiO., 1966, I, 1112 en 1333).

(2) Cass., 24 februari 1958 (Bull. en PABIC.,
1958, I, 681) en noot 2.
(3) Zie noot ondeman t•olgende bladz·ijde.
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en vastgesteld door de hoojdingenieu1·di1·ecteu1· van het ge.bied " moet geen
omstandige 1·echtvaardiging bevatten doch
wel venneldingen die. het de schippe1·
van dit vaartuig mogelijlc malcen de
alrlus vastgestelrle berlragen te betwisten (1). (Koninkl. besl. van 15 oktober 1935, art. 49 en 102). (Eerste
en tweede zaak.)
5° De Dienst de 8cheepvaa1·t, die overeenlcomstig de a1·tilcelen 49 en 102 van het
(1) en (2) Het koninklijk besluit van
15 oktober 1935 gewijzigd bij de koninklijke
besluiten van 7 september 1950 en 22 september 1951 houdende het reglement voor de
bevaarbare watm;wegen van het Koninkrijk,
verleent in de artikelen 49 en 102 aan de
openbare overheid, aan wie het beheer van de
waterwegen is toevertrouwd, het recht aan
de schipper van een gezonken vaartuig te
bevelen dit weer vlot te maken en van ambtswege de nodige maatregelen te nemen op de
kosten en het risico van deze schipper, zo hij
op dit bevel niet ingaat.
De openbare overheid is belast met het
toezicht op de regelmatigheid en de continu'iteit van de openbare diensten. Uit deze
« wet " van de continuiteit en de regelmatigheid van de openbare diensten worden het
voorrecht " du prealable " en het voorrecht
van de van ambtswege uitgevoerde handeling
afgeleid.
De particulieren mogen niet als hun eigen
rechter optreden. Een geschil mag normaal
de activiteit van de openbare diensten niet
stuiten. Er client eerst en vooral gehoorzaamd
te worden en nadien kan worden gevorderd.
Dit heet men " le privilege du prealable "·
AI ontmoet het openbaar bestuul:' weerstand
toch behoeft het niet steeds van de rechter
vooraf een executoriale titel te bekomen. De
overheid mag onmiddellijk tot de uitvoering
overgaan. Dit is het voorrecht van de ambtshalve uitvoering (WIGNY, Droit administratif,
1962, nrs 209 en 210; MAsT, P1·eois de d1·oit
administ1·atif belge, blz. 6 ; BUTTGENBACH, Manuel de droit administ1·atif, 1 e uitgave, biz. 70
en vlg., en 3° uitgave, 1 e deel, nrs 81 en 377).
De artikelen 40 en 102 van het koninklijk
besluit van 15 oktober 1035 maken een toepassing eensdeels van het voorrecht « du
prealable " door het beheer het recht te verlenen om aan de schipper te bevelen de nodige
maatregelen te nemen om zijn vaartuig te
bergen en hem te verplichten deze in acht
te nemen en anderdeels van het voorrecht
van de ambtshalve uitvoering door het beheer
bevoegd te maken om van ambtswege de

lconinlclijlc besluit van 15 olctober 1935
van ambtswege een vaa1·tuig heeft geborgen, heeft het 1·echt van de schipper
de tentgbeta/.ing te vorderen van de lcosten
voor de uitvoe1'ing van de nodige maatregelen, zonder dat een onde1·scheid mag
gemaalct wo1·den tussen de lcosten wellce
no1•maal tot het beheM' van bedoelde
Dienst of tot het op hem 1·ustende ondM·houd van de waterwegen beho1·en en die
wellce buitengewone uitgaven uitmalcen (2) (3). (Eerste en tweede zaak.)
nodige maatregelen te nemen op de kosten en
het risico van de schipper.
De schipper client het beheer te vergoeden
voor de kosten waarvan het bedrag vermeld
wordt op een door de hoofdingenieur-directeur
van het gebied nageziene en vastgestelde
kostenstaat (art. 102 van het koninklijk besluit
van 15 oktober 1935),
De voorrechten van het bestuur, namelijk
" le privilege du prealable " en het voorrecht
van de « ambtshalve uitvoering ,, ontnemen
in beginsel aan de betrokken personen het
recht niet de wettelijkheid van de door het
beheer genomen maatregelen te betwisten.
Dientengevolge beslist het onderhavige
arrest dat de schipper van het gezonken vaartuig het recht heeft de rechtbank aan te spreken voor het bedrag van de so=en die van
hem worden geeist nit hoofde van de door
het beheer der waterwegen van ambtswege
genomen maatregelen.
Het arrest stelt dat, zo naar luid van artikel 102 van het koninklijk besluit de kostenstaat « nagezien en vastgesteld door de hoofdingenieur-directeur van het gebied " geen
omstandige wettiging behoeft te bevatten,
hij desniettemin het de schipper mogelijk moet
maken de grond van elke gevorderde som te
betwisten,
Het beheer heeft naar luid van de artikelen 49 en 102 het recht de kosten te vorderen
welke veroorzaakt werden door de uitvoering
van de maatregelen voor de berging van het
vaartuig die de schipper verplicht was zelf
te nemen,
Het onderhavig arrest beslist dat de schipper
moeten worden aangerekend aile kosten, zonder onderscheid tussen « de kosten welke
normaal tot het beheer van de dienst of het
onderhoud van het kanaal behoren en die
welke buitengewone uitgaven uitmaken "·
Aldus worden de lonen die werden uitbetaald voor de arbeid verricht bij de uitvoering
van bedoelde maatregelen aan de arbeiders
die deel uitmaken van het vast personeel van
de Dienst op rekening gesteld van de schipper,
alhoewel krachtens de overeenkomst die de
werknemers aan de Dienst verbindt, hun

( zie noot 3 op val g. blz.)

-5866° Noch uit de Mtikelen 49, 50, 51, 100, 101
en 102 van het koninleliJk besluit van
15 oletober 1935 houdende het J'eglement
voo1· de bevaarba1·e waterwegen van het
Koninlm·ijle, noch 1tit enige ande1·e wettelij lee bepaling blij let dat de eigenaar
van de lading van een gezonken vaa1·tuig
die in geb1·elee bleef de lading te bergen
zich schuldig maakt aan een misd1·ijj (1).
(Tweede zaak.)

Eerste zaale.

vonnis door eiser tot de totaliteit van de
kosten van de publieke vordering te
veroordelen artikel 3 van de wet van
1 juni 1849 geschonden heeft;
En overwegende, voor het overige, dat
de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
B. gewezen over de burgerlijke vorderingen van de dienst der Scheepvaart
en van Wijckmans tegen eiser alsook
over de burgerlijke vordering van eiser
tegen Piek :

(DIENST DER SCHEEPVAART, T. F. EN H.
DE P.A.UW EN PIEK; F. DE PAUW,
T. DIENST DER SCHEEPVA.A.RT EN CONSORTEN.)

Overwegende dat eiser geen middel
inroept;

ARREST.

II. Wat de voorziening van de Dienst
der Scheepvaart betreft :

HET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 10 mei 1966 door de Correctionele Rechtbank te Turnhout in hager
beroep gewezen ;
I. Wat de voorziening van De Pauw
betreft :

In zover die voorziening de beslissing
bedoelt :

A. gewezen over de publieke vordering :
Over het middel van ambtswege opgeworpen en afgeleid cut de schendine: van
artikel 3 van de wet van 1 juni 1849 :

In zover die voorziening de beslissing
bedoelt gewezen :

A. over de burgerlijke vordering van
eiser tegen Piek :
Overwegende dat uit geen van de overgelegde stukken blijkt dat eiser aan verweerder de voorziening heeft betekend ;
dat deze derhalve niet ontvankelijk is ;

B. over de burgerlijke vordering van
eiser tegen De Pauw :

Overwegende dat verweerder Piek die
door de rechtbank van politie vrijgesproken was, op hager beroep door het openbaar ministerie opnieuw van vervolging
ontslagen is ; dat de kosten van de publieke vordering tegen de definitief vrijgesproken medebeklaagde de Staat ten
laste moesten blijven ; dat het bestreden

Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 4 van de wet van
13 augustus 1928 tot oprichting van de
Dienst der Scheepvaart, 49, 91, 102 en
102bis van het koninklijk besluit van
15 oktober 1935 houdende het reglement
betreffende de politie en de scheepvaart
der bevaarbare waterwegen van het
Koninkrijk, gewijzigd door hot besluit
van de Regent van 18 september 1945 en
door het koninklijk beshut van 22 decem·

dezelfde bezoldigingen ten goede komen,
ongeacht het werk dat zij hebben verricht.
Dezelfde lonen hadden moeten wo-rden betaald door de schipper zelf, zo hij het gekregen
bevel had nageleefcl. Zij maken dus noodzakelijk deel uit van de kosten welke het beheer
heeft moeten betalen om in de tekortkoming
van de schipper van ambtswege te voorzien
en die krachtens artikel 49 en 102 van het
koninklijk besluit van 15 oktober 1935 ten
laste van de schipper vallen.
F. D.
(3) Raadpl. cass., 6 juni 1939 (B1tll. en
PASIC., 1939, I, 284).
(1) Op 28 februari 1946 (Bull. en PAsro.,
1946, I, 90) heeft het Hof van cassatie beslist
dat de artikelen 6 en 7 van het koninklijk

