-901SONEN DOOn ~ER TOEDOEN DE VENNOOTSOHAP HEEFT GEHANDELD.
4° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. CoNOLUSIE VAN DE BEKLAAGDE DIE
BE~~EnT DAT EEN DERDE OOK HAD
MOETEN VEnVOLGD WORDEN EN DAT
EEN PERSOON IN DE ZAAK MOEST BETROKKEN WORDEN ALS VOOR HEM: BURGERREOHTEJ.IJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ. - V ONNISGERECHT DAT NIET VERPLICHT IS OP DEZE CONCLUSIE 'l'E ANTWOORDEN.
so VERJARING. STRAFZAKEN. 8TRAFVORDERING. - lVIISDRIJF TEGEN
ARTIKEL 4, 2°, VAN DE ~T VAN 26 JANUARI 19S1 BETREFFENDE DE VEREENVOUDIGING DER DOCUMENTEN WAARVAN HET BIJHOUDEN DOOR DE SOCIALE
~TGEVING OPGELEGD IS.- TERMIJN.
6° HUUR VAN WERK.- HuuR VAN
ARBEID,
ARBEIDSO\~REENKOJ\'lST
VOOR BEDIENDEN. VERBAND VAN
ONDERGESOHIKTHEID. BEGRIP.
70 VERJARING. STRAFZAKEN. STRAFVORDERING. - J\1ISDRIJVEN TEGEN DE BEPALINGEN VAN ARTIKEL 4,
1o EN 3o, VANDE ~T VAN 26 JANUARI
19S1 BETREFFENDE DE VEREENVOUDICHNG DER DOCUMENTEN WAARVAN HET
BIJHOUDEN DOOR DE SOCIALE WETGEVING OPGELEGD IS. - TERl\'liJN.
ontvankel~jk, bij gebTeke van
belang, de voo1·ziening clooT de beklactgde
ingesteld tegen een beslissing wam·bij
hij wonlt v1·~j gesp1·o ken ( 1).

1o Is niet

2° Is niet ontvankelijk, bij geb1·eke van

belang, cle voo1·ziening dooT cle beklaagcle
ingesteld tegen een beslissing waa1·bij
de stmjvo1·de1·ing vmjaa1·cl ve1'klaanl
W01'dt (2).

4o Het vonnisge1'echt, waa1'bij aanhangig

zijn de ten laste van de beklaagde ingestelde ve1·volgingen, is niet ve1·plicht te
antwoo1·den op de conchtsie wam·bij deze
bewee1't clat de hem ten laste gelegde miscl1·ijven oolc doo1· een de1'Cle zijn gepleegd
en dat een pe1·soon in de zaalc moest
bet1'0klcen z~jn als voo1· hem bu1·ge1'1'echtelij k aanspmlcelij lee pa1'tij.
S 0 De stmfvonle1'ing die voo1·tvloeit uit een

misd1·ijf tegen a1·tilcel 4·, 2°, van de wet
van 26 jamta1'i 1951, bet1·efjencle de
ve1·eenvoucliging cle1· documenten waa1'van het bijhmtclen cloo1' de sociale wetgeving opgelegcl is, ve1jaa1·t na cli'ie jaa1'
te 1'ekenen van cle datttm waa1·op het
misd1'ijf is gepleegd. (\Vet van 26 januari 19S1, art. 9, lid 3.)
6° De 1·echte1· leidt het bestaan van een ve1'-

band van oncle1'geschilctheicl, lcenme1·lc
van cle m·beidsove1·eenkomst voo1· bedienden, wettelijlc af uit cle vaststelling,
dat een pe1·soon in de uitvoe1'ing van zijn
a1·beicl onde1·tvo1·pen was aan het gezag,
het besttttt1' en het toezicht van clegene
voo1· wie hij zijn diensten p1·estee1·t (4).
7° De stmfvonle1·ing die voOTtvloeit uit cle
1111:sdT~jven

tegen de bepalingen van a1'tikel4, 1° en 3°, van de wet van 26 janua1·i
1951, betTetfende de vereenvmtdiging cle1·
documenten waa1·van het bijhmtden cloo1·
de sociale wetgeving opgelegcl is, ve1· ·
jaa1·t na ve1'loop van een jaa1· te 1'elcenen
van de clag waa1·op de o1wegelmatigheicl heeft opgehottclen of van de beeincliging van het cliensthtttt1'cont·ract, zelfs
zo, omwille van cle veTzachtencle omstancligheclen, politiestm fjen wonlen uitgesp1'olcen. (Wet van 26 januari 19S1,
art. 8 en 9, lid 2; wet van 17 april1878,
art. 21, lid 2, vervangen door artikel I
van de wet van 30 mei 1961.)

3° T1Vannee1' een lwnclelsvennootschap een

miscl1·ijf lweft gepleegcl cloo1' te ve1·zttimen
een wettelijlce vm·plichting in acht te
nemen, 1'ttst cle st1'aj1·echtel~jke ve1'antwoonlelijlcheicl voo1· het misd1·ij f op het
o1·gaan of cle aangestelcle van cle vennootschap, clie, belast met het ve1'Vttllen van
deze ve1'plichting voo1· 1·elcening van cle
vennootschap, ve1'Zttimcl heeft het te
cloen (3).
(1) Cass., 19 december 1966, supm, blz. 500.
(2) Cass., 19 december 1966, sttpm, blz. 505.
(3) Cass., 6 maart 1967, sup1·a, blz. 839.
(4) Cass., 24 maart 1966 (Bull. en PAsrc.,
1966, I, 965); raadpl. cass., 30 juni 1966
(ibid., 1966, I, 1398).

(VELKE.)
ARREST.
HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 30 juni 1966 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;
Overwegende dat wegens het ontbreken
van belang de voorziening niet-ontvankelijk is in zover zij gericht wordt tegen
de beslissing waarbij door verjaring vervallen verklaard wordt de strafvordering
betreffende de telastlegging A, de telastlegging D-2 wat de arbeiders Lissens,
Dewart ·en Munster aangaat, de telast-
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Losonezi, Malfroid en Martens betreft, en
in zover ze gericht wordt tegen de beslissing waarbij eiser van de telastlegging F
vrijgesproken wordt ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 4 en 7 van de wet van 26 januari 1951 betreffende de vereenvoudiging der documenten waarvan het bijhouden door de sociale wetgeving opgelegd
is, doonlat eiser veroordeeld werd om,
als zaakvoerder van de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"Internationale de garde "• de genoemde
wet te hebben overtreden, terwijl niet
aileen de eiser, maar ook elke aangestelde
of lasthebber die de misdrijven begaan
heeft, krachtens artikel 4 van de genoemde wet strafbaar is ; en, ofschoon
eiser in zijn conclusie de naam opgegeven
had van de aangestelde die de misdrij ·
ven begaan heeft, het openbaar ministerie
deze niet vervolgd heeft en het hof van
beroep niet geantwoord heeft op eisers
betoog betreffende de strafrechtelijke
aansprakelijkheid van dezelfde aangestelde ; en te1·wijl de bedrijfsleider, te
weten de personenvennootschap met
beperkte aansprakelijkheid '' Internationale de garde "• als burgerrechtelijk aansprakelijk in de zaak had moeten betrokken worden overeenkomstig artikel 7 van
de voormelde wet van 26 januari 1951,
en het hof van beroep op dit verzuim
niet gewezen heeft :
Overwegende dat het hof van beroep
niet bevoegd is om bevelen te geven aan
het openbaar ministerie en zich aldus niet
1noest uitspreken over het niet-vervolgen
van een andere beklaagde of van een
burgerrechtelijk aansprakelijke partij ;
Dat het arrest vaststelt dat het beheer
van de personenvennootschap m.et beperkte aansprakelijkheid uitsluitend in
handen was van eiser, haar enige zaakvoerder, en dat deze als orgaan van de
genoemde vennootschap strafrechtelijk
aansprakelijk is voor de misdrijven omschreven in de beschikking van verwijzing
naar de correctionele rechtbank;
Dat het aldus vaststelt dat eiser de
dader is van de tegen hem bewezen geachte misdrijven ;
Dat het geen uitvoeriger antwoord
1noest geven op eisers conclusie ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel, afgeleid uit de

schending van artikel 9 van de wet van
26 januari 1951, doonlat het bestreden
arrest eiser veroordeelt om de documenten niet binnen• de gestelde termijnen aan
de arbeiders te hebben afgegeven (telastlegging B), te~·wijl de strafvordering
teniet was gegaan door verjaring, aangezien meer dan twee jaar verlopen waren
tussen 1 januari 1964, tot welke datmn
de telastlegging in de tijd beperkt is, en
de datum van het arrest :
Overwegende dat krachtens artikel 9,
lid 3, van de wet van 26 januari 1951, de
strafvordering wegens de overtredingen
van artikel 4, 2°, van de bedoelde wet,
die omschreven zijn in de telastlegging
vermeld in het middel, verjaart door
verloop van drie jaar, te rekenen van de
datum waarop het misdrijf werd gepleegd, en niet, zoals het middel verkeerdelijk onderstelt, door verloop van
een jaar te rekenen vanaf die datum;
Dat het middel naar recht faalt ;
Over het derde middel, hie1·uit afgeleid
dat het bestreden arrest eiser veroordeelt
wegens overtreding van de artikelen 4,
2°, van de wet van 26 januari 1951 en
15 van het koninklijk besluit van 12 november 1952, om als werkgever, onderworpen aan genoemd koninklijk besluit,
de docmnenten niet binnen de gestelde
termijnen aan 49 arbeiders te hebben
afgegeven (telastlegging B), te1·w~jl de
betrokken bewakers niet verbonden Waren door een overeenkomst waarbij ze
aan de wet van 26 januari 1951 onderworpen waren, en te1·wijl het hof van
beroep niet antwoordt op eisers betoog
die in dat opzicht stelde dat niets belet
dat de overeenkomst tussen die 49 personen en de personenvennootschap met
beperkte aansprakelijkheid " Internationale de garde " tot wet strekt tussen de
partijen en als zodanig erkend wordt :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat de 49 in het middel bedoelde personen
" het beroep van nachtwaker in dienst
van de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid " Internationale
" de garde " uitoefenden in dezelfde omstandigheden als andere nachtwakers die
de beklaagde (hier eiser) als werlmemers
beschouwde; dat het soms zelfs voorkwam dat zij eerst als zelfstandigen en
later als werknemers beschouwd werden,
zonder dat de voorwaarden vanlllm prestaties gewijzigd werden ; dat aile arbeiders onderworpen waren aan hetzelfde
gezag, dezelfde leiding en hetzelfde toezicht ; dat ze hetzelfde uurloon kregen
en gelijkelijk verplicht waren verslagen
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... dat deze arbeiders in feite en in werkelijkheid werknemers waren en geen zelfstandigen " ;
Dat het arrest wettelijk heeft kunnen
beslissen dat die 49 arbeiders ondergeschikten waren van de vennootschap die
ze te werk stelde, en dat de wet van
26 januari 1951 en het koninklijk besluit
van 12 november 1952 derhalve op hun
werkgever toepasselijk waren ;
Dat het arrest aldus op eisers conclusie
passend geantwoord }weft ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het vierde middel, hientit afgeleid
dat het bestreden arrest eiser tot politiestraffen veroordeeld heeft wegens overtreding van artikel 4, 1D, van de wet van
26 januari 1951 (telastlegging 0) en wegens overtreding van artikel 4, 3D, van
de genoemde wet (telastleggingen D-1,
D-2 en D-3), tenvijl de verjaring bereikt
was, daar meer dan een jaar verlopen
was tussen de laatste dag van de feiten
en de datum. van het arrest, zelfs wanneer
de laatste dag van de feiten de 31 e juli
1964 kon zijn, zoals het arrest ten onrechte beslist-:
Overwegende dat, betreffende de in het
middel overgenomen telastleggingen, het
arrest wegens de verzachtende Olnstandigheden politiestraffen opgelegd heeft
in plaats van correctionele straffen, bepaald bij de wet van 26 januari 1951,
waarvan artikel 8 de rechter inderdaad
toestaat die correctionele straffen tot
politiestraffen te verrninderen met toepassing van artikel 85 van het Strafwetboek;
Overwegende dat, krachtens artikel 9,
lid 2, van deze wet van 26 januari 1951,
de verjaringstermijn voor de overtredingen van de bepalingen van artikel 4, 1°
en 3D, dit is dus van de hier bedoelde
overtredingen, een jaar is en dat dietermijn begint te lop en vanaf de dag waarop
de onregelmatigheid opgehouden heeft
of het contract van hmn· van diensten
geeindigd is ;
Dat de aard van de door de rechter
toegepaste straf geen wijziging van de
aldus bepaalde verjaringstermijn kan
hebben ten gevolge gehad daar de termijn
van verjaring van de strafvordering,
krachtens artikel' 21, lid 2, van de wet
van 17 april 1878, gewijzigd bij artikel 1
van de wet van 30 mei 1961, een jaar is
ingeval een wanbedrijf tot overtreding
wordt her1eid ;
Overwegende dat het arrest vast,stelt

dat de onregelmatigheden, die het gevolg
zijn van het niet-bijhouden van de vereiste documenten (telastlegging 0) en
niet-inschrijving van een arbeider in het
personeelsregister (telastlegging D), van
de inschrijving in dat register van onjuiste data van indiensttreding (telastlegging D) en van de onjuiste optekening in
de individuele rekeningen van de totale
bezoldigingen (telastlegging D), niet opgehouden hebben ten aanzien van de arbeiders vermeld in de bewezen verklaarde
telastleggingen ;
Dat de verjaringstermijn derhalve
eerst is beginnen te lopen vanaf de dag
waarop de overeenkomsten geiiindigd
zijn, dit is, volgens het arrest, voor de
enen op 31 juli 1964 en voor de anderen
later;
Dat de verjaring op 29 juli 1965 gestuit werd door het proces-verbaal van
het verhoor van eiser door de gerechtelijke politic en aldus niet verkregen was
op de datum van het arrest dat minder
dan een jaar later gewezen is;
Dat het middel niet kan worden aangenOlnen;
Over het vijfde middel, hie1>ttit afgeleid
dat het bestreden arrest eiser veroordeeld
heeft wegens overtreding van artikel 4,
3D, van de wet van 26 januari 1951 (telastlegging D-3), zoncle1· te antwoonlen op diens
conclusie waarbij hij zich, betreffende
de vergoeding voor reiskosten en voor
zekere gepresteerde uren, op het gebruik
en de rechtspraak beriep, onder meer die
van de hoge scheidsrechterlijke raad en
die van de comm.issie van beroep inzake
ouderdomspensioenen :
Overwegende dat het arrest erop wijst
dat het aantal prestaties aangeduid op de
presentielijst en waarvoor bezoldiging
verschuldigd is voor iedere arbeider grater is dan het aantal uren in de individuele rekeningen opgetekend, en dat het
arrest de door eiser aangevoerde meningen van administratieve overheden terzijde stelt, op grand dat ze vreemd zijn
aan het onderhavig geval;
Dat het aldus passend antwoordt op
eisers conclusie ;
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;

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

-90420 maart 1967.- 2 8 kamer. - Voorzitter, H. van Beirs, voorzitter. - Verslaggever, Ridder de Schaetzen.- GeliJkluidende conclusie, H. Delange, advocaatgeneraal. Pleitet·s, HH. Fayat en
Vandevelde (van de balie bij het Hof
van beroep te Brussel).

2 6 KAlliER. -

tens artikel 416 van het Wetboek van
strafvordering ;
. Om die redenen, verwerpt de voorziemng; veroordeelt eiser in de kosten.
20 maart 1967.- 2 6 kamer. - Voo1'zitter, H. van Beirs, voorzitter. - Verslaggevet·, H. Perrichon.- Gelijkluidende
conclttsie, H. Delange, advocaat-generaal.

20 maart 1967.

VOORZIENING IN CASSATIE.
STRAFZAKEN. BETERJVIIJN.
SOHIKKING VAN DE RA,ADKAMER, IN
LAATSTE AANLEG GEWEZEN, WAARBIJ
DE BEKLAAGDE NAAR DE OORREOTIONELE REOHTBANK WORDT VERWEZEN.- VoORZIENING INGESTELD VOOR
DE EINDBESLISSING. - NIET-ONTVANKELIJKHEID.

2 6 KAlVlER. -

20 maart 1967.

GERECHTSKOSTEN. - STRAFZAKEN.
- VEROORDELING VAN VERSOHILLENDE
BEKLAAGDEN.
QEJ\1EENSCHAPPELIJKE JVIISDRIJVEN EN MISDRIJVEN
DOOR EEN BEKLAAGDE GEPLEEGD. HOOFDELIJKE VEROORDELING IN ALLE
KOSTEN .. - VoORWAARDE.

(HENRY.)

Niet wettelijk. is de hoofdel~jke vet·ootcleling
van vet·sch~llende belclaagden in alle leasten van de st?·afvorclering, als een der beklaagden slechts aan een deel van de
ten laste van de andere belclaagden gelegcle misclTijven sclmldig wonlt vet'klaard en de beslissing niet vaststelt
clat alle kosten cloot· de gemeenschappelij,lce m iscl1·ij ven van alle belclaagclen
z~p~ ve1'o01'zaalct (2).
(Strafwetboek,
art. 50.)

ARREST.

(DUDING.)

Niet ontvankelijlc is de voorziening welke
v66r. de einclbeslissing is ingesteld tegen
een ~n laatste aanleg gewezen beschikking
van de t·aadlcamer, waaTbij de beklaagcle
naar de con·ectionele t·e~htbcmk wonlt
verwezen (1). (VVetb. van strafv., artikel 416.)

RET HOF ; - Gelet op de bestreden
beschikking, op 14 dece1nber 1966 gewezen door de Raadkamer van de Rechtbank van eerste aanleg te Luik;
Overwegende dat de bestreden beschikking, die niet beslist over een geschil
betreffende de bevoegdheid van het
onderzoeksgerecht, zich ertoe beperkt
eis3r naar de correctionele rechtbank te
verwijzen wegens verscheidene telastleggingen;
. Oyerwe~ende dat een dergelijke beshssing nl8t vatbaar is voor verzet en
derhalve in laatste aanleg is gewezen,
maar dat ze nochtans oen voorbereidende
en onderzoeksbeslissing is; dat de voorziening die ingesteld is tegen die beschikk_ing van verwijzing v66r de eindbeslissmg, derhalve niet ontvankelijk is krach-

(1) Cass., 10 januari 1966
1966, I, 598).

(Bt~ll.

en PAsiC.,

ARREST.
RET HOF ; - Golet op het bestreden
arrest, op 21 december 1966 gewezen
door het Hof van beroep te Luik;
Over het n1.iddel, ambtshalve afo·eleid
uit de schending van de artikelen
van
het Strafwetboek en 97 van de Grandwet :
Overwegende dat, naar luid van artikel 50 van het Strafwetboek, aileen de
personen die wegens eenzelfde misdrijf
door een zelfde vonnis of arrest zijn
veroordeeld, hoofdelijk tot de kosten
zijn gehouden ;
Overwegende dat het arrest, na eiser
schuldig verklaard te hebben aan de fei-

50

(2) Cass., 14 maart 1966 (Bull. en PASIC.,
1966, I, 910); verg. cass., 7 maart 1966 ibid.,
1966, I, 878).
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onder bevestiging van het beroepen vonnis, hoofdelijk veroordeeld hee±t in al
de kosten van eerste aanleg en hem
bovendien hoofdelijk veroordeeld heeft
in de kosten van het hager beroep, ofschoon hij vreemd is gebleven aan de
onder nr 2 van de telastleggingen omschreven feiten, zonder vast te stellen
dat alle kosten veroorzaakt zijn door de
misdrijven waarin alle beklaagden betrokken zijn ;
Overwegende, voor het overige, dat de
substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkmnstig de wet is ;

3° VOORZIENING IN CASSATIE.
STRAFZAKEN. - VEROORDELEND ARREST. - BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE
AANHOUDING. - VOORZIENING TEGEN
RET BESCHIKKEND GEDEELTE VAN DE
VEROORDELING VERWORPEN.- VooRZIENING TEGEN RET BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE AANHOUDING ZONDER BESTAANSREDEN.

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, doch slechts in zover het de
hoofdelijke veroordeling van eiser in alle
kosten van eerste aanleg van de strafvordering bevestigt en hem hoofdelijk in
de kosten van het hager beroep van die
zelfde vordering veroordeelt ; verwerpt
de voorziening voor het overige ; beveelt
dat van het thans gewezen arrest melding
zal worden ge1naakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt eiser in de negen tiende van de
kosten en laat het overige ten laste van
de Staat ; verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van beroep te Brussel.

2° Kan niet voo1· het ee1'st voo7· het Hof
wm·clen aangevoe1·cl het middel hie1'uit
afgeleid dat een st~tk, met schending van
de 1·echten van de ve1·dediging, niet bij
het dossie1· is gevoegd (2).

20 maart 1967. - 2e kamer. - Voo?'zitte?·, H. van Beirs, voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. Trousse. Gelijkhticlencle
concl~tsie, H. Delange, advocaat-generaal.

1° Kan niet vooT het eeTst voo1· het H of W07'clen aangevoenl een miclclel dat geen
bet1'ekking heeft op cle bevoegdheid doch
enkel op cle ?'echtspleging voo1• de ee1·ste
1'echte1· (1). (Wet van 29 april 1806,
art. 2.)

3° H'annee1• de ve1'oonleelde een cassatiebe1'oep heeft ingesteld tegen een ve1'001'delend a?Test, waa1'bij zijn onrniddellij lee
aa11houding gelast wo1·dt, en, ingevolge
de venve1'ping van de tegen het beschikkend gedeelte van de Ve1'oonleling geTichte voo1'ziening, clit beschikkend gedeelte lcmcht van gewijsde !weft veTlc1'egen, ve1•liest de voo1·ziening tegen het
bevel tot onmiddellijlce aanhmtding zijn
bestaanmwlen (3).

(MEERTS.)
ARREST.

2e KAMER. -

20 maart 1967.

1° CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. MIDDEL DAT ENKEL BETREKKING HEEFT OP DE RECHTSPLEGING VOOR DE EERSTE RECHTER. MIDDEL DAT VREEJ\'ID IS AAN DE BEVOEGDHEID EN AAN DE RECHTER IN
HOGER BEROEP NIET IS OVERGELEGD.
- NIET ONTVANKELIJlt 1\'IIDDEL.
2° CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. - RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. - MIDDEL HIERUIT AFGELEID
DAT EEN STUK NIET BIJ RET DOSSIER
IS GEVOEGD. MIDDEL VOOR RET
EERST VOOR RET HoF AANGEVOERD. 0NONTVANKELIJKHEID.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 9 januari 1967 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;

A. In zover de voorziening gericht
wordt tegen de beslissing op de strafvordering :
Over het eerste middel, hie1'uit afgeleid
dat de klaagster, eerste getuige, hoewel
regelmatig gedagvaard in eerste aanleg
en op de terechtzitting aanwezig terwijl
de notaris, tweede getuige, zijn getuigenis

(1)
(2)
(Bttll.
(3)

Cass., 26 september 1066, S1t1J7'a, blz. 95.
Cass., 7 december 1964 en 21 juni 1065
en PAsiO., 1965, I, 348 en 1152).
Cass., 0 januari 1967, su1n·a, blz. 561.

-
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aflegde, door de eerste rechter niet is
ondervraagd :

2e KAMER.- 20 maart 1967.

Overwegende dat nit de stnkken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt
dat het middel, dat niet op de bevoegdheid maar slechts op de procedure in
eerste aanleg betrekking heeft, voor de
eerste maal voor het Hof wordt aangevoerd;
Dat het derhalve niet ontvankelijk is ;

VOORZIENING IN CASSATIE.
TERMIJN.- STRAFZAKEN.- VEROORDELEND ARREST BI.J VERSTEK GEWEZEN. ___:_ VoORZIENING VAN DE BEKLAAGDE TI.JDENS DE GEWONE VERZETSTERMI.JN.- NIET-ONTVANKELI.JKREID.

Over het tweede middel, afgeleid nit
de schending van de rechten van de verdediging, doo1·dat eiser lang v66r de terechtzitting aan de klaagster, Mevronw
Renard, de bedragen die het voorwerp
zijn van de telastlegging had terngbetaald ; dat hij zulks aan de onderzoeksrechter, met het bewijs tot staving had
meegedeeld; dat het bewijs nochtans niet
voorkwam in het dossier toen het hof
van beroep de feiten onderzocht heeft,
zodat dit geen rekening heeft kmmen
honden met die terngbetaling :
Overwegende dat uit de processtukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
niet blijkt dat eiser het hof van beroep
verzocht heeft om het zogezegd aan de
onderzoeksrechter gezonden bewijs van
de aangevoerde terngbetaling bij het
dossier te voegen ;
Dat het middel derhalve niet ontvankelijk is;
En overwegende dat de substantiiile
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen worden nageleefd en
dat de beslissing overeenkomstig de wet
is;

Niet ontvankel#k is de voo1·ziening welke
door de beklaagde tijclens de gewone
ve1·zetste1'm~jn is ingestelcl tegen een
an·est waw·bij hij bij verstelc wordt vetoonleeld (I).

B. In zover de voorziening gericht
wordt tegen het bevel van dadelijke aanhonding :
Overwegende dat de veroordelende
beslissing wegens het verwerpen van de
ertegen gerichte voorziening in kracht
van gewijsde gaat; dat de voorziening
die gericht wordt tegen het bevel van
dadelijke aanhouding geen reden van
bestaan meer heeft ;
Om die redenen, vorwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
20 maart I967. - 2e kamer. - Voorzitter, H. van Beirs, voorzitter. - Verslaggever, H. de Waersegger. Gelijkhtidende conclusie, H. Delange, advocaatgenoraal.

(LENOIR, T. SNYERS D'ATTENROVEN.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 7 oktober I966 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel ;
Overwegende dat dit arrest, waarbij
eiseres veroordeeld wordt, ten opzichte
van doze beklaagde bij verstek is gewezen en haar op 3 november I966 betekend
is ; dat de gewone termijn van verzet op
9 november I966, datmn van de voorziening, niet verstreken was ; dat de voorziening derhalve niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
20 maart I967. - 2e kamer. - Voorzitter, H. van Beirs, voorzitter. - VeTslaggeve?·, H. Perrichon.- Gelijlcluidende
concl~tsie, H. Delange, advocaat-generaal.

2e KAMER. -

20 maart 1967.

I 0 HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN.
- VERSOHI.JNING VAN DE BEKLAAGDE,
VERTEGENWOORDIGD DOOR ZIJN ADVOOAAT, ROUDER DER STUKKEN. - ARTIKEL I85 VAN RET WETBOER VAN
STRAFVORDERING, TOEPASSELIJK OP DE
VOOR RET ROF VAN BEROEP GEBRAORTE
ZAKEN.
2° GEESTRIJKE DRANKEN. - VERVOLGINGEN vVEGENS l\USDRI.JF TEGEN
ARTIKEL I VAN DE GEOOORDINEERDE
(1) Cass., 17 oktober 1966,

s~;pra,

biz. 217,
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GEEN HOOFDGEVANGENISSTRAF IS GESTELD. -RECHT VAN DE BEKLAAGDE
OM ZIOH DOOR EEN ADVOOAAT, HODDER
DER STUKKEN, TER TEREOHTZITTING TE
LATEN VERTEGENWOORDIGEN.

3°

CASSATIE. OMVANG. STRAFZAKEN.
VoORZIENING
VAN
DE
VEROORDEELDE GERIOHT TEGEN EEN
BIJ VERSTEK GEWEZEN ARREST EN TEGEN RET ARREST W AARBIJ RET VERZET
TEGEN RET VERSTEKARREST ONGEDA.AN
WORDT VERKLAARD. VERNIETIGING
VAN RET TWEEDE ARREST.- HOF DAT
RET UITSTEL BEVEELT :VAN RET ONDERZOEK VAN DE VOORZIENING TEGEN RET
VERSTEKARREST.

1° H et hof van be?·oep dat niet bevolen !weft
clat cle belelaagcle in pe?'soon zott Ve?'schijnen, ove?'eenleomstig § 3 van m·tileel 185
van het TV etboele van st?·afvonle?·ing, lean
niet wettelij le bij ve?·stele ttitspmale do en
ten opzichte van cle belelaagcle, clie geb?'ttile
gemaalet !weft van het ?'echt z·ich cloD?'
een aclvocaat, houde?' de?' st1tleleen, te laten
ve?'tegenwoonligen, waa?·toe hij gerechtigcl
is lemchtens bedoelcl artileel 185, gewijzigCl b~j a?·tilcel 2 van cle wet van 16 fe-

(1) Raadpl. cass., 15 december 1953 (Bull.
en PASIC., 1953, I, 261).
(3) llet hof van beroep had op 33 december
1964 tegen eiser bij verstek uitspraak gedaan
en het tegen dit arrest aangetekend verzet
wm·d ongedaan verklaard, vm·mits eiser door
zijn raadsman vertegenwoorc1igd was en het
hof van beroep beslist had dat cleze vertegenwoordiging niet aanvaardbaar was (arrest van
25 maart 1965).
Eiser heeft tegen beide arresten terzelfdertij d voorziening ingesteld.
Hoewel verzet ertegen gedaan werd, kon
tegen het verstekarrest van 33 decmnber 1964
nog een ontvankelijke voorziening worden
ingesteld, vermits de beslissing bij verstek
een definitieve beslissing is in de zin van artikel 416 van het \Vetboek van strafvordering
en de termijn welke de veroordeelcle heeft
om een cassatieberoep in te stellen tegen het
verstekvonnis waartegen een verzet gedaan
wordt, hetwelk wegens niet-verschijning ongedaan wordt verklaard, dezelfde is als de termijn waarciver hij beschikt om zich in cassatie
te voorzien tegen het arrest waarbij het verzet ongedaan wordt verklaard (cass., 13 oktober 1964, Bull. en P ASIC., 1965, I, 140).
Eiser heeft enkel tegen het op verzet gewezen anest middelen aangevoerd en het

b?'Ua?'i 1961, bepaling tvelke cloo?' artilcel 211 van hetzelfcle wetboelc toepasselijle
wo?·clt gemanlet in st?·afmlcen op het
onclerzoelc van de voo?' het hof van be?'oep
geb?·achte zalcen, oncle?' mee?' in zaleen
. betrefjencle wanbecl?'ijven wcta?·op geen
hoofclgevangenisstmf is gestelcl ( 1).
2° De belclaagcle, ve?'volgcl tvegens een rnisd?·ij f tegen artilcel1 van de gecoonlineenle
wetten inzalce slijtm·ijen van gegiste
cl?·anlcen, lean zich tm· zitting cloo?' een
aclvocaat, houde?' de?' stttlclcen, laten ve?'tegemvoo?·cligen, ve1·mits artilcel 85, 2°,
van cleze bepctlingen geen gevangenissf;raf
als hoofdstmf stelt.
3° TVannee?' de voorziening van de Ve?'OO?'cleelcle ge?'icht is tegen het bij ve?'stelc
gewezen ar?·est en tegen het a?'?'est waa?·b~j
het ve?'Zet ongedaan 1.VO?'dt ve?·lclaMd,
ontneernt de ve?·nietiging ttitgesp?·olcen
op cle tegen het tweecle a?'?'est gerichte
voo?·ziening aan het ve?·stelcar?·est het
clefinitief lcamlcte?· clat het ten gevolge
van het verwerpen van het ve?'Zet ve?'lc?·egen lwd; de?· halve client het onclerzoelc
van de vooTziening te Wo?·clen tlitgestelcl
totdat de op het ve?'zet te wijzen beslissing
in lcmcht van gewijscle is gegaan (2).
Hof van cassatie heeft op deze voorziening
recht gedaan.
Nu het tweede arrest vernietigd werd, welke
oplossing diende er aan het verstekarrest te
worden gegeven ?
Ten gevolge van de vernietiging van het op
het verzet gewezen arrest, bevindt de rechter
op verwij zing zich in dezelfde toestancl als
de rechter clie van het verzet kennis neemt :
hij kan het verzet gegrond verklaren en bij
een nieuwe beslissing uitspraak cloen, in welk
geval het verstekarrest als ongedaan wordt
beschouwd, ofwel op zijn beurt het verzet
ongedaan verklaren, in welk geval het verstekarrest behouclen blijft.
Als in het eerste geval de voorziening
tegen het verstekarrest geen bestaansreden
meer heeft, n1oet in het tweede geval daarentegen, het verstekarrest behouden zijnde, de
tegen dit arrest gerichte voorziening ten
gronde worden onderzocht.
Moet liet Hof waarbij twee voorzieningen
aanhangig zijn, de ene gericht tegen een verstekarrest, de andere gel'icht tegen een arrest
hetwelk het verzet tegen het verstekarrest ongedaan verklaart, dadelijk over de twee voorzieningen uitspraak do en?
Als het Hof het verstekarrest vernietigt,
moet clientengevolge het op het verzet gewezen
arrest eveneens door het Hof vernietigd worden (cass., 13 oktober 1964, B1tll. en PAsrc.,
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ARREST.

HET HO.F; - Gelet op de bestreden
arresten, op 23 december 1964 en
25 Inaart 1965 gewezen door hot Hof van
beroep to Luik;

I. Op de voorziening tegen hot arrest
van 25 maart 1965 :
Over hot middel afgeleid uit de schending van artikel 185 van hot Wetboek
van strafvordering, gewijzigd bij artikel 2
van de wet van 16 februari 1961, doordctt
hot Hof van beroep de raadsman van
eiser niet toegelaten heeft om hmn to vertegenwoordigen en uitspraak heeft gedaan bij verstek, terwijl, luidens de wetsbepalingon waarvan do schonding is
aangevoerd, eiser zioh kon laton vertegenwoordigen door eon advocaat, houder
van de stukken :
Overwegende dat blijkens de vaststellingen van hot proces-verbaal van de
openbare terechtzitting van 16 maart
1965 waarop de debatten gesloten worden
na onderzoek van de zaak, hot hof van
beroep, onder de overweging dat eisers
advooaat niet aantoonde dat hot eiser
onmogelijk was to verschijnen, doze advocaat niet toeliet zijn client to vertegonwoordigen;
Overwegende dat krachtens § 2 van
artikel 185 van hot Wetboek van strafvordering, gewijzigd bij artikel 2 van de
wet van 16 februari 1961, welke bepaling
bij artikel 2ll van hetzelfde wetbook in

1965, I, 140). Het velt alsdan een enkel arrest
over de twee voorzieningen.
V erwerpt het Hof de voorziening tegen het
verstekarrest en wordt het op het verzet gewezen arrest vernietigd, dan verkrijgt de
eerste beslissing kracht van gewijsde, zodat
de rechter op verwijzing uitspraak moet doen
over de geldigheid van het verzet aangetekend
tegen een arrest waarbij definitief beslist
werd dat de substantii\le of op straffe van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en dat het overeenkomstig
de wet is; in de veronderstelling dat de rechter op verwijzing op zijn beurt het verzet
ongedaan verklaart, zal eiser later geen
nieuwe voorziening meer kunnen inste!len tegen het verstekarrest, bij toepassing van de
regel dat een voorziening na een voorziening
niet mogelijk is.
Het onderhavige arrest heeft aJzo een oplos-

corroctionele zakon toepassolijk wordt
gomaakt op do behandeling van de voor
hot hof van beroep gobrachte zaken, de
beklaagdo zich door eon advocaat houder
van de stukken kan laton vertegenwoordigen, met name in zaken betreffende
misdrijven waarop goon hoofdgevangenisstraf is gesteld ;
Overwegende dat in hot onderhavige
goval eiser, die aileen hager beroep heeft
ingesteld tegen het vonnis waarbij hij
veroordeeld word tot eon geldboete als
hoofdstraf, vervolgd was wegons eon
misdrijf dat de wet niet mot eon hoofdgevangenisstraf strafbaar stolt ;
Dat hot hof van beroep de porsoonlijko
vorschijning van eiser niet bovolen heoft
overoenkomstig § 3 van genoemd artikel 185 en clus wettelijk geen uitspraak
kon doen bij verstek ten opzichto van
eiser die van zijn recht om zioh door
een advocaat houder van do stukkon to
laton vortogenwoordigon gebruik had
gemaakt zoals hij volgens de wet mocht
doen;
Dat hot middel gegrond is ;
Overwegonde evenwel dat hot aannemen van dit middel de vernietiging van de
bestroden beslissing niet kan meebrengon
in zover doze noodzakelijkerwijs aangenomen hoeft dat hot vorzet ontvankelijk
was, impliciote besohikking, waartegen
eiser, wegens hot ontbroken van belang,
zijn voorziening niet mag uitbreiden;

II. Op de v9orzioning togen hot arrest
van 23 december 1964 :
Overwogende dat de vernietiging, hier-

sing gekozen, waarbij zowel de ter zake toepasselijke rechtsprincipes als de rechten van
de eisende partij in acht worden genomen :
na het op verzet gewezen arrest vernietigd
te hebben, stelt het Hof de uitspraak op de
voorziening tegen het verstekarrest uit; derhaJve zal ofwel het hof op verwijzing het verzet inwilligen en bij een nieuwe beslissing
uitspraak doen, zodat in dit geval de voorziening tcgcn het eerste arrest zijn bestaansreden
verliest, ofwel de reehter op verwijzing het
verzet ongedaan verklaren en, in dit geval,
zal het Hof over de gegrondheid van de voorziening tegen het verstekarrest uitspraak
do en.
Raadpl. wat betreft andere gevallen waarin
het Hof het onderzoek van een voorziening
opschOl't, cass., 15 oktober 1964 (Bttll. en
PASIC., 1965, I, 167) en de noot.