besluit tot herziening van het politiel'eglement
op de scheepvaart binnen het gedeelte der
Zeeschelcle begrepen tussen een op een kilometer boven de kaaien van Antwerpen gelegen
punt en de N ederlandse grens de eigenaar
van een lading van een vastgelopen of gezonken schip verplichten het beheer te vergoeclen
op dezelfde wijze als de eigenaar of cle schipper
van een schip.
De bij cle artikelen 51 en 102 van het koninklijk besluit van 15 oktober 1935 vastgestelde verplichtingen van de eigenaars van cle
lading van een gezonken vaartuig zijn dezelfde
als die welke voortvloeien uit de artikelen 6
en 7 van het koninklijk besluit van 10 september 1930,
F. D.
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besluit van 7 september 1950 houdende
bijzonder reglement der kanalen LuikAntwerpen en vertakkingen, 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek en 97
van de Grondwet, doo1·dat het bestreden
vonnis De Pauw slechts veroordeelt tot
betaling aan eiser van een hoofdsom van
338.000 frank, in plaats van de 374.416 fr.
welke eiser vorderde, op de gronden dat
deze som van 374.416 frank ten belope
van 12.533,20 frank en 1.298,50 frank
1onen vermeldt die werden uitbetaald
aan eigen personeel en waarvan niet bewezen is dat zij niet zouden zijn betaald
zonder de bebakening en de berging of
dat zij buitengewone uitgaven uitmaakten welke niet zouden gedaan zijn indien
het vaartuig niet gezonken was ; dat
hetzelfde geldt voor de post « vervoer
autocamionnette : 1.321,75 frank, en
schottel: 11.542,50 frank)), welke bovendien niet verder verklaard worden; dat
eiser immers normaal instaat voor het
onderhoud, in cas~t, van het Albert-kanaal
en het verzekeren van de normale schecpvaart en hiervoor een constant werkende
dienstinrichting en materieel heeft die,
zonder de kwestieuze feiten, dezelfde
uitgaven vergt ; dat het niet bewezen is
dat het hier kosten betreft veroorzaakt
en te dragen door DePauw; dat hetzelfde
dient te worden gezegd voor het verdwijnen van de elektrische knipperlantaarn (3.360 frank) en dat enkel bewezen
zijn de prestaties, geleverd door de naamloze vennootschap Herbosch ten belope
van 338.000 frank; te1·wijl, ee1·ste onde1'deel, de strafveroordeling, tegen de betichte De Pauw uitgesproken ter zake
van het niet zo spoedig mogelijk vlotbrengen van het gezonken vaartuig waarvan hij de schipper was de erkerining
impliceert van het recht van eiser om van
ambtswege de maatregelen die hij nodig
oordeelt, op de kosten van die schipper,
te treffen op een staat, onderzocht en
vastgesteld door de hoofdingenieur-directeur van het gebied, te1·wijl deze staat,
gedagtekend van 16 oktober 1963 en
waarvan de regelmatigheid niet wordt
betwist, 374.416 frank beloopt, en de
rechters in hoger beroep hem niet machden betwisten en verminderen (schending,
inzonderheid, van de artikelen 49 en 102
van het koninklijk besluit van 15 oktober
1935 houdende algemeen reglement voor
de bevaarbare waterwegen van het Koninkrijk, gewijzigd door het besluit van
de Regent van 18 september 1945 en door
het koninklijk besluit van 22 december
1951, en 97 van de Grondwet); en terwi]l,

tweede onderdeel, aangezien de betichte
De Pauw de kosten moest dragen van de
maatregelen, door eiser van ambtswege
getroffen om in betichtes ontstentenis
te voorzien, hij het totale bedrag van die
kosten moest dragen, om 't even of zij
voor eiser buitengewone uitgaven opleveren of een deel van de uitgaven welke hij
in ieder geval had moeten doen, maar
voor de uitvoering van andere op hem
rustende taken (schending van alle in het
middel aangeduide bepalingen) :
W at het ecrste onderdeel betreft :
Overwegende dat eiser in dit onderdeel
aanvoert dat het de rechter niet toegelaten is, ingevolge artikel 102 van het
koninklijk besluit van 15 oktober 1935
de staat van onkosten « onderzocht en
vastgesteld door de hoofdingenieur-directeur van het gebied )) te betwisten en te
verminderen ;
Overwegende dat nit de tekst van het
laatste lid van voornoemd artikel 102
niet kan afgeleid worden dat de schipper
het recht wordt ontn01nen het door de
hoofdingenieur-directeur vastgestelde bedrag te betwisten ;
Dat dit onderdeel van het middel niet
kan aangen01nen worden ;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het vonnis uitsluitend de bergingskosten naar schatting
van de gerechtelijke deskundige aan eiser
toekent terwijl het de kosten van vervoer,
van arbeid en van bebakening van het
wrak niet toegewezen heeft op grond van
de in het middel overgenomen redenen ;
Dat de beslissing van afwijzing voornamelijk steunt hierop dat eiser normaal
voor het onderhoud van het Albertkanaal alsook voor het verzekeren van
de scheepvaart moet instaan en hiervoor
een constant werkende dienstinrichting
en materieel heeft die, zonder de kwestieuze feiten, dezelfde uitgaven vergen ;
Overwegende dat, ingevolge de bepalingen van artikel 102 van het koninklijk
besluit van 15 oktober 1935, verweerder
verplicht is de kosten te betalen welke
veroorzaakt werden door de van ambtswege uitvoering van de door de dienst
bevolen en door verweerder niet nageleefde maatregelen ; dat de staat van
deze kosten onderzocht en vastgesteld
wordt door de hoofdingenieur of diens
indeplaatsgestelde;
Overwegende dat het bestreden vonnis
de loonbedragen door eiser aan zijn eigen
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vermeld, niet toekent om de reden dat
niet bewezen is dat die kosten buitengewone uitgaven zijn; dat het de vervoerkosten en de kosten van een schottel
die op de staat voorkomen, afwijst omdat
het onderhoud van het Albertkanaal
dezelfde uitgaven vergt en ook omdat
deze bedragen niet verder verklaard
worden;
Overwegende dat voornoemd artikel 102 eiser ertoe machtigt de kosten
in rekening te brengen die door het uitvoeren van de voorgeschreven en niet
nageleefde maatregelen veroorzaakt werden, zonder onderscheid tussen de aldus
veroorzaakte kosten welke normaal tot
het beheer van de dienst of het onderhoud
van het kanaal behoren en die welke
buitengewone uitgaven uitmaken ;
Overwegende dat, wat de vervoerkosten en de kosten van een " schottel "
betreft, het vonnis niet vaststelt dat de
bedragen van 1.321,75 frank en van
11.542,50 frank, die respectievelijk hierom op bedoelde staat voorkomen, verweerder in de onmogelijkheid stelden ze
te betwisten ;
Overwegende dat, wat de waarde van
een verdwenen knipperlantaarn betreft,
het zonder belang is, gelet op de bepaling
van het voornoemd artikel 102, dat de
verdwijning niet door verweerder persoonlijk veroorzaakt werd zo vaststaat
dat zij het gevolg is van het uitvoeren
van de door hem niet nageleefde maatregel;
Dat dit onderdeel van het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt de bestreden beslissing in zover zij : 1° De Pauw
veroordee1t tot alle kosten van de publieke vordering ; 2° uitspraak doet over
de burgerlijke vordering van de Dienst
der Scheepvaart tegen De Pauw behoudens voor zoveel zij desaangaande beslist,
bij bevestiging van het beroepen vonnis,
dat De Pauw minstens verantwoordelijk
is ten bedrage van 338.000 frank met de
verwijlinteresten op deze som vanaf
25 september 1963; verwerpt de voorziening van De Pauw voor het overige
a.Isook de voorziening van de Dienst der
Scheepvaart in zover zij gericht is tegen
Piek ; beveelt dat van dit arrest melding
zal gemaakt worden op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt De Pauw tot de kosten behalve
een vijfde van de kosten van zijn voorziening als beklaagde welke de Staat ten
laste zal blijven en behoudens de kosten

van de voorziening ingesteld door de
Dienst van de Scheepvaart tegen Piek,
welke ten laste van deze Dienst zullen
blijven ; verwijst de aldus beperkte zaak
naar de Correctionele Rechtbank te Antwerpen zetelend in hager beroep.
16 januari 1967.- 2e kamer.- Voo1·zitte1' en Ve1·slaggever, H. Louveau:x,
raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkluidende conclusie, H. Duman, advocaat-generaal. ,--- Pleite1·, H. DeBruyn.

Tweede zaak.
(DIENST DER SOHEEPVAA.RT, T. VAN DE
RIJK, BOEREE, NAAMLOZE YENNOOTSOHAP « BELGISOHE TRANSPORTMA.ATSOHA.PPIJ REDERIJ ,, VORLAT EN NAAMLOZE YENNOOTSOHAP « SABLIERES ET
CARRIERES REUNIES "·)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 10 mei 1966 door de Correctionele Rechtbank te Turnhout, in hager
beroep gewezen ;

I. In zover de voorziening de beslissing
bedoelt, gewezen over de burgerlijke
vordering van eiser tegen de verweerders
Vorlat en de naamloze vennootschap
" Sablieres et Carrieres Reunies >> :
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 49, 50 en 51 van
het koninklijk besluit van 15 oktober
1935, houdende het reglement betreffende
de politie en de scheepvaart der bevaarbare waterwegen onder beheer van de
Staat, 3 en 4 van de wet van 17 april1878
houclende de voorafgaande titel van het
Wetboek van strafvordering, 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek, en
97 van de Grondwet, doordat de correctionele rechtbank zich bij het bestreden vonnis onbevoegd verklaart om kennis te nemen van de vordering ingesteld,
bij wege van rechtstreekse dagvaarding,
door eiser tegen Vorlat en de vennootschap " Sablieres et Carrieres Reunies ''•
wegens de vrijspraak van de eerste van
de overtredingen van de artikelen 49
en 51 van het koninklijk besluit van
15 oktober 1935, en het buiten de zaak
stellen, zonder kosten, van de tweede,
op de gronden dat deze artikelen 49
en 51 vermeld staan in een hoofdstuk VI,
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schippers wier vaartuigen gezonken zijn "•
dat de toepasselijkheid van artikel 49
op de lading niet betekent dat de eigenaar van de lading gehouden is tot
dezelfde verplichtingen als de schipper
en de eigenaar van bet gezonken vaartuig, en dat uit de wettekst en de vaststaande rechtspraak blijkt dat de lading stellig dient geborgen te worden
door de kapitein of schipper en de eigenaar van bet gezonken vaartuig, doch
niet door de eigenaar van de lading, te?'wijl de bepalingen, die de schipper, wiens
vaartuig gezonken is, verplichten bet zo
spoedig mogelijk vlot te brengen, en die
bet bestuur toestaan bet vaartuig of bet
wrak te verkopen zo de schipper en de
eigenaar van een gezonken vaartuig
onbekend zijn, toepasselijk zijn op de
lading van bet gezonken vaartuig en op
elk voorwerp dat in bet bed van de
waterweg achtergelaten is en de scheepvaart zou kunnen hinderen of bet regime
van de waterloop schaden ; te1·wijl hieruit
volgt, dat de eigenaar van zulke lading
en zulk voorwerp eveneens verplicht is
het zo spoedig mogelijk uit de waterweg
te verwijderen en bij~evolg de telastlegging, tegen Vorlat door de rechtstreekse dagvaarding van eiser ingebracht, niet afgewezen mocht worden
op de gronden van het bestreden vonnis,
en de rechtbank zich derhalve niet onbevoegd mocht verklaren om kennis te
nemen van de burgerlijke vordering van
eiser tegen Vorla,t en de vennootschap
« Sablieres et Carrieres Recmies '' als
burgerlijk aansprakelijke voor Vorlat,
wegens bedoelde overtreding :
Overwegende dat de burgerlijke vordering van eiser, naar luid van de rechtstreekse dagvaarding aan verweerders
betekend, steunt op bet feit dat verweerders in gebreke zijn gebleven over te
gaan « tot de lichting " van een lading
zand, waarvan zij de eigenaars zijn en
welke, ingevolge een aanvaring, in het
Albertkanaal met bet geladen vaartuig
gezonkcn is ;
Dat volgens eiser dit verzuim een overtreding is van artikel 51 van bet koninklijk besluit van 15 oktober 1935, door
bet artikel 100 van hetzelfde besluit bestraft;
Dat eiser, als burgerlijke partij de
hoofdelijke veroordeling van verweerster
vraagt in de « kosten van de lichting van
ambtswege " waartoe hij bij ontstentenis
van verweerders diende over te gaan ;
Overwegende dat het bestreden vonnis
Vorlat van het hem ten laste gelegde feit

heeft vrijgesproken, dienvolgens verweerster buiten zaak stelde en de rechtbank onbevoegd verklaarde om kennis
te nemen van de eis van de burgerlijke
partij, daar uit de wettekst blijkt dat de
lading stellig dient geborgen te worden
doch door de kapitein of schipper en de
eigenaar van bet gezonken vaartuig maar
niet door de eigenaar van de lading ;
Overwegende dat het vonnis terecht
beslist heeft dat Vorlat zich aan bet ten
laste gelegde misdrijf niet had schuldig
gemaakt;
Dat immers noch uit de artikelen 49,
50, 51, 100 en 101 van bet koninklijk
besluit van 15 oktober 1935 noch uit
andere wetsbepalingen blijkt dat de
eigenaar van de lading van een gezonken
vaartuig, die in gebreke zou gebleven zijn
tot de lichting van de lading over te
gaan, zich schuldig zou maken aan een
misdrijf beteugeld ingevolge de bepalingen van bedoeld artikel 100 of door andere strafbepalingen ;
Dat bet middel naar recht faalt ;
II. In zover de voorziening de beslissing
bedoelt gewezen over de burgerlijke vordering van eiser tegen de verweerders
Van de Rijk, Boeree en naamloze vennootschap « Rederij Belgische Transportmaatschappij " :
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 4 van de wet van
13 augustus 1928 tot oprichting van de
Dienst der Scheepvaart, 49, 91, 102 en
102bis van bet koninklijk besluit van
15 oktober 1935, houdende het reglement
betreffende de politic en de scheepvaart
der bevaarbare waterwegen van het Rijk,
gewijzigd door bet besluit van de Regent
van 18 september 1945 en door het koninklijk besluit van 22 december 1951,
24 en 25 van het koninklijk besluit van
7 september 1950 houdende bijzonder
reglement der kanalen Luik-Antwerpen
en vertakkingen, 1382 en 1383 van het
Burgerlijk "\Vetboek en 97 van de Grondwet, doordat het bestreden vonnis Van
de Rijk, Boeree en de naamloze vennootschap " Rederij Belgische Transportmaatschappij " slechts heeft veroordeeld
tot solidaire betaling aan ei~er van een
hoofdsom van 325.000 frank, in plaats
van de 348.239 frank die hij van hen vorderde, op de gronden dat de eis voor de
bedragen van 4.548,25 frank, 16.250 fr.,
878,10 frank en 1.562,65 frank niet bewezen is, dat eiser juist tot doel heeft het
beheer van de scheepvaart op het Albertkanaal en dat de gevorderde bedragen
behoren tot dit beheer en de normale
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uitgaven ervan, terw~jl, eerste onderdeel,
de strafveroordeling, tegen Van de Rijk
uitgesproken wegens overtreding van de
artikelen 49 en 102 van het koninklijk
besluit van 15 oktober 1935, de erkenning
impliceert van het recht van eiser om
van ambtswege de nodige maatregelen
te treffen, op de kosten van die verdachte, op een door de hoofdingenimudirecteur van het gebied geverificeerde
en voor eensluidend gewaarmerkte staat,
terwijl in casu deze staat, gedagtekend
van 24 september 1963, waarvan het
bestreden vonnis noch het door eiser
aangevoerde bestaan, noch de regelmatigheid betwist, 348.239 frank beloopt, terwijl de rechters in hoger beroep hem niet
mochten betwisten of verlagen, noch
bijgevolg tot 325.000 frank het hoofdbedrag mochten beperken tot solidaire
betaling waarvan aan eiser zij de verdachten, wegens hun respectieve overtredingen, en de burgerlijk aansprakelijke
veroordelen (schending, inzonderheid,
van de artikelen 49 en 102 van het koninklijk besluit van 15 oktober 1935,
houdende het algemeen reglement voor
de waterwegen van het Koninkrijk, gewijzigd door het besluit van de Regent
van 18 september 1945 en door het koninklijk besluit van 22 december 1951,
en 97 van de Grondwet) ; te1·wijl, tweede
onde1·deel, Van de Rijk, zijn medebeklaagde en de burgerlijk aansprakelijke
het gehele bedrag moeten dragen van de
kosten, teweeggebracht door de maatregelen welke eiser ten gevolge van hun fouten
heeft getroffen, ook al zouden die kosten
een deel uitmaken van de beheerskosten
welke eiser door de vervulling van zijn
opdracht moet dragen (schending van
alle in het middel aangeduide bepalingen) ; en terwijl, de?"Cle onde?"Cleel, het tegenstrijdig blijkt te zeggen, tegelijkertijd,
dat de eis der burgerlijke partij niet bewezen is voor zekere bedragen, en dat.
deze bedragen behoren tot het beheer
van de scheepvaart op het Albertkanaal,
het doel van deze burgerlijke partij, en
tot de normale uitgaven ervan (schending
van artikel 97 van de Grondwet) :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat eiser in dit onderdeel, aanvoert dat het de rechter niet
toegelaten is, ingevolge artikel 102 van
het koninklijk besluit van 15 oktober
1935 « een door de hoofdingenieur-directeur van het gebied geverificeerde en
voor eensluidend gewaarmerkte staat »
van onkosten te betwisten of te verminderen;