E. K.
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onder cutgesproken op de voorziening die
gericht wordt tegen het arrest van
25 maart 1965 waarbij het verzet niet
bestaandc wordt verklaard, aan het, verstekarrest van 23 december 1964 het
definitief karakter ontneemt dat het ten
gevolge van het verwerpen van het verzet
gekregen had ;
Dat er derhalve grond is om het onderzoek van de voorziening uit te stellen
totdat de op het verzet te wijzen beslissing in kracht van gewijsde is gegaan;
01n die redenen, vcrnietigt het bestreden arrest van 25 n::mart 1965 in zover
dit het verzet niet bestaande vcrklaart
en uitspraak doet over de kosten, doch
niet in zover aldus beslist is dat het vcrzet
ontvankelijk was ; verwerpt in deze mate
de tegen het genoemde arrest gerichte
voorziening ; legt de helft van de kosten ten laste van de Staat en stelt de
beslissing uit over de andere helft ; stelt
de beslissing op de voorziening, gericht
tegen het arrest van 23 december 1964,
uit; verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Hof van beroep te Brussel.
20 maart 1967. ~ 2e kamer. ~ Voo1·zitte1·, H. van Beirs, voorzitter. ~ TT 61'slaggever, H. Valentin. - Gelijkluidende
concl-usie, H. Krings, advocaat-generaal.

2e KAMER.- 21 maart 1967.
1o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. ~ DIREOTE BELASTINGEN. - 00NOLUSIE. - BESLISSING
DIE DE FEITELIJKE BESTANDDELEN BEPAALT WAAROP ZIJ IS GEGROND. -BESLISSING DIE ALDUS DE TEGENOVERGESTELDE FEITELIJKE BESTANDDELEN BEANTWOORDT.

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- DIREOTE BELASTINGEN.- GEEN OONOLUSIE.- FEITELIJKE VASTSTELLING. GEEN VERPLIORTING VOOR DE REORTER DEZE
VASTSTELLING MET REDENEN TE OMKLEDEN NOOR DE STUKKEN VAN RET
DOSSIER, WAAROP RIJ STEUNT, NADER
TE BEPALEN.

3°

INKOMSTENBELASTINGEN.
RAMING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG DOOR DE ADMINISTRATIE VAN DE
DIREOTE BELASTINGEN, RAMING
VAN DEZELFDE INKOMSTEN DOOR RET
BESTUUR VAN DE REGISTRATIE.- RA-

JVliNG WELKE DE REORTER' NIET VERBINDT DIE DE WETTELIJKREID VAN DE
AANSLAG IN DE INKOMSTENBELASTINGEN MOET BEOORDELEN.

4°

INKOMSTENBELASTINGEN.
RAMING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG. - SORATTING VAN EEN ONROEREND GOED DOOR DE ADMINISTRATIE
MET RET OOG OP DE VESTIGING VAN
DE BELASTING OP RET KAPITAAL. RAJVIING WELKE DE REORTER NIET
VERBINDT DIE DE WETTELIJKREID VAN
DE AANSLAG IN DE INKOMSTENBELASTINGEN DIENT TE BEOORDELEN.

1° De 1·echte1' die de feitelijlce bestanddelen
bepaalt, waa1·op hiJ zijn beslissing
g1·ondt, geeft een passend antwoonl op de
conclusie waa1·in een partij een tegenove1'gestelde feitelijlce bewe1·ing im·oept (1).
(Grondwet, art. 97.)
2° Bij geb1·elce van een conclt1sie op dat
st1dc, is de jeite1wechte1· clie sommige
feiten als vaststaancle beschouwt niet
ve1·plicht in z~jn beslissing naa1· cle bestanddelen welke deze beoonleling 1'echtvaa1·digen te ve1'wijzen, noch de stulclcen
van het dossie1· waa1·op deze ove1·tuiging
is geg1·ond nade1· te bepalen (2). (Grandwet, art. 97.)

3° De 1·echte1· clie cle wettelij lcheid van cle
1'wrning van de belastbm·e grondslag in
, de inkomstenbelastingen beoonleelt, zoals
die doo1' de administmtie dm· di1·ecte
belastingen we1·d vastgesteld, is doo1· de
1·aming van het bestu1w van de 1'egistmtie niet gebonden.
4° De 1·echter is voo1· de 1'aming van de
belastbare grondslag van de inlcomstenbelastingen niet gebonden doo1· de schatting van een on1·oerencl goed wellce de
administmtie gedaan heeft met het oog
op de vaststelling van de belasting op
het kapitaal.
(DIRIOK, T. BELGISORE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.
HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 10 februari 1964 door het Hof
van beroep te Luik gewezen;
(1) Cass., 7 september 1966, St!jJ?'a, blz. 17;
verg. cass., 2 mei en 20 juni 1966 (B1tll. en
PASIO., 1966, l, 1106 en 1333).
(2) Cass., 28 mei 1962 (B1tll. en PAsrc.,
1962, I, 1104).

-910Over bet eerste middel, afgeleid nit de
schending van artikel 97 van de Grondwet, doordat, ter afwijzing van eisers
conclusie volgens welke de administratie
niet had aangetoond dat de bedragen
waarvoor sommige activa van de feitelijke vereniging "Ateliers L-H.D. " voorkwamen in de bescheiden die de gewezen
vennoot Le:flot ten gevolge van een
onenigheid tussen de vennoten had overhandigd, de geldsommen zijn die gedurende de belastbare periode werkelijk
werden belegd om deze activa samen te
stellen, hot bestreden arrest hierop stetmt
dat de administratie na een diepgaand
onderzoek tot het besluit is gekomen dat
deze documentatie naar aile schijn oprecht bleek en dat alles erop wijst dat ze
de werkelijkheid weergeeft, tenoijl het
arrest op geen enkel feit wijst waaruit
blijkt dat de door genoemde bescheiden
weergegeven werkelijkheid de kostprijs
van die activa gedurende de belastbare
periode is, zoals de administratie beweerde, eerder dan de schatting ervan
met inachtneming van de sinds hm1
san1enstelling verkrogen 1neerwaarden,
zoals eiser verklaarde, en aldus het arrest
de desbetreffende conclusie van eiser
niet met een passende reden heeft beantwoord (sohending van artikel 97 van de
Grondwet) :
Overwegende dat, om te beslissen dat
" de bedoelde bescheiden de werkelijkheid " omtrent de tijdens de belastbare
periode vorrichte beleggingen weergeven,
het arrest steunt op getuigenissen en op
een geheel van overwegingen, onder 1neer
de bestm=1ing van deze bescheiden en
hun overeenstem1ning 1net sonnnige gogevens van de balans voor 1943, van de
inventaris van de inbrengsten en van
het dagboek ; dat het aldus passend antwoordt op de in het middel vermelde
conclusie ;
Dat dit middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet, doonlat het bestreden arrest verklaart dat alles erop wijst dat de door
de gewezen vennoot Leflot overhandigde
documentatie de werkelijkl1eid weergeeft,
dat wil zeggen inzonderheid de beleggingswaarde van het materieel en van
de machines bestemd voor de exploitatie,
die op 31 december 1944 voorhanden waren, te1·w~jl het vaststelt dat deze bestanddelen, die slechts in vruchtgebruik
in de vereniging worden ingebracht en
derhalve niet met hun aankoopwaarde

in de boekhouding moesten voorkomen,
vermeld zijn in de inventarissen en op
de boekingsfiches waaruit deze documentatie bestaat en daarin geschat zijn voor
een bedrag dat, in de stelling va,n het
arrest, overeenstemt met hun kostprijs
gedurende de belastbare periode, waaruit
volgt dat deze documentatie niet " de
werkelijkheid weergaf "; en te1·wijl deze
tegenstrijdigheid in de motivering van
het arrest gelijkstaat met niet-motivering
(schending van artikel 97 van de Grandwet) :
Overwegende dat het niet tegenstrijdig
is te beweren, enerzijds, dat boekingstukken " de werkelijkheid weergeven "
en, anderzijds, dat het materieel en de
machines, waarop sornmige van die stukken slaan, niet in de balans moeten voorkomen en zulks om de in het arrest aangegeven reden ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1319 en 1320
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van
de Grondwet, doo?·dat het bestreden arrest
verklaart dat de in de balans van 31 december 1943 geschatte onroerende bestanddelen van het actief aileen de oigenlijke gebouwen konden zijn, met uitsluiting van hot materieel en de machines,
en dit op grond dat dit materieel en deze
machines slechts in vruchtgebruik werden ingebracht en dus niet in de balans
rnoesten voorkomon, teTwijl uit het contract van vereniging van 1 1naart 1942,
waarbij de inbreng in vruchtgebruik
van het materieel en van de n1achines
wordt bedongen, volgt dat ook de eigenlijke gebouwen slechts in vruchtgebruik
waren ingebracht en dat deze inbreng
in vruchtgebruik eensdeels de onroerende
goederen mnvatte en anderdeels de machines of het materieel bestemd voor hot
gebruik en de exploitatie ervan, zodat
hot bestreden arrest derhalve uit de aard
van het ingebrachte recht - dat volkomen gelijk is voor de in artikel 5 van
de overeenkmnst opgeson1de gebouwen,
ITl.aterieel en machines - niet heeft kunnen a:fleiden dat de gebouwen en niet
de machines in het actief van de balans
waren opgonomen, zondor de bewijskracht van de genoemde overeenkomst
van 1 maart 1942 te miskennen (schending van de artikelen 1319 en 1320 van
het Burgerlijk Wetboek) :
Overwegende dat de bewijskracht van
de bedingen van een contract betreffende
de inbrengen in vereniging niet miskend

-911wordt door het arrest dat uit de aard van
hun voorwerp een juridische gevolgtrekking maakt die het tot sommige van de
inbrengen beperkt, zelfs als deze redenering, zoals eiser hier beweert, voor alle
inbrengen gold ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het vierde middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet, doo1·dat het bestreden arrest
afwijzend beschikt op de stelling van
eiser volgens welke, in de actiefposten
die onder de rubriek « vastliggend " in
de balans van 31 december 1943 voorkomen, niet alleen de eigenlijke gebouwen
maar ook het vast materieel en de machines die dienen tot de exploitatie ervan
moesten worden opgenomen, op grond
dat dit materieel en deze machines
slechts in vruchtgebruik werden ingebracht en dus niet in de balans moesten
voorkomen, te1·wijl dit motief slechts dan
een passend antwoord zou geweest zijn
op eisers argument dat betrekking had
op de beleggingswaarde van de onroerende goederen en van de machines en
gegrond was op de gegevens van de balans van 31 december 1943, indien de
onroerende goederen zelf in volle eigendom waren ingebracht, hetgeen het arrest
niet vaststelt, zodat het aldus niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel 97 van de Grondwet) :
Overwegende dat het arrest de stelling
van eiser, volgens welke het in de balans
van 31 december 1943 voorkomend onroerend actief ook 1naterieel en machines
omvat, niet afwijst op grond alleen dat
deze zaken er niet moeten in voorkomen,
maar na te hebben vastgesteld dat het
onroerend goed van eiser op dezelfde
waarde is geschat in de bescheiden die
een van de vennoten heeft overgelegd
als in de balans ;
Dat het middel aldus op een onjuiste
uitlegging van het arrest berust en derhalve feitelijke grondslag mist ;
Over het vijfde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grondwet, doo1·dat het bestreden arrest verklaart dat de argumenten die eiser bij
conclusie doet gelden met betrekking
tot de beleggingswaarde van de 1nachines,
geen waarde hebben in zover ze gegrond
zijn op de gegevens van de balans van
31 december 1943, en dit op grond dat de
waarde van deze 1nachines welke slechts
in vruchtgebruik waren ingebracht, niet
moest voorkomen onder de boekings-

activa van de vereniging, waarvan de
balans de inventaris moet overnemen,
te1'wijl het bestreden arrest, om zich aan
te sluiten bij de door de administratie
in aanmerking genomen schattingen van
de kostprijs van deze machines, hierop
stecmt dat de documentatie waaraan ze
ontleend waren en welke de gewezen vennoot Leflot in 1951 heeft overgelegd, met
name de inventaris van de inbrengen van
de vennoten en de algemene inventarisfiches waarbij de identiteit van elke ingebrachte machine wordt aangeduid onder
verwijzing naar nummers van het dagboek, boek:ingsposten oplevert die de
werkelijke toestand weergeven, zodat het
arrest, wanneer het vaststelt enerzijds
dat de machines niet in de balans van
31 december 1943 moesten voorkomen
en anderzijds dat de inventarissen van
de vereniging welke deze ·machines met
hun aankoopwaarde vermelden, de boekhoudkundige werkelijkheid weergeven,
op tegenstrijdige redenen steunt, wat
gelijkstaat met niet-motivering (schending van artikel 97 van de Grondwet)
Overwegende dat, in strijd met wat
het middel aanvoert, het arrest niet
vaststelt dat de inventarissen van de
vereniging de aankoopswaarde van de
machines vei'melden of dat ze de werkelijkheid op boekhoudkcmdig gebied
weergeven;
Overwegende dat het arrest geen tegenstrijdigheid bevat, wanneer het enerzijds
beweert dat de machines en het materieel eigendom waren gebleven van de
vennoten en dus niet moesten voorkomen
in de balans van de vereniging, en anderzijds vaststelt dat de voorgelegde lijsten
de werkelijkheid weergeven, met name
wegens hem_ overeenstemming met de
inventaris van de inbrengen;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het zesde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1315, 1319 en 1320 van het
Burgerlijk Wetboek en 55, § 1, lid 3, van
de gecoi:irdineerde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, do01·dat het b_estreden arrest voldoende bewezen acht dat de
voorraad van de vereniging L.H.D. op
31 december 1944 werkelijk de door de
administratie in aamnerking genomen
waarde had, en zulks alleen op grond dat
deze waarde voortvloeit uit de fiches
welke de gewezen vennoot Leflot heeft
overgelegd en dat eiser het overdreven
karakter ervan niet aantoont, tenvijl,
ee1·ste ondenleel, zoals eiser opmerkte in
zijn conclusie, welke het arrest dienaan-
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bezwaarschrift had behandeld, geen enkel genoegzaam vermooden tegen eiser
kon worden afgeleid (schending van de
artikelen 1319, 1320 van het Burgerlijk
Wetboek en 97 van de Grondwet); en
teJ·wijl, tweede ondenleel, eiser niet hoefde
aan te tonen dat de door de administratie
in aanmerking genmnen waarden overdreven waren, maar de administratie
moest bewijzen dat de feiten waarop ze
het vermoeden van belastbare inkomsten
grondt, bepaald en controleerbaar zijn
(schending van de artikelen 1315 van het
Burgerlijk Wetboek en 55, § 1, lid 3, van
de gecoiirdineerde wetten) :
vVat bet eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het middel, in zover
het zich beroept op de beoordeling van
de ambtenaar die eisers reclamatie moest
behandelen, geen stem1 vindt in de bestreden beslissing of in de stukken waarop
het Hof vermag acht te slaan;
Dat anderzijds de rechter, die de feitelijke gegevens nader aanduidt waarop hij
zijn beslissing grondt, passend antwoordt
op de conclusie die berust op een feitelijke
overweging hiermee in strijd;
vVat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest de redenen
vermeldt waarom de door de administratie in aamnerking genomen ele1nenten
ten deze tekenen of indicien uitmaken
waarop zij wettelijk mocht steunen om
de vermoedelijke belastbare inkomsten
te bepalen;
Dat artikel 55, § 1, lid 3, van de gecoiirdineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, krachtens hetwelk de
raming van de belastbare grondslag werd
gedaan, de belastingplichtige toestaat het
tegenbewijs te leveren; dat het arrest
vaststelt dat eiser dit tegenbewijs niet
geleverd heeft ;
Dat geen onderdeel van het middel
kan aangenomen worden ;
Over het zevende middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1319 en 1320 van het Burgerlijk W etboek, dooTdat het arrest niet antwoordt op eisers condusie welke, om aan
te tonen dat de waarde, die in de door
de gewezen vennoot overgelegde documentatie is toegekend aan het exploitatiematerieel en door de administratie is
overgenomen, dit is 529.580 frank, niet
de kostprijs of zelfs niet de werkelijke
waarde van die bestanddelen op 31 de-

comber 1944 is, hierop steunt dat de
administratie van de registratie einde
1944 deze waarde voor de belasting op
het kapitaal op 180.000 frank had geschat :
Overwegende dat de rechter bij zijn
beoordeling van de wettelijkheid van de
door de administratie gedane raming van
de bedragen die in de inkomstenbelastingen vallen, niet gebonden is door de
ramingen van het bestuur van de registratie;
Dat het arrest in dat opzicht andere
bewijsmiddelen in aanmerking neemt,
namelijk de lijst en de fiches die een ven'noot van eiser overgelegd ll8eft, zodat
het antwoordt op de conclusie van eiser
die zich beriep op de beoordeling van het
bestuur van de registra.tie ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het achtste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1319, 1320
van het Bmgerlijk Wetboek en 97 van
de Grondwet, cloo1'Clat het arrest niet antwoordt op het verweer dat eiser heeft
voorgedragen in zijn reclamatie van
24 december 1955 en heeft herhaald tot
staving van zijn beroep dat erbij aansluit, welk verweer, om te betwisten dat
de schattingen, in de door de gewezen
vennoot Lefiot overgelegde documentatie
aangegeven voor de tot de exploitatie
dienende machines en materieel, dit is
529.580 frank, niet de aankoopprijs of
de werkelijke waarde ervan op 31 december 1944 vertegenwoordigen, hierop
steunt dat de bedoelde machines twee
of drie jaar later voor 213.850 frank verkocht zijn :
Overwegende dat het arrest een door
een vennoot van eiser overgelegde lijst
en fiches laat gelden als bewijs van de
waarde van het materieel en van de
machines die eiser had ingebracht, zodat
het antwoordt op eisers conclusie die in
dat opzicht gegroncl is op de prijs waarvoor de machines later verkocht zijn;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het negende middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1319 on 1320 van bet Burgerlijk Wetboek, doo1·dat, om te beslissen
dat de administratie volkomen gerechtigd was de bedoelde aanslagen te vestigen op de " nieuwe voorgebrachte
grondslagen "' dat wil zeggen de documentatie die de gewezen vennoot Lefiot
aan zijn controleur heeft overhandigd
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de boekhouding van het jaar 1944 niet
werd overge1egd en dat zij, vo1gens de
verk1aringen van eiser, na 1944 werd
vernietigd, te1·wijl, ee1·ste onde1·deel, de
conclusie van eiser erop wees wat
het arrest niet ontkent dat uit de
stukken van het dossier b1ijkt dat de
bescheiden tot staving van de voor
het dienstjaar 1945 aangegeven winst,
dat wi1 zeggen de boekhoudkundige toestand op 31 december 1944, door de
administratie waren gezien en gecontro1eerd zonder dat daarin enige onrege1matigheid werd vastgeste1d (schending van
de artike1en 1319, 1320 van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet);
tweecle oncle?·cleel, wat inzonderheid de
aankoopprijs van de machines betreft,
uit de brief van de contro1eur van de
overdrachtsbelasting van 3 november
1947 (stuk XII/18-22 R) volgt dat hij op
17 december 1946 en 24 januari 1947 de
facturen heeft gezien en gecontro1eerd
die de in de overdrachtsbelasting va11ende werkelijke aankoopprijs van de
genoemde machines verme1den (miskenning van de bewijskracht van het stuk
XII/18-22 R); clercle oncle1·cleel, de bewering vo1gens we1ke uit eisers verldaringen vo1gt dat de boekhouding van
de vereniging na de oorlog werd vernietigd, niet kan worden nagegaan, daar het
arrest in gebreke blijft de stukken aan
te halen of te on1schrijven waaruit de
bekentenis blijkt van dit uitdrukkelijk
door eiser betwiste feit :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het bestreden arrest
constateert dat de supplementaire aans1agen in de gewone be1astingen en de
aanslag in de extrabelasting zijn gevestigd aan de hand van een belangrijke
documentatie die door een vennoot van
eiser is overhandigd en die veel be1angrijkere inkomsten aan het 1icht heeft
gebracht dan die welke tot grondslag
gediend hadden voor de oorspronke1ijke
aanslag, en a1dus enerzijds passend antwoordt op de conclusie waarbij eiser deed
ge1den dat de bescheiden tot staving van
de aangegeven inkomsten door de administratie waren gezien en gecontro1eerd
zonder dat enige onrege1matigheid erin
werd vastgeste1d, en anderzijds de bewijskracht van die bescheiden niet miskent;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat uit het stuk in het
middel vermeld niet volgt dat de contra-

leur van de overdrachtsbe1asting op
17 december 1946 en 24 januari 1947 de
in het middel bedoelde facturen heeft
gezien en· gecontro1eerd;
W at het derde onderdeel betreft
Overwegende dat bij ontstentenis van
conc1usie dienaangaande de rechter in
feitelijke aan1eg, die sommige feiten als
vaststaande beschouwt, niet verp1icht is
in zijn bes1issing naar de gegevens te verwijzen die deze beoorde1ing staven noch
de stukken van het dossier te bepa1en
waarop hij zijn overtuiging stetmt ;
Dat de door het middel aangevoerde
ontkenning uit geen stuk van de procedure waarop het Hof acht ver1nag te
slaan blijkt ;
Dat derha1ve geen onderdeel van het
middel kan worden aangenomen ;
Over het tiende middel, afge1eid uit, de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 4 van de wet van 17 oktober
1945, cloonlat, mn te verk1arcn dat de
schattingen van de onroerende goederen
die eiser in onverdeeldheid met zijn medevennoot Houart verkregen heeft, welke
schattingen voor de toepassing van de
belasting op het kapitaal werden aangenon!en (112.500 frank), niet konden gelden als tegenbewijs van het vermoeden
afgeleid uit de schattingen verricht in
de bescheiden die de gewezen vennoot
had overgelegd, het bestreden arrest
hierop stetmt dat niet bekend is welke
veri:ficatie voor deze schatting heeft
plaatsgehad en of «de door de recente
aankoopakte vermelde prijs niet in aanmerking werd genomen ,, te1·wijl, eerste
onclenleel, artikel 4 van de wet van 17 oktober 1945 bepaalt dat de be1asting
op het kapitaal wordt geheven op de
verkoopwaarde van de onroerende goederen op 9 okto ber 1944 in de toestand
ervan op die datum, waaruit volgt dat de
schatting van de onroerende goederen
door de administratie van de belastingen
op het kapitaal noodzake1ijk werd gedaan
na veri:ficatie van de genoemde verkoopwaarde (schending van artikel 4 van de
wet van 17 oktober 1945); tweecle onclercleel, het bestreden arrest derhalve niet
met passende redenen antwoordt op eisers
conclusie, die stetmt op de schatting van
de onroerende goederen door de administratie van de belastingen op het kapitaal (schending van artikel 97 van de
Grondwet) :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het middel, in zover
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1945 stetmt, niet nader bepaalt waarin
het bestreden arrest deze wetsbepaling
geschonden heeft ;
Dat dit onderdeel van het rniddel niet
ontvankelijk is ;
W at het tweede onderdeel betreft
Overwegende dat het hof van beroep,
wat de schatting van de onroerende goederen betreft, voor de bepaling van de
belastbare grondslag in zake inkomstenbelastingen niet gebonden is door de raming die de administratie gedaan heeft
met het oog op de belasting op het kapitaal;
Dat het arrest, dat in dat opzicht op
andere bewijsmiddelen stetmt, met name
de bescheiden die door een vennoot van
eiser zijn overgelegd, antwoordt op de
conclusie van eiser die zich op deze schatting beriep ;
Dat dit onderdeel van het middel feitelijke grondslag mist ;
Over het elfde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet, cloo1·dat het bestreden arrest verklaart dat het zeker is, gelet namelijk op
hnn afmetingen, dat de tijdens de oorlog
opgerichte loodsen een aanzienlijke verhoging van de boekhoudktmdige waarde
van de onroerende goederen hebben lneegebracht, tm·wiJl het vaststelt dat " noch
de belangrijkheid noch de waarde van de
genoemde loodsen kon worden geveri:fieerd ,, zodat het arrest, dat alleen op
grond van deze tegenstrijdige motivering
de argtnnenten van eiser 1net betrekking
tot de beleggingswaarde van de gebouwen
afwees, niet regelmatig met redenen on<kleed is :

namelijk op hun afmetingen, het oprichten van loodsen de waarde van de
onroerende goederen waarop ze opgetrokken werden, sterk heeft verhoogd,
en anderzijds dat noch de belangrijkheid
noch de waarde van de bedoelde loodsen
kon worden geveri:ficeerd ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
21 maart 1967. - 2e kamer. - Voorzitte?', H. van Beirs, voorzitter. - Ve1'slaggever, H. Legros. Gelijlclttidencle
conclusie, H. Ganshof van der Meersch,
eerste advocaat-generaal. Pleiters,
HH. Gothot (van de balie bij het Hof
van beroep te Luik) en Van Leynseele.

2e KAMER.- 21 rnaart 1967.
1o

INKOMSTENBELASTINGEN.
0NTHEFFING.
TERMIJN BINNEN
WELKE, ONDER DE WERKING VAN DE
WET VAN 27 JULI 1953, DE ONTHEFFING
DIENDE TE WORDEN GEVRAAGD.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
0NTHEFFING.- DUBBELE BELASTING.
- BEGRIP.

Overwegende dat het niet tegenstrijdig
is vast te stellen enerzijds dat, gelet

1° Oncle?' cle we1·king van cle wet van 27 juli
1953 hacl de belastingplichtige het 1'echt
niet mee1· om de onthetfing van een ove1'belctsting te vTagen, wannee1' de ctanm·aag
om onthetfing we1·cl geclaan na het Ve1'st1'ijlcen van de terrnijn van cl1·ie jaar
ingaancle op de datum van inning van
cleze ove1·belasting (1). (Wet van 27 juli

(1) Paragraaf 7 van artikel 61 zoals het bijgewerkt is bij de wet van 27 juli 195S, artikel2,
S 0 , is opgeheven door de wet van24 maart 1959
die tevens artikel 61 van de gecoi.irdineerde
wetten beeft gewijzigd.
Paragraaf 7 van artikel 61 in de tekst bepaald bij artikel 2, so, van de wet van 27 juli
195S had een stelsel ingevoerd waardoor de
directeur der be!astingen ambtsbalve de anthefting verleende der overbe!asting vastgesteld door het bestuur en voortvloeiend uit
verschrijvingen, uit dubbele belasting of uit
hefting bij de bron op sommige inkomsten.
Onder de werldng van de wet van 27 juli
195S- dus v66r het van kracht worden van

de wet van 24 rnaart 1959 bevatte § 7
van hetzelfde artikel een tweede lid waarbij werd bepaald dat " wanneer bet bedrag
van de overbe!asting reeds ge1nd is, de terugbetaling ervan s!echts bevolen wordt indien,
v66r het verstrijken van een termijn van
drie jaar ingaande op de datum van de inning, deze overbe!asting door de administratie wordt vastgesteld "·
Artikel 2 van de wet van 24 maart 1959
daarentegen beperkt de terugbetaling niet
tot de gevallen waarin " de overbelasting door
de adrninistratie wordt vastgesteld " ; het
breidt tevens de terugbeta!ing uit tot het
geval waarin cle overbelasting " wordt gesigna-
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HET HOF ; - Ge1et op het bestreden
arrest, op 25 maart 1964 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid nit de schending van artikel 61, inzonderheid § 7,
van de bij besluit van 15 januari 1948
gecoi:irdineerde wetten betreffende de
inkmnstenbelastingen, het voornoemde
artikel 61 zoals het in de §§ 7 en 8 is

gewijzigd bij artikel 2, inzonderheid 3o,
van de wet van 27 juli 1953 tot invoering
van maatregelen om de invordering der
directe belastingen te bespoedigen (en
voor zoveel nodig schending van het
voornoemde artikel 2, 3°), en 97 van de
Grondwet, doonlat het bestreden arrest,
om. het beroep van eiseres voor de andere
aanslagen dan die in de mobilienbelasting
en in de nationale crisisbelasting welke
over het dienstjaar 1956 onder artikel 601.964 is ten kohiere gebracht, niet
gegrond te verklaren, hierop steunt « dat
eiseres tevergeefs aanvoert dat er grond
bestaat tot nietigverklaring van aile
aanslagen in de mobilienbelasting en in
de nationale crisisbelasting en subsidiair
van de aanslag in de bedrijfsbelasting,
aangezien de overbelasting waarop zij
op 10 november 1958 de aandacht gevestigd heeft, voortvloeide uit een dubbele belasting, die in 1958 is gebleken;
dat de door eiseres aangehaalde dubbele
belasting niet kan bestaan, daar in de
onderhavige zaak niet hetzelfde inkomen
het voorwerp heeft uitgemaakt van verschillende aanslagen, waarvan een het
aanslagrecht van de administratie uitdooft; dat de bestreden mobilienbelas-

leerd door de belastingplichtige binnen de
drie jaar vanaf cle 1e januari van het dienstjaar waartoe de belasting behoort "·
(1) Eiseres stelde voor het hof van beroep
dat zij geldig de ontheffing van de betalingen
van overbelasting nwcht vragen, aangezien
de vennootschap cle toestand had verbeterd
door het beclrag van cleze overbelasting naar
een beschikbare reserve over te brengen en
dat clientengevolge cleze bedragen ten name
van de veni:wotschap in de bed1·i jf s belastin g
werden belast. Daarom stelde ze ook .dat in
dit geval het ten kohiere brengen van de
bedrijfsbelasting diende te worden in aanmerking genomen ten einde cle termijn van drie
jaar voorzien in § 7 van artikel 61 van de
gecoordineercle wetten vast te stollen, en dat
ile reclamatie derhalve binnen de wettelijke
termijn werd ingediend.
Het door de voorziening bestreden arrest
heeft deze stelling ver,vorpen en geweigerd
de aanslag in de bedrijfsbelasting te beschouwen als een « dubbele belasting " die slechts
in 1958 zou zijn aan het licht gekomen.
Het is gesteund hierop dat niet hetzelfcle
inkon~en door onderscheiden belastingen werd
getroffen : de mobilienbelasting en de nationale crisis belasting werden geheven op
inkomsten welke eiseres beslist had aan haar
leden toe te kennen en werden clerhalve onttrokken aan de in de beclrijfsbelasting belastbare winsten van cle vennootschap, terwijl de

over het dienstjaar 1958, bij navordering van
rechten voor 1957, ten kohiere gebrachte
bedrijfsbelasting geheven werd op een in 1956
behaalde buitengewone baat, toen gebleken
is dat de rechthebbende van deze inkomsten
geen lid meer van de vennootschap was op
het ogenblik dat clit recht tot stand kwam
(cass., 9 april 1963, Bull. en PAsiC., 1963, I,
874).
Eiseres betoogcle dat het wel ging om een
dubbele belasting. De arresten van het Hof
van 8 februari 1938 (Bull. en PAsrc., 1938, I,
38) en 20 november 1951 (B1tll. en PAsiC.,
1952, I, 145) liet zij buiten beschouwing. Zij
steunde echter O}J het arrest van 9 april 1963
(B1tll. en PAsrc,, 1963, I, 874) waarin het Hof,
uitgaande van de mening welke de heer Procureur-generaal R. Hayoit de Termicourt
uiteengezet heeft in de redevoerin g, die hij
heeft gehouden op de plechtige terechtzitting
van het Hof, de 1° september 1958 (Les J'eclamations en matie1·e cl'imp6ts sur les J'even1ts,
blz, 54), beslist dat er een dub bele belasting
is in de zin van § 7, ingelast in artikel 61 van
de g<?coordineerde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen door artikel 2, 3°, van
de wet van 27 juli 1953, wanneer « een van de
aanslagen die eenzelfde iukomen treffen het
aan de adJ.ninistratie behorende recht van
belasting helemaal uitput "·
(2) Cass., 1 december 1964 (Bull. en PAsiC.,
1965, I, 329).

1953, art. 2, 3°, 2e lid, dat § 7 van artikel 61 van de gecoi:irdineerde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen
vormt.)
2o E1· is d1•bbele belasting in de zin van
§ 7, dat in a1·tikel 61 van de gecoo1•dinee1'de wetten bet1·efjende de inkomstenbelastingen is ingelast doo1· a1'tilcel 2,
So, van de wet van 27 juli 1953, wannee1·
eenzelfde inkomen aan ve1·schillende
belastingen is onderwo1'pen waa1·van de
ene de ande1·e wettelijk 1•itsluit (1) (2).
(COOPERATIEVE VENNOOTSOHAP «METALLIC ,, T. MINISTER VAN FINANOIEN.)
ARREST.
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lmar vennoten wilde toekennen en die zij
aan de in de bedrijfsbelasting vallende
winst had onttrokken ; dat integendeel
de bedrijfsbelasting over het dienstjaar
1958 ten kohiere gebracht door navordering van rechten over 1957, slaat op een
uitzonderlijke winst die door eiseres in
1956 werd gernaakt, toen gebleken is dat
die toekenningen naar haar moesten
terugkeren daar degenen op naarn van
wie zij op haar debet werden geboekt,
niet bevoegd waren orn ze te ontvangen "'
tenu~jl er overbelasting wegens dubbele
belasting is zodra eon zelfde belasthare
stof hot voorwerp uitnmakt van verschillende aanslagen, waarvan een het
aanslagrecht van de adm.inistratie uitdooft; dat, ten doze, een zelfde belastbare stof, namelijk het bedrag van de
winstuitkeringen, die verkeerdelijk ten
bate van de gewezen vennoten Meganck
en d'Ieteren werden geboekt, eerst aan
de mobiliEmbelasting en aan de nationale
crisisbelasting werd onderworpen en
nadien, toen doze vergissing werd hersteld door dit bedrag naar een beschikbare reserve over te brengen, aan de
bedrijfsbelasting, terw~jl doze twee categorieen van aanslagen elkaar uitsluiten,
daar het bedoelde bedrag kennelijk niet
tegelijk een mobilieninkomen van de heren Meganck en d'leteren en een bedrijfsinkomen van eiseres kon uitmaken ;
zodat het bestreden arrest, hetwelk weigert aan te nemen dat hier overbelasting
wegens dubbele belasting bestond en
dientengevolge het beroep niet gegrond
verklaart met betrekking tot de andere
aanslagen dan die in de mobilienbelasting
en in de nationale crisisbelasting die over
het dienstjaar 1956 onder artikel 601.964
ten kohiere is gebracht, de in het middel
aangehaalde wetsbepalingen heeft geschonden :
Overwegende dat uit het bestreden
arrest volgt dat de inkomsten die het
voorwerp uitmaken van de betwiste aanslagen, voortkomen uit de winst van de
eisende vennootschap gedurende de boekjaren 1950 tot 1955, welke winst aan haar
Ieden werd toegekend en waarop demobilienbelasting en de nationale crisisbeIasting aan de bran werden geheven; dat
twee van de vennoten hun hoedanigheid
van vennoot reeds v66r 1950 hadden
verloren, zodat een bedrag, gelijk aan dat
van twee toekenningen van winst, naar
een reserverekening word overgebracht
door hAt debet van de rekening " te betalon dividend " en aan de bedrijfsbelas-

ting, door navordering van rechten over
het belastingjaar 1957, werd onderworpen;
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat de twee voornomnde vennoten geen
schuldeisers :waren van de niet gemdividualiseerde toekenningen waartoe de
algmneno vergadering had besloten, en
erop wijst clat de mobilienbelasting en de
nationalo crisisbolasting dus tengevolge
van een ITmteriele vergissing worden afgehouden van de bedragen die hun ten
onrechte waren toegekend;
Overwegende dat het arrest erop wijst,
dat, behalve voor het dienstjaar 1956,
eiseres, op grand van artikel 2, 3°, lid 2,
van de wet van 27 juli 1953, dat § 7 van
artikel 61 van de geco6rdineerde wetten
betreffencle
de inkornstenbelastingen
vorm.t, hot recht vorloren had 0111 de anthefting van de overbelasting to vorcleren
claar de eis werd ingecliend na hot verstrijken van de termijn van drie jaar,
ingaande op de datum van de inning van
de voornoem.de overbelasting ;
Overwegende dat hot arrest daarna
onderzoekt of de verschillende aanslagen
een dubbele belasting vormen ;
Overwegende dat er dubbele belasting
is in de zin van § 7, in artikel 61 van de
gecoordineerde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen gevoegd door artikel 2, 3°, van de wet van 27 juli 1953,
wanneer een zelfde inkomen het voorwerp
heeft uitgenmakt van verschillende aanslagen waarvan de one de andere wettelijk
uitsluit;
Overwegende dat het hof van beroep
erop wijst dat de verschillende aanslagen
niet hetzelfde inkomen treffen op grand
dat de mobilienbelasting en de nationale
crisisbelasting sloegen op inkomsten die
de vennootschap aan haar Ieden wilde
toekennen en die zij aan de in de bedrijfsbelasting vallende winst had onttrokken,
terwijl de aanslag in de bedrijfsbelasting
die door navordering van rechten over
het dienstjaar 1957 ten kohiere werd gebracht, " sloeg op een uitzonderlijke
winst, die door de vennootschap in 1956
werd gemaakt, toen gebleken is dat deze
toekem:tingen naar haar moesten teruglwren, daar degenen op naam van wie
zij op haar debet werden geboekt, niet
bevoegd waren om ze te ontvangen " ;
Overwegende dat deze grand het bestreden beschikkend gedeelte niet wettelijk vorantwoordt ; dat immers na vastgesteld te hebben dat ten deze de bedoelde toekenningen geen schuldeiser
haddon en dat dientengevolge niemand
eon recht op clit vermogen had kunnen

-917doen gelden, zodat dit nooit buiten het
vennootschappelijk bezit -vvas gegaan, het
hof van beroep niet kon beslissen dat dit
vermogen naar de vennootschap was
teruggekeerd noch dat het voor haar een
« uitzonderlijke winst " had uitgemaakt ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die .redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zover dit het beroep verwerpt gegTond op de dubbele belasting
van de betwiste aanslagen en eiseres veroordeelt in de helft van de kosten ; 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 Luik.

21 maart 1967. - 2e kamer.- Voo1'zitte1', H. van Beirs, voorzitter. - Ve1'slaggeve1', H. Louveaux. - Gelijkltticlencle
concl~1.sie, H. Ganshof van der Meersch,
eerste advocaat-generaal.
Pleite1•,
H. Van Leynseele.

2e

KAMER.-

21

maart

CASSATIEMIDDELEN.

1967.

DIRECTE

BELASTI:NGE:N. MIDDEL DAT NIET
NADER BEPAALT WAARIN DE AAN DE
RECHTER VERWETEN SCHENDING VAN
DE WETSBEPALINGEN BESTAAT.,- NIET
ONTVA:NKELIJK lVIIDDEL.

Niet ontvankelijk inzake cli1'ecte belastingen
is het miclclel clat niet naclet· bepaalt
waa1'in cle aan cle 7'echte1' vm·weten schencling van cle wetsbepalingen bestaat (1).
(KALISKY, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op hot bestreden
arrest, op 6 jcmi 1964 gewezen door hot
Hof van beroep te Brussel ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grond-

wet, 55 en 56 van de geco6rdineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen,
cloonlat het bestreden arrest verklaart
dat « eiser in gebreke blijft de geldige
vermoedens die uit de vergelijkingspunten voortvloeien te weerleggen door do
vage stelling dat de in aanmerking genolnen brutowinsten kennelijk overdreven
zijn "• zoncle1' op enigeTlei wijze te antwoo7·clen op het zesde middel berustend
op het boekhoudkundig verslag dat na
de aanslag door de deskcmdige H. Pirlet
werd opgemaakt en dat zonder mogelijke
betwisting de juistheid van de aangegeven
inkomsten vaststelde :
Overwegende dat het middel, dat niet
nader bepaalt waarin de aan hot bestreden arrest verweten schending van de
artikelen 55 en 56 van de geco6rdineerde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen bestaat, niet ontvankelijk is in
zover het deze schending aanvoert;
Overwegende dat eiser in zijn conclusie
stelde « dat het door de heer Pirlet verrichte d,eskundig onderzoek zonder mogelijke betwisting de ju,istheid bewijst van
de door de conclusienemer (thans eiser)
aangegeven inkomsten " ;
Overwegende dat het arrest deze conclusie passend heoft beantwoord door
erop te wijzen « dat uit het grondig onderzoek dat de controlem· ter plaatse heeft
gedaan en uit hot advies van de inspecteur namelijk blijkt dat eisers boekhouding geen bewijskracht heeft en dat het
verslag van de deskundige Pirlet niet
ter zake dient daar hot op veronderstelde,
maar geenszins bewezen grondslagen berust";
Dat het middel, in zover het de schending van artikel 97 van de Grondwet
inroept, feitelijke grondslag mist ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.

21 maart 1967.- 2e kamer.- Voorzitter, H. van Beirs, voorzitter. - Verslaggeve1', H. Perrichon. - Gelijkl1ticlencle
conclttsie, H. Ganshof van der Meersch,
eerste advocaat-generaal.
Pleitm·,
H. Van Leynseele.

1e
(1) Cass., 31 oktoher 1961 (Bttll. en PAsrc.,
1962, I, 245); 25 januari 1966 (ibid., 1966,
I, 618); verg. cass., 7 januari 1965 (ibid., 1965,
I, 438).

KAll'lER.-

30

maart

1967.

1° HUUR VAN WERK.- HuuR

VAN
DIENSTEN.- 0VEREENK01VIST DIE EEN
RESULTAA'rVERBINTENIS KAN OPLEG·
GEN, ZELFS ZO UIT DE UITVOERING ER-
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ZICH NEEMT.
2° TUSSENKOMST.- GEDING IN CASBATIE. - BURGERLIJKE ZAKEN. - EIS
TOT BINDENDVERKLARING VAN RET
ARREST DOOR ElSER IN CASSATIE INGESTELD. - VERWERPING VAN DE VOORZIENING. Ers ZONDER BESTAANSREDEN.
I 0 Een dienstverhu1·ingscont?·act, dat tot
doel !weft « het pe1·ject onderhottd van

leidingen en toestellen " van een wate1'venleling, kan in de gemeenschappelijke
bedoeling van de pa1·tijen een ?'esultaatverbintenis opleggen, zelfs al vloeit er
uit cle uitvoe1·ing van deze ve1·bintenis
voo1· de pm·t~j, die ze op zich neemt, geen
VOO?'deel VOO?'t.
2° De verwe1·ping van cle voo1·ziening ontneemt elke bestaans1·eden aan de cloo1·
eise1· in cassatie ingestelde eis tot bindendvedcla1'ing (I).
(BRUSSELSE INTERCOJ\fMUNALE WATERMAATSCHAPPIJ, T: C+EMEENTE SINTLAMBRECHTS-WOLUWE, IN .AANWEZIC+HEID VAN ABELOOS.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 25 januari 1965 in laatste
aanleg door de Rechtbank van eerste
aanleg te Brussel gewezen ;

I. Betreffende de voorziening die tegen
de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe
wordt gericht :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen ll01, ll08,
ll26, ll34, ll35, ll56, 1710, 1992 van
het B"mgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet, doonlat, na de rechtsvordering
ingesteld door de opgeroepene in gemeenverklaring van het arrest tegen verweerster, tot vergoeding van de schade die
hij had geleden ten gevolge van het barsten van een waterleiding van het net
voor de gemeentelijke watervoorziening
van verweerster, gegrond te hebben verklaard om de reden dat uit de opzet van
het contract tussen deze laatste en eiseres
volgt dat het " in feite een hum· van werk
(1) Cass., 13 januari en 17 februari 1967,
sup1·a, biz. 577 en 764.

is waarin verweerster in vrijwaring (thans
eiseres) zich, tegen terugbetaling van
haar kosten, jegens de verwerende gemeente verbindt om de watervoorziening
op haar grondgebied onder toezicht en
controle van deze laatste en in haar
uitsluitend voordeel te organiseren " en
dat verweerster " n1.oet worden beschouwd als degene die het gezag heeft
over de bedoelde instailatie, hetgeen haar
de hoedanigheid van bewaarder verleent "• met clitsluiting van eiseres, het
bestreden vonnis de rechtsvordering in
vrijwaring die verweerster tegen eiseres
op grondslag van het tussen hen bestaande contract heeft ingesteld, inwiiligt
op grond dat " het foutief karakter van
de beschadiging wordt bewezen door de
omstandigheid aileen dat ze niet zou
hebben plaatsgehad indien de bedoelde
instailatie de hierboven bepaalde kenmerken had vertoond, te weten uitvoering met materialen van goede kwaliteit,
inachtneming van de regels van het vak
en goed onderhoud " en dat eiseres " derhalve de nodige voorzorgen, de eventueel
noodzakelijke
voorbehoedmaatregelen
moet nemen, dat zij over de mogelijke
technische en andere middelen moet
beschikken om te komen tot het beloofde
resultaat te weten een perfecte staat van
onderhoud », te1·wijl, ee1·ste ondenleel, het
vonnis dat aldus de verbintenis die eiseres
jegens verweerster heeft aangegaan blijkbaar als een resultaatverbintenis beschouwt, anderzijds vaststelt dat het
tussen partijen bestaande contract een
" hu"LU' van werk » is en dat " de afrekeningen tussen de contracterenden alleen
tot doel hebben aan verweerster in vrijwaring (thans eiseres) haar kosten terug
te betalen, zulks zonder dat zij er winst
van overhoudt », hetgeen niet verenigbaar is met het bestaan van een resultaatverbintenis, maar aileen met het bestaan
van een middelenverbintenis, en terwijl
het vonnis trouwens de aard van het
bewijs vermeldt dat moet worden geleverd om de schuld van de schuldenaar
van een verbintenis strekkende tot een
inspanning vast te steilen "in de welbepaalde omstandigheden van de zaak »,
om vervolgens dit bewijs in het onderhavige geval af te leiden 1.ut het bestaan
zelf van de " beschadiging » zodat, wanneer het vonnis eiseres verwijt dat ze niet
de nodige maatregelen heeft genomen
mn tot " het beloofde resultaat » te komen
en wanneer het de gevolgen van een
resultaatverbintenis toekent aan een verbintenis waarvan het niet uitsluit dat ze
wellicht slechts een middelenverbintenis
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is in zijn motivering, wat gelijkstaat met
het ontbreken van motivering (schending
van artikel 97 van de Grondwet); tweede
onde1'deel, in zover het vonnis overweegt
dat het tussen partijen bestaande contract voor eiseres een resultaatverbintenis
had doen ontstaan, het de draagwijdte
van dit contract en de bindende kracht
ervan, evenals de gemeenschappelijke
bedoeling van de partijen heeft miskend,
waarvan eiseres in een conclusie waarop
het vonnis niet antwoordt, had beweerd
dat ze onverenigbaar is met het bestaan
van een resultaatverbintenis op grond,
enerzijds, van het ontbreken van enige
winst of bezoldiging ten voordele van
eiseres, en op grond van de verminderde
aansprakelijkheid die eruit voortvloeit,
overeenkomstig de algemene beginselen
van het contractem;echt (onverschillig
of het gaat om een " lastgeving », zoals
eiseres beweerde, of om een " huur van
werk », zoals het vonnis verklaart) en,
anderzijds, op grond van de onwaarschijnlijke onderstelling dat partijen
derhalve aan eiseres een zo zware verbintenis hebben willen opleggen dat de
uitvoering ervan, voor de verificatie van
de leidingen, het noodzakelijk zou maken
dat de wegen gedurig worden opengelegd,
hetgeen bijzonder dure werken zijn, die
eiseres luachtens het contract zelf op
kosten van verweerster zou moeten uitvoeren (schending van alle in het middel
aangeduide bepalingen) :
Wat het eerste onderdeel betreft
Overwegende dat het vonnis beslist dat
de verwerende gemeente aansprakelijk is
voor de schade die het slachtoffer van
het ongeval geleden heeft, maar dat de
eisende maatschappij haar moet vrijwaren tegen de te haren laste uitgesproken
veroordelingen ;
Overwegende dat, na er de nadruk op
gelegd te hebben dat « artikel 1147 van
het Bmgerlijk Wetboek het beginsel huldigt volgens hetwelk er ten aanzien van
de schuldenaar een vennoeden van foutieve niet-uitvoering bestaat ,, het arrest
stelt dat " zelfs indien men overwoog dat
verweerster in vrijwaring (thans eiseres)
in het onderhavige geval een eenvoudige
middelenverbintenis heeft aangegaan,
tach zou, in de welbepaalde omstandigheden van de zaak, de fout waarvan
het bewijs door eiseres in vrijwaring
(thans verweerster) zou n1.oeten worden
geleverd, niet het bewijs zijn van een
welbepaald, omstandig feit, maar het
algemeen bewijs dat, de beschadiging

groter is dan die welke het gevolg is van
de normale slijtage van de installatie " ;
Overwegende dat de bewijsvoering van
het vonnis niet dubbelzinnig of tegenstrijdig is; dat de rechter, zonder zichzelf
tegen te spreken, heeft kunnen stellen,
enerzijds, dat de verbintenis waartoe
eiseres ten deze gehouden is een resultaatverbintenis was en, anderzijds, in een
subsidiair motief, dat, zelfs zo dit niet
het geval was, verweerster niet gehouden
zou zijn het bewijs te leveren van het
welbepaald feit dat een aan eiseres toerekenbare fout oplevert ;
Dat het eerste onderdeel van het middel feitelijke grondslag mist;
W at het tweede onderdeel betreft
Overwegende enerzijds dat eiseres
krachtens de tussen partijen gesloten
overeenkomsten het functioneren van de
watervoorziening op het grondgebied van
de verwerende gemeente op zich nam ;
dat de maatschappij " overeenkomstig de
voorschriften van de gemeenteverordeningen alle voor de watervoorziening
nodige installaties en toestellen moest in
studie ne1nen, plaatsen en in perfecte
staat onderhouden " ;
Overwegende dat, in strijd met hetgeen het middel aanvoert, de conclusie
van eiseres niet betwistte dat haar verbintenis een resultaatverbintenis was op
grond dat haar diensten niet bezoldigd
waren; dat het vonnis op de andere in
dit onderdeel van het middel aangeduide
beweringen antwoordt door erop te wijzen
« dat verweerster in vrijwaring zich heeft
verbonden te zorgen voor het perfect
onderhoud van tientallen kilometer leidingen waarvan zij wist dat deze onder
de grand lagen; dat ze derhalve de nodige
voorzorgen, de eventueel noodzakelijke
voorbehoedmaatregelen moet nemen; dat
ze over de nodige technische en andere
middelen moet beschikken om tot het
beloofde resultaat te korrien " ;
Dat bet tweede onderdeel van het middel, in zover het de schending van artikel 97 van de Grondwet aanvoert, feitelijke grondslag mist ;
Overwegende anderzijds dat de rechter,
in zover hij de bewijskracht van de akten
niet miskent, soeverein de gemeenschappelijke bedoeling van de contracterende
partijen beoordeelt;
Overwegende dat het bestaan van een
resultaatverbintenis niet onverenigbaar
is met de door het middel aangevoerde
omstandigheden, onder meer n1.et het
feit dat de uitvoering van de verbinte-
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verschaffen ;
Overwegende dat het vonnis vaststelt
dat de verbintenis van eiseres tot doel
had " te zorgen voor het perfect onderhoud van de leidingen en toestellen " ;
dat de rechtbank, n1.et gebruik van haar
beoordelingsbevoegdheid, hieruit wettelijk heeft kunnen afleiden dat doze verbintenis een resultaatverbintenis was en
dat eiseres krachtens artikel1147 van het
Burgerlijk Wetboek in beginsel aansprakolijk was voor het niet uitvoeren van
haar verbintenis;
Dat het tweede onderdeel, in zover het
de sohending van de andere in het middel
aangeduide wetsbopalingen aanvoert, niet
kan worden aangenomen ;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1134, ll35,
1137, 114 7, 1315, 1319, 1320, 1322, 1710,
1984, 1992 van het Burgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet, doonlat het bestreden vonnis, in zover het de verbintenis van eiseres als eon middelenverbintenis beschouwt, de door verweerster tegen
eiseres ingestelde rechtsvordering tot
vrijwaring inwilligt, op grond dat door
het feit zelf van het barsten van de waterleiding " het algemeen bewijs " geleverd
is " dat de beschadiging groter is dan die
welke het gevolg is van de normale slij ·
tage van een installatie uitgevoerd met
materialen van goede kwaliteit, en met
inachtneming van de regels van het vak
en goed onderhouden ,, waaruit de contractuele aansprakelijkheid van eiseres
voortvloeit, te1·wijl, ee1·ste onclenleel, het
vonnis, na te hebben gesteld dat de fout
bewezen moest worden door het execssieve karakter van de beschadiging (in
vergelijking met de normale slijtage van
de installatie), dit bewijs afloidt uit het
feit zelf dat de beschadiging heeft plaatsgehad, waarbij het geen rekoning houdt
met het onderscheid tussen de normale
slijtage (die trouwens niet omschreven
wordt) en die welke het niet zou zijn,
en waarbij het dus door een petitio pTincipii (de beschadiging is fout omdat er
beschadiging is geweest) de regel miskent
die het zelf stelt, zodat het in weerwil
van de prernissen van de redenering, de
verbintenis van eiseres in een verbintenis tot verstrekking van een resultaat
verandert; het vonnis aldus de regels
geschonden heeft die de omvang van de
contractuele aansprakelijkheid van eiseres bepalen (schending van de artikelen ll34, 1135, 1137, 1147, 1710, 1984
en 1992 van het Burgerlijk. Wetboek),
alsook de regels betreffende het bewijs

van de verbintenissen van eiseres (scherrding van artikel 1315 van het Burgerlijk
Wetboek) en het bovendien tegenstrijdig
is (schending van artikel97 van de Grandwet); tweecle oncleTcleel, eiseres beweerd
had dat ze geen fout had begaan en verweerstor zich daarop beperkt had het
bestaan aan te voeren van eon resultaatverbintenis doch niet had beweerd, en
zeker niet had bewezen, dat eiseres een
fout zou hebben begaan ten gevolge van
het bestaan aileen van een beschadiging
die groter was dan de normale slijtage
van de leiding ; het vonnis derhalve tegen
eiseres een font bewezen heeft verklaard
die niet te haren laste was gelegd en
waarvan verweerster het bewijs moest
leveren zelfs in de veronderstelling dat
zulks door vermoedens geleverd kon
worden, en het vonnis aldus de bewijskracht van het gerechtelijk contract miskend heeft (schending van de artikelen 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk
Wetboek), alsook de regels betreffende
de bewijslast (schending van artikel1315
van het Burgerlijk W"etboek); en, cle1·cle
onclenleel, het vonnis hot bewijs van de
zogezegde contractuele schuld van eiseres
afleidt uit het feit zelf dat de " beschadiging " heeft plaatsgehad, zonder op de
conclusie te antwoorden waarbij deze
stelde dat haar gedrag beoordeeld moest
worden in vergelijking met dat van een
goed huisvader en dat haar aansprakelijkheid des te beperkter was daar haar
diensten niet bezoldigd worden, en zonder
vast te stollen dat eiseres niet blijk heeft
gegeven van de normale ijver en oplettendheid die onder de onderhavige omstandigheden van eon good huisvader
konden verwacht worden, inzonderheid
dat ze niet de nodige voorzorgen en de
noodzakelijke
voorbohoedmaatregelen
heeft genomen en dat ze over de passende
technische middelen niet heeft beschikt,
zodat het vonnis niet met redenen is omkleed (schending van artikel 97 van de
Grondwet):
Wat het eerste en het tweede onderdeal betreft :
Overwegende dat uit het antwoord op
het eerste middel blijkt dat de door doze
twee onderdelen bestreden redenen ten
overvloede zijn aangevoerd ;
Dat die onderdelen van het middel dus
niet-ontvankelijk zijn wegens het outbroken van belang ;
W at het derde onderdeel betreft
Overwegende dat, na to hebben vast-
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niet aanvoerde dat het niet-nakomen van
de verbintenis te wijten was aan een
vreemde oorzaak, de rechtbank niet verplicht was nader te bepalen welke onvoorzichtigheid of nalatigheid eiseres
had begaan of speciaal te antwoorden
op het argument uit de conclusie volgens
hetwelk « de contractuele schuld beoordeeld moest worden in vergelijking met
het gedrag van een goed huisvader (en)
dat de aansprakelijkheid beperkter is.
wanneer het om niet-bezoldigde diensten
gaat ";
Dat dit onderdeel van het n'liddel niet
kan worden aangenmnen ;

TV anneer een beding van een koopovereenkomst cle levering en cle betaling van cle
p1·ijs van de ve1·lcochte toestellen afhankelijlc stelt van het zoeken cloo?' cle ve?'lcope?' naar plaatsen, welke door de lcope1·
moeten wm·clen aanvaa1·cl, waar deze
toestellen zullen geplaatst wo1·den en van
het belcornen doo?" de ve1·lcoper van de
ve1•eiste vergunningen, ?'echtvaardigt de
?'echte?' wettel~jlc de vm·oordeling van
cle lcope?' tot beta ling van de pTij s en
het ve1•werpen van zijn eis tot ontb·inding
van cle lcoop doo?' vast te stellen dat de
ve?·lcopm· het nodige heeft gedaan en dat
de leaper door ve1·tmgencle middelen de
uitvoe1·ing van de ove?·eenlcomst heejt
verhinde1·d.

II. Betreffende de oproeping in gemeenverklaring van het arrest die eiseres tegen
verweerder Abeloos heeft gericht :

(POENSGEN, T. GAU;DRON.)

Overwegende dat, nu de voorziening
wordt verworpen, deze eis geen reden
van bestaan meer heeft ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening en de eis tot gemeenverklaring van
het arrest ; veroordeelt eiseres in de kosten.
30 maart 1967. - 1e kamer. - Voo?'zitte?·, H. Moriame, raadsheer waarnemend voorzitter.- Verslaggeve?', H. Polet. Gelijkhtidencle conclusie, H. Delange, advocaat-generaal.
Pleite?'B,
HH. Dassesse en Simont.

1e KAMER. -

30 maart 1967.

KOOP. - BEDING WAARBIJ BEPAALD
WORDT DAT DE LEVERING EN DE BETALING VAN DE PRIJS VAN DE VERKOCRTE
TOESTELLEN AFRANKELIJK ZIJN VAN
RET ZOEKEN DOOR DE VERKOPER NAAR
PLAATSEN, WELKE DOOR DE KOPER
MOETEN ·woRDEN AANVAARD, vVAAR
DEZE TOESTELLEN ZULLEN WORDEN
GEPLAATST EN VAN RET BEKOMEN
DOOR DE VERKOPER VAN DE VEREISTE
VERGUNNINGEN.- VERKOPER DIE RET
NODIGE REEFT GEDAAN. - KOPER DIE
MET VERTRAGENDE MIDDELEN DE UITVOERING VAN DE OVEl~EENKOMST VERRINDERD REE]'T. VEROORDELING
VAN DE KOPER TOT DE BETALING VAN
DEl PRIJS EN VERWERPING VAN ZIJN
EIS TOT ONTBINDING VAN DE KOOP, WETTELIJKREID.

ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 22 oktober 1965 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 1134, 1135, 1184,
1234, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk vVetboek en 97 van de Grondwet,
doo1·dat het bestreden arrest de beweringen van eiser verwerpt waarbij werd gesteld dat hij gerechtigd was om op
17 september 1963 de levering en de contanto betaling te weigeren: van de automaten door hmn gekocht bij verweerder
die zich op voormelde datum niet had
gehouden aan de bij zijn brief van 2 augustus 1963 bedongen uitvoeringsvoorwaarden volgens welke de levering pas
zou geschieden nadat verweerder de
plaatsen had gezocht, eiser deze had aanvaard en verweerder de vergunningen
van de gemeentebesturen had bekomen,
en volgens welke bovendien de betaling
pas na « ontvangst van de geplaatste
toestellen >> opeisbaar zou zijn, en doonlat
het arrest dientengevolge de eis tot antbinding van de overeenkomst ten nadele
van verweerder niet gegrond verklaart en
diens rechtsvordering tot betaling van
het saldo van de prijs toewijst, zulks op
grand dat de eerste rechter verweerder
ten onrechte heeft verweten dat hij niet
bewijst dat hij zijn verplichtingen met
betrekking tot de vaststelling van de
verkoopplaatsen is nagekomen, dat het
middel, gestmmd op het niet-bekomen
van de ad1ninistratieve en particuliere
vergunningen tot het plaatsen van de
toesteHen evenzeer zonder grand is, dat

-922verweerder immers een afschrift overlegt
van de reeds op 3 juli 1963 ingediende
aanvragen om administratieve vergunningen die, evenals een brief van bet
gemeentebestuur van Verviers, waarin
wordt gezegd dater geen bezwaar is tegen
de inwilliging van aldie aanvragen, maar
dat vooraf 1.430 frank moet worden
gestort, dat deze brief van 27 november
1964 evenwel van latere dagtekening is
dan het beroepen vonnis zodat de eerste
rechter niet volledig was ingelicht, en,
ten slotte, dat verweerder oordeellnmdig
heeft gehandeld door geen administratieve kosten te maken en door zijn pogingen tot afsluiting van particuliere
overeenkomsten te schorsen zolang eiser
zich niet had uitgesproken over de voorgestelde plaatsen, die eventueel konden
gewijzigd worden naar het hem het beste
schikte, te1·wijl deze motivering in het
onzekere laat of verweerder zijn contractuele verplichtingen met betrekking
tot het zoeken van de plaatsen en tot
het voorafgaand bekomen van de vergwmingen van de gemeenteoverlwden
op 17 septmnber 1963 was nagekomen,
op welke datlml. eiser werd aangemaand
om de toestellen in ontvangst te nemen
en het saldo van de prijs te betalen, hetgeen de datum en de in het arrest overgenomen bewoordingen van de genoemde
brief van het gemeentebestuw· van Verviers tegenspreken en zeker niet insluiten,
zodat de beslissing welke de ontbinding
van de overeenkomst ten nadele van verweerder weigert uit te spreken en welke
eiser veroordeelt mn het saldo van de
prijs te betalen, berust op dubbelzinnige
en tegenstrijdige gronden die deze beslissing niet wettelijk verantwoorden (schending van de artikelen 1184, 1234 van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grandwet) en die bovendien de overeenkomst
van partijen en de bewijskracht van de
overgelegde geschriften, inzonderheid de
brief van verweerder van 2 augustus
1963 en de brief van het gemeentebestuur van Verviers van 27 november
1964, miskennen (schending van de artikelen 1134, 1135, 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk W etboek) :
Overwegende dat, zonder verdraaiing
van de overeenkomst van partij en en
van het latere geschrift van 2 april 1963
waarbij eiser twintig automaten bij ver·weerder heeft besteld onder heeling dat
de verkoper de plaatsen voor de to estell en
zou zoeken in overeenstmnming met de
koper, het arrest in beginsel stelt, zonder
deswege te worden bestreden, dat met
dit heeling bcdoeld wordt de verkoper te

verplichten om zijn ondervinding en zijn
diensten gespecialiseerd voor het opzoeken van de plaatsen die het meest geschikt zijn voor de opbrengst van de toestellen, voor de koper beschikbaar te
stellen, en dat de koper de voorstellen
van de verkoper niet zonder ernstige
redenen van de hand 1nag wijzen noch
een passieve en vertragende houding mag
aannemen ;
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat eiser laatstgenoemde houding heeft
aangenomen ;
Dat het preciseert dat verweerder, nadat hij op 17 jm1.i 1963 had toegestemd
om, gezien de gezondheidstoestand van
eiser, de uitvoering van de overeenkomst
uit te stellen, daarna vruchteloos heeft
getracht om de uitvoering van de koop
tot een goed einde te brengen; dat hij op
2 augustus 1963 aan eiser een omstandig
en geordend programma heeft voorgelegd
en deze, zonder een ter zake dienend bezwaar in te brengen, op 20 augustus
enkel antwoordde dat hij met betrekking
tot de levering van de toestellen geen
beslissing kon nemen zolang hij zijn werk
niet had hervat ; dat de latere brieven
van 23 augustus, 12 en 17 september
1963, de laatste houdende ingebrekestelling, onbeantwoord bleven;
Dat het arrest uit deze vaststellingen
afieidt dat eiser, met vertragende middelen, de uitvoering van de overeenkomst
heeft belet en derhalve zijn verplichtingen, zoals ze werden omschreven, niet
heeft nagekomen ; dat verweerder er zich
dientengevolge terecht van onthouden
heeft administratieve kosten te Inaken
en zijn vanaf 3 juli 1963 genomen initiatieven om particuliere overeenkomsten af
te sluiten voor het plaatsen van de toestellen voort te zctten ;
Overwegende dat het arrest m_et deze
ondubbelzinnige en niet-tegenstrij dige
overwegingen wettelijk zijn beschikkend
gedeelte verantwoordt ;
Dat de verwijzing naar de brief van
17 november 1964 van het gemeentebestuur van Verviers, die uitslnitend
client tot bevestiging van· de stappen
door verweerder ondernomen ondanks
het foutieve in gebreke blijven van eiser,
een ten overvloede gegeven motief is ;
Dat het middel niet kan worden aangenmnen;
On1. die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
30 maart 1967.- 1e kamer. - Voorzitter, H. Moriame, raadsheer waarne-

-923mend voorzitter.- Ve?·slaggeve1·, H. Busin. Gel!ijkluidende conchtsie, H .. Delange, advocaat-generaal. Ple~te?'B,
HH. De Bruyn en Ansiaux.

1e KAMER. -

30 maart 1967.

CASSATIEMIDDELEN.
BURGERLUKE ZAKEN. MIDDEL GERIOHT
TEGEN EEN ARREST OP VERWIJZING
NA OASSATIE. - MIDDEL DAT ENKEL
KRITIEK UITBRENGT TEGEN DE REOHTS·
LEER WAAROP DE VERNIETIGING BE·
RUST EN DIE DOOR RET REOHTSOOLLEGE
OP VERWIJZING GEHULDIGD WORDT.0NONTVANKELIJKHEID,

Niet ontvanlcelijlc is het middel, dat ge1·icht
is tegen een a?'1'est nitgesp1·oken op ve?'·
wijzing na ve1·nietiging en dat enlcel
kritielc ttitb1·engt tegen de 1·echtsleer
waarop de ve1'nietiging be?"ust en die doo1·
het 1'echtscollege op ve1·wijzing gehuldigd
wo?"dt (1). (Wet van 7 juli 1865, art. 1,
lid 2.)
(BELGISOHE STAAT, MINISTER VAN
FINANOI:i1JN, T. VAN WILDER-BODY.)
ARREST.
HET HOF; -- Gelet op het bestreden
arrest, op 23 juni 1966 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel, rechtdoende
als rechtscollege waarnaar de zaak verwezen is (2) ;
Gelet op het arrest, op 7 oktober 1965
door het Hof gewezen (3);
Gelet op het middel, afgeleid uit de
schending van artikel 52 2 van he~ We.tboek der successierechten (konmkh.]k
besluit nummer 308 van 31 maart 1936,
bekrachtigd bij de wet van 4 mei 1936),
welke bepaling aan het genoemd wetboek
is toegevoegd bij artikel 6 van de wet
van 14 augustus 194 7, doonlat het bestreden arrest beslist dat verweerster, hoewei 47 jaar oud bij haar aanneming door
de heer Leon Body, niettemin op dat
(1) Oass., 8 februari 1952 (Bull. en PAsrc.,
1952, I, 334). Dit geldt eveneens in strafzaken:
cass., 13 januari 1964 (ibicl., 1964, I, 509);
in dienstplichtzaken : cass., 4 mei 1964 (ibid.,
1964, I, 935) en 13 maart 1967, sttpm, blz. 870;
en in directe belastingen : cass., 12 november
1959 (Bttll. en PAsiC., 1960, I, 306).
(2) .Pas., 1967, II, 112.
(3) Bttll. en PAsrc., 1966, I, 180.

ogenblik de hoedanigheid had van we~s
van een voor Belgie gestorven vader m
de zin van artikel 52 2 , van het Wetboek
der successierechten, op grond dat deze
hoedanigheid moet worden toegekend
aan elke persoon van wie de vader voor
Belgie gestorven is, met terzijdestelling
van alle andere beschouwingen, te1·wijl de
betekenis van het woord « wees "• zoals
in de bedoelde wetsbepaling gebruikt,
slechts de normale en gebruikelijke betekenis kan zijn, zodat de hoedanigheid
van wees van een voor Belgie gestorven
vader, in de zin van deze bepaling, I~ood
zakelijk met de leeftijd verbonden 1s en,
in bijkomstige orde, met de mo~ele .en
materiele toestand van degene d1e zwh
op die hoedanigheid beroept, zodat deze
hoedanigheid niet zonder meer kan samenvallen met die van een persoon wiens
vader voor Belgie is gestorven ;
Over de grond van niet-ontvankelijkheid, door verweerster opgeworpen en
geste1md op artikel 1, lid 2, van de wet
yan 7 juli 1865 :
Overwegende dat het Hof van beroep
te Luik, dat moest uitspraak doen over
de tocpasselijkheid op verwe~rster.;ran d.e
bevoorrechte belastmgregelmg biJ artlkel 522 van het Wetboek der successierechten ingevoerd ten voordele van een
later aangenomen wees van een voor
Belgie gestOl'ven vader, bij arrest van
21 oktober 1964 deze hoedanigheid aan
verweerster had ontzegd op grond dat
de in de wettekst bedoelde wees minderjarig moest zijn bij de aanneming, ~<at
ten deze niet het geval was, aangez1en
verweerster op dat ogenblik 47 jaar was;
Dat het Hof, bij arrest van 7 oktober
1965, deze stelling heeft verworpen door
te beslissen dat het begrip « minderjarigheid of meerderjarigheid " vreemd was
aan het begrip « wees "zoals de wetgever
het had opgevat ;
Dat het bestreden arrest, wanneer het
beslist dat de leeftijd van de wees op
het ogenblik van zijn aann6lning zonder
belang is ten aanzien vm~ de. toepassmg
van voonnelde wetsbepalm.g, m overeenstemming is m.et deze rechtsleer ;
Dat de voorziening, waarvan het enig
middel ertoe strekt deze leer opnieuw ter
sprake te brengen onder aanvoering dat
het bij de wet toegekend voordeel afhangt van de leeftij d ;ran de wees en
van de m.orele of 1natenele toestand d1e
eruit voortvloeit, niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.