Overwegende dat nit de tekst van
het laatste lid van voormeld artikel 102
niet kan afgeleid worden dat de schipper
of de patroon het recht wordt ontnomen
het door de hoofdingenieur-directeur
vastgestelde bedrag te betwisten ;
Dat dit onderdeel van het middel niet
kan aangenomen worden ;
Wat het tweede onderdeel betreft
Overwegende dat ingevolge de bepalingen van artikel 102 van het koninklijk
besluit van 15 oktober 1935, verweerders
verplicht zijn de kosten te betalen welke
veroorzaakt werden door het van ambtswege nitvoeren van de door eiser voorgeschreven en door verweerders niet nageleefde maatregelen; dat de staat van deze
kosten onderzocht en vastgesteld wordt
door de hoofdingenieur of diens indeplaatsgestelde;
Overwegende dat het bestreden vonnis
de bedragen van 4.548,25 frank, 878,10 fr.
en 1.562,65 frank, op genoemde staat
van kosten vermeld, niet toekent om de
reden dat de gevorderde bedragen tot
het beheer van de scheepvaart op het
Albertkanaal en tot de normale nitgaven
ervan behoren ;
Overwegende dat voornoemd artikel 102 eiser ertoe machtigt de kosten
in rekening te brengen die door het uitvoeren van de voorgeschreven en niet
nageleefde maatregelen veroorzaakt werden zonder onderscheid tnssen de aldns
veroorzaakte kosten welke normaal tot
het beheer van de dienst ofhet onderhoud
van het kanaal belwren en die welke
bnitengewone nitgaven uitmaken;
Overwegende, wat het bedrag van
16.250 frank betreft, waarvan het middel
gewag maakb, dat nit de regelmatig voor
het Hof overgelegde staat van kosten
blijkt dat dit bedrag er niet op voorkomt;
dat het middel derhalve dienaangaande
feitelijke grondslag mist ;
Dat het tweede onderdeel van het
middel, voor het overige, gegrond is ;
W at het derde onderdeel betreft
Overwegende dat het bedrag van
16.250 frank in de conclusie van eiser
opgevorderd werd als bij drage tot de
bestunrskosten in verband met de bergingskosten, hetzij 5 t. h. op 325.000 fr.;
Overwegende dat het niet tegenstrijdig
is vast te stellen dat dit bedrag door eiser
opgevorderd als veroorzaakt door het
uitvoeren van de door eiser voorgeschreven en door verweerder niet nageleefde
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maatregel als dusdanig niet bewezen is
daar dit bedrag tot de normale uitgaven
van het beheer van de scheepvaart behoort;
Dat het derde onderdeel van het middel feitelijke grondslag mist ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zover het uitspraak doet
over de burgerlijke vordering van eiser
tegen Van de Rijk, Boeree en de naamloze vennootschap « Rederij Belgische
Transportmaatschappij " behoudens voor
zoveel het beslist 1° dat die vordering
ongegrond is ten bedrage van 16.250 fr.,
2° dat die verweerders minstens hoofdelijk aansprakelijk zijn ten bedrage van
325.000 frank met de verwijlinteresten op
deze som vanaf 2 september 1963; verwerpt de voorziening van eiser in zover
zij gericht is tegen de verweerders Vorlat
en de naamloze vennootschap « Sablieres
et Carrieres Reunies " en eiser veroordeelt
in de kosten ervan ; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het gedeeltelijk vernietigde
vonnis ; veroordeelt verweerders Van de
Rijk, Boeree en de naamloze vennootschap « Rederij Belgische Transportmaatschappij " in de overige kosten van
de voorziening; verwijst de_ aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Antwerpen, zetelend in hoger
beroep.
16 januari 1967.- 2e kamer.- Voo1'zitter en V m·slaggeve1·, H. Louveaux,
raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkluidende conclusie, H. Dumon, advocaat-generaal. - Pleite1·, H. DeBruyn.

2e KAMER.- 16 januari 1967.

GENEESKUNDE. ORDE DER GENEESHEREN. -RADEN VAN DE 0RDE.
- BEVOEGDHEID.

De p1·ovinciale mden van de 01·de dm·
geneesheren hebben bevoegdheid niet
alleen om de bij m·tikel 13 van de wet
van 25 juli 1938 bepaalde tuchtstraffen
uit te spteken wanneet een lid van de
Otde aan een telcorilcoming aan zijn
plichten schuldig bevonden wordt, maa1·
oak om zelcm·e individuele maat1•egelen
te bevelen die niet het lcaraktet hebben van
een tuchtst1·aj, ten einde een overttecling
van de bij m·tilcel 4 van clezelfde wet voot-

gesch1'even 1·egels van de plichtenleet te
vo01·komen of om daaman een einde te
stellen (1).
(BONCQUET, T. ORDE DER GENEESHEREN.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing op 28 maart 1966 gewezen door
de N ederlandstalige Gemengde Raad van
Beroep van de Orde der geneesheren ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 1 van de wet van 12 maart 1818
houdende regeling van alles wat de uitoefening der verschillende takken van de
geneeskunde betreft, 1 van het koninklijk
besluit van 31 mei 1885 de nieuwe instructies goedkeurende voor de geneesheren,
de apothekers en de drogisten, 1, 2, 3,
4, 5, 10, 11, 13 en 19 van de wet van
25 juli 1938 houdende inrichting van de
Orde der geneesheren, 1 en 3 van het
besluit van de Regent van 26 augustus
1949 houdende herinrichting van de provinciale medicale commissies, doo1·dat de
bestreden beslissing, door bevestiging
van de beslissing van de Provinciale Raad
van de Orde der geneesheren van Brabant, aan eiser door niet aangetekende
brief van 4 november 1965 medegedeeld,
en door overname van de deontologische
redenen die deze beslissing van de Provinciale Raad hadden ingegeven en die
in de brief van 10 februari 1966 van
gezegde Provinciale Raad zijn vermeld,
na geconstateerd te hebben dater vooralsnog geen aanleiding bestond tot het
treffen van een tuchtsanctie tegen eiser,
aan eiser de toelating heeft geweigerd
meer dan twee kabinetten voor oogzieken
te bedienen, en hem bevolen heeft binnen
een termijn van twee maanden een van
zijn drie kabinetten te sluiten, zulks om
reden dat drie kabinetten, zelfs voor een
specialist, in eenzelfde stad, niet kunnen
toegelaten worden, uit vrees dat de continu'iteit der zorgen kan ontbreken en
omdat zulks voor de andere collega's
van dezelfde specialiteit, die in deze stad
hun eerste kabinet hebben, een niet
deontologische concurrentie uitmaakt,
en do01·dat de bestreden beslissing verklaard heeft dat voormelde redenen, in
de gegeven omstandigheden, voor het
(1) Raadpl. cass., 17 oktober 1966, supra,

blz. 217.
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werd voorgelegd, de getroffen maatregel
ten genoege staven, terwijl, ee1·ste onde1'deel, artikelen 3, 4, 5, 10, 11 en 13 van
voormelde wet van 25 juli 1938, welke
de tuchtmacht bepalen van de verschil1ende organen van de Orde der geneesheren, noch aan de provincia1e raden,
noch aan de Hoge Raad, noch aan de
gemengde Raden van beroep de macht
verlenen om, door midde1 van een algemeen geldende reglementering, perken te
stellen aan het aantal kabinetten van de
geneesheren, waarvan de diploma's en
tite1s, overeenkomstig voormelde bepalingen van de wet van 12 maart 1818, van
het koninklijk besluit van 31 mei 1885 en
van het besluit van de Regent van 26 augustus 1949, onderzocht, nagegaan en
geviseerd werden, en die hun inschrijving
op de tabel van de Orde hebben bekomen
overeenkomstig artikelen 1 en 2 van
voormelde wet van 25 juli 1938, noch de
macht om in het algemeen en afgezien
van de bijzondere gegevens eigen aan
ieder geval, ten aanzien van gezegde
geneesheren, te beslissen dat het bedienen
van een aantal kabinetten ondeontologisch is ; te1•wijl, tweede onderdeel, het
bedienen door eiser van drie kabinetten
niet mocht worden verboden indien niet
vaststond dat eiser in conm·eto hierdoor
een inbreuk zou gepleegd hebl;>en op de
regelen der deontologie of tegen de eer,
de discretie of de waardigheid van de
geneesheer, in welk geval dan de gedraging van eiser diende te worden beteugeld
overeenkomstig artikelen 4, 5, 11 en 13
der wet van 25 juli 1938; terwijl, de~·de
onderdeel, ten deze, de afwezigheid van
dergelijke inbreuk vaststaat gezien de
bestreden beslissing verklaard heeft dat
vooralsnog ·geen aanleiding bestond tot
het treffen van een tuchtsanctie en gezien
aan eiser toegelaten werd verder gedurende twee maanden zijn drie kabinetten
te bedienen, welke toelating niet had
kunnen gegeven worden indien eiser zijn
drie kabinetten op ondeontologische
wijze bediende; te1•wijl, vie1·de onde~·deel,
waar de bestreden beslissing verklaart dat
de deontologische beschouwingen van de
provinciale Raad, namelijk de vrees voor
gemis aan contimuteit der zorgen en het
ontstaan van een niet deontologische
concurrentie, in de gegeven omstandigheden, voor bet geval van eiser, zoals
dit aan de Raad werd overgelegd, de
getroffen maatregel ten genoege staven,
zulks niet kan gelden als een constatatie
van een ondeontologische gedraging in
hoofde van eiser, noch als een voldoende

motivering zoals vereist door artikelen 97
van de Grondwet en 19 van de wet van
25 juli 1938 :

W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat in strijd met de bewering van het eerste onderdeel van het middel de bestreden beslissing geenszins een
algemeen geldende reglementering uitmaakt maar wel een individuele maatregel welke uitsluitend eiser betre±t ;
Dat het eerste onderdeel, dat op een
onjuiste interpretatie van de bestreden
beslissing rust, feitelijke grondslag mist;
W at de tweede, derde en vierde onderdelen betreft :
Overwegende dat de Raden van de
Orde der geneesheren bevoegdheid hebben om niet aileen de bij artikel 13 van
de wet van 25 juli 1938 bepaa1de tuchtstraffen uit te spreken wanneer een lid
van de Orde aan een tekortkoming aan
zijn plichten schuldig bevonden wordt,
maar ook om zekere individuele maatregelen te bevelen die niet het karakter
hebben van een tuchtstraf, ten einde een
inbreuk op de door artikel 4 van dezelfde
wet bepaalde voorschriften van de plichtenleer te voorkomen of om daaraan een
einde te stellen ;
Overwegende dat de bestreden beslissing, zonder aan de maatregel het karakter van een tuchtstraf te verlenen beslist,
door bevestiging van de beslissing van
de Provinciale Raad van de Orde der
geneesheren van Brabant, dat aan eiser
de bediening van een derde kabinet voor
oogziekten ontzegd wordt en deze maatregel steunt op de overwegingen dat
bedoelde bediening de vrees, dit wil
zeggen ten deze het gevaar, voor een gemis aan continui:teit der zorgen en een
niet deontologische concurrentie doet ontstaan;
Overwegende dat door aldus te beslissen, de Gemengde Raad van beroep van
de Orde der geneesheren de macbten niet
overschreden heeft die de wet hem toekent;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten,
16 januari 1967.- 2e kamer.- Voorzitter en Verslaggeve~·, H. Louveaux,
raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkluidende conclusie, H. Duman, advocaat-generaal. - Pleiter, H. Bayart.
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OASSATIE. BEVOEGDHEID.- STRAFZAKEN. VERSCHRIJVING IN DE BESTREDEN BESLISSING. BEVOEGDHEID
VAN HET floF OM ZE TE VERBETEREN.