-92430 maart 1967.- 1e kamer.- Voo1'zitte1', H. Morimne, raadsheer waarnemend voorzitter.- Ve1·slaggeve1', H. Valentin. - Gelijklzticlencle conclusie, H. Delange, advocaat-generaal. PleiteTs,
HH. Van Leynseele en VanRyn.

1e

KAJ\'IER.-

31

maart

1967.

HUUR VAN GOEDEREN. -

LAND-

PACHT. RECHT VAN VOORKOOP VAN
DE PACHTER. BOUWC+ROND OF C+RONDEN VOOR INDUSTRIEEL C+EBRUIK. GEEN RECHT VAN VOORKOOP.- VooRWAARDEN.

Opclat de pachte1· van een lancleigenclom,
in geval van veTlcoop, geen recht lean
hebben op het recht van voorlcoop, om
de 1·eclen clat clit goecl, gelet op de Zigging
e1·van, client te worden beschottwcl als
een bouwg1·oncl of een g1·oncl voor inclustTieel gebntilc, client de g1'Dncl, zo hij
als chtsclanig niet in de pachtovereenlcomst opgegeven is, door de vreclerechte1·
als zoclanig te worden erkencl v661' de
veTlcoop, zelfs inclien de administratieve
ovedwicl v661· cleze grand een bottwvm·g~mning heeft ve1'leencl en zelfs inclien
de g1·oncl als bo~twgToncl worclt te koop
gestelcl (1). (Bm·g. Wetb., art. 1774,
§ 3, 3°, 177Sbis en 177Ssexies, so.)
(PAESMANS, T. DE ECHTC+ENOTEN
HOFMANS-LUYTEN EN LITISCONSORTEN.)

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 29 november 1965 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van
. eerste aanleg te Brussel ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen I77 4, inzonderheid
§ 3, 3°, I77Sbis, 177Ster, inzonderheid § 2,
l77Sq~tatM', l77Squinquies, inzonderheid
lid 1, en l77Ssexies, inzonderheid so, van
het Burgerlijk Wetboek (voormeld artikel 1774 vervangen, inzonderheid § 3, bij

(1) Raadpl. cass., 20 januari 1067, B1tp1·a,
biz. 615.

de artikelen 6 van de wet van 7 maart
1929 en 12 van de wet van 7 juli I95I,
en voormelde artikelen I77Sbis, I77Ster,
I77Squater, 177Sq~tinquies, 177Ssexies in
het Burgerlijk vVetboek ingelast bij artikel I van de wet van I februari I963),
do01·clat, nu het vaststaat dat eiser pachter
is van een landeigendom. hetwelk slechts
een deel vormt van het goed waarvan het
andere deel aan Berghmans is verpacht,
dat dit goed, in drie kavels verdeeld,
openbaar te koop is gesteld door de
rechtsvoorgangster van de negende verweerder, nadat de instrumenterende notaris (tiende verweerder) aan eiser kennis
had gegeven van plaats, dag en uur
van de verkoop, overeenkomstig artikel 177Ste1', § 2, van het Burgerlijk Wetbock, en dat, v66r de toewijzing van de
drie kavels aan de eerste acht verweerders
voor de globale prijs van 665.000 frank
de tiende verweerder, met miskenning
van gemeld artikel 177SquateT, aan eiser
en aan Berghmans vroeg of zij bereid
waren gezamenlijk deze kavels over te
nmnen, het bestreden vonnis beslist dat
eiser het recht van voorkoop, mnschreven
in voormeld artikel 177Sbis, niet bezit
en hem zijn op artikel 177Squinquies
geste1.mde vordering ontzegt, welke
strekte tot indeplaatsstelling van de kopers of, subsidiair, tot betaling van een
vergoeding ten bech·age van 20 t. h. van
de verkoopprijs, om de reden dat voor
het verkochte goed een verkavelingsvergunning was verleend die doet blijken
dat het stuk grond een bestemming van
bouwgrond heeft, dat het goed te koop
is gesteld nadat aanplakbiljetten kennis
gegeven had den van de openbare verkoop
van bouwgronden, dat rekening houdende
met de verkavelingsverg1.mning die aan
het goed het karakter van bouwgrond
verleent, het zonder belang is na te gaan
of, v66r de verkoop, de verkoopster al
dan niet de te koop gestelde gronden door
de vrederechter als bouwgronden had
moeten do en erkennen, dat artikel 177 4,
§ 3, 3°, van het Burgerlijk Wetboek niet
de minste bepaling inhoudt over een dergelijke voorafgaande verklaring door de
rechter, dat dit artikel overeenkom.sten
beoogt betreffende gronden die, gezien
hun Jigging, « moeten worden beschouwd
als bouwgronden », dit wil zeggen gronden
die op het tijdstip van het geschil nog
geen bouwgrond zijn, dat ter zake, integendeel, de kwestieuze gronden niet meer
moesten " beschouwd worden als bouwgronden », daar zij sedert de verkavelingsvergunning bouwgronden " zi.in ll, te?·wijl,
naar luid van artikel 177Sb1;8 van bet

-925Burgerlijk Wetboek, bij verkoop van een
in pacht gcgeven landeigendom, de pachter het recht van voorkoop geniet, dat
ter zake niet is betwist dat dit recht aan
eiser toebehoorde vermits de instrumenterende notaris, zich voegende naar artikel 177Ste?', § 2, van voormeld wetboek,
hern kennis heeft gegeven van het openbaar te lwop stellen van het goed, dat,
weliswaar, artikel 177Ssexies, S0 , van
voormeld wetboek het recht van voorkoop uitsluit in de gevallen bedoeld in
artikel1774, § 3, 3°, te weten, onder meer,
wanneer het gronden betreft. die, gezien
hem ligging, m.oeten worden beschouwd
als bonwgronden, maar d1,1n mits zij als
zodanig zijn. opgegeven in de pachtovereenkomst, of door de vrederechter als
zodanig worden erkend, hetgeen impliceert, enerzijds, dat dergelijke erkenning
plaats moet hebben v66r de verkoop die
in beginsel het recht van voorkoop doet
ontstaan, en, anderzijds, dat de aflevering
van een verkavelingsvergnnning, evenmin tronwens als de aapplakbiljetten tot
aankondiging van het te koop stellen van
een « bonwgrond ,, de verkoper ervan
ontslaat door de rechter te doen erkennen
dat het goed dat karakter heeft en ook
de rechter geenszins ertoc verplicht aan
het goed zodanig karakter toe te kennen
zonder verder onderzoek van de tc beoordelen concrete en objectieve ligging :
Overwegende dat het vonnis constateert dat hct door eiser gepachte goed
het voorwerp heeft uitgemaakt van een
door de administratieve overheid verleende verkavelingsvergnnning en beslist
dat die vergunning aan de derden tegenstelbaar is;
Dat het vonnis daarnit afleidt dat er
geen sprake van landeigendmn meer kan
zijn daar de administratie door de verkavelingsvergnnning officieel aan het
goed het karakter van bonwgrond heeft
verleend, zodat het goed bniten de toepassingssfeer van de wet van 1 februari
1963 gesloten is en het zonder belang
is na te gaan of, v66r de verkoop, de
verkoper al dan niet de te koop gestelde
gronden als bonwgronden door de vrederechter had moeten doen erkennen;
Overwegende dat overeenkmnstig artikel1774 van het Burgerlijk \Vetboek, § 3,
3°, waarnaar artikel 177Ssexies, S0 , verwijst, de bepalingen van § 2 niet toepasselijk zijn op de overeenkomsten betreffende gronden die, gezien hun ligging,
moeten worden beschonwd als bonwgronden of als gronden voor indnstrieel
gebrnik bestemd, mits zij als zodanig

zijn opgegeven in de pachtovereenkomst,
of door de vrederechter als zodanig worden erkend;
Overwegende dat, eensdeels, bij ontstentenis van dergelijk opgeven in de
pachtovereenkomst, de omstandigheid
dat de grand als bonwgrond wordt te
koop gesteld de eigenaar niet vrijstelt
van de verplichting de erkenning door de
rechter aan te vragen ;
Overwegende dat, anderdeels, de omstandigheid dat, met betrekking tot die
grand, een verkavelingsvergcmning door
de administratieve overheid werd verleend niet voldoet aan het vereiste volgens hetwelk het karakter van bonwgrond
~oet blijken hetzij nit het opgeven ervan
m de pachtovereenkomst, hetzij nit de
erkenning door de vrederechter ;
Dat het middel 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
de verweerders in de kosten; verwijst de
zaak naar de Rechtbank van eerste aanleg te Lenven, rechtdoende in boger beroep.
31 maart 1967.- 1e kamer. - Voo?'zitte1', H. Belpaire, raadsheer waarnemend
voorzitter.- Ve1·slaggeve1·, H. Neven.Gel~jklttidende conclusie, H. Depelchin,
advocaat-generaal.- PleiteTs, HH. Fally
en Bayart.

1e

KAMER.-

31 maart 1967.

HUUR VAN WERK. -

HuuR VAN
ARBEID.
ARBEIDSOVEREENKOMST
VOOR BEDIENDEN. -BAND VAN ONDERGESOHIKTHEID. BEGRIP.

De 1·echte1' leiclt wettel~j k het bestaan van
een band van onde?"geschiktheid, kenmm·k van de a1·beiclsove?'eenkomst voo?'
bedienden, af ttit de vaststelling dat een
pe1·soon in de ttitvoe1·ing zelf van zijn
weTk onde?'W01'pen is aan het gezag, de
leiding en het toezicht van clegene voo1·
wie h~j zijn diensten prestee1't (1).

(1) Cass., 24 maart 1966 (Bttll. en PAsrc.,
1966, I, 965); 30 juni 1966 (ibid., 1966, I,
1398) ; 20 maart 1967, sttpra, blz. 900.

926(DEREU EN GUINJJJE, T. RIJKSDIENST
VOOR MAATSCHAPPELIJKE ZEKERHEID.)

ARREST.

RET ROF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 22 december 1965 in hager
beroep gewezen door de R.echtbank van
eerste aanleg te Gent;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet en 2, meer in het bijzonder §§ 1 en 3,
van de besluitwet van 28 december 1944
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, gewijzigd bij artikel 1
van de wet van 14 juli 1961, doordat het
bestreden vonnis de vordering van verweerder, strekkende tot veroordeling van
eiser ( 1) tot het betal en van beweerde
a.chterstallige bijdragen, van bijslagen
en van verwijlinteresten, gegrond verklaart mn de redenen dat tussen de eisers
een dienstverhuringscontra.ct bestond,
dat het bijkomend was te weten of de
ondergeschiktheid van eiseres een relatief
of een absoluut karakter droeg, dat meer
bepaald eiser, die apotheker is, een apotheek voor eigen rekcning exploiteert,
dat hij wegens andere bezigheden er toe
genoopt is de artsenijktmde in zijn officina
gedurende de voorgeschreven openingsuren bestendig aan eiseres toe te vertrouwen, dat deze laatste lopende het
contract bestendig dient aanwezig te
zijn in de officina van eiser om dezes
clii'mteel te bedienen, dat eiser gezegde
apotheek exploiteert, bestunrt en financiert, dat eiseres voor deze bedrijvigheid
een vaste vooraf bepaalde bezoldiging
ontvangt, dat eiser beslist welke produkten in de apotheek in voorraad dienen
te zijn, dat deze produkten door hem of
voor zijn rekening besteld en gekocht
worden en voor zijn rekening door eiseres
voorbereid en verkocht worden, dat het
derhalve voor de hand ligt dat eiser het
recht heeft na te gaan of eiseres gedurende de openingsuren in de apotheek
aanwezig is en of ze zich naar behoren
kwijt van de taak waarvoor eiser haar bezoldigt en tevens haar rekenschap te
vragen nopens de verkoop en het verbruik van de produkten die in de apotheek worden verkocht, terwijl uit de
aldus door het vonnis opgesomde gegevens niet blijkt dat tussen de eisers, niet
alleen een dienstverhuringscontract, maar
(1) Eiseres Guinee is vrijwillig tussengekomen in hoger beroep.

een bediendencontract bestond waarop,
overeenkomstig voormeld artikel 2 van
de besluitwet van 28 december 1944 gewijzigd zoals gezegd, deze besluitwet
onmiddellijk toepasselijk zou zijn, zonder
dat de Koning zulks voorafgaandelijk
client te beslissen, zoals bepaald in § 3
van gezegd artikel 2 ; het namelijk uit
gezegde gegevens niet blijkt dat eiseres,
in de uitvoering zelf van haar taak, onder
het gezag, de leiding en het toezicht van
eiser stand, en dat dit gezag, die leiding
en dit toezicht daadwerkelijk en principieel voortdurend waren, en dat dienvolgens de beschouwingen van het vonnis
niet van die aard zijn dat zij de beslissing
van de rechter naar behoren, overeenkomstig de vereisten van artikel 97 van
de Grondwet, gronden :
Overwegende dat het vonnis vaststelt
dat eiser, die apotheker is, een apotheek
exploiteert doch, wegens andere bezigheden, er toe genoopt is de uitoefening
van de artsenijlnmde in zijn officina
gedurende de voorgeschreven openingsurea bestendig toe te vertrouwen aan een
andere apotheker, eiseres; dat bet bovendien er op wijst dat : a) eiseres bestendig
client aanwezig te zijn; b) eiser de apotheek exploiteert, bestuurt en financiert ;
c) eiser beslist welke produkten in de
apotheek dienen in voorraad te zijn, en
zelf deze produkten voor zijn rekening
bestelt en koopt ; d) eiseres deze produkten voor rekening van eiser voorbereidt en verkoopt; e) eiser het recht
heeft na te gaan of gedurende de openingsuren, eiseres in de apotheek aanwezig is en of ze zich naar behoren kwijt
van de taak waarvoor hij haar bezoldigt
en tevens rekenschap te vragen nopens
de verkoop en het verbruik van de produkten die in de apotheek verkocht worden;
Overwegende dat uit het geheel van
deze vaststellingen welke door de voor- _
ziening niet bestreden zijn, de rechter
wettelijk heeft kunnen a:fieiden dat eiseres
in de uitoefening zelf van haar werk, aan
het gezag, de leiding en het toezicht van
eiser onderworpen was en, dienvolgens,
dat er tussen eiseres en eiser de band
van nauwe ondergeschiktheid bestond
welke het bediendencontract kenmerkt;
Overwegende dat uit de aangehaalde
beschouwingen blijkt dat het gezag, de
leiding en het toezicht door eiser daadwerkelijk en bestendig werden uitgeoefend;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;

-

927

Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eisers in de kosten.
31 maart 1967.- 1e kamer.- Voo1·zitte1·, H. Belpaire, raadsheer waarnmnend
voorzitter.- Ve1·slaggeve1·, H. Delahaye.
- Gelijkltticlende conchtsie, H. Depelchin,
advocaat-generaal. - Pleite1·s, HH. Bayart en De Bruyn.

2e
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3 april 1967.

VOORZIENING IN
CASSATIE.
VoRM.
DrENSTPLIOHTZAKEN.
VERZOEKSCHRIFT WAARBIJ OM DE HERZIENING VAN DE BESLISSING VAN DE
HOGE MILITIERAAD WORDT GEVRAAGD.
VERZOEKSCHRIFT DAT GEEN YOORZIENING VORJYIT.

Is geen voo1·ziening in cassatie het ve1'zoeksclwift waa1'b~j een clienstplichtige ve1'zoekt om de he1'ziening van cle beslissing
van de Hoge Militiemacl (1).
(REMANS.)
ARREST.

ze

KAMER.-

3 april 1967.

1°

WEGVERKEER. INHALEN.
WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 10 DECEMBER 1958, ARTIKEL 21-2, LETTER b.
VERPLIOHTING OM, ALVORENS LINKS
IN TE HALEN, ZICH lfAMELIJK ERVAN
TE VERGEWISSEN DAT GEEN BESTUURDER DIE VOLGT REEDS EEN INHAALMANEUVER BEGONNEN HEEFT.

2°

WEGVERKEER. INHALEN. WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 10 DECEMBER 1958, ARTIKEL 21-2, LETTER b.
VERPLIOHTING OM ALVORENS LINKS
IN TE HALEN, ZIOH ERVAN TE VERGEWISSEN DAT GEEN BESTUURDER DIE
VOLGT REEDS EEN INHAALMANEUVER
BEGONNEN HEEFT. 0MVANG VAN
DEZE VERPLIOHTING.

1° AlvoTens links in te haZen moet ellce
best~tunle1· zich e1·van veTgewissen clat
het mane~tveT zoncle1· gevaa1· lean wonlen
~•itgevoe1·cl en namel~jlc clat geen best~t~t1'
cle1' clie hem volgt 1·eecls een inlwalmaneuve1' begonnen heeft (2). (W egverkeersreglement van 10 december 1958
art. 21-2, b, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 april 1963, art. 8.)

2° De ve1·plichting voo1· cle best~ttwcle1' clie
links een ancle1· voe1·tuig inhaalt zich
BTvan te ve1·gewissen clat geen best~•~wcle1·
die hem volgt 1·eecls een inhaalmaneuveT
begonnen heeft, impliceeTt cle ve1·plichting 1·elcening te hmtclen met de stand
op cle 1·ij baan en met cle snelheid van
cle best~tuTdeT clie volgt (3).

HET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 13 december 1966 door de
Hoge Militieraad gewezen ;
Overwegende dat eiser geen schending
van de wet inroept en zich ertoe beperkt
aan te vragen dat zijn geval opnieuw in
feite onderzocht zou worden ;
Dat zulk verzoekschrift geen voorziening in cassatie uitmaakt ;

(VLAMINCK EN VERBURGH, T. CLYBOUW.)

Om die redenen, verwerpt het verzoekschrift.

ARREST.

3 april 1967. 2e kamer. - Voo1'zitte1·, H. Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter.- Ve1·slaggeve1', Ridder
de Schaetzen. - Gelijlcluiclencle concl~tsie,
H. Colard, advocaat-generaal.
Op dezelfde dag is in dezelfde bewoordingen een arrest gewezen inzake Carmans, op de voorziening ingesteld tegen
een beslissing van de Hoge Militieraad
van 20 december 1966.

(1) Cass., 14 maart 1966 (Bttll. en PAsw.,
1966, I, 903).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 4 oktober 1966 door het Hof
van beroep te Gent gewezen;

I. In zover de voorziening gericht
wordt tegen de beslissing over de strafvordering :
Overwegende dat de eisers, burgerlijke
(2) Raadpl. cass., 14 oktober 1963 (Bull. en
PASIO., 1964, I, 150).

Over het begrip van « bestuurder die volgt ,,
raadplege men cass., 4 februari 1966 (ibid.,
1966, I, 716).
(3) Raadpl. cass., 20 juli 1966 (Bttll. eu
PAsiC., 1966, I, 1407).
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Dat de voorziening derhalve niet ontvankelijk is ;
II. In zover de voorziening gericht
wordt tegen de beslissing over de bm·gerljjke rechtsvorderingen die door de eisers
tegen verweerder zijn ingesteld :
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 1319, 1320, 1322,
1382 en 1383 van het Burgerlijk \Vethoek, II, 154, 155, 189 en 2ll van het
Wetboek van strafvordering, 19, 21 en 22
van het Wegverkeersreglement (km~i~"lk
lijk besluit van 8 april 1954 gewrJzrgd
door koninklijk besluit van 30 aprrl 1963,
artikelen 6, 8 en 9) en van het artikel 97
van de Grondwet, cloonlat het bestreden
arrest, om te beslissen dat het ongeval
volledig toe te schrijven is aan de fout
van etser, verweerder als verdachte vrij
te spreken en de rechter bijgevolg onbevoegd te verklaren on"! kem~is te nomen
van de vorderingen van de ersers als bm·gerlijke partijen, enerzijds afleidt uit een
geheel, samengesteld uit de localisatie ~an
de schade op de autowagen, de verklarmg
van eiser en de getuigenis van Dubuy
dat eiser " zijn verkeersverplichtingen
niet naleefde toen hij een inhalingsbeweging uitvoerde zonder rekening te houden
met de snelheid en de plaats ingenomen
op de rijbaan door een achterligg~r (d.~
autobus van verweerder) aan wre hrJ
plots do weg afsneed " en anderzijds er
l;Jijvoegt dat " do snelheJd gevoerd door
de verdachte (bier verweorder) geen oorzakelijk verband houdt met het ongeval "
om reden dat oiser " inderdaad met doze
snelheid moest rekening houden vooraleer
zijn ~nhalingsbeweging aan te vangen "'
teJ'WiJ l, eeJ'8te oncle?·cleel, mt het procesverbaal n" 2499 van de pohtre van
Knokke del. I augustus 1965 die de verldaring van eiser verva~, en uit het
proces-verbaal van de zrttmg van de
Correctionele Rechtbank te Brugge del.
29 januari 1966 waar doze verklaring..onder eed bevestigd wordt, geenszms bhJkt,
zoals door het bestreden arrest wordt
voorgehonden, " clat Vla~~in?k )tha~s eiser) toegeeft dat toen hrJ z~J_n mhalmgsbeweging zou aanvangen, hrJ de a~rtobus
achteraan zag naderen maar gezren de
grate afstand hij er stellig van overtuigd
was dat hij nog tijd genoeg had om m te
halon en terug rechts op de baan te komen " maar erin het volgencle wordt vermelcl : "Op zeker ogenblik ... haalde ik
een lichte gele vrachtwagen .in ... ; op hetzelfde ogenblik zag ik dat er achter mij

een autobus naderde, maar gezien de
grote afstand enz. "; dat door het opdagen van de achterligger te situeren
vooraleer de inhalingsbeweging werd
aangevangen of to en zij zou aangevangen
worden in plaats van gedurende de mhal.ingsbeweging zelf, het bestreden arrest
de bewijskracht van de bovenvermelde
processen-verbaal en yan de orin vervatte verldaring van erser heeft mrskend
(schending van de artikelen 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek en
II, 154, 155, 189 en 2ll van hot Wetback
van strafvordering) ; tweede oncle?·deel,
door eiser te verwijten « zijn verkeersverplichtingen " niet te .hebben nageleefd zonder deze te precrseren en zonder dat in het verkeersreglement te
vinden is onder andere dat een inhalingsbeweging onderworflen . is aan de
in de bovenvennelde motrvermg gestelde
voorwaarden, het bestreden arrest niet
naar rechte is gemotiveerd (schending
van artikel 97 van de Grondwet) en de
bepalingen over do aquiliaanse ver~nt
woordelijkheid in 't algemeen (artrkelen 1382 en 1383 van het Bmgerlijk Wetbook) en over het inhalen in het verkeersreglement in 't bijzonder heeft geschonden (artikelen 19, 21 en 22 van het Wegverkeersreglement van 8 aprrl 1954, gewijzigd door het koninldijk besluit van
30 april 1963, artikelen 6, 8 en 9); derde
ondenleel, de eisers, in hun v66r de rechter
in boger beroep regelmatig genomen
conclusie gewaD' maakten om de
verantwo'ordelijl~heid van .~ret ongeval
aan verweerder toe te schi'lJVCn - van
de " respectieve snelheid van beide voertuigen ,, namelijk, aan de hand . van
de verklaringen van aile getm~~:en,
" traag " voor de autowagen va~ erser
en " eon schrikwekkende snelherd " of
"razende snelheid "voor de autobus van
verweerder; dat hot bestreden arrest,
door " de snelheid " van verweerder te
weerhouden als zonder oorzakelijk verband zijnde met bet ongeval, zoncler ze
in zichzelf noch bij vergelijking te caracteriseren, de motivering van de conclusies
van de eisers zonder passend antwoord
hoeft gelaten en bijgevolg artikel 97 van
de Grondwet heeft geschonden :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat uit bet in het middel
bedoeld proces-verbaal blijkt dat eiser
niet alleen het volgende verldaarde : '' op
zeker ogenblik ... haaldo ik een lichte
gele vrachtwagen in, die voor ~j reed
en merkelijk van snelherd vermmderde ;
op hetzelfde ogenblik zag ik dat er achter
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mij een autobus naderde, maar gezien
de grote afstand ... >> doch, ter verduidelijking, er bijvoegde : " gezien de grote
afstand was ik er stellig van overtuigd,
en zo was het, dat ik tijd genoeg had
om in te halen en terug rechts op de baan
te komen; ik deed mijn linkerrichtingsaanwijzer werken, reed naar het midden
van de baan om zoals gezegd in te halen ... >>;
Overwegende dat het arrest, door vast
te stellen dat eiser toegeeft dat, toen hij
zijn inhaalbeweging zou aanvangen, hij
de autobus achteraan zag naderen, aan
gezegde verklaringen geen met hem bewoordingen onverenigbare 11itleg gegeven
heeft, en derhalve de bewijskracht van
de akten die ze inhouden niet heeft geschonden;
Dat d{t onderdeel van het middel feitelijke grondslag mist ;

Dat dit onderdeel van het middel
feitelijke grondslag mist ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eisers in de kosten.
3 april 1967. - 2e kamer. Voo1·zitte1·, H. Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter.- Ve1•slaggever, Ridder
de Schaetzen. - Gelijkluiclenrie conclusie,
H. Co lard, advocaat-generaal. - Pleite1·s,
HH. Dassesse en Van Ryn.

2e

3 april 1967.

1°

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZA,KEN. STRAFVORDERING.- SCHENDING VAN DE RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. MIDDEL HIERUIT AFGELEID
DAT DE RECHTER IN HOGER BEROEP
UITSPRAAK HEEFT GEDAAN NIETTEGENSTAANDE EEN VRAAG OM UITSTEL. BEWERING NIET GESTAAFD DOOR DE
PROCESSTUKKEN. MIDDEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG MIST.

2°

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. STRAFVORDERING. MIDDEL HIERUIT AFGELEID DAT DE EERSTE
RECHTER GEEN ANTWOORD HEEFT VERSTREKT OP DE VOOR HEM GENOMEN
CCNCLUSIE. MIDDEL DAT NIET VOOR
HET EERST A,AN HET HOF KAN ·wORDEN
VOORGEDRAGEN.

l

M.ist feitelijke g?'ondslag het middel
hienlit afgeleid, dat de 1·echter in hoge1'
beTOe1J uitspmak !weft gedaan niettegenstaande een V?'aag om ~iitstel teneincle
het clossie1· te kunnen maclplegen, tenv~jl
~lit geen p?'ocesstulc, wam·o1J het H of
acht ve1·mag te slaan, blijlct dat een V?'aag
om uitstel v66r of tijdens rle terechtzitting
geformuleenl wenl ( l).

Over het tweede onderdeel
Overwegende dat artikel 21-2, b, van
het verlm~rsreglement aan de bestuurder
oplegt, alvorens in te halen, er zich van
te vergewissen dat het maneuver zonder
gevaar kan uitgevoerd worden en inzonderheid dat geen enkel, bestum·der die
hem volgt reeds een inhaalmaneuver
begonnen heeft ;
Overwegende dat de vaststelling van
het arrest dat eiser, vooraleer zijn inhaalm.aneuver aan te vangen, geen rekening
gehouden heeft met de snelheid en de
plaats van de achterligger op de rijbaan
en dat hij plots aan deze laatste de weg
afsrieed, onderstelt dat. de bestuurder die
hem volgde reeds een inhaalmaneuver
begonnen had;
Dat het arrest derhalve wettelijk heeft
kunnen beslissen dat eiser zijn verkeersverplichtingen niet heeft nageleefd en dat
hij aansprakelijk is voor het ongeval ;
Dat dit onderdeel van het middel niet
kan worden aangenomen ;

KAMER. -

0

Over het derde onderdeel
Overwegende dat de cisers in hun
conclnsie deden gelden dat het ongeval
te wijten was aan de overdrevcn sneHJ.Cid
van verweerder ;
Overwegende dat het arrest die conclusie passend beantwoordt door erop
te wijzen dat de door verweerder gevoerde sneHJ.Cid geen oorzakelijk verband
houdt met het ongeval omdat eiser met
deze snelheid moest rekening houden
vooraleer zijn inhaalmaneuver te beginnen;
CASSA'l'IE,

1967. -

30

2° Kan niet voo1· het eerst aan he.t Hof
worden vo01'geclTagen het midclel afgele/d
him·uit, rlat cle eerste rechte1· geen antwoonl -!weft verst1·ekt op de voo1· hem
genomen conclusie (2).

(1) Cass., 23 juni 1958 (Bull. en PAsiO.,
1958, I, 1191); raadpl. cass., 15 juni 1964
(ibid., 1964, I, 1108).
(2) Cass., 16 maart 1964 (Bull. en PAsiC.,
1964, I, 763).

930 -(SABBE, T. VERHAEGHE DE NAEYER
EN LITISOONSORTEN.)

niers. - Gel~jkluidende conclusie, H. Colard, advocaat-generaal.
Pleite?',
H. Schepens (van de balie te Brugge).

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 25 januari 1967 door het Hof
van beroep te Gent gewezen;

I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de strafvordering :
Over het eerste 1-rliddel, afgeleid uit de
schending van de rechten van de verdediging, doonlat het arrest uitspraak
gedaan heeft, niettegenstaande de vraag
van eiser strekkende tot het bekomen
van een uitstel van de zaak, om het dossier in te zien :
Overwegende dat uit geen stuk waarop
het Hof vermag acht te slaan blijkt dat
eiser een vraag tot uitstel, hetzij v66r
de terechtzitting, hetzij in de loop ervan
geformuleerd heeft ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet, doonlat hot arrest eiser uit
hoofde van uitgifte van drie checks zonder dekking veroordeelt, te1·wijl hot vonnis van de Correctionele Rechtbank te
Brugge de verweermiddelen van eiser
aangehaald in een regelmatig neergelegd
geschrift niet beantwoordt :
Overwegende dat hot middel hieruit
afgeleid dat de eerste rechter niet heeft
geantwoord op de conclusie die v66r
hem werd genon<en, niet voor de eerste
maal v66r hot Hof mag worden voorgesteld;
Dat het nliddel niet ontvankelijk is ;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en
dat de beslissing overeenkomstig de wet
is;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de door verweerders tegen eiser ingestelde burgerlijke vorderingen :
Overwegende dat eiser geen bijzonder
middel inroept ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
3 april 1967. - 2 8 kamer. VooJ·zitte?', H. Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter.- Ve?"slaggeve?', H. Ger-
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1°

VOORZIENING IN CASSATIE.
PERSONEN BEVOEGD 0111 EEN OASSATIEBEROEP IN TE STELLEN. STRAFZAKEN. BuRGERLIJKE REOHTSVORDERING. VOORZIENING IN OASSATIE
VAN EEN BURGERLIJKE PARTIJ TEGEN
DE BESLISSING GEWEZEN OP DE BURGERLIJKE REOHTSVORDERING, vVELKE
DOOR EEN ANDERE BURGERLIJKE PARTIJ
INGESTELD
IS TEGEN DE
BEKLAAGDE-VERWEERDER. GEEN GEDING HANGENDE TUSSEN DIE BURGERLIJKE PARTIJEN. NIET ONTVANKELIJK OASSATIEBEROEP.

2°

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. STRAFZAKEN. VRIJSPRAAK. 0MSTANDIGE OONOLUSIE VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ. DuBBELZINNIG ANTWOORD. NrnT
J\fET REDENEN OJVIKLEDE BESLISSING.

1° Niet ontvankelijk is het cassatiebemep
dom· een btwge?'lijke pm·tij ingesteld
tegen een ande1·e bw·ge?"lijke pm·tij waarrnede zij geen gecling hangende had voo1·
de feitenrechter en te wie?' voo?"clele de
best?·eden beslissing geen enkele vemo7'deling ten laste van de eisende ]Xtrtij
ttitspreekt ( 1).
2° Is niet ?'egelrnatig met ?'eclenen ornkleed
de beslissing die, in ham· antwooTd
op cle conclttsie van de bu1·gerlijke pctTtij
die zich op wel bepaalcle feiten be1·oept
orn de aanspmkelijkheid van beklaagcle
te bew~jzen, in het onzekere laat of cleze
feiten al clan niet bewezen zijn, clan wel
of zij, bewezen zijnde, geen fout uitrnaken die de oorzaak van het ongeval
ts geweest (2).
(OALLANDT, T. ROBYN.)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
(1) Oass., 28 oktober 1957 (Bull. en PA-

sro., 1958, I, 190); verg. cass., 8 oktober
1965 en 9 mei 1966 (ibid., 1966, I, 181 en
1136) en 6 februari 1967, sttp?'a, biz. 692.
(2) Oass., 16 mei 1966 (Bttll. en PASIO.,
1966, I, 1171) en 6 juni 1966 (ibid., 1966,
I, 1278); 27 september 1966, supra, biz. 128.

-931arrest, op l l oktober 1966 door het Hof
van beroep te Gent gewezen ;
Overwegende dat de voorziening gericht is tegen " al de beschikkingen van
het arrest op burgerlijk gebied";
Dat de voorziening slechts ontvankelijk is in zover zij gericht is tegen de beslissing over de door eiser tegen verweerder ingestelde burgerlijke vordering, en
niet in zover zij gericht is tegen de beslissing over de door een andere partij tegen
verweerder ingestelde burgerlijke verdering;
Over het middei afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 418 en 420 van het Strafwetboek,
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek
en 259 van het algemeen reglement voor
de arbeidsbescherming, cloonlat het bestreden arrest, na betichte te hebben
vrijgesproken van de betichting aaa eiser
onvrijwillige slagen en verwonctingen te
hebben toegebracht, de strafrechter onbevoegd heeft verklaard OlTJ. over de vordering van eiser uitspraak te doen, om
reden dat het bewijs niet werd bijgebracht dat een fout of onvoorzichtigheid
vanwege de beklaagde aan de grondslag
lag van het ongeval, dat meer bepaald
niet met de vereiste zekerheid vaststond
dat de beklaagde, in strijd met de ontvangen onderrichtingen, een werk bevolen of toegelaten had, waarvan hij wist
of weten moest dat de uitvoering voor
eiser enig gevaar kon opleveren, te?·wijl
deze beschouwing geen afdoend antwoord
uitmaakt, zoals vereist door artikel 97
van de Grondwet, op de conclusie door
eiser v66r het hof van beroep genomen,
waarin deze liet gelden : 1° dat nit de
verklaring van Pil bleek dat op de palen
niet m.ocht worden geklauterd zolang
gezegde Pil dam·toe het bevel niet had
gegeven na de stroom. te hebben onderbroken, 2o dat nit de verklaring van
V erschaete bleek dat deze aan betichte
het bevel had gegeven te wachten tot
Pil ter plaatse was om de werken op de
palen te beginnen, en dat niettemin betichte op eigen initiatief de werken op
de palen deed uitvoeren, 3° dat nit de
verklaringen van betichte zelf bleek dat
hij aan eiser bevel gaf een steunijzer op
een elektriciteitspaal te monteren en dat
hij naliet de veiligheidstestdraad over
de draden te werpen omdat hij dacht
dat de stromn. afgesneden was, 4° dat
betichte naliet alvorens zijn bevelen te
geven, zich ervan te vergewissen dat de
uitvoering ervan niet schadelijk was voor
personen of voor zaken en 5° dat betichte
de voorschriften van artikel 259 van het

algemeen reglement voor de arbeidsbescherming niet in acht had genomen :
Overwegende dat eiser in zijn conclusie
voor het hof van beroep de in het middel
aangehaalde verklaringen en omstandigheden inriep om de aansprakelijkheid van
verweerder voor het ongeval aan te tonen; dat het bestreden arrest deze stelling verwerpt door op de in het middel
overgenomen redenen te stecmen ;
Overwegende dat het arrest aldus in
hot onzekere laat of het heeft willen beslissen dat het bewijs van de door eiser
ingeroepen omstandigheden niet geleverd
was, dan wel of, zelfs indien die omstandigheden bewezen waren, het bewijs niet
werd geleverd dat zij aan de grondslag
liggen van het ongeval ;
Dat deze onzekerheid in de motivering
het Hof niet toelaat zijn controle nit te
oefenen;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, doch enkel in zover het uitspraak doet over de door eiser tegen verweerder ingestelde burgerlijke vordering
en over de kosten ervan; 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 het Hof van beroep
te Brussel.
3 april 1967. - 2e kamer. - Voo?'zitte?'; H. Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter.
Ve?·slaggeve?',
H. Wauters. Gelijklt~iclencle conchtsie,
H. Co lard, advocaat-generaal.

ze

KAl\'I:ER. -

3 april 1967,

1° WEGVERKEER.- VERKEERSONGEVAL. - VERMOEDELIJKE DADER DIE
TEKENEN VAN DRONKENSOHAP OF INTOXIOATIE DOOR ALCOHOL VERTOONT.
- WEIGERING ZONDER WETTIGE RED EN
EEN BLOEDPROEF TE LATEN VERRIOHTEN. TOEPASBAAR MAXIJ\~Ul\~ VAN
DE GELDBOETE,
2° CASSATIE. - OMVANG. - STRAFZAKEN.- 0NW'ETTELIJKE GELDBOETE.
- GEHELE VERNIETIGING.
1° De ve?'11weclelijlce clade?' van een ve?·kem·songeval, clie tekenen van intoxicatie door
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alcohol of d?'onkenschap ve1·toont en zonder wettige ?'eden weige?'t een bloedp?·oef
te laten ve1·richten, mag, bij afwezigheid
van he?'lwling, niet wm·den gestraft met
een geldboete van mee1' dan 100 jTanlc.
(Wet van 1 augustus 1899, gewijzigd
en bijgewerkt bij de wet van 15 april
1958, art. 2-3 en 4bis.)
2° De ve1·nietiging wegens omvettelijkheid
van de wegens een misd1·ijj ~~itgesprolcen
geldboete tegelijk met het verval van het
?'echt tot bestu1·en, voo?'zien bij ct?'t-i..
Jcel 2-7 van de wet van 1 attg~tsttts 1899,
gewijzigd en bijgeweTkt bij de wet van
15 ap1·~l 1958, st?'elct zich ttit tot de gehele
we{Jens dit misd?·ijf ttitgesp?·olcen ve?·oo?'deling ( l).
(TULPIN.)
ARREST.

RET HOF;- Gelet op het bostreden
vonnis, op 20 oktober 1966 in hager
beroep gewezen door de Corroctionelo
Recht bank te Brugge;
Over het middel am.btshalve afgeleid
uit de schending van artikel 4bis, lid 2,
van de wet van 1 augustus 1899 houdende
herziening van de wetgeving en van de
reglernenten op de politie van het vervoer, gewijzigd door de wet van 15 april
1958 :
Overwegende dat artikel 4bis, lid 2,
van voonnelde wet bepaalt : « Hij die
zonder wettige reden weigert de bloedproef te laten verrichten wordt gestraft
met de in artikel 2-3 en 2-7, § 2, 2°,
bepaalde straffen " ; dat artikel 2-3 een
gevangenisstraf van acht dagen tot een
m.aand en een geldboete van 26 frank
tot 100 frank, of een van die straffen
voorziet, en dat artikel 2-7, § 2, 2°, een
verval van het recht een voertuig te besturen voorziet voor een duur van ten
m.inste acht dagen en ten hoogste zes
m.aanden;
Overwegende dat het bestreden vonnis
eiser veroordeelt tot een geldboete van
200 frank, met verval van het recht een
voertuig te besturen voor een duur van
een maand, om, telastlegging B, zonder
wettige reden geweigerd te hebben de
bloedproef te laten verrichten, wanneer
in zijnen hoofde indicii'm van dronkenschap of intoxicatie voorhanden waren ;
(1) Cass,, 25 januari en 6 februari 1967,
S1tpra, biz. 645 en 681.

Overwegende dat de uitgesproken
geldboete van 200 frank aldus het door
de wet bepaalde rnaxim.um overschrijdt;
Overwegende dat het verval van het
recht een voertuig te besturen een bestanddeel is van de straf; dat de onwettelijkheid van de uitgesproken geldboete de
gehele straf treft ;
En overwegende, wat betreft de veroordeling uitgesproken uit hoofde van
de telastlegging A, dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvonnen werden nagelee±cl en
:tat do beslissing overeenkom.stig de wet
IS;

Om. die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, in zover het eiser veroordeelt
uit hoofde van de telastlegging B tot
eon geldboete van 200 frank en tot het
verval van hot recht een voertuig te
besturen voor eon duur van een 1naand,
en in zover hot uitspraak doet over de
kosten ; verwerpt de voorziening voor
het overige ; beveelt dat van dit arrest
n1.elding zal gmnaakt worden op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt eiser in de helft van de
kosten ; laat do overige kosten ten lasto
van de Staat ; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de Correctionele Rechtbank
te Gent, zetelende in hager beroep.
3 april 1967. - 2e kam.er. Voo?'zitte?', H. Louveaux, raadsheer waarnem.end voorzitter.- Ve?'slaggeve?', H. Gerniers. - Gelijlcl~tidende conclttsie, H. Colard, advocaat-generaal.
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3 april 1967,

1° CASSATIEMIDDELEN.- STRAFZAKEN, MID DEL DAT EEN TEGENSTRI.TDIGHEID IN DE REDENEN AANVOERT. REDENEN WAARIN GEEN
TEGENSTRI.TDIGHEID SCHUILT. -MIDDEL DAT FEITELI.TKE GRONDSLAG MIST.

2° VOORZIENING IN CASSATIE. NEERLEGGING VAN EEN MEMORIE. STRAFZAKEN.- DEFINITIEVE VEROORDELING OP DE STRAFVORDERING EN
NIET DEFINITIEVE OP DE BURGERLI.TKE
RECHTSVORDERING. VoORZIENING
VAN BEKLAAGDE TEGEN BEIDE BESLISSINGEN. BEKLAAGDE DIE AFSTAND
DOET VAN ZI.TN VOORZIENING TEGEN
DE TWEEDE BESLISSING. DOOR DE

-933HURGERLIJKE
PARTIJ
:NEERGELEGDE
MEMORIE. 0NTVANKELIJKE MEMO·
RIE. -KosTEN.

1° Feitel1(jke gronclslag mist het miclclel clat
aanvoe1·t clat e1' in de 1·eclenen een tegenSt1'ijcligheicl schuilt die de best1'eden beslissing niet bevat ( 1).

2° H' annee1· de belclaagcle, die clefinitief
op de stmjvo1·cle1'ing en biJ' voo1Taacl op
de btwge1'lij lee Techtsvo1'Cle1'ing wonlt
ve1·oonleelcl, tegen beicle beslissingen een
cassatievoo1'ziening instelt, is, zelfs inclien
hij afstand cloet van z~jn voo1·ziening
tegen cle tweecle beslissing, cle btwge1'lij lee pa1·tij ontvanlcelij 7c om een nwnw1·ie
van cmtwoonl op cle vom·ziening nem· te
leggen; zo cleze wonlt vMwo1·pen, vctllen
cle kosten van cle memo1'ie ten laste van
eise1· (2).
(NEIRYNOK, T. LANDSBOND DER OHR1STELIJKE MUTUALITEITEN EN CLAEYS.)

ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 12 december 1966 door het
Hof van beroep te Gent gewezen;

I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de strafvordering :
Overwegende dat de voorziening beperkt is tot de veroordeling wegens de
telastlegging A ;
Over het middel afgeleid uit de schending van artikel 97 van de Grondwet,
ee1•ste onde1'cleel, cloo1·clat het bestreden
arrest eerst beslist dat eiser "niets had
gezien " en verder aanneemt " dat hij
en ook zijn mederij dende Suttels heiden
een rood Iicht zagen ,, wat tegenstrijdig
is ; tweede oncle1·cleel, cloo1'clat het arrest
eerst beslist dat het slachtoffer met zijn
scooter op de gelijkgrondse berm aangereden werd, en verder de verklaring
van getuige Suttels aanneemt, volgens
welke eiser op het uiterste rechter gedeelte van het asfalt reed, wat evenzeer
tegenstrijdig is; en cloorclat deze tegen-

(1) Oass., 26 september 1966 en 9 februari
1967, sup1·a, blz. 120 en 729.
(2) Oass., 31 oktober 1966, SUJn·a, blz. :303.

strijdigheden en dubbelzinnigheden het
Hof niet toelaten zijn controle uit te
oefenen en met een gebrek aan motivering
gelijkstaan :
"\Vat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, wanneer het arrest
beslist dat eiser "niets had gezien ,, het
daardoor niet bedoelt dst eiser geen rood
licht had gezien, maar enkel dat eiser
niets had gezien van hetgeen twee andere,
per auto rijdende getuigen duidelijk hadden waargenomen, namelijk dat het
slachtoffer met zijn scooter, buiten de
baan, op de gelijkgrondse berm v66r
het huis nr 28 stilstond;

V•Tat het tweede onderdeel betreft
Overwegende dat, zo hot arrest de
verklaring van getuige Suttels vermeldt,
volgens welke eiser op het Ttiterste rechter
gedeelte van het asfalt reed, hot evenwel
die verklaring niet beamnt, vermits het
uitdruld,elijk vaststelt dat het slachtoffer, buiten de baan, op de gelijkgrondse
bern< stilstond op 't ogenblik van de
aanrijding en dat uit de sehets van de
rijkswacht blijkt dat op dit ogenblik het
voertuig van eiser " te paard , reed op
de rechterrand van de baan ;
Dat het middel derhalve feitelijke
grondslag mist ;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschn)ven rechtsvonnen werden nageleefd en
dat de beslissing overeenkomstig de wet
is;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de burgerlijke
vordering van de Lanclsbond der christelijke mutualiteiten :
Overwegende dat eiser geen bijzonder
middel aanvoert ;
III. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de burgerlijke
vordering van Norbert Claeys :
Overwegende dat eiser afstand doet
van zijn voorziening ;
En overwegende dat, indien de voorziening ware ingewilligd geweest, de
vernietiging van de beslissing over de
strafvordering de vernietiging van de
niet definitieve beslissing over de verdering van de burgerlijke partij Norbert
Claeys zou medegebracht hebben, zodat
de door die partij neergelegde memorie
ontvankelijk is ;
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Om die redenen, decreteert de afstand
van de voorziening in zover zij gericht
is tegen de beslissing over de bm'gerlijke
vordering van Norbert Claeys; verwerpt
de voorziening voor het overige ; veroordeelt eiser in de kosten, daarin begrepen
die van de memorie neergelegd door
Norbert Claeys.
3 april 1967. 2e kamer. - Vool'zitter, H. Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter.
Ver·slaggever·,
H. Naulaerts.- Gel~jkluiclencle conclusie,
H. Colard, advocaat-generaal.- Pleiter·s,
HH. De Meester en Belpaire (van de
balie bij het Hof van beroep te Gent),
en Simont.

2e KAl\1ER. -

3 april 1967,

ARBEIDSONGEVAL. UrTVOERING
VAN DE ARBEIDSOVEREENKOl\1ST. BEGRIP.- 0NDERSOHEID TUSSEN HET
ARBEIDSONGEVAL EN HET OP DE WEG
NAAR EN VAN HET vVERK OVERK0l\1EN
ONGEVAL.

Uit cle omstancligheicl clat het ongeval,
waar·van een wer·knemer· het slachto tfer·
is, plaatshad ter·wijl hij door zijn wer·kgever· naar· cle plactts van het wer·k wenl
ver·voercl, maar· toen hij zich niet onder
het gezag, cle leicling en het toezicht van
cle wer·kgever· bevoncl, mag de rechter
wettelijlc afleiclen clat het ongeval niet
over·komen is in cle loop van cle ttitvoering
van cle arbeiclsover·eenlcomst en geen
ar·beiclsongeval is cloch een ongeval overlcomen op de weg naar· en van het
wer·k (1). (Gecoordineerde wetten van
28 september 1931, art. I, lid 1 en 6.)
(il'IAES EN PERSONENVENNOOTSOHAP l\UTIT
BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID VAN
LAERE, T. LEA VEROA,UTEREN, WEDUvVE
DE OAUWER, EN LITISOONSORTEN.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 22 oktober 1966 door het Hof
van beroep te Gent gewezen ;
(1) Raadpl. cass., 27 februari 1956 (Bull.
en PAsrc., 1956, I, 665); 19 juni 1959 (ibid.,
1959, I, 1073) en 9 januari 1964 (ibid., 1964,
I, 480),

Overwegende dat de voorziening beperkt is tot de beslissing over de burgerIijke rechtsvorderingen die door de verweerders zijn ingesteld ;
I. In zover de voorziening gericht
wordt tegen de beslissing over de burgerIijke rechtsvorderingen die ingesteld zijn
door : l 0 Maria De Wilde, als voogdes
en wettige beheerster van de minderjarigen Jean Cap en Francky Cap,
2° Maria Kegels, weduwe Van Bogaert :
Overwegende dat de eisers verklaard
hebben afstand te doen van hun voorziening;

II. In zover de voorziening gericht
wordt tegen de beslissing over de burgerIijke rechtsvorderingen die door de overige verweerders zijn ingesteld :
Over het eerste en het tweede middel,
afgeleid, het eerste, nit de schending van
de artikelen I en 19 van de wetten op
de vergoeding van de schade, spruitende
uit de arbeidsongevallen, gecoordineerd
bij het koninklijk besluit van 28 september 1931, voormeld artikel 19 gewijzigd door artikel 10, 1°, van de wet van
10 juli 1951 en door het enig artikel van
de wet van l l juni 1964, van de artikelen I en 2 van de besluitwet van 13 decem.ber 1945 betreffende de vergoeding
van de schade, spruitende nit ongevallen
die zich op de weg naar of van het werk
voordoen, en 97 van de Grondwet, doO?'dat het b,estreden arrest beslist heeft dat
al de vorderingen van de burgerlijke
partijen ontvankelijk zijn, op de grand
dat het vervoer niet als een integrerend
deel van de uitvoering van het arbeidscontract kan worden aangezien, clit zoncler
evenwel te antwoonlen op het verweer
van de conclusie, namens de eisers v66r
het hof van beroep regelmatig genomen,
waardoor de eisers hebben bctoogd
dat het ongeval, ofschoon materieel op
de weg van en naar het werk gebem'd,
nochtans plaatsgreep in de loop van de
uitvoering van de arbeidsovereenkomst
en aldus als een arbeidsongeval diende
beschouwd te worden, en ter staving van
deze stelling hebben aangevoerd dat de
fuma Van Laere verplicht was het vervoer te leveren en de werkliedcn het
rccht hadden de uitvoering ervan te
eisen als deel uitmakendc van de bezoldiging die hun toekomt ingevolge het
arbeidscontract, daar dit voordeel dan
toch een n1eerwaarde van betaling beheist, en dat in deze bijzondere mnstandigheden het vervoer van haar werklieden door de firma Van Laere een integrerend deel van de arbeidsovereenkomst

935uitmaakte ; het tweecle, nit de schending
van artikel I van de wet van I 0 maart
I900 op de arbeidsovereenkomst, van
de artikelen I en I9 van de wetten op de
vergoeding van de schade, spruitende uit
de arbeidsongevallen, gecoordineerd bij
het koninklijk besluit van 28 september
I93l, voormeld artikel 19 gewijzigd door
artikel IO, I 0 , van de wet van IO juli
I95I en door het enig artikel van de wet
van II j1-mi I964, van de artikelen I en 2
van de besluitwet van I3 december I945
betreffende de vergoeding van de schade,
spruitende nit ongevallen die zich op de
weg naar of van het werk voordoen, en
97 van de Grondwet, cloonlat het bestreden arrest beslist heeft dat het vervoer
van haar werklieden door de firma Van
Laere niet als cen integrerend deel van
de uitvoering van het arbeidscontract
kan vvorden beschouwd en derhalve dat
al de vorderingen van de burgerlijke
partijen ontvankelijk zijn, om de redenen " dat er geen gronden zijn om aan te
nemen dat de werkgever bij het ongeval
over enig toezicht, al weze het virtueel,
over de betrokken werknemers beschikte,
en dat zij tijdens de rit in geen enkel
opzicht onder het gezag of de leiding van
de werkgever waren maar aileen facultatief en naar eige~l vrije wil gebruik
hebben gemaakt van een voorcleel clat
hun werd geboden in verband met een
bewezen dienst die met het eigenlijke
werk niets gemeen heeft en waarvan
zij slechts konclen genieten tijdens een
periode die de aanvang van de eigenlijke
werkprestaties voorafging en zelfs niet
tijclens een tijdelijke schorsing van hun
verplichtingen ,, teTwijl, enerzijds, het
tegenstrij dig is aan to nemen clat het
vervoer van zijn werklieden door de
werkgever een voordeel is in verband
m.et een bewezen dienst, en claarna te
verklaren dat clit voordeel met het eigenlijke werk niets gemeen heeft, anderzijds, het verkeerd is het begrip van de
arbeiclsovereenkomst te beperken tot de
plaats en de tijd van de uitvoering van
het work, en de beslissing die op deze
tegenstrijclige of verkeerde gronden rust
niet regelmatig met redenen omkleed is :
Overwegencle dat het arrest erop wijst
dat op " de clag van het ongeval de vervoerde arbeiders de werf waar zij te
werk gesteld werden nog niet hadden
bereikt; dat zij .voor de dum· van de
reis niet werden betaald, dat het hun
vrijstond al clan niet gebruik te maken
van het ter beschikking gestelde vervoermiddel en eventueel in de loop van de
reis de camionet te verlaten om met

eigen middelen de werf op het vastgestelde uur te bereiken " ;
Dat de rechter uit deze vaststellingen
wettelijk heeft kunnen afteiden dat op
het ogenblik van het ongeval de bedoelde werknemers zich niet onder het
toezicht, al weze het virtueel, van de
werkgever bevonden en dat zij tijdens
de rit in geen enkel opzicht onder hot
gezag of de leiding van de werkgever
waren, dat, derhalve, het ongeval zich
niet tijdens de mtvoering van de arbeidsovereenkomst heeft voorgedaan en geen
werkongeval was;
Dat het arrest aldus de in het eerste
middel bedoelde conclusie passend beantwoordt en zijn beslissing niet uitsluitend
st.eunt op plaats- en tijdsomstandigheclen
van de uitvoering van het werk maar ook
op het feit dat de reis per auto niet verplicht was en dat de werklieden niet
werden betaald voor de duur ervan ;
Overwegende dat, in zover het tweede
middel een tegenstrijdigheid in de motieven van hot arrest aanhaalt, het clienaangaande niet ontvankelijk is daar bet
een overbodige beschouwing van het
arrest becritiseert ;
Dat de middelen niet kunnen aangenOinen worden ;
Om die redenen, decreteert de afstand
van de voorziening in zover zij gericht
wordt tegen de beslissing over de burgerlijke rechtsvorcleringen die ingesteld zijn
door : I 0 Maria De Wilde, als voogdes
en wettelijke beheerster van de minderjarigen Jean Cap en Francky Cap,
2° Maria Kegels, weduwe Van Bogaert ;
verwerpt de voorziening voor het overige ; veroorcleelt de eisers in de kosten.
3 april I967. - 2e kamer. - VooTzitte1', H. Louveaux, raadsheer waarnemencl voorzitter.- Ve1·slaggeveT, Ridder
de Schaetzen. - Gelijlcluiclencle concl~tsie,
H. Colarcl, advocaat-generaal.- Pleite1',
H. DeBruyn.
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CASSATIEMIDDELEN.

STRAFZA-

KEN. MIDDEL DAT EEN GEMIS AAN
ANTWOORD OP EEN VERWEERMIDDEL
INROEPT. PASSEND ANTWOORD. MIDDEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG
MIST.

F eitelij lee g1·onclslag mist het miclclel clat
cle Techte1' ve1·wijt geen antwoorcl te lwbben

-936verstrekt op een veJ'WeeJ·middel, wanneer
dit in de best1·eden beslissing passend
is beantwoord (1).
(SOHOUPPE, T. CASTILLON,)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 5 november 1966 door het Hof
van beroep te Brussel gewozen ;
I. In zover de voorziening gericht
wordt tegen de beslissing over de tegen
eiser ingestelde strafvordering :

Over het middel afgeleid uit de sohending van artikel 97 van de Grondwet en,
voor zoveel als no dig, van de artikelen 491
en 505 van het Strafwetboek, doonlat het
bestreden arrest eiser veroordeelt wegens
de betichting B te zijnen laste gelegd,
dit is, een vrachtwagen Daf, verkocht
door de naamloze vennootschap Etablissements Schoenaerts en Reval onder
voorbehoud van eigendom aan de twee
eerste betichten, vader en zoon Troyekens, geheeld te hebben, alhoewel hij in
zijn conclusie ontkende ooit de werkelijke verhouding tussen de eerste twee
betichten, vader en zoon Troyekens, en
gezegde naanlloze vennootschap gekend
te hebben, en dus onwetend was gebleven
van dit voorbehoud van eigendom, on
die veroordeling op geen enkel controleerbaar element steunt waaruit zou blijken dat hij, in strijd met wat eiser aanvoerde, kennis zou hebben gehad van
de factuur van verkoop die dat voorbehoud van eigendom vermeldde, tenvijl
ook de motivering van bet arrest behept
is met tegenstrijdigheid, minstens met
dubbelzinnigheid, vermits het arrest
insgelijks aanneemt dat eiser onvoorzichtig is geweest door niet onmiddellijk
inzage to netnon van die verkoopsfaotuur,
wat veronderstelt dat hij die factuur
met de vermelding die erop sto11d niet
ingezien heeft, hetgeen zijn kwade trouw
uitsluit, kwade trouw die aileen bewezen
zou zijn geweest indien eisor werkelijk
van die fact,uur had kennis gekregen :

voorbehouden zijn; 2° dat op de factuur
van aankoop door Petrus Troyekens te
lezen staat dat de aankoop het voorwerp
uitmaakt van een financiering; 3° dat
vader en zoon Troyekens verklaarden
dat eiser zich zou bezig houden met de
verdere afbetalingen met betrekking tot
de wagen ; 4° dat de kwade trouw van
eiser blijkt nit zijn verklaring en dat
om consequent te zijn met zijn eigen
stelling hij op zijn hoede moest zijn en
onmiddellijk inzage nemen van de faktuur met vermelding van de financiering;
Overwegende dat hot arrest nit doze
elementen kon a:fleiden dat eiser op de
hoogte was van het voorbehoud van
eigendom toen hij de wagen van Troyekens aankocht, zelfs indien hij van de
factum' van aankoop geen kennis had ;
Dat hot arrest alzo, zonder tegenstrijdigheid of dubbelzinnigheid, de in het
middel bedoelcle conclusie passend beantwoordt;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvornlen werden nageleefd en
dat de beslissing overeenkomstig de
wet IS;
II. In zover de voorziening gericht
wordt tegen de beslissing over de tegen
eiser ·ingestelde burgerlijke vordering :
Overwegende dat eiser geen bijzonder
middel inroept ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
3 april 1967. 2 8 lmmer. VooJ'zitter, H. Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter.- VeJ·slaggeveJ', Ridder
de Schaetzen. - Gelijkhticlende conclusie,
H. Colard, aclvocaat-generaal.- Pleite1·s,
HH. Van Leynseele en Van Heeke.

2e KAl'IIER.- 3 april 1967.

Overwegende dat het arrest crop wijst :
1 o dat eiser, als valnnan, zich eraan nloest
verwachten dat een vrachtwagen van
grote waarde niet volledig zou afbetaald
zijn en het eigendomsrecht ten voordele
van een financieringsmaatschappij zou

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- STRAFZAKEN. -BURGERLIJKE VORDERING. - VEROORDELING. - VERWEER VAN BEKLAAGDE
NIET PASSEND BEANTWOORD. - NrET
MET REDENEN Ol'IIKLEDE BESLISSING.

(1) Cass., 31 oktober 1966, supra, biz. 289.

Is niet J'egelmatig met J•eclenen omkleecl
de beslissing, waa1·bij beklaagde wonlt

-937veroo1·deeld tot het he1·stel van cle cloo1·
cle b~wge1·Zij lee pm·tij aangevoe1·cle schacle
wegens inkomstenvedies, zoncle1· passe'ncl
te antwoo1·clen op cle conchisie van de
beklaagcle, clie betoogcle clat cle b~wger
lij lee partij niet bewees noch dat zij
dergelijk verlies had geleden, noch clat
haa1' inlcomsten het in het cleslctmdigenverslag ve1·melde bedmg oversclweden ( 1).
(Grondwet, art. 97.)
(VAN VAERENBERGH, T. PIATTI.)

ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 30 november 1966 door het
Hof van beroep te Brnssel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 1315 en 1382 van
het Burgerlijk vVetboek en 97 van de
Grondwet, doonlat het bestreden arrest
eiser, die op straf- en burgerlijk gebied
aansprakelijk verklaard ·werd voor de
schadelijke gevolgen van een verkeersongeval waarvan verweerder het slachtoffer geweest was, veroordeeld heeft om
aan verweerder een schadevergoeding te
betalen van 1.853.262 frank, en deze veroordeling gestennd heeft op het feit dat
de n:1ateriele schade wegens tijdelijke
werkonbekwaamheid van verweerder
moest berekend worden op grond van de
vermindering van zijn jaarlijkse beroepsinkomsten die, bij gebrek aan vaststaande en overtnigende beoordelingselementen, op 600.000 frank dienden geschat te worden, teTw~jl, eerste onclerdeel,
eiser in zijn conclnsie staande gehonden
had : 1° dat het niet bewezen was dat de
tijdelijke werkonbekwaamheid een invloed zou gehad hebben op de inkon:lSten
van verweerder, 2° dat verweerder het
bewijs niet leverde van de belastingen
die hij betaald had op zijn inkomsten
en zelfs geen afschrift van zijn belastingaangifte voorlegde, 3° in snbsidiaire orde
dat alleszins nit het deslumclig verslag
van de heer Pierard, bedrijfsrevisor, bleek
dat de gemicldelde inkomsten van verweerder 348.674 frank per jaar beliepen
en dat bijgevolg de gebeurlijke schade
wegens tijclelijke werkonbekwaamheid op
grand van een basisloon van 348.674 fr.
en niet van 600.000 frank cliende bere-

(1) Oass., 21 maart 1066 (B~tll. en FABIO.,
1966, I, 928) ; raaclpl. cass., 28 november
1966, S"]J1'CC, blz. 420.

kcnd te worden, te1·wijl het bestreclen
arrest cleze conclusie niet beantwoord
heeft, ~n tenvijl, om regelmatig gemotiveerd te zijn, de rechterlijke beslissingen
al de door de partijen in regelmatig neergelegde conclusies ingeroepen middelen
en excepties 1noeten beantwoorclen
Over het eerste onclerdeel :
Overwegende clat, met betrekking tot
de materiiile schacle wegens tijclelijke
werkonbekwaamheicl, zowel de beweegredenen van het bestreclen arrest als die
van het beroepen vonnis waarnaar het
arrest verwijst, slechts het beclrag van
de jaarlijkse inkomsten van verweercler,
cloch niet het door hem werkelijk geleden
verlies aan rnkmnsten, waarop de toegekende vergoeclmg stmmt, beogen;
Dat het arrest derhalve de conclusie
niet passend beantwoorclt, waarbij eiser
staancle hielcl dat verweerder in gebreke
bleef te bewijzen clat de tijdelijke werkonbekwaamheicl spruitend nit het ongeval
een invloed zou gehacl hebben op zijn
inkomsten;
Dat bet eerste onderdeel van het middel gegrond is ;
Om die redenen, en zonder dat het
nodig blijkt de andere onderdelen van
het m.iddel te onderzoeken daar zij tot
geen ruirnere vernietiging k1.m.nen a.anleiding geven, vernietigt het bestreden
arrest in zover het eiser veroordeelt mn
aan verweerder een vergoeding van
1.205.000 frank wegens tijdelijke werkonbekwaan:lheid te betalen ; beveelt dat
melding van dit arrest zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; veroordeelt ver·,veerder in de kosten; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van beroep
te Gent.
3 april 1967. - 2 8 kamer. Voo1'zitteT, H. Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter.- Verslaggeve1•, Ridder
de Schaetzen. - Gelijlcluidende concl~csie,
H. Oolard, advocaat-generaal. - Pleite1·,
H. Struyc.
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INKOMSTENBELASTINGEN.
NATIONALE CRISISBELASTING.- VERENIGING VAN GEJ\'IEENTEN IN DE VORM
VAN
EEN
COOPERATIEV"E
VENNOOTSOHA,P. AAN DE VENNOTEN TOEGEKENDE INKOJ\fSTEN.- AAN DE NATIO-

-938]'fALE ORISISBELASTING OJ'fDERWORPEN
INKOMSTEN.

De inlcornsten wellce toegelcend we1·den aan
de vennoten doo1· een ve1·eniging van
gemeenten opgericht in de vo1·rn van
een coopemtieve vennootschap, z~jn aan
de nationale cn:sisbelasting onclerwo1'pen (I). (Gecoordineerde wetten betreffende de nationale crisisbelasting,
art. I en 3.)
( OOOPERATIEVE VENNOOTSOHAP « vVESTVLAAMSE
ELEKTRIOITEITSMAATSOHAPPIJ J>, T. BELGISOHE STAAT, MINISTER
VAN FINANOIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 5 oktober I965 gewezen door
het Hof van beroep te Gent ;
Over het 1niddel afgeleid nit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 3, §§ I en 2, vooral § I, van de wetten
op de nationale crisisbelasting, gecoordineerd bij besluit van de Regent van
16 januari I948, dit is artikel 3 van de
wet van I7 juni I938, van de artikelen I4,
I8 on 25, § I, ID, van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij besluit van de Regent van
I5 januari I948, vooral van artikel I4,
§ I, 2D en 3D, littera a, cloonlat het bestreden arrest beslist dat de onderhavige
inkom.sten dienen beschouwd te worden
als inkomsten van belegde kapitalon, in
de zin van artikel I4, § l, 3D, van de
gecoi:irdineerde wetten betreffonde de
inkomstenbelastingen, en doze laatste
bepaling in de m.eest algemene zin client
te worden opgevat, terwijl het ten deze
mn inkmnsten gaat van oen intercon"lmunale vereniging, zoals bepaald bij de
wet van I maart I922 op de vereniging
van gerneenten tot nut van het algGineen,
vereniging goedgekeurd bij koninklijk
besluit van 22 juli I924, welke niet buiten
haar statnten is gegaan wat allos
niot betwist wordt - , inkonlSten die
werden uitgekeerd aan haar (niet werkende) leden, welke inkomsten uiteraard
- bij ontstentenis van winstoogmerk geen inkomsten lnmnen zijn van kapitalen belegd in oen handels-, nijverheidsof landbouwzaak, op andere wijze geex-

(1) Cass., 25 januari 1966 (Bull. en PAsrc.,
1966, I, 670).

ploiteerd dan door de vennootschappen
bedoeld in artikel I4, § I, I D, van de
gecoi:irdineerde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen en met uitsluiting
van de kapitalen aangewend, hetzij door
de oxploitorenden zelf in hun persoonlijke zaken, hetzij door werkende vennoten in vennootschappen van personen,
1naar wel inkomsten van titels, dit is
aandelen of deelbewijzen uitgegeven door
openbare inrichtingen of instellingen,
zoals bedoeld bij artikel I4, § I, 2D, van
de gecoordineerdo wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, zodat, waar artikel 3, § I, van de gecoordineerde wetten
betreffende de nationale crisisbelasting
slechts verwijst naar de inkomsten bedoeld in artikel I4, § I, 3D, en niet 2o,
de nationale crisisbelasting ten doze niet
toepasselijk is, en tenvijl het tegenstrijdig
is de inkomsten door een intercommunale
vereniging uitgekeerd te beschouwen als
door artikel 14, § I, 2D, bedoeld ten aanzien van de Inobilienbelasting en door
artikel I4, § I, 3D, littera a, ten aanzien
van de nationale crisisbelasting :
Overwegende dat, luidens artikel I van
de op I6 januari I948 gecoi:irdineerde
wetten betreffende de nationale crisisbelasting, doze bijzondere belasting onder
meer de inkomsten uit belegde kapitalen
treft ·
Ov~rwegende dat de betwiste inkomstan, hoewel zij tegen een verminderd
aanslagprocent in de mobilienbelasting
belastbaar zijn, inkomsten zijn uit belegde kapitalen in de zin van de gocoordineerde wetten betreffende de nationale
crisisbelasting;
Overwegende dater geen tegenstrijdigheid in gelegen is enerzijds, ten aanzien
van de nationale crisisbelasting de inkornsten van titels van een intercmnn>unale vereniging als aan die belasting
onderworpen te beschouwen als inkomsben van eon risico-dragend kapitaal,
evenals de inkomsten van kapitalen die
in handels-, nijverheids- of landbouwzaken zijn belegd, en andorzijds, ten
aanzien van de mobilienbelasting te erkennen dat beide soorten van inkomsten
hot voorwerp van verschillende categorieen uitmaken ;
Overwegondo dat, nu het vaststaat dat
de wetgever de inkomsten van titels van
eon intercom.nnu1ale vereniging zoals
eiseres aan de nationale crisisbelasting
onclerworpen heeft, de vraag van belang
ontbloot is of de gecoordineerde wetten
betreffende do nationale crisisbelasting
de litigieuze inkomsten hebben >villen
treffen door een impliciete verwijzing

-939dienaangaande naar het 2°, evenals naar
het 3° van artikel14, § 1, van de gecoi:irdineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, eerder dan door een ruimere
interpretatie, ten aanzien van de nationale crisisbelasting, van de tennen van
het 3° van gezegd artikel 14, § 1, zodat
bedoelde inkomsten eronder zouden begrepen zijn ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
4 april 1967. - 2e kamer, Vo01'zitte1' en Ve1'slaggeve1·, H. Rutsaert, raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijlcluiclencle conclusie, H. Depelchin, advocaat-generaal. - Pleite1's, HH. Delafontaine (van de balie te Kortrijk) en Van
Leynseele.
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GEMEENTELIJKE
EN
PROVINOIALE BELASTINGEN.- DIRECTE
GEJ\1EENTELIJKE BELASTING ALS INDIRECTE BELASTING GEKWALIFICEERD
DOOR DE VERORDENING DIE ZE INVOERT.- BELASTING G;Ei'ND VOLGENS
DE l\10DALITEITEN VASTGESTELD VOOR
DE INVORDERING VAN DE DIRECTE
BELASTINGEN.- WETTELIJKHEID.

De clam· een gemeenteve1•onlening ingevoenle cli1'ecte belastingen lcunnen wettelij lc wo1'clen ge~ncl volgens cle moclaliteiten
vastgestelcl voo1' cle invonle1·ing van cle
clirecte belastingen, hoewel cleze ve1'01'clening ze OJ~j~tist als « inclirecte belastingen " lcwalificee?'t (1).
(PATERNOSTRE EN BAYART,
T. GElVIEENTE SINT-STEVENS-WOLUWE.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
besluit, op 6 mei 1965 door de Bestendige
Deputatie van de provinciale raad van
Brabant gewezen;
Over het middel afgeleid nit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 1, 2, 3 van het belastingreglement
van de gemeente Sint-Stevens-Woluwe
van 5 november 1953, goedgekeurd door
koninklijk besluit van 13 mei 1954, en
(1) Raadpl. cass., 5 januari en 18 mei 1965
PAsiC., 1965, I, 434 en 1005).