Het Hof is, bij de beoo1·deling van een
cassatiemiddel, bevoegd om een versch?·ijving te ve1·beteren in de bestreden
beslissing die blijkt uit de samenhang
van deze beslissing en de vermeldingen
van het proces-verbaal van de terechtzitting (1).
(SANNEN, T. LEUNEN.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 29 juni 1966 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;

I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing gewezen over de strafvordering :
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 190, 210 (gewijzigd
door artikel 4 van het koninklijk besluit
nr 258 van 24 maart 1936) en 211 van het
Wetboek van strafvordering, 150, 151,
204 (gewijzigd door artikel 6 van de
wet van 3 juli 1920), 205 van de wet
van 18 juni 1869 op de rechterlijke organisatie, en 25, 30, 97 en 101 van de
Grondwet, doordat het bestreden arrest
vaststelt dat het openbaar ministerie is
gehoord in de zaak " in zijn middelen
ontwikkeld door Mr Vanderseypen, advocaat "• terwijl het arrest, gewezen na dit
onregelmatig horen van het openbaar
Ininisterie, door het orgaan van een advocaat aan wie de machten van het openbaar ministerie niet wettelijk konden
worden gedelegeerd, nietig is (schending
van de artikelen 190, 210 en 211 van het
Wetboek van strafvordering, 150, 151,
204 en 205 van de wet van 18 juni 1869
op de rechterlijke organisatie, en 25, 30
en 101 van de Grondwet); doo1·dat, althans, de discordantie tussen de vermeldingen van het bestreden arrest en van
het proces-verbaal van de zitting van het
Hof van beroep van 21 juni 1966 die

(1) Oass., 27 mei 1963 (Bttll. en PASIC.,
1963, I, 1029); 28 november 1966, supm,
blz. 416.

betrekking hebben op het horen van het
openbaar Ininisterie in zijn middelen, in
het onzekere laat of het openbaar ministerie in de zaak werd gehoord in persoon,
ofwel door het orgaan van advocaat
Vanderseypen, zoals in het bestreden
arrest is geacteerd, zodanig dat in dit
opzicht de regelmatigheid van het onderzoek v66r het hof van beroep en van
het nadien gewezen arrest niet kan worden nagegaan (schending van artikel 97
van de Grondwct) :
Overwegende dat het Hof, bij de beoordeling van een middel, bevoegd is om een
materiele misslag van de bestreden beslissing te verbeteren, waarvan de zekerheid blijkt uit de samenhang van die
beslissing en de stukken van de rechtspleging;
Overwegende dat het proces-verbaal
van de terechtzitting van 21 juni 1966
waarop het onderzoek van de zaak plaatsvond onder meer vaststelt : dat de betichte gehoord werd in zijn middelen van
verdediging ontwikkeld door Meester
Vanderseypen, advocaat ... , dat de Heer
Advocaat-generaal Smets aanwezig was,
en dat het openbaar ministerie in zijn
vorderingen gehoord werd ;
Overwegende dat uit voormelde vaststellingen blijkt dat het bij zuivere materiele misslag is dat het bestreden arrest
venneldt : « Gehoord het openbaar ministerie in zijn middelen ontwikkeld door
Meester Vanderseypen, advocaat " ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
En overwegende dat de substantiele
of op stra:ffe van nietigheid 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 door
verweerder ingestelde burgerlijke vordering;
Overwegende dat eiser geen bijzonder
middel inroept ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
16 januari 1967.- 2e kamer.- Voorzitter, H. Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter.- Ve1·slaggever, H. Gerniers.- Gelijlcluidende conclusie, H. Dumon, advocaat-generaal.- Pleiter, H. De
Bruyn.
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STEDEBOUW. BouWEN, AFBREKEN
OF HERBOUWEN ZONDER VOORGAANDE,
SOHRIFTELIJKE EN UITDRUKKELIJKE
VERGUNNING VAN RET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SOHEPENE:N.
WET VAN 29 MAART 1962, ARTIKELEN 44 EN 64. 0VERTREDING. BEGRIP.

Begaat een ove1't1·ecling voo1·zien bij Mtikel 64 van cle wet van 29 mam·t 1962
hourlencle organisatie van cle ruimtelijke
o1·clening en van cle steclebouw hij clie
zoncle1· voomfgaancle, salwiftel~jke en
~titclrulckelijke vm·g~mning van het college van bu1•gemeester en schepenen onder
mee1· een bestaancl gebouw ajb1·eekt, he?'bouwt of er cle bij a1·tikiJl 44 van becloelcle
wet vastgestelcle verbmtwingen aanb1•engt,
zelfs al bestaat e1· voo1· cle plaats waar cle
inb1·e~•k gepleegcl wenl, geen bijzoncle1·
plan van aanleg (1). (Wet van 29 maart
1962, art. 44 en 64.)
(STAD IIASSELT, T. ROSVELDS.)

ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 30 juni 1966 gewezen door het
Hof van beroep te Luik ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen · 44, 45, 46, 64 en
65 van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke
ordening en van de stedebouw, 3 en 4
van de wet van 17 april 1878 de voorafgaande titel inhouclende van het Wetboek van strafvordering, 1382 en 1383
van het Hmgerlijk Wetboek, en 97 van
de Grondwet, cloonlat het bestreden arrest, hoewel vaststellende dat de gestelde voorwaarden inclerdaad niet nageleefd werden, desniettemin verweerder heeft vrijgesproken van de telastlegging, als eigenaar . een onroerend goed
gelegen te Hasselt, gebouwd, afgebroken

(1) Over het feit dat ook een bij artikel 64
van de wet van 29 maart 1962 bepaald misdrijf
uitmaakt de uitvoering of het behoud van de
in lid 1 en 2 van artikel 44 van bedoelde wet
opgesomcle werken met overtrecling van een

of herbouwd te hebben zonder voorafgaancle schriftelijke en uitdrukkelijke
vergunning van het college van bmgemeester en schepenen, op de groncl dat de
aanwezigheid van een bijzonder plan van
aanleg een essentieel element is van de
tegen beklaagde ingebrachte telastlegging
zodat bij ontstentenis daarvan geen misdrijf kan gepleegd worden, en cloonlat het
arrest dienvolgens afgewezen heeft de
bevoegdheid van het hof van beroep om
kennis te nemen van de vordering van
eiseres tot herstel van het misdrijf, tm·wijl de artikelen 44 en 64 van voornoemde
wet van 29 maart 1962 als strafbaar misdrijf aanmerken, het feit te bouwen, af te
breken, te herbouwen of te verbouwen op
enige plaats van het grondgebied, zonder
voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke vergunning van het college van
burgern.eester en schepenen, en tm·wijl
aileen de wijze van toekenning van deze
vergunning verandert naargelang er,
voor het grondgebied waar het onroerend
goed is gelegen, een door de Koning goedgekeurd bijzonder plan van aanleg bestaat, overeenkomstig de bepalingen van
de artikelen 45 en 46 van voormelde wet :
Overwegende dat verweerder vervolgd
was niet om werken opgesomd in artikel 44, eerste en tweede lid, van de wet
van 29 maart 1962 te hebben uitgevoerd
met overtreding van de voorschriften van
de bijzondere plannen van aanleg, echter
wel om een onroerend goed te hebben
gebouwd, afgebroken ofherbouwd zonder
voorafgaandelijke schriftelijke en uitdrukkelijke vergunning van het college
van burgemeester en schepenen, dit is
met overtreding van de bepalingen van
de titel II van voornoemde wet ;
Overwegende dat het bestreden arrest
clerhalve niet vermocht de burgerlijke eis
af te wijzen op grond << dat, voor de
plaats alwaar de beweerde inbreuk gepleegcl werd, wel een algemeen plan doch
geen bijzonder plan van aanleg voorzien
werd";
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zover het uitspraak doet
over de burgerlijke vordering van eiseres
en over de kosten van die vordering ;
beveelt dat melding van het thans ge-

bijzoncler plan van aanleg cloch niet cle uitvoering of het behoud van dezelfcle werken
met 'overtreding van een algemeen plan van
aanleg, raadplege men cass., 17 februari 1964
(Bull. en PAsiC., 1964, I, 640).
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wezen arrest zal gemaakt worden op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerder in de
kosten behoudens in de kosten van betekening van de voorziening aan het openbaar ministerie welke ten laste van eiseres
zullen blijven; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van beroep te Brussel.

HElD DIE ZONDER INVLOED IS OP DE
GELDIGHEID VAN DE BESLISSING VAN
VEROORDELING.

2°

RECHTERLIJKE ORGANISATIE.
SAMENSTELLING VAN DE ZETEL.00RRECTIONELE RECHTBANK. RECHTER DIE DE BESCHIKKING VAN VERWIJZING
NAAR DE
CORRECTIONELE
RECHTBANK HEEFT GEWEZEN.- RECHTER DIE DAARNA, ALS LID VAN DE CORRECTIONELE
RECHTBANK,
KENNIS
NEEMT VAN DE ZAAK. WETTELIJKHEID.

3°

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. STRAFZAKEN. BESLISSING VAN \'EROORDELING DIE
HET MISDRIJF IN DE TERMEN VAN DE
WET KWALIFICEERT.- GEEN CONCLUSIE. REGELMATIG MET REDENEN
OMKLEDE BESLISSING.

16 januari 1967.- 2 8 kamer.- VooTzitter en Ve?·slaggeve?·, H. Louveaux,
raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijkluidende conclusie, H. Duman, advocaat-generaal.

2 8 KAMER.- 16 januari 1967.
UITLEVERING.
DooR
DE
VREEMDE STAAT ONREGELMATIG TOEGESTANE UITLEVERING. 0MSTANDIG-

(1) Het Hof vernietigt een beslissing die
ingegaan is op door een uitleveringsovereenkomst verboden vervolgingen om de reden dat
zij ingesteld werden wegens feiten die niet in
het verzoek tot uitlevering waren begrepen
noch vervat in de voorwaarden van toekenning
door de vreemde regering (cass., 6 augustus
1895, Bwi. en PAsrc., 1895, I, 268, en 8 februal'i 1937, ibid., 1937, I, 47).
De vervolging bij verstek ingesteld uit
hoofde van dergelijke feiten zou eventueel
wettelijk zijn (men raadplege cass., 3 januari
1881, Bull. en PAsrc., 1881, I, 41; Les Novelles, Procedure penale, d. I-2, vo ExtTaclition,
nrs 113 en vlg.).
Het Hof verwerpt daarentegen het rniddel
tot staving van een voorziening welke is gericht tegen een veroordelende beslissing, middel afgeleid uit de onregelmatigheid van de tegen beklaagde uitgevaardigde uitlevering, hierbij steunende hetzij op van het onderhavig arrest verschillende gronden (cass., 23 oktober
1850, Bull. en PAsrc., 1851, I, 108; 19 september 1851, ibid., 1852, I, 149 ; 28 juli 1857 en
de conclusie van de Heer advocaat-generaal
Cloquette, ibid., 1958, I, 576 ; 14 december
1868, ibid., 1869, I, 213; 23 september 1907,
ibid., 1907, I, 360; 9 januari 1911, ibid.,
1911, I, 78), hetzij terzelfdertijd op gelijkaardige ·gronden en op andere welke do en
herinneren aan de door de eerste arresten
aangenomen redenen (cass., 20 februari 1961,
ibid., 1961, I, 674).
Het onderhavig arrest dat het middel verwerpt om de reden dat « de door het middel
aangevoerde grief, al was hij gegrond, zonder
invloed is op de geldigheid van de beslissing
van veroordeling " vindt steun in de rechtsleer

1° De omstandigheid dat de uitleveTing van
beklaagde do01· de m·eemde staat on?·egelmatig wonlt toegestaan is zonde?' invloecl
op de geldigheid van de beslissing tot
ve?·oo?·deling (1).

volgens welke « een onregelmatigheid in de
rechtspleging betreffende de voorlopige hechtenis zonder invloed is op de wettelijkheid
van de veroordelende beslissing " (men raadplege onder meer cass., 9 mei en 18 september
1939, Bttll. en PAsrc., 1939, I, 238 en 375;
14 februa"i 1944, ibid., 1944, I, 207 ; 23 mei
1945, ibid., 1945, I, 169 ; 28 maart 1960,
A1'1'. Ve1'b1·., 1960, blz. 698; 22 januari 1962,
Bttll. en PAsrc., 1962, I, 603).

***
De vraag stelt zich of de uitlevering van
aard is de voorlopige hechtenis, die enkel
mogelijk was dank zij deze daad van het
bestnur, onwettelijk te maken.
V erschillende gevallen van onregelmatigheden kunnen zich voordoen. Onregelmatigheden kunnen worden gepleegd hetzij in het buitenland hetzij in Belgie bij het verzoek tot nitlevering of bij de uitvoering in Belgie van
administratieve handelingen na de overhandiging van beklaagde, of ook nog in een geval
dat niet voorzien wordt in de overeenkomst
gesloten tussen Belgie en het land dat de nitlevering. heeft toegestaan.
Het blijkt dat de Belgische hoven en rechtbanken geen bevoegdheid hebben om de
wettelijkheid te beoordelen van de handelingen
welke door de vreemde overheid op haar
grondgebied worden verricht ; beklaagde voor
wie de uitlevering wordt aangevraagd en die

-5962° Geen e.nlcele wetsbepaling verbiedt de
1·echter die in 1·aadlcame1· uitspmalc heeft
gedaan op de ve1·wijzing van belclaagde
naar de co1'1'ectionele 1·echtbank ve1·volgens van dezelfde zaak kennis te nemen
als lid van deze 1·echtbank ( 1).
3°

B~j geb1·ek aan conclusie, motivee1·t de
jeitem·echte1• regelmatig de beslissing van
ve1·oonleling doo1· in de termen van de
wet de bestanddelen van het miscl1·ij f vast
te stellen (2).
(D'HOORE.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 18 oktober 1966 gewezen door
het Hof van beroep te Gent ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 2, 1, 18°, van de
overeenkomst betreffende uitlevering en
wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen het Koninkrijk Belgie en de Bondsrepubliek Duitsland, ondertekend te
Brussel op 17 januari 1958, doonlat het
bestreden arrest eiser veroordeelt, onder
meer, om een meisje ontvoerd te hebben
dat de volle leeftijd van achttien jaar niet
had bereikt, en dat in de ontvoering
in het buitenland wordt uitgelevercl beschikt
er over cle aclministratieve of rechtsmiddelen
die voor hem volgens het recht van clit land
openstaan ( cle reeds aangehaalcle arresten
van 23 oktober 1850, 28 juli 1857 en 23 september 1907 beslisten over de omtrent clergelijke onregelmatigheden aangevoerde grieven).
De door onze overheid begane onregelmatigheden bij het verzoek tot uitlevering of
ook nog bij cle overhancliging van de beklaagde aan de Belgische overheicl kunnen
zeer verschillend zijn, zodat er moeilijk een
algemene oplossing voor te vinden is, in cle
onderstelling dat zij tot de onwettelijkheid
van de latere voorlopige hechtenis konden
leiden.
Zo de regeringen zich in de overeenkomst
van uitlevering het recht tot uitleveren voorbehouden voor andere misclrijven clan die
welke uitdrukkelijk door de overeenkomst
worden opgesomd, kan geen enkele grief worden aangevoerd in verband met een voorlopige
hechtenis die bevolen werd ten gevolge van een
op grond van clit recht toegestane uitlevering.
De toestancl is deli cater als de ove.ceenkomst op beperkende wijze de misdrijven opsomt welke tot de uitlevering aanleicling kunnen geven, zoncler van dergelijk recht gewag

heeft toegestemd of de ontvoerder vriJwillig heeft gevolgd, terwijl artikel 2, I,
18°, van voormelde overeenkomst bet
feit van de telastlegging niet voorziet en
dat het begrip « schaking van een rheisje
van min dan achttien jaar », in voormeld
artikel vermeld, op zich zelf niet de feitelijke toestand dekt, waarbij, zoals ten
deze, bet meisje uit eigen beweging en
vrijwillig haar ontvoerder heeft gevolgd :
Overwegende dat de door het middel
geformuleerde grief, gesteld dat hij gegrond zou zijn, zonder invloed is op de
geldigheid van de heslissing van veroordeling;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de rechten van de verdediging, doonlat eenzelfde rechter opgetreden is als voorzitter van de raadkamer
die eiser naar de correctionele rechtbank
verwezen heeft, en als voorzitter van de
correctionele rechtbank die eiser veroordeeld heeft, terwijl de wetgever respectievelijk het onderzoek van de bezwaren en
het onderzoek van de schuld aan twee
onderscheiden rechtsmachten heeft opgedragen :
Overwegende dat geen wetsbepaling
verbiedt dat de rechter die in de raadte maken, en tegen beklaagcle een bevel tot
aanhouding worclt uitgevaardigd ten gevolge
van een nit hoofde van een ancler misdrijf
toegestane uitlevering. Beschouwt men echter
dat dergelijke bepalingen van overeenkomsten
van uitlevering enkel cle totstandkoming tussen de verdragsluitende staten beogen van
minima verplichtingen die zij bij overeenkomst hebben aanvaard om zich eraan te
onclerwerpen, dan kan men niet beweren clat
onwettelijk is een uitlevering die een regering
vrij, buiten ieclere contractuele verplichting
heeft aanvaard.
Oordeelt men daarentegen dat dergelijke
regels van de overeenkomst tot doel hebben
niet aileen het tot stand brengen van verplichtingen tussen staten cloch tevens de vestiging van rechtsregels - dit zijn de voorwaarden waaraan de wettelijkheicl van een
uitlevering is onderworpen waarop aile
belangheb ben de rechtsonclerhorigen een beroep ku1men doen, dan zou de oplossing van
dit pro bleem wei anclers kunnen zijn.
(1) Oass., 11 juni 1917 (Bull. en PAsrc.,
1918, I, 30) en 7 november 1921 (ibid., 1922,
I, 48); 17 maart 1948 (ibid., 1948, I, 177).
(2) Oass., 12 september en 10 oktober 1966,
sup1·a, blz. 50 en 191.
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beslist heeft, aan het berechten van dezelfde beklaagde deelneemt ;
Dat dienvolgens de schending van de
rechten van de verdediging door het
middel ingeroepen niet vaststaat ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Over het derde middel, afgeleid nit de
schending van artikel 97 van de Grandwet, doordat het bestreden arrest verklaart dat de feiten van de telastlegging
door het onderzoek en bij de behandeling
van de zaak v66r het hof van beroep
bewezen zijn gebleven, terwijl, em·ste
onde1·deel, het niet duidelijk maakt waarop het gesteund is, zodat het bestreden
arrest onvoldoende, minstens dubbelzinnig en tegenstrijdig is gemotiveerd, en
te1·wijl, tweede onde1·deel, het arrest niet
antwoordt op een in het dossier opgenomen verdediging van eiser van 14 mei
1966:
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat noch nit het bestreden arrest noch nit de stukken waarop
het Hof vermag acht te slaan blijkt dat
eiser v66r het hof van beroep een schriftelijke of mondelinge conclusie heeft
genomen;
Dat het hof van beroep niet gehouden
was een door eiser in de loop van het
onderzoek neergelegde verdediging te
beantwoorden ;
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, bij ontstentenis van
conclusie, de rechter zijn beslissing van
veroordeling regelmatig motiveert door
de in de termen van de wet gekwalificeerde feiten bewezen te verklaren ; dat
hij niet gehouden is de bestanddelen te
bepalen waaruit hij de schuld van de
beklaagde afleidt ;
Overwegende dat geen van de beide
onderdelen van het middel kan aangenomen worden ;
En overwegende, voor het overige, dat
de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
16 januari 1967.- 2e kamer.- Vom·zitte1', H. Louveaux, raadsheer waarne-