(Bull. en

139 van de gemeentewet, cloo?"dat het
bestreden besluit beslist, in strijd met
wat de eisers voorhielden, dat de gemeente op wettelijke wijze en bij toepassing van bedoeld belastingreglement, in
1962, 1963 en 1964 aanslagen mocht
vestigen, die aan voormelde dienstjaren
verbonden waren, en, waarvan de grandslag per annui'teiten berekend werd, te1''Wijl, wanneer het, zoals ter zake, gaat
om gebouwde eigendommen, artikel 2
van het belastingreglement een belasting
voorziet, die in eenmaal verschuldigd is
op het ogenblik van de opening of van
de heropening van de wegenis voor het
openbaar verkeer, dit wil zeggen, volgens
de vaststellingen van het besluit, op
30 november 1958, derwijze dat, in strijd
met wat het besluit beslist, de betwiste
belasting niet mocht gevestigd worden
voor de dienstjaren 1962 tot 1964, noch
gevorderd worden na het verstnjken van
de aanslagtermijnen van het dienstjaar
1958 :
Overwegende dat de gemeenteraad van
Sint-Stevens-Woluwe op 5 november
1953 een belastingreglement gestemd
heeft waarvan artikel 1 luidt : « V oar elke
openbare weg die, na goedkeuring van
dit reglement en afkondiging ervan naar
de eis van artikel 102 van de gemeentewet, geheel of gedeeltelijk op kosten der
gmneente getrokken, verlengd of verbreed wordt, van boordstenen voorzien
wordt, gekasseid of anders belegd wordt,
van rio len of van verharde trottoirs voorzien wordt, is aan de gemeente een verhaalbelasting te betalen door de eigenaars
van de goederen rakende aan de rooilijn
van deze weg " ;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 2, de belasting indirect is en in eenmaal te betalen voor de eigendommen
die gebouwd zijn en afgesloten door een
muur, een hekwerk of een haag, en dat
zij direct en jaarlijks is voor de ongebouwde eigendommen en niet afgesloten
gronden;
Overwegende dat artikel 3 bepaalt dat
de indirecte belasting eisbaar wordt
zodra de weg geopend of, na voltooiing
van de werken, terug voor het openbaar verkeer toegankelijk verklaard
wordt, wat geschiedt bij beslissing van
het schepencollege ; dat overeenkomstig
artikel 3bis, het de eigenaars, die de
indirecte belasting te betalen hebben,
op hun vraag, toegelaten is hun schuld
te vereffenen in zoveel gelijke stortingen als de looptijd van de lening welke
de gemeente moet afsluiten voor de
bekostiging van het werk, en dit bij

-940hot einde van hot jaar ; dat, zo de gemeente niet moot lenen, de aflossing over
vijftien jaar verdeeld wordt en de eigenaars telkens de interest van hot niet
afgelost kapitaal zullen te dragon hebben;
Overwegende dat artikel 22 bepaalt
dat elke niet gebouwde of niet door eon
muur, eon hekwerk of eon haag afgesloten grond onderworpen wordt aan de
directe of jaarlijkse belasting, berekend
zoals de indirecte belasting die zou verschuldigd zijn zo hot good gebouwd of
afgesloten was, met inachtneming van
de interest en de aflossing van hot door
de gemeente voorgeschoten kapitaal, do
duur van de belastingsheffh1g gelijk
zijnde aan de looptijd van de door de
gemeente afgesloten lening of, zo de
gem.eente niet moot lenen, aan vijftien
jaar;
Overwegende, ten slotte, dat overeenkOin.stig artikel 27 de belastingen zijn
vastgesteld voor eon tijdverloop dat
wettig aanvangt op 1 jannari 1954 en
eindigt op 31 decem.ber 1958;
Overwegende dat de litigieuze taksen
betrekking hebben op wegeniswerken, die
v66r 27 november 1958 uitgevoerd worden, welke datum door hot schepencollege
vastgesteld werd voor de opening of de
heropening van de weg voor het openbare
verkeer;
Overwegende dat de eisers niet betwisten dat cie aldus bepaalde belastingen,
welke tot grondslag hebben, niot ge·isoleerde of kortstondige foiten uitgaande
van de belastingschuldigen, doch, volgens
de constateringen van hot bostreden
bosluit. eon uiteraard blijvende toostand,
namelijk hot aanpalon van hot goed aan
de weg vYaar de werken uitgovoerd worden, directe belastingen zijn; doch dat
zij stollen dat, wijl ln.m. good gebouwd
of afgesloten is, de bolasting ovoreenkomstig artikel 3 ineens had moeten
geheven worden en dit ten laatste op
31 maart 1959;
Overwogcnde dat nit de samenlezing
van de artikelen 3 en 22 van het belastingreglement blijkt dat de te bctalen son1.
op dezelfde basis wordt bepaalcl voor
clegenen clio de directe belast,ing vcrsohulcligd zijn als voor die welke de bij het
reglement als indireote belasting gekwalificeercle belasting verschuldigcl zijn,
doch dat voor clegenon die de directe belasting verschulcligd zijn, de bolastingsohuld eisbaar bij hot openen van de weg
voor he·b openbaar verkoer, zoi.tls artikel 3 dit bepaalt, ge!nd moot worden
tijdens de duur van de door de gerncente

aangegane lening of, bij ontstentenis
van lening, gedm'ende vijftien jaar, door
middel van annui:teiten berekend met
inachtneming van de interest en van de
aflossing van het door de gemeente tot
uitvoering van de werken voorgeschoten
kapitaal;
Overwegende dat het reglement in zijn
artikel 2 de betaling in eenmaal enkel
heeft voorzien omdat het bij vergissing
de belasting als " onrechtstreekse belasting "heeft gekwalificeercl; clat, derhalve,
wijl het in de werkelijkheid om een elirecto belasting gaat, de bestendige deputatie wettelijk heeft ktmnen beslissen dat
de voor de directe belastingen bepaalde
inningsmodaliteiten konden toegepast
worden;
Dat het middel niot kan aangenomen
worden;
En overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan
blijkt dat geen middel met betrekking
tot de openbare ordc ambtshalve client
opgeworpen te worden ;
Om. die redonen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eisers in de kosten.

4 april 1967. ~ 2e kamer. ~ Vom·zitte1' en VeJ·slaggeve1', H. Neveu, raadsheer waarnemend voorzittor. ~ Gelijkl1,ticlende conclusie, H. Depelchin; advooaat-generaaL ~ Pleite1·, H. Depret (van
de balie bij het Hof van bcroep te Brussel).
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BEWIJ8. ~ BEWIJS DOOR GESOHRIFT.
- - BEWIJSKRAOHT VAN DE AKTEN. ~
DIREOTE
BELASTINGEN.
ADVIES
VAN DE FISCALE 00Jl'[JVIISSIE. ~ UrTLEGGING DOOR HET HOF VAN BEROEP.
~ MET DE BEWOORDINGEN VAN DIT
ADVIES VERENIGBARE UITLEC+GINC+. ~
GEEN JHISKENNINC+ VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.

De bew,~jskntcht vctn de alcten wonlt niet
•Jm:slcencl cloo7· het ctJTest van het ho f van
be1'0ep clat van het acl·uies vctn de fi scctle. commissie een met cle bewoonlingen
m·vcm vm·enigba1·e uitlegging geeft (1).
(Burg. \Vetb., art. 1319 en 1322.)
(1) Cass., 2 maa.rt 19135 (B-tdl. en PAsrc.,
1965, I, 1372); raadpL cass., 11 mei 1065 (ibicl.,
1065,. I, 967) en 18 oktober 1066, snp1'a,
blz. 231.

941(DIERIOK, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)

ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 1 februari 1966 door het Hof
van beroep te Gent gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 55, §§ 1 en 3,
van de gecoordineerde wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, 1319 tot en met
1322 van het Burgerlijk Wetboek en 97
van de Grondwet, cloonlat het bestreden
arrest, om de redenen aangehaald in de
beslissing van de directeur, aanneemt dat
het advies van de :fiscale commissie verleend werd met inachtneming van de
wettelijke pleegvormen en gemotiveerd
is (en aldus niet enkel de waarde heeft
van een eenvoudige beoordeling maar
van een wettelijk vermoeden zcidat eiser
door reclamatie geen belastingvermindering kan verkrijgen, tenzij hij hot bewijs
van hot juist bedrag van zijn belastbare
inkomsten bijbrengt) zowel ten aanzien
van de verwerping van de boekhouding
als ten aanzien van de raining van de
vermnede inkom.sten, daar " de :fiscale
connnissie, als motief voor de verwerping
van de boekhouding van rekwirant,
het vcrschil aanhaalt tussen de gegevens
ingewonnen bij de 1nutualiteiten en de
door rekwirant geboekte ontvangsten "
en daar " in het advies vastgesteld wordt
dat de cmrtmissie kennis genomen heeft
van de gegevens van de mutualiteiten ;
dat de commissie gestem1.d heeft op deze
gegevens om de ontvangsten te ra1nen ;
dat de cmn1nissie de gegevens dus wel
onderzocht heeft en ze voldoende juist
en betrouwbaar bevonden heeft voor de
gedane raming ,, tenvijl, ee1'ste oncle1'Cleel,
de :fiscale commissie in haar advies de
boekhouding van eiser verwerpt wegens
het verschil tussen " de door de taxatieambtenaar uitgewerkte bocijfering, op
grond van de gegevens ingewonnen bij
de verschillencle xnutualiteiten n, zodat
het arrest, geen onclerscheid makend tussen de " gegevens " der 1nutualiteiten en
de " nitgmverkte becijfering " door de
taxatieambtenaar, do bewijskracht van
het advies van de :fiscale commissie miskent (schending in het bijzonder van de
artikelen 1319 tot en met 1322 van
het Burgerlijk vVetboek) ; tweede oncle1'cleel, de fiscale com1nissie weliswaar kennis heeft genomen van de gegevens ingezameld bij de verschillende mntualiteiten
doch, in strijd met hetgeen het bestreden

arrest aanneemt, niet op die " gegevens >>
doch op de " uitgewerkte becijfering >>
steunt om de ontvangsten te ramen, en
dus, in strijd met hetgeen het arrest
aanneemt, de " gegevens " niet heeft
onderzocht en, bij gebreke van de nodige
gegevens, codenummers van de verschillende mutualiteiten en " tarieven voor
gezondheidszorgen" in het dossier, ook
niet kon onderzoeken, zodat het arrest
de bewijskracht van het advies van de
:fiscale connnissie miskent (schending, in
het bijzonder, van de artikelen 1319
tot en met 1322 van het Burgerlijk Wetbock) :
Overwegende dat het advies van de
fiscale commissie erop wijst dat deze
" kennis heeft genomen van de gegevens
verzameld bij de verschillende mntualiteiten " en verder dat" de door de taxatieambtenaar uitgewerkte becijfering van de
brnto-ontvangsten, op grond van de
gegevens ingewonnen bij de verschillende
mutualiteiten, wijzen op een aanzienlijk
verschil met de in het dagboek opgenomen ontvangsten ; dat dergelijk verschil
op zichzelf volstaat om te besluiten dat
de gegevens van het dagboek niet ktmnen
dienen voor het vaststellen van de belastbare baten";
Overwegende dat het arrest eraan toevoegt dat "de fiscale commissie als motief voor de verwerping van de boekhouding van beroeper, het verschil aanhaalt
tussen de gegevens ingewonnen bij de
mutualiteiten en de door beroeper geboekte ontvangsten ,, en verder dat " in
het advies vastgesteld wordt dat de commissie kennis genon1.en heeft van de
gegevens van de mutualiteiten ; dat de
comn1issie op deze gegevens gesteund
heeft on1. de ontvangsten te ramen ; dat
de comn1.issie de gegevens dus wel onderzocht heeft en ze voldoende juist en
betrouwbaar bevonden heeft voor de
gedane raming " ;
Overwegende dat, in strijd met wat
het middel onderstelt, het arrest zodoende het gezegde advies niet op een
met zijn bewoordingen onverenigbare
wijze uitlegt ;
.
Dat beide onderdelen van het m1ddel
feitelijke grondslag missen ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 55, §§ 1
en 3, van de gecoordineerde wetten betreffende de inkmc1.stenbelastingen, 1319
tot en met 1322 van het Burgerl'jk Wethoek, en 97 van de Gronclwet, cloonlat
het bestreclen arrest, 0111. het door eiser
aangeboden tegenbewijs, namelijk dat

-942omtrent het gebruik door de taxatieambtenaar van gelijkaardige gegevens
voor hetzelfde dienstjaar wel betwistingen
zijn gerezen, als niet dienend te verwerpen, aanneemt " dat de fiscale commissie
aanhaalt dat soortgelijke -belastingplichtigen de aanwending van de gegevens
van de mutualiteiten voor de bepaling
van hun ontvangsten niet betwist hebben ,, " dat deze beweegreden niet vervalt door het feit dat enkele soortgelijke
belastingplichtigen de aanwending van
deze gegevens voor de raming van hun
ontvangsten betwist hebben; dat in het
advies overigens niet gezegd wordt dat
geen enkel soortgelijke belastingplichtige
zulke aanwending betwist heeft ,, teTwijl
de fiscale commissie in haar advies in
algemene zin vooropstelde en aannam
" dat gelijkaardige gegevens voor he~
zelfde dienstjaar door de taxatieambtenaar op dezelfde wijze werden gebruikt
voor de verificatie van de aangiften van
soortgelijke schatplichtigen zonder dat
hieromtrent betwistingen zijn gerezen ,,
zodat het aangeboden bewijs welter zake
dienend en afdoende was, en het door
het bestreden arrest werd verworpen
ingevolge een niet met de termen van
het advies van de fiscale cmrunissie
verenigbare interpretatie van bedoeld
advies zodat de bewijskracht ervan werd
miskend (schending, in het bijzonder,
van de artikelen 1319 tot en met 1322
van het Burgerlijk Wetboek) :
Overwegende dat de fiscale commissie
er op wijst dat " gelijkaardige gegevens
(voortkomende van de mutualiteiten) ...
door de taxatiemnbtenaar ... werden gebruikt voor de verificatie van de aangiften van soortgelijke schatplichtigen,
zonder dat hieromtrent betwistingen zijn
gerezen ";
Overwegende dat het arrest deze bewoordingen juist vermeldt ;
Dat het, voor het overige, slechts wil
overwegen dat, zelfs indien enk:ele schatplichtigen een betwisting hadden opge-

BeTust op dubbelzinnige 1·eclenen en is
de?'lwlve niet 1·egelmatig met ?'edenen
omkleed cle in bu1·gerlijlce zalcen gewezen
beslissing, clie de eis waaTbif een pa1·tij
vmagt dat aan cle tegenpm·tij bevolen
wonlt dat zij een administmtief bescheicl
in haa1· bezit zmt ove1'leggen, afwijst, op
g1·oncl dat de eisende pa?'t~i geen bewijs
levert van de feiten waa?'op haa?' eis is
gestettnd en dat de doo1· ham· gevo?·denle
oncle?'zoeksmaat?·egel niet lean WO?'aen
bevolen ( 1).

(1) Over het punt dat het rechtscollege,
waarbij een geschil aanhangig is, zelfs buiten
de bij de artikelen 20 tot 24 van titel III
van boek I van het Wetboek van koophandel,
218, lid 3, en 842, lid 2, van het Burgerlijk
W etboek bedoelde gevallen, het recht 'heeft
aan een partij de overlegging te bevelen van
een bescheid dat zij in haar bezit heeft en dat
van aard is de rechter omtrent het geschil in
te lichten, raadplege men cass., 16 mei 1956
(Arr. Ve1'b1·., 1956, blz. 780) en 20 juni 1961
(Bull. en PASIC., 1961, I, 1157); DE PAGE,

d. III, Complement, nr 729, A; BEUDANT,
d. IX, nr 1175; GLASSON en TrssmR, d. II,
biz. 686 en 687 ; men vergelijke artikel 871
van het Gerechtelijk Wetboek.
Doch de rechter zal dit recht met voorzichtigheid gebruiken en zal het gelasten van de
overlegging van het bescheid weigeren, wanneer de partij die deze onderzoeksmaatregel
vordert " geen het minste begin van bewijs "
van haar eis !evert (cass. fr., 17 juni 1879,
Si1•ey, 1881, I, 257; DE PAGE, zie sttpra).
Ret wordt hem zelfs verboden de overlegging

worpen, zulks niet zou volstaan om de
waarde van de gebruikte methode in
twijfel te trekken, zodat het door eiser
!Sedane aanbod van bewijs niet pertinent
18;

Dat het middel feitelijke grondslag
m.ist;
(Het ove1·ige zonder belang.)
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
4 april 1967. - 2 8 kamer. -- Voo?'zitte?', H. Hallemans, raadsheer waarnemend voorzitter.- Ve?·slaggeve?', Ridder
de Schaetzen. - Gelijklttidencle conclusie,
H. Depelchin, advocaat-generaal.
Pleite?', H. Van Leynseele.

1° KAMER. -

6 april 1967.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - BuRGERLr.rrr;m ZA.KEN.
- PARTI.T Dill VRAA,GT DAT A.AN DE
TEGENPARTI.T BEVOLEN WORDT DAT ZI.T
EEN ADMINISTRA,TIEF BESOHEID IN
HAAR BEZIT ZOu OVERLEGGEN.
REOHTER DIE DEZE EIS OM DUBBELZINNIGE REDENEN AFWI.TST. - NIET
REGELl\iATIG MET REDENEN OMKLEDE
BESLISSING.

943(CANLER EN STOFFELS,
T. GEMEENTE SINT-GILLIS EN ARNOUS.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 14 oktober 1964 in laatste
aanleg door de Rechtbank van eerste
aanleg te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 1315, 1316 en 1331 van het Burgerlijk Wetboek, doonlat het bestreden vonnis de rechtsvordering van de eiser tot
vergoeding van de schade toegebracht aan
de auto van eiseres, die 's nachts op de
openbare weg reed en in een dwars over de
rijbaan gelegen niet-verlichte of gesignaleerde gleuf terechtkwam, niet gegrond
verklaart om de reden dat eiseres de feitelijke omstandigheden niet bewijst die,
volgens haar, de schade aan haar wagen
veroorzaakten, dat door de politie geen
informatie werd ingesteld met betrekking
tot de omstandigheden van het ongeval,
dat eiseres z,ich op geen enkele getuigenis
beroept, dat ze niet vraagt het bewijs
door getuigenissen en vermoedens te
mogen leveren van de door haar aangevoerde feiten en dat de onderzoeksmaatregel die ze de rechtbank verzoekt te bevelen, namelijk de overlegging door
verweerster van bepaalde administratieve bescheiden, niet kan worden bevolen, te'l'wijl eiseres in haar regelmatig
voor de rechtbank genomen conclusie
aanvoerde dat de slechte staat van de
weg op verzoek van haar zoon nadrukkelijk werd vastgesteld in een verslag dat
de agenten nr 4 en nr 80 van de politic
van Sint-Gillis op de plaats van het ongeval hebben opgemaakt, dat dit verslag
werd overgemaakt aan de diensten van
de gemeente Sint-Gillis, dat dit stuk in
het belang van een goede rechtsbedeling
in de debatten moet worden gebracht,
dat de gemeente Sint-Gillis zich hiertegen verzet en dat de overlegging van
het stuk 1noet worden bevolen, en te1·wijl
de niet met redenen omklede verklaring
dat deze onderzoeksmaatregel niet kan
worden bevolen, de reden van deze beslissing niet doet kennen, zodat de aileen
op die verklaring gesteunde weigering
om de genoemde onderzoeksmaatregel
van bet bescheid te bevelen, wanneer dit door
bet beroepsgeheim worclt gedekt of, uiteraarcl,
ofwel geheim ofwel vertrouwelijk is (BEUDANT,
zie supnt) of nog wanneer de overlegging door
de wet afhankelijk gesteld wordt van de mach-

te bevelen, niet regelmatig met redenen
omkleed is :
Overwegende dat, na erop gewezen
te hebben dat de rechtsvordering strekt
« tot het vergoeden van het nadeel dat
eiseres geleden heeft ten gevolge van de
schade toegebracht aan haar auto die
's nachts op de openbare weg reed, op
het grondgebied van de eerste gedaagde
(thans verweerster), en in een diepe,
niet-gesignaleerde gleuf terechtkwam ,,
het vonnis vaststelt « dat op het tijdstip
van de feiten verweerder op de plaats
van het ongeval voor rekening en op
verzoek van verweerster riool- en wegwerken uitvoerde " ;
Overwegende dat, zonder inachtneming
van het verzoek dat de eisers bij hun
conclusie hebben ingediend en dat ertoe
strekt door de rechtbank, in het belang
van een goede rechtsbedeling en alvorens
recht te doen, de overlegging door verweerster te horen bevelen van het verslag
dat de agenten nr 4 en nr 80 van de
politie van verweerster op de plaats van
het ongeval hadden opgemaakt en waarbij de slechte staat van de weg werd
vastgesteld, het vonnis de rechtsvordering niet gegrond verklaart ;
Overwegende dat de rechter om aldus
te beslissen hierop steunt dat eiseres de
feitelijke omstandigheden niet bewijst
die, volgens haar, de schade aan haar
wagen veroorzaakten en " dat de onderzoeksmaatregel die ze de rechtbank verzocht te bevelen, namelijk de overlegging
door verweerster van bepaalde administratieve bescheiden, niet kan worden
bevolen ";
Overwegende dat deze gronden van
het vonnis in het onzekere laten of de
rechter het verzoek tot overlegging van
het in het middel bedoelde politieverslag
heeft verworpen omdat het de rechtbanken niet behoort de overlegging van
zodanig stuk te bevelen dan wel of hij
heeft willen verklaren dat, wegens het
ontbreken van enige door eiseres aangevoerde bewijsgrond, de overlegging van
het politieverslag ten deze voor het beslechten van het geschil niet nodig was ;
Dat deze dubbelzinnigheid in de motivering gelijkstaat met het ontbreken van
motivering en dat het vom1is dientengevolge artikel 97 van de Grondwet
schendt;
tiging van een overbeicl en deze macbtiging
niet is gegeven ( Gerecbtskosten in strafzaken,
art. 125; cass., 24 november 1964, Bull. en
PASIC., 1965, I, 297).
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melding za~ 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 Nijvel.

6 april 1967. 1e kamer. Voo?·zitter, H. Bayot, eerste voorzitter. Ve?·slaggeve1·, H. Perrichon. Gel~jlc
ltticlencle conclttsie, H. R. Hayoit de Termicom·t, procureur-generaal. Pleite1·s,

4°

CASSATIEMIDDELEN.- BURGER·
LIJKE ZAKEN. J\IIIDDEL DAT DE REOHTER VERvVIJT EEN ARBEIDSOVEREENKOJYIST VOOR BEDIENDEN VERKEERD TE
HEBBEN UITC+ELEC+D
OF UIT DEZE
OVEREENKOMST EEN VERPLIOHTING TE
HEDEEN AFC+ELEID DIE ZE NIET OPLEGDE. MIDDEL DAT ALS GESOHONDEN WETSBEPALINC+ ENKEL ARTIKEL 20
VAN DE GEOOORDINEERDE WETTEN BETREFFENDE
HET
ARBEIDSOONTRAOT
VOOR BEDIENDEN AANDUIDT. NIET
ONTVANKELIJK lVIIDDEL.

HH. DeBruyn, Fally en Van Leynseele.

1e

KAlYIER. -

6 april 1967.

1°

HUUR VAN WERK. HuuR VAN
ARBEID.
ARBEIDSOVEREENKOMST
VOOR BEDIENDEN.
0NBEPAALDE
DUUR. VERBREKING DOOR DE "WERKGEVER ZONDER GEvVIOHTIGE REDEN OF
ZONDER INAOHTNEJ\'IING VAN DE BIJ DE
WET GESTELDE TERMIJNEN. AAN DE
WERKNEli'!ER VERSOHULDIGDE VERGOEDING.
VoORDELEN
VERKREGEN
KRAOHTENS DE 0\'EREENKOl\iST WAARBIJ EEN JAARLIJKSE DEELNEWUNG IN
DE WINSTEN VAN HET VORIG JAAR
BEGREPEN IS, V ASTSTELLINC+ VAN
HET BEDRAG VAN DIT VOORDEEL.
BEVOEGDHEID VAN DE REOHTER.

2°

HUUR VAN WERK. Huu.a VAN
ARBEID.
ARBEIDSOVEREENKOilfST
VOOR BEDIENDEN.- GEOOORDINEERDE
WETTEN VAN 20 ,TULI 1955, ARTIKEL 12quctte1'. DRAAGWIJDTE VAN
DEZE BEPALING.

1° TYanneer de voonlelen, welke de bediencle
lc?'achtens cle overeenlcomst voo1· een onbepctalcle cltttw !weft ve1·lcregen en die in
aanme1·king dienen te komen voor de
vaststelling vcm de vMgoeding, ve?·schttldigcl b-cwhtens cwtilcel 20 vcm de gecoo?'dineenle wetten bet1·e fjencle het bediendencontntct, wegens verb1·eking van de overeenlcomst doo1· cle wedcgeve1· zoncle1· gewichti.ge 1·eden of zoncle1· inachtneming
van de bij cle wet gestelcle tm·mijnen,
een jaarlijlcse cleelneming in de voonlelen
vctn het vorige clienstjaar behelzen en cle
opzeggingsterm~jn, die hctd moeten WD1'clen toegelcencl, veJ"schillencle jaren beclntagt, wonlt de vaststelling vcm het
bech·ag van clit vemndeTlij k voonleel aan
geen bijzondere wetsbepaling onde?'worpen en mag clesgevallend dit bedmg
clo01' cle 1'echter ncta1· billij lcheicl worden
geschat.

2° A1·tilcel 12quator van de gecoonlineenle
wetten bet?·efjencle het becliendencontmct
slaat enkel OJJ de be1·elceningswijze vctn de
commissielonen, wellce actn de bediende
ve1·schuldigd zijn in cle gevallen van
arbeidsongeschiJctheicl, becloeld b1j de
cwtilcelen 8 tot 10 van clezelfcle wetten.
(vYot van

10

december

1962,

art.

29.)

HUUR VAN WERK. HUTJR VAN
DIENSTEN. ARBEJDSOVEREENKOMST
VOOR BEDIENDEN.- GEOOORDINEERDE
\VETTEN VAN 20 JULI 1955. BEREKENINGSWIJZE VAN DE \'ERANDERLIJKE
VOORDELEN WELKE IN DE BEZOLDIC+ING
ZIJN BEGREPEN. ARTIKEL 35, LID 5,
VAN BEDOELDE GEOOORDINEERDE WETTEN. DoElL EN DRAAC+WIJDTE VAN
DEZE BEPALINC+.

3 ° A 1·tilcel 3 5, licl 5, van de gecoonlineenle
wetten betTefjende het bediendencontmct
vom·ziet een ue?·ekeningswi,ize van de
venmclerlijlce voonlelen wellce in de bezoldiging vctn de becliencle zijn beg?'e]Jen,
cloch enlcel voo1· cle toepctssing van clit
cwtikel 35, clit wil zeggen uitsluitencl om
cle toepassingssfeer van cle oncle1·scheiden
beJJCtlingen van cle gecoonlineenle wetten
vast te leggen volgens de belangrijlcheicl
van cle bezolcliging van de becliencle ( l).

(1) Artikel 35, lid 5, van de gecoiirdineerde
wetten van 20 juli 1955 is een bepaling, welke
is overgenornen uit artikel 29, lid 2, van de wet
van 7 augustus 1922, en uit de parlementaire
voorbereidingen van cleze wet blijkt dat de

bewoorclingen « voor de toepassing van dit
artikel " betekenen : om te beoorclclen of de
bezoldiging van de becliende de bezolcliging
welke wordt bepaald in artikel 29, lid 1 thans lid 1 van artikel 35 van de gecoiirdi-

3°
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btwge1·lijlce
zaken het middel, dat de 1·echte1' veTwijt
de m·beidsoveTeenlcomst wellce de pa1·tijen
ve1·bindt ve1·lcee1'd te hebben t•itgelegcl
of e1' een ve1·plichting te hebben nit afgeleid wellce ze niet oplegcle, en als geschonclen wetsbepaling enkel a1'tikel 20
van de gecoo1'dineercle wetten bet1·efjencle
het beclienclencontmct aanclt•iclt ( l). (vVet
van 25 februari 1925, art. 9.)

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 1 maart 1965 door het Hof
van beroep te Luik gewezen;
Over het eerste middel, afgeloid nit de
schending van de artikelen 12qnate1', 15,
20, 35, inzonderheid lid 3 en lid 5, van
de wetten betreffende het bediendencontract, gecoordineerd bij koninklijk
besluit van 20 juli 1955 en gewijzigd bij
de wet van 10 december 1962, hetwelk
artikel 12qttatm· in bedoelde gecoordineerde wetten ingevoegd is bij artikel 29
van de wet van 10 december 1962, hetwelk artikel 15 met een laatste lid aangevuld is bij artikel 32 van de wet van
10 december 1962 en hetwclk artikel 35
in zijn derde lid gewijzigd is bij artikel 35
van de bedoelde wet, do01·dat hot bestreden arrest de vergoeding wegens opzegging vaststelt welke verschuldigd is aan
verweerder die op 30 september 1963
ontslagen werd en wiens bezoldiging onder meer eon aandeel van 1,5 t. h. in
de brutowinst behelst die eiseres gedurendc het vorige dienstjaar gemaakt had
en het deze vergoeding bepaalt op grond
van het gemiddelde van de winsten van
de jaren 1958 tot 1962, om de reden" dat
gedaagde in hoger beroep (thans eiseres)
terecht doet opmerken dat de vergoeding
wegens opzegging berekend 1noet worden
overeenkomstig het beginsel dat in artikel 20 van de gecoordineerde wetton uitgedrukt wordt, dit is op grond van de
<< lopende wedde " ; dat deze wettelijke
bewoordingen nochtans niet letterlijk
moeten worden opgevat, namelijk wanneer sm=nige bestanddelen van de be-

zoldiging veranderen van het ene jaar
tot het andere en gevaar lopen toevallig
zeer beperkt, zelfs onbestaande te zijn,
hetgeen aan de werkgcver de gelegenheid
zou geven het ogenblik te kiezen dat
voor hem het voordeligste is om een
einde te stellen aan het bediendencontract ; dat eiser in hoger beroep (thans
verweerder) ... recht had ... op 1,5 t. h.
van de brutowinst van het vorige dienstjaar; dat het bediendencontract in september 1963 werd verbroken en geen
enkele winst in 1962 werd gemaakt (terwijl de winst in 1963 praktisch opnieuw
dezelfde was als in 1961), waaruit blijkt
dat natuurlijk niet hot bedrag zelf van
dit deel van de verdiensten cc voor het
lopende jaar " in aarn:n.erking moet komen, doch wel het beginsel van het recht
op deze bezoldiging tenzij ze, gelot op
het uitzonderlijk geval van 1962, ex
aeqtw et bono dient te worden geschat ;
dat dit wel degelijk het geval is vermits de
pa.rtij << Charbonnages de Tamines " zelf
in haar conclusie toegeeft dat een bedrag
van 100.000 frank dit recht voor 1963
kan en m.oet vertegenwoordigen (dus
tegen 1,5 t. h. op de brutowinsten, hocwei die in 1962 in feite onbestaande waren) ; dat zijnerzijds eiser in hager beroep
vordert dat dit recht tot uitdrukking
komt op het gemiddelde van de brutowinsten van de laatste vijf jaren ; dat
dit een juisterc wijze is om dit deel van
de bezoldiging te schatten, daar gedaagde in hoger beroep zelf toegeeft dat
op die wijze moet te werk gegaan worden,
dan een bedrag van 100.000 frank te
nmnen dat op geen enkel nauwkeurig
gegeven berust; dat het, volgens het
systeem van eiser in hoger beroep, Dupuis, vanzelfsprekend slechts gaat om
het opnern.en van dat deel van de bezoldiging en daarbij zoveel mogelijk de
werkelijkheid to benaderen, om het in
een globale vergoeding in te sluiten, die
750.000 frank bedraagt voor 1958,
450.000 frank voor 1959, 450.000 frank
voor 1960, 180.000 frank voor 1961,
1.830.000
0 frank voor 1962 ; hetzij
5
366.000 frank als jaarlijks gemiddelde ,,
tenViJ'l, naar luid van artikel 20 van de

neerde wetten al dan niet overschrijdt
en dientengevolge of de arbeiclsovereenkornst
aan alle bepa.lingen van cleze wettcn is onclerworpcn of enkel aan sornrnige ervan (Pasinomie, 1922, blz. 349 en 352 ; men raadplege
tevens THOUniSIN-SArNTENOY en ScHUELER,
Le contnd 'cl'emploi, nr 22. In tegengestelcle

zin beperkt OOLENS, Le cont?·at cl' emploi,
nr 27, zich ertoe op te rnerken "qu'il y a un
iilteret evident a donner le merne sens au
terrne remuneration clans les clifferents articles cle la loi »).
(1) Vcrg. cass., 3 ap1•il 1962 (Bttll. en PAsrc., 1962, I, 850).

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « OHARBONNAGES DE TAl\HNES ll, T. DUPUIS.)
ARREST.
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bediendencontract, de vergoeding wegens
opzegging gelijk is aan de lopende wedde,
daarin begrepen de verdiensten verworven krachtens de overeenkomst, overeenstemmende hetzij met de duur van de
opzeggingstermijn, hetzij met het nog
te verlopen gedeelte van die termijn ;
de lopende wedde, indien ze zoals in het
onderhavig geval een aandeel in de winst
van het vorige dienstjaar behelst, niet de
gemiddelde bezoldiging van verscheidene
jaren is, maar wei die welke werkelijk
verschuldigd is op het ogenblik van het
verbreken van het contract ; waaruit
volgt dat de rechter niet kon weigeren
het " deel van de verdienste " van het
jaar 1963 in aanmerking te nemen en
dat in ieder geval de lopende wedde, wanneer ze een veranderlijke bezoldiging
behelst, met betrekking tot deze laatste
bepaald moet worden op grond van de
bezoldiging welke de bediende gedurende
het vorige jaar genoten heeft, nu dergelijkc wijze van berekening is voorgeschreven bij de in onderling verband gebrachte
artikelen 12qztate1', 15, 20 en 35 van de
bedoelde wetten, waarin het begrip bezoldiging of wedde hetzelfde is en de
verdiensten van verscheidene jaren niet
omvat :
Overwegende dat, naar luid van artikel 20 van de gecoordineerde wetten
betreffende het bediendencontract, de
vergoeding die betaald moet worden door
de partij die de verbintenis verbreekt
zonder gegronde reden of zonder de
bepaalde termijnen in acht te nemen,
gelijk is aan de lopende wedde overeenstennnende hetzij m.et de duur van de
opzeggingstermijn, hetzij met het nog
te verlopen gedeelte van die termijn, en
dat deze vergoeding wegens opzegging
niet aileen de wedden behelst maar ook
de verdiensten verworven lu·achtens de
overeenkmnst ;
Overwegende dat, wanneer de hezoldiging van de bediende, zoals in het onderhavig geval, jaarlijks een aandeel in
de winsten van het vorige dienstjaar
behelst, geen enkele bepaling van de
gecoordineerde wetten de rechtcr ertoe
verplicht, wmmeer hij de vergoeding
wegens verbreking van het contract berekent, dit veranderlijke dcel van de
bezoldiging op de basissen te bepalen
die vermeld worden hetzij in artikel 12quate1' hetzij in artikel 35, lid 5,
van dezelfde gecoordineerde wetten ;
Dat enerzijds artikel 12quate?· slechts
de wijze betreft waarop hot commissieloon berekend wordt dat aan de bediende

verschuldigd is, in de gevallen van
arbeidsongeschiktheid zoals bedoeld bij
de artikelen 8 tot 10 ;
Dat anderzijds artikel 35, lid 5, uitsluitend " voor de toepassing va1,1 dit
artikel ,, dit is uitsluitend om de gr,enzen
van het toepassingsgebied van de verscheidene bepalingen van de gecoordineerde wetten vast te leggen volgens de
belangrijkheid van de bezoldiging van
de bediende, de wijze bepaalt waarop de
commissielonen en veranderlijke verdiensten berekend worden waarmee, in
deze bezoldiging, rekening moet worden
gehouden;
Overwegende dat het arrest, nate hebben vastgesteld dat verweerder jaarlijks
recht had op 1,5 t. h. van de brutowinst
van het vorige dienstjaar, hoven zijn
eigenlijke wedde, het vakantiegeld en
sommige gratificaties, dat de dum· van de
opzegging vier jaar had moeten zijn en
dat de jaarlijkse brutowinst van eiseres
belangrijke schommelingen onderging,
heeft kunnen beslissen, zonder de in het
middel aangeduide wetsbepalingen te
schenden, dater grond was, in het onderhavig geval, om het deel van de bezoldiging van verweerder dat overeenstemt
n1.et het percentage van de brutowinst
ex aeqzto et bono te schatten op basis van
het gemiddelde van de brutowinsten van
eiseres gedurende de laatste vijf dienstjaren;
Dat het middel naar recht faalt ;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van artikel 20 van de bij koninklijk besluit van 20 juli 1955 gecoordinem·de wetten betreffende het bediendencontract, cloonlat het bestreden arrest
erop wijst " dat de naamloze vennootschap " Charbonnages de Tamines " niet
betwist dat ze al de belastingen op de
verscheidene verdiensten, in specie of in
natura, droeg die Dupuis bij haar verwierf ,, en eiseres veroordeelt om aan
verweerder de belastingen terug te betalen die hij zal moeten betalen op het
bedrag dat hem als vergoeding wegens
opzegging is toegekend, tenv~jl, indien
die vergoeding, naar luid van het bedoelde artikel 20, weliswaar de verdiensten behelst die krachtens de overeenkomst zijn verworven, hetgeen in het
onderhavig geval mogelijk zou hebben
gemaakt in de in aanmer king te nemen
lopende wedde de daarop verschuldigde
belastingen in te sluiten die eiseres ter
outlasting van verweerder betaald had,
deze bepaling de rechter nochtans niet
machtigt de werkgever te veroordelen
tot de terugbetaling van de belasting

-947die de ontslagen bediende verschuldigd
is op de eigenlijke vergoeding wegens
opzegging :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat eiseres zich ertoe verbonden had « al
de belastingen op de verscheidene verdiensten, in specie of in natura ,, van
verweerder te dragen, en hieruit afteidt
"dat het op haar (eiseres) rust de belastingen op de vergoeding wegens opzegging
te dragen ";
Dat, zelfs in de onderstelling dat deze
uitlegging van de overeenkomst tussen
partijen verkeerd is of dat het hof van
beroep uit de overeenkomst een verbintenis heeft afgeleid die ze niet oplegde,
de aldus begane onwettelijkheid geen
schending zou uitmaken van artikel 20
van de op 20 juli 1955 gecoi:irdineerde
wetten, hetwelk de enige wetsbepaling is
die in het middel wordt aangeduid ;
Dat het middel niet ontvankelijk is ;
01n die redenen, verwerpt de voorzienin.g ; veroordeelt eiseres in de kosten.
6 april 1967. - 1e kamer. Voo1·zitte1·, H. Bayot, eerste voorzitter. VeTslaggevM·, H. Perrichon. Gelijklniclencle conclnsie, H. R. Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. - Pleite1·s,
HH. Fally en VanRyn.

1e

RAMER. -

6 april 1967,

CASSATIEMIDDELEN.

BURGERLIJKE ZAKEN. lVIIDDEL DAT ZONDER
BELA,NG IS WE GENS DE BESLISSING VAN
HET HoF OVER EEN A,NDER MIDDEL. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

N iet ontvankelij k is het miclclel clat zoncleT
belang is voo1· eise1· wegens de beslissing
van het Hof ove1' een ancle1· miclclel van
cle voo1·ziening (1).
(LEFERE, VEREFFENA,AR VAN DE FEITELIJKE VERENIGING « PI,A,ATSELIJKE AFDELING VAN DE BELGISOHE SOOIALISTISOHE PARTIJ TE HOUTHEM ll, T. DOOLAEGHE EN OHRISTIAENS.)
ARREST.

RET HOF ; -

Gelet op het bestreden

(1) Oass., 21 mei 1962 (Bull. en PAsrc.,
1962, I, 1064); 2 mei 1966 (ibid., 1966, I, 1103).

arrest, op 17 juni 1965 door het Hof van
beroep te Gent gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet, cloonlat het bestreden arrest, na in
zijn n1.otivering te hebben verklaard dat
de leden van de feitelijke vereniging,
plaatselijke afdeling van de Belgische
Socialistische Partij te Houthem, al
vormden zij de meerderheid, de ontbinding van de afdeling niet konden beslissen
en dat aan het bestaan van de genoemde
afdeling geen einde werd gemaakt, in zijn
beschikkend gedeelte het beroepen vonnis bevestigt in zover het de rechtsvordering ontvankelijk heeft verklaard die
eiser als vereffenaar van de feitelijke
vereniging « Section du Parti socialiste
belge de Houthem " had ingesteld en
voor recht heeft gezegd dat de door de
algemene vergadering van 27 januari
1961 van deze afdeling genomen beslissingen geldig zijn met uitzondering van
die betreffende de verdeling van het
gemeenschappelijk vermogen, welke aldus
geldig erkende beslissingen, onder meer
de ontbinding van de afdeling en de aanstelling van eiser als vereffenaar, omvatten, tenvijl het tegenstrijdig is tegelijk
te beslissen dat de genoemde afdeling
niet geldig was kunnen ontbonden worden, dat ze geldig door de algemene vergadering werd ontbonden en dat eiser
geldig tot vereffenaar ervan was benomnd :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat de rechtsvordering die eiser « als
vereffenaar van de feitelijke vereniging,
plaatselijke afdeling van de Belgische
Socialistische Partij te Houthem ,, had
ingesteld, door de eerste rechter ontvankelijk verklaard werd ; dat deze " alle
beslissingen geldig heeft verklaard die
de algemene vergadering van de leden
van de plaatselijke afdeling van de Belgische Socialistische Partij te Houthem
op 27 januari 1961 had genomen met
betrekking tot de ontbinding van de feitelijke vereniging en de aanstelling van
Jlilr Lefere, eiser, als vereffenaar van de
vereniging, met uitzondering van die
betreffende de verdeling van het gemeenschappelijk kapitaal bij gelijke delen
onder de leden van de vereniging " ;
Dat het arrest vervolgens vaststelt
" dat de eisers in hager beroep (thans de
verweerders) tegen de eerste rechter als
grief aanvoeren dat hij de beslissing tot
ontbinding van de feitelijke vereniging
heeft geldig verklaard " ;
Overwegende dat blijkens het arrest

-948bet hof van beroep deze grief heeft aangenmnen;
Dat het arrest dienaangaande hierop
stetmt dat de afdeling van de Belgische
Socialistische Partij te Houthem geen
van de Belgische Socialistische Partij
onderscheiden vereniging vormt, dat
derhalve sommige leden van deze afdeling, " al vormden zij er de meerderheid
van ,, de ontbinding niet 1nochten beslissen en " dat aan het bestaan van de
plaatselijke afdeling van de Belgische
Socialistische Partij te Houthem geen
einde werd genmakt " ;
Overwegonde dat aldus blijkt dat,
in strijd met hetgecn de eerste rechter
had aangenomen, het hof van beroep
beslist dat de beraadslagingen van de
algemene vergadoring van de leden van
de afdeling tot ontbinding en tot benoeming van een vereffenaar niet geldig
waren en dat de reohtsvordoring van
eiser, bijgevolg, niet ontvankelijk was ;
Overwegende dat, ten aanzien van
deze boslissing van het arrest, het besohikkend gedeelte ervan waarbij het
oorspronkelijk hoger beroep van de verweerders " godeeltelijk gegrond " wordt
verklaard en hot beroepsn vonnis "voor
het overige " wordt bevostigd, geen tegenstrijdigheid inhoudt ;
Dat immors blijkens de prooesakten
hot hof van beroep, enerzijds, een andere
door de verweerders, op hun hoofdberoep, voor het hof gefonnuleorde aanspraak heoft afgewezen en, anderzijds,
om het door eiser ingesteld inoiclenteel
hoger beroep te verwerpen, het beschikkend gocleolte van het vonnis bevostigt
waarbij wordt verklaard dat de beslissing
van do algen1eno vergadering volgens
welko het kapitaal van de afdeling nwest
worden verdeeld onder haar leden niet
geldig was;
Dat hot middel feitelijke grondslag
Inist;
Over het tweede, hot dordo en het
vierde 1niddel :
Overwegende dat deze 1niddelen do
regehnatigheid van de beslissing van
het arrest niet weer tor sprake brengen
volgens wolke eiser niet geldig als vereffenaar word aangesteld ;
Dat uit do vervverping van het eerste
middAl, dat deze beslissing bestreed, volgt
dat eiser niet meer doet blijken van onig
belang mn het besohikkend godeelte van
het arrest te bekritiseren dat bet voorworp is van het tweede, het derdo en het
vierde Tnicldel en betrekking heeft op de
persoon aan wie eiser het vennogen zal
ovorhandigen dat hij ten onrechte onder

zich heeft ten gevolge van zijn aanstelling
als vereffenaar ;
Dat deze middelen bijgevolg niet ontvankelijk zijn;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
6 april I967. I 8 kamer. Voo1'zitte1', H. Bayot, eerste voorzitter. Verslctggeve1·, H. Perrichon. Gel~jk
l1ticlencle conclusie, H. R. Hayoit de TerlTlicourt, procureur-generaal. - Pleite.1·,
H. Struye.

Ie

KAMER. -

7

april

1967.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRES'.rEN.- BuRGERLIJKE ZAKEN.
ARREST WAARBIJ' BESLIST WORDT
DAT EISER EEN JHANEUVER IN DE ZIN
VAN DE ARTIKELEN I7 EN l 7 bis VAN
HET WEGVERKEERSREGLEJVIENT HEEFT
UITGEVOERD. BESLISSING GEGROND
OP VASTSTELLINGEN BETREFFENDE DE
PLAATSGESTELDHEID. TEGENSTRIJDIGE VASTSTELLING. NIET l\1ET REDENEN 01\'IKLEDE BESLISSING.

A1·tilcel 97 vcm cle G1·onclwet wonlt geschonclen door het cwrest, dat om te beslissen
clctt eise1· een maneuvm· in de zin van de
a1·tikelen 17 en 17bis van het wegve?'kee?·sreglement heeft ttitgevoenl, geg1·oncl
is op tegenstr~jclige vaststellingen betreffencle cle plactts gestelclheicl (I).
(GEUDENS EN BUYS,
T. DAEMS EN LITISOONSORTEN.)

ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 10 april 1965 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over het middol afgeleid uit de schending van de artikelen I5, 16, I7, I7bis,
25 van het algen1.een reglement op de
politie van het wegverkeer, bijgeworkt
krachtens artikel 6 van het koninklijk
besluit van 10 december 1958, I382,
I383 van het Bmgerlijk vVetboek en 97
(1) Raadpl. cass., 13 februari 1967, supm,
blz. 738.

-949van de Grondwet, do01·dat het bestreden
arrest geheel de aansprakelijkheid voor
het ongeval aan de eerste eiser heeft
toegeschreven, en beide eisers in solichtm
tot schadevergoeding heeft veroordeeld
op de gronden : " dat Geudens (eerste
eiser), toen hij rechts afsloeg, zijn weg
niet meer normaal vervolgde maar een
rijbeweging uitvoerde wellm de normale
gang van het tegemoetkomend verkeer
van de fietsers e~1 bromfietsers kon beletten of hinderen ; dat het oversteken door
Geudens van het betonnen fietspad ...
in de gekende omstandigheden een maneuver uitmaakt in de zin van de artikelen I 7 en I 7 bis van het reglement ;
dat Geudens deze artikelen overtreden
he eft ; ... dat de door Geudens uitgevoerde
rijbewegin.g alleszins een burgerlijke font
uitmaakt daar hij het recht geschonden
heeft van een bestuurder die, rijdend op
het verplicht rijwielpad van de Meulemansstraat, zijn weg norm.aal vervolgde
en aan deze aansluiting met de Processieweg voor niemand de doorgang moest
vrijlaten ,, tm·wijl de eisers in hun voor
het hof van bsroep regelmatig genomen
conclusie betoogden dat, op het kruispunt, gevormd door d3 ontmoeting van
de Meulen1ansstraat m.et de Processieweg,
doze laatste weg de Meulemansstraat in
rechte lijn verlengde in de door Geudens
gevolgde richting, en zij daaruit afieidden
dat Geudens, bij het inrijden van de
Processieweg, niet naar rechts was afgeslagen maar zijn weg in rechte lijn had
vervolgd en zich zodoende voordeed als
een weggebruiker die regelmatig kwam.
gereden rechts van het slachtoffer dat
in de tegenovergesteldc richting op hot
rijwielpad van de Meulemansstre,at reed,
en tenvijl het arrest, hetwelk, door verwijzing naar de vaststellingen van de
eerste rechter, als in feite juist erkent
dat de Processieweg in rechte lijn de
Meulmnansstraat verlengt die, op het
kruispunt, een scherpe bocht naar links
beschrijft in de richting welke Gaudens
volgde, bijgevolg niet regelmatig heeft
lnmnen bcslissen, zonder tegenstrijdigheid, dat Geudens, bij het inrijden van
de Processieweg, naar rcchts was afgeslagen en zodoende een rijbeweging had
uitgevoerd welke de normale gang van
het tegmnoetkm11end verkeer VR,n de
fietscrs en bromfietscrs kon bcletten of
hinderen, en evenn1in R,R,n Geudens de
verkeersvoorrang van de bestuurder, die
op een kruispunt regelmatig rcchts van
een a.ndere bestuurdcr komt gereden,
wettelijk heeft kunnen ontzeggen :

gen van het arrest volgt : 1° dat de eerste
eiser, bestuurder van een motorvoertuig,
en het slachtoffer van het ongeval, bestuurder van een rijwiel met hulpmotor,
aanvankelijk als tegenliggers de Meulemansstraat volgden, het slachtoffer gebruik makende van het verplicht rijwielpad dat, links in de door hem gevolgde
richting, naast die rijbaan bestaat; 2° dat
die eiser, gekomen aan de aansluiting
van genoemde straat met de Processieweg, die weg is opgereden en daartoe
bedoeld rijwielpad, hetwelk overheen de
aansluiting met de Processieweg verder
in de Meulemansstraat doorloopt, heeft
overgestoken en aldus het slachtoffer
heeft aangereden ;
Overwegende dat het arrest, om die
eiser aansprakelijk te stellen voor het
ongeval, deze cerst verwijt een 111aneuver,
in de zin van de artikelen 17 en 17 bis
van de VITegcode, te hebben uitgevoerd
en daartoe steunt op de plaatsgesteldheid;
Dat, hoewel hot arrest vaststelt dat de
Processieweg " recht uitloopt " in de
Meulemansstraat, het eveneens vaststelt
dat eiser " rechts afsloeg " om de Processieweg op te rij den ;
Dat het arrest aldus, om te beslissen
dat eiser een 1naneuver heeft uitgevoerd,
steunt op vaststellingen die, met betrckking tot de plaatsgesteldheid, tegenstrijdig zijn;
Overwegende weliswaar dat het arrest
vervolgens overweegt dat de door die
eiser uitgevocrde " rijbeweging alleszins
een burgerlijke font uitmaakt daar hij
het recht geschonden heeft van ecn bestuurder die, rijdend op het verplicht
rijwielpad van de Meulemansstraat, zijn
weg nonnaal vervolgde en aan deze aansluiting n1et de Processieweg aan niemand
de doorgang 1noest vrijlaten ";
Dat daaruit echter blijkt dat het arrest
aan de aldus aangenomen hurgcrlijke
fout als grondslag heeft gegeven een
n1aneuver dat 1net inachtnmning van de
hoger hedoelde tegenstrijdige vaststellingen wordt on1schreven;
Ovcrwcgende dat het middel gegrond

Overwegende dat nit de vaststellin-

zitte1', H. Belpaire, raadsheer waarnmncnd

IS;

Om die redenen, vernictigt het bestreden arrest ; bevcelt da.t melding van clit
arrest zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigdc heslissing; veroordeelt de verweerdcrs in de kosten ; vcrwijst cle' zaak naar het Hof van beroep
te Luik.
7 april I967. -

1e kamer. -

Voo1'-

-

950
zichzelf aan alle ve1'eisten tot het ontstaan
van zullce overeenlcomst moet voldoen,
indien cleze uitlegging met de bewoo1'clingen van cleze overeenlcomst van belofte
1Jan inpanclgeving verenigbaar is (2).

Ve1·slaggeve1·, H. Gerniers.
GeliJkhtidende conchtsie, H. Charles,
advocaat-generaal. Pleite1·s, HH. De

voorzitter. -

-

Bruyn en Van Ryn.

waa1·b~i een sch~tlcle
naa1' zich ertoe ve1'binclt aan Z~Jn schuldeise1' een panel te ve1·lenen is slechts een
belofte van inpanclgeving, wellce, oncleJ'scheiclen zijncle van de overeenlcomst van
inpancl geving, deze laatste enkel bij de
uitvoe1·ing eTvan cloet ontstaan (3).

3D De ovenenlcomst

I e KAMER. -

7 april 1967.

ID CASSATIEMIDDELEN.- Bu.RGERLIJKE ZAKEN. M.IDDEL DAT DE
RECHTER VERWIJT GEEN ANTWOO.RD
TE HEBBEN VE.RSTREKT OP EEN CONCLUSIE OF HIEROP SLECHTS EEN DUBBELZINNIG ANTWOORD TE HEBBEN GEGEVEN.- RECHTER DIE PASSEND EN
ONDUBBELZINNIG ANTWOORDT.- MIDDEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG MIST.
2D BEWIJS. -BEWIJS DOOR GESOHRIFT.
- BURGERLIJKE ZAKEN. - BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.- 0VEREENKOMST VAN BELOFTE VAN INPANDGEVING.- UITLEGGING DOOR DE FEITENRECHTER. UITLEJGGING DIE HET
ONDERSCHEID li1AAKT TUSSEN DE BELOFTE VAN INPANDGEVING EN DE
OVEREENKOMST VAN INPANDGEVING. -·
UrTLEGGING VERENIGBAAR MET DE
TERMEN VAN DE OVEREENKOMST. GEEN MISKENNING VAN DE BEWIJSKRAOHT ERVAN.

3D PAND. 0VEREENKGn1ST VAN INPANDGEVING EN OVEREENKOMST VAN
BELOFTE ,VAN INPANDGEVING. - 0NDERSCHEID.
I

D

Feitelijlce g1·onclslag mist het miclclel
dat de 1·echteT venvijt geen antwoonl
te hebben ve1·stTekt op een conclusie of
h:ierop slechts een chtbbelzinnig antwoo1·cl
te hebben gegeven, als de 1·echte1· de concl~tsie passencl en onclubbelzinnig heeft
beantwoonl (1).

2D De bewijslcTacht van een ove1·eenkomst

van belofte van inpand(!eving wonlt niet
miskencl dooT de 1·echte1' die beslist clat
de1·gel~jke belofte niet a1.ttomatisch de
inpanclgeving tot stand b1·engt, alzo
e1'op w~jzende dat cle inpandgeving een
01JeJ'eenlcomst is die van de belofte van
inpanclgeving oncle1·scheiclen is, welke op
(1) Cass., 24 juni 1966 {Bull. en PAsro.,
1966, I, 1369) en 26 september 1966, supm,
biz. 115.
(2) Cass., 7 februari 1967, stt1J1'a, biz. 712.
(3) Raadpl. cass., 1 juni 1878 {Bull. en

(VENNOOTSCHAP NAAR AMERIKAANS RECHT
[STAAT CALIFORNIA] «BANK OF AMERICA, NATIONAL TRUST AND SAVINGS
ASSOCIATION l>, T. VENNOOTSOHA,P NAAR
ZWITSERS RECHT « P.RODUKTEN HANDELS AKTIENGESELLSOHAFT ».)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 28 januari 1966 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 beslist
dat eiseres over geen enkel pandrecht
beschikt op het " part delivery order "
van 24 april 1961, opgemaakt te Hamburg door de firma Carl Beck & C0 met
betrekking tot 2.062,5 long tons gerst,
geladen in het s.s. Glenmore, voor een
niet betwiste waarde van 82.151,77 Amerikaanse dollar, om de reden dat eiseres
in gebreke blijft te bewijzen dat de schuldenaar Rocca-Cuvi akkoord ging met de
inpandgeving van het " part delivery
order », te1·wijl, ee1·ste onclenleel, het arrest
de conclusie niet heeft beantwoord waarbij eiseres aanvoerde « dat de toestemming van de debiteur Rocca-Cuvi in de
inpandgeving van het " part delivery
order " door alle middelen kan worden
bewezen, eenvoudige vermoedens inbegrepen, daar het over een handelszaak
gaat ; dat de debiteur er geen enkele baat
bij had zich tegen deze ruiling te verzetten daar de firma Topfer geen grotere
hoeveelheid gerst zou ontvangen dan ze
gekocht had en het pand van concluante
PAsro., 1878, I, 279); cass. Frankr., 18 mei
1898 {Dall. per., 1890, I, 481); zie DE PAGE,
d. VI, biz. 999, nr 1013; Rep. pmt. d1·. belge,
Nantissement, biz. 411, inz. nrs 11 en 185,
en DALLOZ, Rep. d1·. civil, d. II, yo Gage, ur 36.

yo

-951op dezelfde hoeveelheid goederen van
dezelfde aard zou slaan ; dat het zeker
is dat concluante nooit aangenomen zou
hebben zich van het cognossement .per
s.s. Minima, dat haar in pand was gegeven, te ontdoen zo het « part delivery
order " haar niet in ruil was gegeven ;
dat deze onnvisseling geen enkele schade
berokkende aan de schuldeisers van
Rocca-Cuvi; dat appellants (thans verweerster) dit zelfs niet aanvoert; dat
deze verschillende elementen reeds toelaten te vermoeden dat de debiteur akkoord ging met de inpandgeving van het
« part delivery order n "• waaruit volgt
dat het arrest niet regelmatig met redenen
omkleed is; tweede onde1·deel, in zover het
arrest de bovengenoemde middelen van
eiseres impliciet zou hebben afgewezen,
het niettemin in het onzekere laat of
het die middelen ter zij de he eft geschoven
mndat, in strijd met de stelling van eiseres, de schuldenaar Rocca-Cuvi er belang
bij had zich te verzetten tegen de ruiling
van de documenten en de inpandgeving
van het « part delivery order "• daar deze
operatie aan de schuldeisers van de schuldenaar Rocca-Cuvi een nadeel berokkende en eiseres aanvaard had zich van
het cognossement per s.s. Minima te
ontdoen, zelfs ingeval het « part delivery
order " op goederen vervoerd per s.s.
Glenmore haar niet in pand gegeven
werd, zodat de feitelijke elementen waaruit eiseres het bev.rijs door vermoedens
wilde afleiden van de toestemming van
de schuldenaar in de inpandgeving onjuist
waren, ofwel omdat deze onderscheiden
feiten juist waren maar zij geenszins de
toesten1.ming van de schuldenaar in de
inpandgeving deden vermoeden, zoals
eiseres beweerde, zodat de 1notivering
van de rechter dubbelzinnig is en het
toetsen van het bestreden dispositief aan
de wettelijkheid onmogelijk maakt :
Overwegende dat het arrest, tegenover
de door eiseres ingeroepen vermoedens,
waaruit zij afleidde dat de firma RoccaCuvi in de inpandgeving van het " part
delivery order " toegesten1.d had, andere
elementen in het licht stelt en vaststelt,
namelijk op grond van de overgelegde
bescheiden, dat het bewijs niet wordt
geleverd dat genoemde firma haar toestemming gegeven had in het tot stand
brengen of in de overdracht van enig
pandrecht en }let uit niets blijkt dat het
ovennaken van het « part delivery order "
met enige andere bedoeling gepaard ging
dan een derde in de gelegenheid te stellen
de koopwaar te lossen, in afwachting van
een eventuele koper; dat de rechter de

conclusie van eiseres passend ·beantwoordt en op ondubbelzinnige wijze beslist dat de door deze ingeroepen vermoedens niet opwegen tegen de andere
door hem in aanmerking genomen elementen;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1101, 1108, 1134, 1136, 1138,
1141, 1142, 1143, 1144, 1317' 1319, 1320,
1322, 2071, 2072, 2073, 2076 en 2084
van het Burgerlijk Wetboek, 1 en 2 van
de wet van 5 mei 1872 op het pand, die
titel VI van boek I van het W etboek van
koophandel vormt, doordat het bestreden
arrest beslist dat eiseres niet beschikt
over enig pandrecht op het « part delivery
order" van 24 april 1961, opgemaakt
te Hamburg door de firma Carl Beck
& C 0 met betrekking tot 2.062,5 long
tons gerst, geladen in het s.s. Glenn1.ore,
voor een niet betwiste waarde van
82.151,77 Amerikaanse dollar, om de
reden dat eiseres in gebreke blijft te bewijzen dat de schuldenaar Rocca-Cuvi
akkoord ging met de inpandgeving van
het « part delivery order "• n1.aar van
de andere kant aanneemt dat op 12 september 1960 tussen eiseres en de schuldmmar Rocca-Cuvi een overeenkomst,
« general pledge agreement " genaamd,
is tot stand gekomen « welke slechts als
een algmnene belofte van pand kan gelden "• waardoor de schuldenaar RoccaCnvi zich ertoe verbonden heeft « aan
de Bank in pand te geven alle geldsommen en alle goederen die heden aan de
Bank werden toevertrouwd of in bewaring werden gegeven alsook alle goederen
en geldsommen die haar vroeger werden
gegeven of in de toekomst zullen gegeven
worden en in haar bezit, bewaring of
bewaking zullen komen gedcu·ende deze
overeenkmnst, op mn het even welke
manier en voor mn het even welke reden
en on1. het even of deze somn1.en of goederen deel uitmaken van een algemene
of een bijzondere rekening, of in bewaring zijn bij of onder de bewaking zijn
van de Bank of op om het even welke
manier in haar bezit zijn n, tenvijl, eerste
ondenleel, de belofte van een pand de
overeenkmnst is waardoor een schuldenaar zich ertoe verbindt aan zijn schuldeiser een bepaalde zaak in pand te geven
en bijgevolg de instemming van de schuldenaar met de inpandgeving van een of
ander goed impliceert, terwijl de pandovereenkomst zelve slechts tot stand
komt door de overhandiging van het
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tegonstrijdig is, onerzijds, to beslissen
dat het niet bewezen is dat de schuldenaar Rocca-Cuvi ern-we, akkoord is gegaan het meergenoemde " part delivery
order " ten voordele van eiseres in panel
te geven, en anderzijds aan te nomen
dat hij zich ertoe verbonden heeft haar
elk good, hetwelk in het bezit van eiseros
rnocht komen, in panel to geven, zodat
het arrest niet regehnatig gemotiveerd is
(schending van artikel 97 van de Grandwet) ; tweede ondenleel, in zover het arrest
zou beslist hebben dat de belofte van
panel door de schuldenaar Rocca-Cuvi
op 12 september 1960 gedaan geenszins
zijn instemming impliceert orn naderhand
aan eiseres alle gooderen welko in haar
bozit n::tochten kmnen, waaronder het
"part delivery order "• in panel te geven,
het van het contract van 12 sept8lnber
1960 een uitlegging geeft diC1 met deterInen ervan onverenigbaar is, de bewijskraoht ervan m.iskent, de beginselen die
de belofte11 van contract, inzonderheid
de beloften van panel, beheersen soh811dt,
en de bin den de kracht van die beginsolen
miskent (schending van alle in hot 1niddel
aangeduide wetsbepalingen) :

zitte1', R. Bolpaire, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1'slaggeve1', H. Gerniers.
Gelijlcluidende conchtsie, H. Charles,
advocaat-generaal. - Pleite1·s, HH. Simont en Van Ryn.

Overwegende dat het arrest aan het
" general pledge agreement " het karakter
niet ontkent van een algeinene belofte
van panel;
Overwogende dat hot beslist dat zulkdanige belofte niet automatisoh de inpanclgeving tot stand brengt ; dat het
or aldus op wijst dat do inpandgeving
eon overeenkomst is die van do belofte
van inpandgeving onderscheiden is on
die, op zioh zelf, aan al de veroisten tot
het ontstaan van zulke ovcreonkmnst
moot voldoen ;
Overwogendo dat het niet tegenstrijdig
is, enerzijcls, vast te stollen dat de finna
Rocca-Cuvi toogestcmd had in de bolofte
haar goederen, het " part delivery order "
inbegrepon, in pand to gevon en, anderzijds, na onderzoek van do foitelijke olementon van do zaak, or op te vvijzen dat
het bewijs niet geleverd word dat gezegde
fiTma toegostmnd had in een eigenlijke
inpandgeving van meergenoemd " part
delivery order " ;
Dat hot middel niet kan aangenmnen
worden;
(Het ove1'ige zoncle1· belang.)

1o Jlll actlct geen voo1·ziening in cassatie 'uit

Om die redonon, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eisores in de kosten.
7 april 1967. -

Je kamer. -

Voo1·-
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KAMER.-

10 april 1967.

1° VOORZIENING IN CASSATIE.
VORM.- DIENSTPLICHT.- VERZOEKSOHRIFT WAARBIJ RET HoF WORDT
VERZOOHT REKENING TE HOUDEN MET
DE
MOEILIJKE
TOESTAND
EN
DE
SLECHTE GEZONDHEID VAN DE MOEDER
VAN DE DIENSTPLIOHTIGE. VERZOEKSCHRIFT DAT GEEN CASSATIEVOORZIENING VORMT.

2o VOORZIENING IN CASSATIE. PERSONEN DIE BEVOEGD ZIJN Ol\f ZICH
TE VOORZIEN. DIENSTPLICHT. BESLISSING VAN DE HOGE J\IIILITIERAAD. VOORZIENING IN HAAR EIGEN
NAAJ\'I INGESTELD DOOR DE l\'IOEDER
VAN DE DIENSTPLIOHTIGE.
0NONTVANKELIJKHEID.

het ve1·zoeksch1'ijt, waarb·ij het Hof wo1·dt
ve1·zocht 1·elcening te houclen met cle moeil-ij lee toestancl en de slechte gezondheid
van de moeclm· vwn cle dienstplichtige (I).
(Dienstpliohtwetten, geooordineerd op
30 april 1962, art. 50 on 51.)
2o N iet ontvanlcelij 7c is cle vooJ•ziening
tegen een beslissing vcm de Hoge Jl1ilitie1'ctctcl doo1· cle moecle1· van de dienstplichtige in lwa1' wigen naam ingesteld (2). (Dienstplicht~vetten, geooordineerd op 30 april 1962, art. 51.)
(WEDU'VE DENAEYER.)

ARREST.

HET HOF ; - Gelet op de bostrcden
boslissing, op 9 deoeinber 1966 door de
Hoge Militieraad gcwezen inzake Omer
De Naeyor;

(1) Oass., 18 ma.art 1063 (B,tll. en PAsrc.,
1063, I, 778); 29 juni 1964 (ibid., 1964, I,
1156).
(2) Oass., 18 maart 1063, in cle bovenstaancle
noot aangehaalcl.
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Overwegende dat de moeder van de
dienstplichtige, bij aangetekende brief
aan de griffie van het Hof van cassatie
en betreffende de voonnelde beslissing,
het Hof· verzookt rekening te houden met
haar moeilijke toestand on lmar slechte
gezondheid en de waarachtigheid van
haar desbetreffende beweringen na te
gaan;
Overwegende dat dergelijk verzoekschrift, dat trouwens niet uitgaat van
de dienstplichtige of van een bijzonder
gevolmachtigde, geen cassatievoorziening
uitmaakt;
Om die redenen, verwerpt het verzoekschrift.
10 april 1967. - 2 8 kamer. - Voo?'zitte?', H. van Beirs, voorzitter. - Ve?'slaggever, H. Perrichon.- Gelijlcl~tidencle
conclusie, H. Paul Mahaux, advocaatgeneraal.
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10 april 1967.

DIENSTPLICHT.-

UrTSTE;L EN VRIJLATING VAN DIENST OP ~fORELE GROND.
KOSTWINNER VAN DE FAMI:LIE. GEOUi\ffi;LEERD INKOMEN VAN DE VADER
EN DE J\fOEDER DAT RET BIJ DE WET
VASTGESTELD MAXIJ\1UM OVERSORRIJDT.
AANVRAAG OJ\1 UITSTEL OF VRIJI,ATING DIE NIET KAN WORDEN INGEWILLIGD, ZELFS ZO DE AANVULLING JITET
DE
BEDRIJFSINKOMSTEN
VAN
DE
DIENSTPLIOHTIGE ONONTBEERLIJK IS
VOOR RET ONDERHOUD VAN DE F AMILIE.

Een aanvraag om ttiistel, gegroncl op cwtilcel 10, § 1, 1°, van cle gecoonlineenle
dienstplichtwetten of een aanm·aag om
m·~jlctting gegroncl op bedoelcl a1·tilcel 10,
§ 1, 1°, en 01J a1·tilcel 12, § 1, 7°, vcm clezelfcle wetten lean niet wonlen ingewilligcl
wannee1· het gecumttleenl inlcomen van
cle vader en cle moecle?' het bij cle wet
vastgestelcle maximttm ove?·schrijclt, zoncler clat behoeft te worden oncle?'Zocht of
cle aanmtlling met cle becl1·ijjsinkomsten
van cle clienst1Jlichtige al clan niet mwntbeerl~j k is voo?' het onclerhmtcl van cle
familie ( 1).
(1) Oass., 27 juni 1966 (Bnll. en PAsro.,
1066, I, 1371 ). \Vat betrcft het geval waarin
het door de vader en de nweder aangegeven
inkomen voortkomt nit de eigen activiteit
van de dienstplichtige, raadpl. cass., 18 maart

(JAUMIN.)

ARREST.

RET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 16 december 1966 gewezen
door de hoge militieraad ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 10, § 1, 1°,
en 12, § 1, 7°, van de op 30 april 1962
gecoordineerde dienstplichtwetten, cloo1'clat de bestreden beslissing, onder bevestiging van de beroepen beslissing, eisers
verzoekschrift om van dienstplioht op
morele grond te worden vrijgelaten heeft
verworpen op grond dat vaders en lnoeders samengevoegd netto-inkomen, bestaande in de opbrengst van hun landbouwbedrijf, rneer bedraagt dan het
wettelijk maximum en dat de dienstplichtige niet kan beschouwd worden als
kostwinner, aangezien hij door hen bezoldigd is, zonder rekening te houden
met het medisch getuigschrift blijkens
hetwelk eisers vader, die landbouwer is,
geen arbeid meer kan verrichten, noch
met het feit dat zijn moeder, die zelfs
verlamd is, de vader in het dagelijkse
werk van het bedrijf niet kan vervangen,
te1•wijl daaruit duidelijk bleek dat het
ink01nen van de ouders van eiser, dat
aileen uit hun landbouwbedrijf voortvloeit, uitsluitend door de persoonlijke
arbeid van eiser verdiend kon worden :
Overwegende dat', om de dienstplichtige als kostwinner te kunnen aanmerken, onder meor vereist is dat het sam.engevoegd inkomen van de ouders niet meer
bedraagt dan het bij de wet bepaalde
maxin~mn;

Overwegende dat de bestreden beslissing vaststelt dat bet samengevoegd
inkmnen van de ouders, bestaande in de
opbrengst van een landbouwbedrijf, meer
bedraagt dan 45.000 frank, dit is meer
dat het bij de wet bepaalde maximum ;
Dat uit de stukken waarop het Hof
vermag acht te slaan, nict blijkt dat eiser
voor de hoge militieraad beweerd heeft
dat dit inkomen uitsluitencl opgeleverd
word door zijn persoonlijke arbeid ;
Dat de hoge militieraad zijn beschikking clerhalve wettelijk gerechtvaardigd
1057 (A1T. TTerbr., 1957, blz. 592) en, op verwijziDg, beslissing van de hogo militieraacl
van 26 april 1957 (Revue de l'adm,inistrcdion,
1057, blz. 277).
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heeft, zonder het ontbreken van de andere wettelijke voorwaarden te moeten
vaststellen ;
Dat het middel niet ontvankelijk is ;
Over het tweede middel, hie1·uit afgeleid dat de bestreden beslissing niet geantwoord heeft op het middel dat eiser
gegrond had op stukken uit het dossier,
namelijk op een medisch getuigschrift
blijkens hetwelk zijn vader onmogelijk
enig werk verrichten kan, zodat het door
hem aangegeven inkmnen slechts uit de
arbeid van eiser kan voortvloeien :
Overwegende dat het Tniddel, dat erop
neerkomt aan de beslissing te verwijten
niet met redenen omkleed te zijn, niet
ontvankelijk is, omdat het de schending
van artikel 97 van de Grondwet niet aanvoert;

SCHEID EN FElTEN EN JEGENS DE ONDERSCHEIDEN BEKLAAGDEN.