mend voorzitter.- Ve1·slaggeve1', H. Gerniers.- Gel~jlcluidende conclusie, H. Dun~on, advocaat-generaal.

2e KAMER.- 16 januari 1967.
AANSPRAKELIJKHEID
(BUITEN
OVEREENKOMST).- MISDRIJF.VRIJWILLIGE DODING.- SLACHTOFFER
DAT EEN PENSIOEN GENIET. - WEDUWE DIE EEN PENSIOEN GENIET TEN
GEVOLGE VAN HET OVERLIJDEN VAN
HET SLACHTOFFER. - SCHADE VEROORZAAKT DOOR EEN ONRECHTMATIGE
DAAD. - BEGRIP.

Uit de enlcele omstandigheid clat een pensioen clat het slachtotfe?' van een V?·ijwillige clocling genoot « niet mag wm·clen
beschouwcl als een beroepsinkomen cloch
als een inkomen uit lcapitaal "• lean cle
?'echtm· niet wettelij lc afleiclen clat voor
de wecluwe van het slachtofje?' enkel een
door deze onrechtmatige claacl vm·oo?'zaalcte schade ~titmaalct het verschil
t~tssen het becl1·ag van dit pensioen, vermincle?·d met de beclragen die de pe?'soonlijlce lcosten van het slachtotfer deleten, en dat welke de weduwe als pensioen
zou ve?·lc?'ij gen na het ove?'lijclen van
het slachtofje?' (1). (Burgeri. Wetb.,
art. 1382.)
(DARDENNE, T. MELIS.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 30 juni 1964 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 1382, 1383 van het
Burgerlijk "\Vetboek, 3, 4 van de wet van
17 april 1878, de inleidende titel van het
Wetboek van strafvordering inhoudende,
en 97 van de Grondwet, doonlat het
bestreden arrest weigert te beschouwen
als « inkomsten "• die eiseres heeft moeten derven ten gevolge van de dood
van haar echtgenoot, het jaarlijkse
extra-legale pensioen van 77.818 frank
dat hem door het Pensioenfonds Otraco
(1) Raadpl. cass., 10 juni 1963 (Bttll. en
PASIC., 1963, I, 1071); 4 april1966 (ibid., 1966
I, 1009).
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wordt uitgekeerd of aan hun weduwe,
dat inkomsten nit kapitaal als basis voor
de berekening van het verlies aan inkomen in aanmerking komen in de 1nate
waarin zij, zoals ten deze, een wijziging
ondergaan tengevolge van het overlijden
van het slachtoffer, dat, rekening houdende met de kosten voor eigen onderhand van het slachtoffer, eiseres tot zijn
overlijden 60 t. h. van het jaarlijkse
extra-legale pensioen van 77.818 frank
geniet, dat zij na het overlijden van haar
echtgenoot, van het Pensioenfonds Otraco
nog een jaarlijks extra-legaal pensioen
van 64.892 frank ontving, en dat er aldus
nit dien hoofde geen verlies van inkomsten bestaat, teTwijl, ee1·ste onclenleel, het
jaarlijkse extra-legale pensioenen van
64.892 frank, hetwelk door het Pensioenfonds Otraco aan eiseres gestort werd na
het overlijden van haar echtgenoot, zijn
basis heeft in de bijzondere rechtsbanden
welke tussen het slachtoffer en Otraco
hebben bestaan, dit pensioen geenszins
de vergoeding vormt van de door het
ongeval veroorzaakte schade en er dus
daermee geen rekening valt te houden
bij het bepalen van het bedrag der vergoedingen die verweerder, derde verantwoordelijke voor het ongeval, aan eiseres
verschuldigd is als herstel van de door
zijn schuld berokkende materiele schade
(schending van alle in het middel aangeduide wetsbepalingen) ; en clom·clat,
tweede onclenleel, het bestreden arrest,
hoewel aannemende dat eiseres na het
overlijden van haar echtgenoot een jaarlijks pensioen van 21.997 frank ten laste
van de "Dienst voor overzeese maatschappelijke zekerheid » ontvangt, acht,
ongetwijfeld terecht, doch in tegenstrijd
met wat het voor het extra-legale pensioen van Otraco beslist, dat het pensioen
van de weduwe in oorzaak en voorwerp
verschillend is van de schadevergoedingen
ten laste van verdachte geeist (schending
van artikel 97 van de Grondwet) :
Overwegende dat eiseres de veroordeling gevorderd had van verweerder, aansprakelijk voor het dodelijk ongeval
waarvan haar echtgenoot het slachtoffer
was geweest, tot het betalen van een
schadevergoeding wegens het verlies aan
inkomen dat het overlijden veroorzaakt
had;
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat het slachtoffer op de datum van zijn
overlijden drie jaarlijkse pensioenen van

56.663 frank, 77.818 frank en 4.692 frank
genoot, terwijl eiseres sinds de dood van
haar echtgenoot persoonlijk twee jaarlijkse pensioenen van 21.997 frank en
64.892 frank ontvangt;
Overwegende dat het arrest, rekening
houdende met de kosten voor eigen
onderhoud van het slachtoffer en met de
vermoedelijke overlevingsduur van eiseres, het verlies aan inkomen van deze
laatste vaststelt, op grond van de twee
pensioenen van 56.663 frank en 4.692 fr.,
op de som van 314.015 frank welke het
verweerder veroordeelt te betalen, maar
dat het weigert rekening te houden met
het pensioen van 77.818 frank om de
schade door eiseres geleden, te bepalen ;
Dat het deze laatste beslissing ste1.mt
op de overwegingen, enerzijds, dat bedoeld pensioen niet mag worden beschouwd als een beroepsinkomen, te1'wijl de twee andere integendeel met
bedrijfsinkomsten gelijk zijn, " maar
voorkomt als een inkomst uit kapitaal
waarvan het bedrag verschilt naargelang
het aan de agent en ... wordt uitgekeerd
of aan hun weduwe » en anderzijds,
" dat het verlies van de weduwe derhalve bestaat in het verschil tussen
het deel waarvan ze moest genieten als
haar echtgenoot l3efde en wat ze sindsdien ontvangt ,, dat hetgeen haar nu
wordt uitgekeerd hoger ligt, rekening
houdende met de eigen kosten van het
slachtoffer, dan hetgeen zij tot dezes
overlijden genoot;
Maar overwegende dat uit de enkele
omstandigheid dat een: pensioen niet als
een beroepsinkomen doch wel als een
inkomen "nit kapitaal » client aangezien
te worden niet noodzakelijk voortvloeit
dat het verlies ervan, ten gevolge van
het overlijden van de persoon die ervan
genoot, niet een schade uitmaakt veroorzaakt door het misdrijf van onvrijwillige
doding van deze persoon ;
Dat het arrest derhalve het aangevochten dispositief niet wettelijk gerechtvaardigd heeft en dat het eerste onderdeel van het middel gegrond is ;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest doch slechts in zover het uitspraak doet nopens de vergoeding wegens
het verlies van het jaarlijks extra-wettelijke pensioen van 77.818 frank waarop
eiseres aanspraak deed, en over de kosten; beveelt dat melding van dit arrest
zal gemaakt worden op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerder in de kosten ; verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van beroep te Gent.
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16 januari 1967. ~ 2e kamer. ~ Voo1'zitter, H. Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter. ~ Verslaggeve1·, H. Hallemans. ~ Gel~jkluidende
conclusie,
H. Duman, advocaat-generaal. - Pleitet·, H. De Bruyn.

2e

RAMER.~

16 januari 1967.

1° ARBEIDSONGEVAL. ~ BEROEP
VAN RET BEDRIJFSHOOFD OF VAN DE
VERZEKERAAR TEGEN ARBEIDSONGEVA,LLEN TEGEN DE DERDE AANSPRAKELIJKE. ~ CONOLUSIE VAN DE DERDE
AANSPRAKELIJKE DIE BEWEERT DAT
HIJ NIET VERPLIOHT IS AAN DE VERZEKERAAR TEGEN ARBEIDSONGEVALLEN
EEN GEDEELTE VAN DE GEVORDERDE
SOM TERUG TE BETALEN OMDAT ZIJ
GEEN FORFAITAIRE VERGOEDING UITMAAKT HEM DOOR DE WET TEN LASTE
GELEGD. ~ GEBREK AAN ANTWOORD.
- NIET REGELMATIG MET REDENEN
OMKLEDE BESLISSING.

2° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST).- STRAFZAKEN.
BURGERLIJKE REOHTSVORDERING.
~ RAMING VAN DE SCHADE.~ REOHTER DIE ZONDER DE REDEN ERVAN
OP TE GEVEN EEN BEREKENINGSWIJZE
AANNEEMT DIE VERSOHILT VAN DIE
WELKE REGELMATIG IN OONOLUSIE IS
VOORGESTELD. ~ 0NVI'ETTELIJKHEID,
1° Is niet 1·egelmatig met 1·edenen omkleed
het mTest dat cle de1·cle aanspmkelijke
voo1· een m·beidsoi~geval e1·toe ve1·oo1·deelt
aan de verzeke1•am· tegen a1·beiclsongevallen de door het a1Test vastgestelde som te
betalen en hie1·bij enkel doet gelden clat
cle vm·zelce1·aa1' tegen m·beidsongevallen
die in de 1·echten t1·eedt van de weduw~
van het slachtotfer, e1·toe ge1•echtigd is de
terugbetaling te eisen van cle sommen die
h_ij aan dez.e w~duwe lcmchtens z~jn wettel~Jke vet·ph~ht~ngen !weft betaald, te1·wijl
deze de1·de ~n conclusie had doen gelden
dat een gedeelte van de gevorde1·de som
om de opgegeven 1·eden geen fo1·jaitai1·e
'l!ergoeding was zoals zij wo1·dt voo1·zien
~n d~ wet op cle schadevergoeding wegens
a1·be~dsongevallen en waa1·van de verzelce?·am· tegen arbeidsongevallen het
1·echt !weft de terugbetaling te vorde1·en.
(Grondwet, art. 97.)

2° TVanneet• een 1·amingswijze van cle doo1•
een onwettelijke handeling ve1'001'Zaakte
schade 1·egelmatig in conclusie wordt

voo1·ged;.agen, mag cle 1·echter geen ande?·e W~JZe aannemen zonder de 1·eden
op ~e ge'l!~n wa:arom de voorgestelde
1'am~ngsw~Jze n~et kan wo1·den aangenomen (1). (Grondwet, art. 97; Burgeri. Wetb., art. 1382.)
(MA.NSSENS, T. NAAMLOZE VENNOOTSOHAP
«DE BELGISOHE VERZEKERINGSMAATSOHAPPIJ VAN DE MIDDENSTAND ».)
ARREST.
HET HOF ; ~ Gelet op het bestreden
arrest, op 29 juni 1966 door het Hof van
beroep te Gent gewezen ;
Overwegende dat bet arrest aileen uitspraak doet over de door verweerster
t:gen eiser ingestelde bu.rgerlijke vordermg;
Over bet eerste middel, afgeleid uit de
scbending van de artikelen 4, 2, 6 en 19
van de gecoi:irdin:eerde wetten van 28 september 1931 op de schadevergoeding
wegens arbeidsongevallen, 22 van de wet
van 11 jtmi 1874 op de verzekeringen
en 97 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest, na enerzijds vastgesteld te
hebben dat verweerster, wetverzekeraarster van de werkgever van bet slacbtoffer. van het kwestieus ongeval, in uitvoermg van bet vonnis van 22 jtmi 1965,
van de Vrederecbter van bet kanton
Sint-Maria-Horebeke, aan de weduwe van
het slachtoffer de forfaitaire sommen van
83.253 en van 175.566 of van 258.819 fr.
betaalde, als kapitaal en jaarrente en
anderzij~s dat b~t door de weduwe geleden verhes van mkomen, ingevolge het
overlijden van baar man, geraamd valgens het gemeen recht slechts de som
van 175.675 frank bereikte, zijnde
150.675 frank voor bet loon dat bet
slachtoffer zou ontvangen hebben tot aan
de
pensioengerechtigde
leeftijd
en
25.000 frank voor de voordelen die het
nog _had kunnen krijgen na de opruststellmg (post:professwneel verlies), aan
verweerster, m haar hoedanigheid van
wettelijk indeplaatsgestelde van de rechtbebbenden van bet slachtoffer, het bedrag
van de vergoedingen van gemeen recht
toekent en eiser .veroordeelt tot bet betalen van de som van 175.675 frank aan
verweerster, hoewel de schaden waarvan
de gecoi:irdineerde wetten de schadeloos(1) Oass., 16 april 1962 (Bull. en PAsiC.,
1962, I, 923).
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stelling verzekeren, beperkend opgenoemd worden door de gecoordineerde
wetten en deze recht op vergoeding verlenen in geval van vermindering of van
verlies van de bekwaamheid een loon
te verdienen, en de forfaitaire vergoedingen die door verweerster aan de
weduwe van het slachtoffer werden betaald en die op het verdiende loon van
het slachtoffer werden berekend, alleen
het verlies aan loon dekken, te1·wijl,
ee1·ste onderdeel, de wet-verzekeraar, die
ten opzichte van de derde-verantwoordelijke een subrogatoire vordering met
uitsluiting van elke persoonlijke vordering bezit, slechts een verhaal heeft in
de mate waarin hij aan het slachtoffer
de door de gecoordineerde wetten bepaalde forfaitaire vergoedingen uitbetaald heeft, en verweerster dus niet wettelijk kon in de plaats gesteld worden
van de rechten van de weduwe van het
slachtoffer voor een op 25.000 frank geschatte post-professionele schade, die zij
in haar hoedanigheid van wet-verzekeraarster niet moest vergoeden en die zij
ook niet vergoed heeft ; tweede onile?·deel,
het bestreden arrest alleszins de conclusie van eiser niet beantwoord heeft,
in zover zij staande hield dat " de winsten
verwezenlijkt na op-pensioenstelling, een
persoonlijk recht uitmaken van het
slachtoffer, dat niet door de verzekeraarwet kan worden ingepalmd, dat het
hier immers gaat om extra-professionele
inkomsten die niet vallen onder de materiele schade en die, net zoals de extrapatrimoniele schade, persoonlijk blijven
aan het slachtoffer », en om regelmatig gemotiveerd te zijn, de rechterlijke
beslissingen al de door de partijen in
regelmatig neergelegde conclusies ingeroepen middelen moeten beantwoorden :
Overwegende dat het bestreden arrest,
na vastgesteld te hebben dat het totaal
verlies van inkomen waarop de weduwe
van het slachtoffer aanspraak had ktmnen
maken 175.675 frank bedraagt, zijnde
150.675 frank wegens derving van loon
tot de datum waarop het slachtoffer de
leeftijd van 65 jaar zou hebben bereikt,
en 25.000 frank wegens zekere winstgevende werken die de
cujus na zijn
op-pensioenstelling had kunnen verrichten, beslist dat verweerster "als gesubrogeerd in de rechten van de weduwe
ertoe gerechtigd is in voormelde mate
terugbetaling te eisen van de sommen die
zij, krachtens haar verplichtingen van
verzekeraar-wet, ten behoeve van de
weduwe betaald of gevestigd heeft uit
hoofde van verlies van inkomen " ;

ae

Overwegende dat eiser in conclusie liet
gelden dat " de winsten, verwezenlijkt
na de op-pensioenstelling, waren zij bewezen, een persoonlijk recht van het
slachtoffer uitmaken, dat niet door de
verzekeraar-wet kan worden ingepalmd;
dat het hier immers gaat om extra-professionele inkomsten, die niet vallen
onder de meteriele schade, en die, net
zoals de extra-patrimoniele schade, persoonlijk blijven aan het slachtoffer » ;
Overwegende dat het arrest dit verweer van eiser verwerpt zonder de middelen die het staven te beantwoorden ;
Dat het tweede onderdeel van het middel gegrond is ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1319, 1320,
1322, 1323 van het Burgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest, om het inkomstenverlies
te bepalen dat de weduwe van het slachtoffer wegens het overlijden van haar man
geleden heeft, een kapitalisatiecoefficient
van 3,5875 frank toepast, in functie van
een rentevoet van 4,5 t. h. en van een
lucratieve overlevingsduur van vier jaar,
terwijl eiser en verweerster zelf, in regelmatig voor het hof van beroep genomen
conclusies, verduidelijkten dat de lucratieve overlevingsduur van het slachtoffer
slechts drie en een half jaar bedroeg, dat
de kapitalisatiecoefficient voor een lucratieve overlevingsduur van drie en een
half jaar 3,0 is, enniet 3,5875, dat het bestreden arrest de coefficient 3,5875 op
grond van een overlevingsduur van vier
jaar niet kon aannemen zonder de bewijskracht van de conclusie en van het gerechtelijk akkoord van de partijen nopens
de overlevingsduur van drie en een half
jaar te schenden, terwijl, wanneer de partijen akkoord gaan over een element van
de berekening van een schade, de rechter
niet ambtshalve dit element door een
ander vervangen kan, tenvijl a.Ueszins
zijn beslissing over een overlevingsduur
van vier jaar, 0ndanks het akkoord van
de partijen over het cijfer 3,5, niet gemotiveerd voorkomt :
Overwegende dat het arrest om het
verlies van inkomen te bepalen van de
weduwe van het slachtoffer v66r de datum waarop haar echtgenoot de leeftijd
van 65 jaar zou hebben bereikt, beslist
" dat, op basis van een rentevoet van
4,5 t. h. en van een lucratieve overlevingsduur van vier jaar, een coefficient
van 3,5875 mag toegepast worden, zodat
de derving van dat eerste tijdperk
42.000 X 3,587 = 150.675 frank bedraagt >>;