3°

HOGER BEROEP. STRAFZAKEN.
- - !NCIDENTEEL VONNIS. - - HoGER
BEROEP VA,N DE BURGERLIJKE PARTIJ
ALLEEN. VERNIETIGING. BESLISSING OP DE STRAFVORDERING EN
DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING.
WETTELIJKHEID.

4°

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. VERVOLGING VOOR HET
STRAFGERECHT.- REGEL.-- UITZONDERING.

5°

STRAFVORDERING. INSTELLEN.
- - RECHTSTREEKSE DAGVAARDING VAN
DE BURGERLIJKE PARTIJ. - - 0NTVANKELIJKHEID. VooRWAARDEN.

6°

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. RECHTSTREEKSE DAGVAARDING.- 0NTVANKELIJKHEID.- VoORWAARDE. BEOORDELING DOOR DE
FEITENRECHTER.

7°

l\1ISDRIJF. RECHTSPERSOON. HANDELSVENNOOTSCHAP, DADERES VAN
EEN JVIISDRIJF, AANSPRAKELIJKHEID
V A,N DE NATUURLIJKE PERSONEN DOOR
WIER
TOEDOEN DE
VENNOOTSCHAP
HEEFT GEHANDELD.

Om die redenen, verwerpt de voorziening.

10 april 1967. - 2e kamer. Voo1'zitte1·, H. van Beirs, voorzitter. Ve?·slaggeveT, H. Trousse. Gel~jkluidende
concl1tsie, H. Paul Mahaux, advocaatgeneraal.
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10 april 1967.

HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN.
DEVOLUTIEVE KRACHT. HoGER
BEROEP TEGEN EEN VONNIS vVAARBIJ DE
VERVOLGINGEN TEGEN TWEE BEKLAAGDEN ONTVANKELIJK WORDEN VERKLAARD. RECHTER IN HOGER BEROEP DIE DEZE BESLISSING JEGENS
EEN BEKLAAGDE TE NIET DOET EN ZE
JEGENS DE ANDERE BEVESTIGT. RECHTER IN HOGER BEROEP KAN TEN
GRONDE GEEN UITSPRAAK DOEN.

HOGER BEROEP, STRAFZAKEN.
DEVOLUTIEVE KRACHT.- RECHTER
IN HOGER BEROEP DIE KENNIS NEEMT
VAN HOGERE BEROEPEN TEGEN TWEE
INOIDENTELE VONNISSEN. SAMENVOEGING
VAN DE
ZAKEN WEGENS
ONSPLITSBAARHEID VAN SOMMIGE FElTEN EN SAMENHANG TUSSEN ANDERE
FElTEN. BEVESTIGING VAN HET
EERSTE
VONNIS
INZAKE
EEN BEKLA,A,GDE EN NIETIGVERKLARING VAN
HET TvVEEDE VONNIS INZA,KE DEZE
BEKLAAGDE EN MEDEBEKLA,AGDEN. - RECHTER IN HOGER BEROEP DIE ERTOE
GEHOUDEN IS UITSPRAAK TE DOEN TEN
GRONDE TEN AANZIEN VAN DE ONDER-

1° De 1·echter in hager beroep, die kennis
neemt van hogere be1·oepen tegen een
vonnis dat zich eTtoe bepm·kt de veTvolgingen tegen twee beklaagden ontvankelijk te ve1·kla1·en, en die deze beslissing jegens een belclaagcle nietig verlclaa1't en ze
bevestigt jegens cle andeTe, lean ove1' de
g1·oncl va1i cle zaalc geen uitsp1·aalc
cloen (1). (Wetb. van strafv., art. 215.)
(Impliciete oplossing.)

2° De 1'echte1· in hogm· beroep, clie kennis
neemt van hoge1·e be1·oepen tegen twee
inciclentele vonnissen en, naclat hij cle
samenvoeging van cle zalcen hacl bevolen
wegens cle onsplitsbam·heicl van sommige feiten en cle samenhang t1tssen
andeTe feiten, het tweecle vonnis te niet
cloet ten aanzien van oncle1·scheiclen beklaagden, hoewel hij het ee1'ste vonnis
inzake een cle?' beklaagclen bevestigt, moet
omwille van cle eenheicl van de 1'echtspleging ttitspraak cloen ovet• de g1·ond
van cle zaak wat de onderscheiden be-

(1) Raadpl. cass., 21 juni 1965 (B1tll. en
PAsiC., 1965, I, 1145); 4 april 1966 (ibid.,

1966, I, 1025) en 30 januari 1967, sup1·a,
biz. 662.

-955klaagden bet1·ejt, niet alleen ten aanzien
van de feiten die leiden tot het te niet
doen van het tweecle vonnis cloch tevens
ten aanzien van cle feiten wellce leiclen
tot de bevestiging van het eerste vonnis (1). (Wetb. van strafv., art. 215.)
3o De rechter in hoge1' be1·oep, die lcennis
neemt van cle zaak cloo1· het enlcel hoge1'
be1'oep van cle b1wge1·lij ke pa1·tij tegen
een incidenteel vonnis, moet, zo hij het
vonnis nietig ve1·klaa1't, uitsp1'aalc cloen
ove1· cle g1·oncl van cle zaalc zowel ten
aanzien van cle st1·ajvonle1'ing als ten
aanzien van cle b1wge1'lijlce rechtsvonle1'ing (2). (Wet van 17 april1878, art. 4;
Wetb. van strafv., art. 215.)
4o N aa1' Zttid van wrtikel 4 van de wet van
17 april1878, mag cle bu1·ge1'lijke 1'echtsvoTde1·ing tegelijlce1·tijcl en voo1· dezelfcle
1·echtm·s als de st1'afvonlering wonlen
ingesteld; m·tikel 202, 2°, van het H'etboek van st1'ajvo1'cle1·ing (a1'tilcel 7 van
de wet van 1 mei 1849) wijlct van deze
1'egel enlcel af als de 1·echte1· ove1· de g1'ond
van de zaalc 1titsp1'aak heeft gedaan (3).
5o De doo1· de bu1'ge1'lijlce pcwtij tegen de
beklaagde gegeven 1'echtst1·eekse clagvaa1'cling stelt cle st1·ajvonle1'ing in beweging
ten aanzien van het miscl1·ijf waa1'op zij
is geg1'oncl en maalct clit miscl1'~j f b~j het
stmjge1·echt actnhangig, van 't ogenblik
clat becloelcle clctgvaanl·ing ontvanlcelij k
is, zelfs zo cle b1wge1'lijke 1'echtsvonle1·ing
naclien niet geg1'oncl wonlt vm·klaanl (4).
(vVetb. van strafv., art. 63, 145 en 182.)
ontvanlcel~jk om cle bw·ge1·lijlce 1'echtsvonle1'ing in te stellen en onde1· nwe1· voo1·
het stmjge1·echt 1·echtst1·eeks te clagvaanlen
Mj clie bewem·t pe1·soonlijlc cloo1' het misclrijf, vooTWe1'p van cle st1·ajvonle1·ing,
te z~in benacleelcl, clit wil zeggen hij die
het bewijs leve1·t clat h~i cloo1· het miscl'l'ijf
leon benacleelcl zijn; cle feitelijlce beoo1'cleling van cleze voo1·waanle cloo1' cle feitmwechte1' is soevm·ein (5). (Wet ·van
17 april 1878, art. 3; Wetb. van
strafv., art. 63, 145 en 182.)

6° Is

7° TV annee1· een lwnclelsvennootschap een
miscl1·~if heeft gepleegcl, bentst cle stmf1·echtel·ijke aanspmkelijkheid op cle natmwl~i lee pe1'sonen cloo1· wieT toecloen
z1;i heeft gehanclelcl ( 6).
(1) Zie cle noot onc1eraan vorige blac1zijc1e.
(2) en (3) Cass., 22 april 1901 (Bull. en
PASIC,, 1901, I, 200); 13 juli 1908 (ibid., 1908,
I, 295); 12 april 1921 (ibid., 1921, I, 319) ;

(CARPAY, T. PAUWELS EN PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID « LES EDITIONS EXCELSIOR ll,)
ARREST,

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op ll december 1965 gewezen
door het Hof van beroep te Brussel ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 199, 200, 201
en 215 van het Wetboek van strafvordering, welke artikelen 200 en 201 vervangen zijn bij artikel 6 van de wet van
1 mei 1849, cloo1'clat het bestreden arrest,
rechtdoende in de zaak nummer 953 W
op de door eiser en andere partijen ingestelde hogere beroepen, na het vonnis
van 30 juni 1965 van de correctionele
rechtbank te hebben bevestigd in de
mate waarin deze de vervolgingen jegens
eiser ontvankelijk had verklaard, ten
grande beslist ten aanzien van laatstgenoemde door hem. te veroordelen tot
vier geldboeten van 50 frank wegens
weigering antwoorden op te nemen of
wegens te late opnemingen en tot betaling van een frank aan ieder van de burgerlijke partijen als schadevergoeding,
tm·wijl de rechter in hager beroep, die
een tussenvonnis bevestigt, de zaak niet
aan zich mag trekken en de kennisneming ten grande naar de rechter in eerste
aanleg m.oet verwijzen :
Overwegende enerzijds dat, door drie
afzonderlijke rechtstreekse dagvaardingen, de verweerder Pauwels eerst, deze
verweerder en de verwerende vennootschap daarna, en deze laatste tenslotte,
voor de correctionele rechtbank vervolgingen aanhangig hebben gemaakt tegen
eiser, Douhaert, Welter en Lambrechts
als leden van de raad van beheer mi. als
leden van het bestuurscomite van de
" Societe d'editions et de publicite des
classes moyennes "• afgekort in "Ediclan). "• wegens overtreding van artikel 5
van de wet van 23 juni 1961, om. in het
weekblad " La Voix de l'Union "• door
laatstgenoemde vennootschap uitgegeven, de antwoorden die de dagvaardende
partijen op 1 april, 6 april, 30 april en
-----------

raaclpl. cass., 20 juli 1963, redenen (ibid.,
1963, I, 1145) en noot 2.
(4,) en (5) Cass., 28 januari 1963 (Bull. en
PASIC., 1963, I, ()09) en noten 1 tot 3,
(B) Cass., 20 september 1965 (Bt1ll. en
PASIC., 19()(), I, 94); B en 20 maart 1967,
sup7'a, blz. 839 en 900,

-9563 mei 1965 hebben gezonden, niet of te
laat te hebben opgenomen, feiten waarvoor de burgerlijke partijen na toepassing
van de strafwet een vergoeding vorderden;
Dat de correctionele rechtbank bij
vonnis van 30 juni 1965 de zaken heeft
samengevoegd, de vervolgingen ontvankolijk heeft verldaard tegen eiser en
Douhaordt, doch niet ontvankelijk tegen
vVelter on Lambrechts, on de zaak voor
verdere behandeling heeft verdaagd,
maar dat tegen deze beslissing hager
beroep ingesteld werd door eiser en Douhaerdt, ovenals door het openbaar Ininisterie tegen de vier beklaagden (zaak
nr 953 vV van de notities van het parkotgeneraal);
Overwegonde anderzijds dat ondertussen de verweerder Pauwels en de verwerende vennootschap gozamenlijk bij
een vierde exploot, rechtstreeks voor
dezelfde rechtbank gedagvaard hebben :
1° de eisor, Douhaerdt, Welter, Lmnbreohts en zos andere personen, als beheerders van de vennootsohap "Ediolam " ; 2° die vennootschap zelf wegens
a) overtrading van artikol 299 van het
Strafwetboek, b) overtreding van artikel 5 van de wet van 23 juni 1961, om in
haar poriodiek de antwoorclen, gezonden
op de in de vroegere dagvaardingen reeds
aangeduidc data, niet of tc laat te hebben
opgenomen, en de dagvaardende partijen zodoende de vergoeding voor htm
sohade vorderden na toepassing van de
bovengemelde strafbepalingen ;
Dat de correctionele rechtbank, bij
beslissing van 9 juli 1965, deze vierde
zaak met de vorige samengevoegd heeft
en, bij beslissing van 15 juli 1965, het
geding heeft geschorst totdat het hof
van beroep uit.spraak zou gedaan hebben
op de hogere beroepen gericht tegen het
vonnis van 30 juni 1965;
Overwegende dat, nadat het hof van
beroep, waarbij toen slechts dat laatste
vonnis aanhangig was, beslist had de
zaak nr 953 W te verdagen totdat het
geschil in zijn geheel aan het hof onderworpen werd, alle partijen v66r de oorrectionele rechtbank vrijwillig versohenen
zijn en gepleit hebben in de vier zaken
waarvan de samenvoeging op 9 juli 1965
bevolen was ;
Dat, bij vonnis van 12 oktober 1965,
na erop gewezen te hebben dat de hogere
beroepen, ingesteld tegen het vonnis van
30 juni 1965, de eerste drie zaken helemaal aan haar kennisneming onttrokken
haddon, dat de beslissing tot samenvoeging van 9 juli 1965 geen reden van be-

staan had en dat de rechtbank pas zou
kunnen rechtdoen nadat het hof van
beroop de bij dit hof aanhangige zaken
eventueel naar haar had verwezen, de
correctionele rechtbank beslist heeft de
hele procedure naar de proctn'eur des
Konings te verwijzen, on1 te handelen
zoa~s het naar recht behoort;
Dat de burgerlijke partijen (thans verweersters) tegen dit vonnis hager beroep
hebben ingesteld (zaak nr 1140 vV van
de notities van het parket-generaal) ;
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat de feiten van de zaken
8
n" 953 Wen 1140 W samenhangend zijn
en zegt dat zo moeten samengevoegd
worden;
Dat het hof van beroep, dat daarna de
geldigheid van de hogere beroepen nagaat binnen de grenzen van de beslissingen die door deze beroepen naar het hof
overgebracht worden, 1° in de zaa.k
nr 953 IV, het vonnis van 30 juni 1965
bevestigt in zover hot de vervolgingen
tegen eiser ontvangt, hot teniet doot in
zovor het deze vervolgingon tegen Douhaerdt ontvankelijk verklaart en het
voor het ovorige bevestigt ; 2° in de zaak
nr 1140 W, nate hebben vastgesteld dat
de in de vierdo zaak ten laste van de
gedaagden gelegde feiten van 'niet-opneming en te late opneming " dezelfde
zijn " als die ten laste van eiser, Douhaerdt, Welter en Lambrechts gelegd
in de bij het vonnis van 30 juni 1965
'samengevoegde zaken, en na erop gewezen te hebben dat de eerste rechter gewis
niet meer kennis kon nomen van de bedoelde feiten in zover ze ten laste waren
gelegd van de vier laatstgenoemden, maar
dat hij er kennis kon van nemen ten
opzichte van de andere gedaagden,
evenals hij ten opzichte van alle gedaagden kennis kon nemen van de feiten
van overtreding van artikel 299 van
het Strafwetboek, daar deze niet dezelfde
zijn als die waarop de bij vonnis van
30 juni 1965 samengevoegde vervolgingen
gegrond zijn, het vonnis van 12 oktober
1965 teniet doet omdat het met betrekking tot de vierde rechtstreekse dagvaarding geen uitspraak gedaan heeft over
de ontvankelijkheid van de vervolgingen
ingesteld tegen alle gedaagden wegens
overtreding van artikel 299 van het
Strafwetboek en tegen de andere gedaagden dan de eiser, Douhaerdt, Welter en
Lambrechts wegens overtreding van artikel 5 van de wet van 23 juni 1961;
Overwegende dat het hof van beroep
daarna beslist dat "in die omstandigheden" de zaken nrs 953 Wen 1140 W
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tot zijn kennisneming behoren en definitief uitspraak doet in beide zaken, hoewei het in de zaak nr 953 Whet beroepen
vonnis bevestigd heeft jegens eiser die
alleen in de zaak gebleven was ;
Overwegende dat het zodoende geen
van de in het middel vermelde wetsbepalingen schendt ; dat het hof van beroep
immers kon en moest uitspraak doen ten
grande, gelet op de eenheid van de rechtspleging voortvloeiende uit de door het
arrest vastgestelde onsplitsbaarheid en
samenhang van de feiten die aanleiding
gaven tot de inzake de eiser en de andere
beklaagde uitgesproken wijziging van het
vonnis van 12 oktober 1965, met de
feiten naar aanleiding waarvan het vonnis van 30 juni 1965 jegens eiser werd
bevestigd;
Dat het middel naar recht faalt ;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 199, 202 en
215 van het W etboek van strafvordering,
welk artikel 202 vervangen is bij artikel 7
van de wet van 1 mei 1849, cloordat, uitspraak doende in de zaak nr 1140 W en
kennis nen1.ende, op het hager bm'oep
alleen van de venverende bm·gerlijke
partijen, van het vonnis op 12 okt,ober
1965 gewezen door de correctionele
rechtbank die had geoordeeld dat ze haar
rechtsmacht uitgeoefend had tot zover
die reikt en de zaak naar de procurmu·
des Konings verwezen had, het bestreden
arrest eiser tot vier geldboeten van
50 frank veroordeelt wegens overtreding
van artikel 299 van het Strafwetboek,
tenvijl de burgerlijke partij slechts bevoegd is om hager beroep in te stellen
betreffende haar burgerlijke belangen,
zodat, op haar beroep alleen, de rechter
in boger beroep geen kennis kan nemen
van de strafvordering, en de gebruikmaking van het evocatierecht ten aanzien van de burgerlijke rechtsvordering
evenmin de strafvordering aanhangig
kan maken bij de rechter in hager beroep
en deze in dergelijk geval geen straf kan
uitspreken tegen de beklaagde :
Overwegende dat, na beslist te hebben
dat de rechtbank bij haar vonnis van
12 oktober 1965 - waartegen alleen de
burgerlijke partijen (thans verweersters)
hager beroep hadden ingesteld ten
onrechte geweigerd had kennis te nemen
van de zaak waarop de vierde dagvaarding betrekking heeft, het arrest het bedoelde vonnis teniet doet en daarna uitspraak doet over de ontvankelijkheid en

de gegrondheid zo van de strafvordering
als van de burgerlijke rechtsvordering;
Overwegende dat het zodoende geen
van de in het middel vermelde wetsbepalingen schendt ;
Dat de rechter in hager beroep immers
krachtens artikel 215 van het Wetboek
van strafvordering, wanneer hij de beslissing ongeldig verklaart of teniet doet
waarbij de eerste rechter geweigerd heeft
recht te doen op de bij hem regelmatig
aanhangig gemaakte strafvordering en
de burgerlijke rechtsvordering, uitspraak
moet doen over de zaak zelf in beide
vorderingen ; dat die bepaling niet beperkend is en geen onderscheid maakt
naar gelang van de partij die het rechtsmiddel instelt ; dat de rechter in hager
beroep die de beslissing van de eerste
rechter ongeldig verklaart of teniet doet
om een andere reden dan de onbevoegdheid of de onwettelijkheid van diens
kennisneming, weliswaar geen kennis
n1.ag nomen van een geschil waarover de
eerste rechter reeds een beslissing gewezen
heeft die, bij ontstentm,is van hager beroep ertegen, hmn niet wordt onderworpen, rnaar dat hij daarentegen verplicht is zelfs alleen op het hoger beroep
hetzij van het openbaar ministerie, hetzij
van de burgerlijke partij, uitspraak te
doen over de zaak zelf zowel ten aanzien
van de strafvordering als van de burgerlijke rechtsvordering, die regelmatig aanhangig waren gemaakt bij de eerste
reehter en waarvau deze tegelijkertijd geweigerd heeft de gegrondheid te beoordelen;
Dat de burgerlijke rechtsvordering
naar luid van artikel 4 van de wet van
17 april 1878 tegelijk en v66r dezelfde
rechters kan worden vervolgd als de stratvordering; dat artikel 202, 2°, van het
Wetboek van strafvordering (artikel 7
van de wet van 1 mei 1849) van de bedoelde regel slechts afwijkt wanneer de
rechter over de zaak zelf beslist heeft ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 299 van het
Strafwetboek, 1, 5, 7 van de wet van
23 juni 1961 betreffende het recht op
antwoord, 2, 3, 4 van de wet van 17 april
1878 houdende de voorafgaande titel
van het Wetboek van strafvordering, 182
van dit wetboek, 1382, 1383, 1384 van
het Burgerlijk W etboek en 97 van de
Grondwet, cloo1·dat het bestreden arrest,
rechtdoende in de zaak nr 1140 Wop de
hogere beroepen ingesteld tegen het vonnis van 12 oktober 1965 van de correctionele rechtbank, straffen tegen eiser
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hoofdelijk veroordeelt samen met de
cooperatieve vennootschap " Ediclam "
tot het betalen van een vergoeding aan
ieder van de verwerertde burgerlijke
partijen; dat volgens de doorslaggevende
redenen van die beslissingen de verwerende partijen ontvankelijk waren om
rechtstreeks bij de strafrechter feiten
aanhangig te maken die het hun moeilijk
maakten de voor de bedoelde geschriften
aansprakelijke personen op te sporen, dat
de kosten van dergelijke opsporingen een
schade opleveren die veroorzaakt is door
de overtreding van artikel 299, en dat
het feit dat de verwerende partijen msten
dat de vennootschap " Ediclam " de uitgever was van de periodiek " La Voix de
l'Union "niet ter zake client voor de toepassing van het bedoelde artikel 299,
tenvijl het voldoende is de uitgever van
de periodiek te kennen om een recht van
antwoord uit te oefenen zowel als om_ de
vergoeding voor de schade wegens nietopneming v66r de strafrechter te vorderen, daar de bij de wet van 23 juni 1961
bepaalde straffen tegen de uitgever ingericht zijn; de burgerlijke partijen de
naam en de woonplaats van de schrijver
of van de drukker van de bedoelde artikelen niet hebben moeten opzoeken zodat
ze geen schade hebben kunnen lijden wegens het ontbreken van die gegevens ;
zodat de burgerlijke partijen, bij ontstentenis van schade, de bij artikel 299
van het Strafwetboek strafbaar gestelde
feiten niet op geldige wijze aanhangig
hebben kunnen maken bij hot strafgerecht en derhalve de beslissing op de
strafvordering evenals de beslissingen op
de bm'gerlijke rechtsvorderingen niet
wettelijk gerechtvaardigcl zijn :
Overwegencle dat de rechtstreekse dagvaarding van de burgerlijke partij aan de
beklaagde de strafvordering betre:f'fende
het rnisdrijf waarop ze gegrond is in gang
brengt en dit misdrijf aanhangig maakt
bij het strafgerecht, zodat bedoolde
dagvaarding ontvankelijk is, zelfs indien
de burgerlijke rechtsvordering later niet
gegrond wordt verklaard ;
Overwegende dat, orn_ ontvankelijk te
zijn zich burgerlijk partij te stellen en
inzonderheid om rechtstreeks te dagvaarden, hij die optreedt 1noet lnmnen
beweren, en dit volstaat, dat hij persoonlijk benadeeld is door het misdrijf waarop
de strafvordering betrekking heeft, dit
wil zeggen dat hij moet laten blijken dat
dit misdrijf hem schade heeft lnmnen
berokkenen, over welke omstandigheid

de rechter in feitelijke aanleg in feite en
dus op soevereine wijze zal oordelen;
Overwegende dat de verwerende partijen hlm rechtstreekse dagvaarding in
de eerste plaats hebben gegrond op de
overtreding van artikel 299 van hot
Strafwetboek en ten bewijze van de
schade waarvoor ze vergooding vorderden
hebben aangevoerd dat in verschillende,
nauwkem'ig opgegeven nummers van
"La Voix de l'Union" de naam en de
woonplaats van de schrijver of van de
drukker niet juist vermeld waren en dat
het ontbreken van die juiste vermelding
het opsporen van de burgerrechtelijk en
strafrechtelijk aansprakelijke auteurs zeer
moeilijk l-:10eft gemaakt en aan ieder van
de verwerende partijen een schade berokkend heeft die op 5.000 frank kan worden
geschat;
Dat zij hun rechtstreekse dagvaarding
ook hebbon gegrond op de overtreding
van de wet van 23 jlmi 1961 betreffende
het recht van antwoord, wegens weigering
op te nemen of te late opneming van de
antwoorden op artikelen die in de voormelde nummers van " La Voix de
l'Union " verschenen waren;
Overwegende dat het hof van beroep
uit de vermeldingen van de rechtstreekse
dagvaarding wettelijk heeft lnmnen afleiden " dat de burgerlijke partijen in de
periodiek "La Voix de l'Union "vermeld
waren en dus ontvankelijk waren om een
vergoeding te eisen voor de schade die
deze vermeldingen hun konden berokkenen en om rechtstreeks bij de strafrechter feiten aanhangig te maken die
het hm1. moeilijk maakten de voor doze
schacle aansprakelijke personen op te
sporen, welke opsporing artikel 299 van
het Strafwetboek juist tot doel heeft te
vergemakkelijken " ;
Overwegende dat voor de gedragingen
van de rechtspersoon die een uitgave
bezorgt, strafrechtelijk aansprakelijk zijn
de natuurlijke personen door toedoen van
wie de rechtspersoon optreedt ; dat het
dus van weinig belang is in dat opzicht,
zoals het arrest erop wijst, dat de verwerende partijen geweten hebben dat
"La Voix de l'Union" door de cooperatieve vennootschap " Ediclam " uitgegeven werd;
Waaruit volgt dat de rechter in hoger
beroep ten gronde wettelijk heeft kunnen
beslissen op de strafvordering en op de
burgerlijke rechtsvordering tegen eiser
gericht overeenkomstig artikel 299 van
het Strafwetboek;
Overwegende dat het middel, in zover
het stelt dat de overtreding van bedoeld
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in strijd is met de soevereine vaststellingen van het arrest ;
Dat het middel niet kan worden aangenmnen;
En overwegende, wat de beslissingen
over de strafvordering betreft, dat de
substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat die beslissingen overeenkomstig de wet zijn ;

3° Is niet ontvanlcelij lc, in st1·afzalcen, de
v661· cle eindbeslissing ingestelde voo?'ziening tegen een beslissing die, zonde1·
ove1• een bevoegdheidsgeschil 1·echt te
doen, slechts uitsp1·aalc doet ove1• een
element van cle schade en, voo1· het ove1'ige, een onde1·zoelcsmaatregel beveelt (3).
(Wetb. van strafv., art. 4I6.)
(GEENS, T. DE SMECHT, FRANCQ EN LECLERCQ; FRANCQ, T. GEENS EN LECLERCQ.)

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
IO april I967. - 2e kamer. - Voo1'zitte1', H. van Beirs, voorzitter. - Verslaggever, H. Moriame. - GelijlclU'idende
conclttsie, H. Paul Mahaux, advocaatgeneraal.
Pleiters, HH. Philips en
Fally.

ARREST,
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 24 augustus I966 in hoger
beroep gewezen door de Oorrectionele
Rechtbank te Bergen ;

I. Op de voorziening van Geens :
I 0 In zover de voorziening gericht
wordt tegen de beslissing over de strafvordering die tegen eiser is ingesteld :

2e KAMER.- 10 april 1967.
I 0 OASSATIEMIDDELEN. -

STRAFZAKEN. - MIDDEL WAARBIJ EEN GEBREK AAN ANTWOORD OP DE CONCLUSIE
WORDT AANGEVOERD. - GEEN NAUWKEURIGHEID. - NIET ONTVANKELIJK
l\UDDEL.

2° BEWIJS. - STRAFZAKEN.- GEVAL
WAARIN DE WET GEEN BIJZONDER
BEWIJSMIDDEL OPLEGT.- SOEVEREINE
BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER.
3° VOORZIENING IN OASSATIE. TERMIJN. - STRAFZAKEN. -BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. SCHADE
DIE ONDERSCHEIDEN ELEMENTEN OMVAT. BESLISSING DIE UITSPRAAK
DOET OVER EEN ELEMENT VAN DE
SCHADE EN VOOR HET OVERIGE EEN
ONDERZOEKSMAATREGEL BEVEELT. VOORZIENING VOOR DE EINDBESLISSING. - 0NONTVANKELIJKHEID.
I 0 N iet ontvanlcelij lc is het middel dat een

geb1·elc aan antwoo1·d op de conclttsie
aanvoert, zonde1' vermelding van de
eisen, ve1·we1·en of excepties waa1·op
geen antwo01'd is ve1'St1·elct (I).
2° In strafzalcen, wannee1· de wet geen
bijzoncler bewijsmicldel oplegt, beo01'deelt de 1'echte1· soeve1·ein in feite de
bewijslcracht van de onde1·scheiden hem
overgelegde elementen (2).

Over het middel afgeleid uit de schending van artikel 97 v!w de Grondwet,
cloonlat, ee1·ste onclenleel, het bestreden
vonnis op de conclusie van de beklaagde
niet antwoordt wanneer het zich ertoe
beperkt naar de redenen van de eerste
rechter te verwijzen; tweede onde1·deel, het
bestreden vonnis steunt op de getuigenissen van De Sn<edt en van Srnouse,
te1·wijl aan de hand van de objectieve
gegevens van het dossier deze getuigenissen te verwerpen zijn, daar weliswaar
uit de verklaring van die twee getuigen
voortvloeit dat de voetganger (thans
eiser) van het trottoir is gestapt op
het ogenblik dat het voertuig van De
Smecht zich op twee meter afstand bevend, maar deze bewering tegengesproken wordt door het feit dat de voetganger
niet geraakt werd; en De Smecht, die
erk,ent tegen 40 km per uur te hebben
gereden, niet op twee meter zou kunnen
gestopt hebben en de voetganger niet
de tijd zou gehad hebben om over te
steken :
·
Wat het eerste onderdeel betreft
Overwegende dat het middel niet zegt

(1)
(2)
1966,
(3)
1966,

Cass., 5 december 1066, st<pm, blz. 447.
Cass., 3 januari 1066 (Bt<ll. en PAsrc.,
I, 579).
Cass., 1 juni 1966 (Bull. en PAsrc.,
I, 1254).
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van eisers conclusio het bestreden vonnis
niet geantwoord heeft wanneer het verwijst naar de gronden van de eerste
rechter;
Dat dit onderdeel van het middel derhalve niet ontvankelijk is ;
Wat het tweede onderdeel betreft;
Overwegende dat, behalve wanneer de
wet een bijzonder bewijsmiddel oplegt,
wat hier niet het goval is, de rechter in
feitelijke aanleg de respectieve bewijskracht van de aangevoerde gegevens op
soevereine wijze beoordeelt ;
Dat dit onderdeel van het middel niet
kan worden aangenomen ;
En overwegonde dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvorm,en werden nageleefd en
?-at de beslissing overeenkomstig de wet
IS;

2° In zover de voorziening gericht
wordt tegen de beslissingen over de burgerlijke rechtsvorderingen die tegen de
eisers ingesteld zijn :
a) door Leclercq
Overwegende dat eiser geen bijzonder
middel aanvoert;

b) door De Smecht en Francq :
Overwegende dat het vonnis aan de
verweerder De Smecht een definitieve
vergoeding toekent voor een bestandcleel
van de schade en voor het overige aan
iedere verweerder een provisionele vergoeding verleent en een onderzoeksm.aatc
regel beveelt ;
Dat die beslissing geen eindbeslissing
is in de zin van artikel 416 van het Ill/ etboek van strafvordering en niet over een
bevoegdheidsgeschil rechtdoet ; dat de
voorziening niet ontvankelijk is ;

II. Op de voorziening van Francq,
burgerlijke partij :
a) tegen de beslissing over haar verdering tegen Leclercq :
Ovorwegende dat eiseres geen n'liddel
tot staving van haar voorziening aanvoert;

b) tegen de beslissing op haar verdering tegen Geens :

Overwegende dat het vonnis aan eiseres
slechts een provisionele vergoeding verleent en een onderzoeks1naatregel beveelt ; dat die beslissing geen eindbeslissing is in de zin van artikel 416 van het

W etboek van strafvordering, en niet
over een bevoegdheidsgeschil rechtdoet ;
Dat de voorziening niet ontvankelijk
IS;

Om di.e redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt de eisers in de kosten.
10 april 1967. - 2e kamer. - Voo1'zitte1', H. van Beirs, voorzitter. - Ve1'slaggeve?', H. De Bersaques. Gelijkl~ticlencle concl~tsie, H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. - Pleite1·s, Mrs Nadine
J eanmart (van de balie te Bergen) en
Simont.

ze
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1° VONNISSEN EN ARRESTEN.
STRAFZAKEN. - PROCES-VERBA,AL VAN
DE TERECHTZITTING.
VERSCHILLENDE TERECHTZITTINGEN. - 0PMAKEN VAN EEN ENKEL PROCES-VERBAAL.
- WETTELIJKHEID.
2° BEWIJS. - BEWIJSKRACHT VAN DE
AKTEN. - STRAFZAKEN. - PROCESSENVERBA,AL VAN VERHOOR VAN EEN GETUIGE. BESLISSING DIE VAN DE
VERKLARINGEN VAN DE GETUIGE EEN
!VIET DE BEWOORDINGEN ERVAN ONVERENIGBARE UITLEGGING GEEFT. - MrsKENNING VAN DE BEWIJSKRAOHT VAN
DE PROOESSEN-VERBAAL.

1° H7 annee?' het vonnisge1·echt ve?'schillencle
te1·echtzittingen ctan cle 1·echtspleging en
aan het vonnis van een st1·ajzaalc lweft
gew?jcl, behoeven e1· niet nooclzalcelijk
voo?' ellce te1·echtzitting onclm·scheiclen
p1'0cessen-ve?·baal te wonlen opgemaalct (1). (Wet van 1 mei 1849,
art. 10.)
2° De bewijslcracht van de p?'ocessen-ve?'bctal van ve?·hoo?' van een getnige wo1·clt
mislcencl clo01· de beslissing clie van cle
in de p?'ocessen-ve?·baal opgetelcencle
ve1·lclaringen een met de bewoonlingen
ervan onve1·enigba1·e ititlegging geeft (2).
(Burg. vVetb., art. 1319 en 1320.)
(1) Oass., 23 december 1946 (Bull. en PAsrc., 1946, I, 483) en noot 1, blz. 440 ; raaclpl.
cass., 2 september 1948 (ibid., 1948, I, 483)
en 18 januari 1960 (ibi,z., 1960, I, 566).
(2) Oass., 23 september 1963 (Bttll. en PAsrc., 1964, I, 77) ; verg. cass., 7 november
1966, supra, blz. 335.

961(BODSON, T. MESTREZ.)

ARREST.

RET HOF ; ~ Gelet op het bestreden
vonnis, op 27 september 1966 in hager
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te V erviers ;

A. In zover de voorziening gericht
wordt tegen de beslissing over de strafvordering die ingesteld is
1a tegen verweerder :
Overwegende dat eiser niet bevoegd
is om zich in cassatie te voorzien tegen
de beslissing waarbij een medebeklaagde
wordt vrijgesproken;
2° tegen eiser :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 155, 176, 190,
211, 215 van het Wetboek van strafvordering, 96, 97 van de Grondwet, 10
van de wet van 1 mei 1849 en 7 van de
wet van 20 april 1810 betreffende de
rechterlijke organisatie en de rechtsbedeling, doonlat het bestreden vonnis « het
beroepen vonnis in al zijn strafrechtelijke
en burgerlijke beschikkingen bevestigt »,
tenvijl voor de drie openbare terechtzittingen (13 januari, 27 januari en 10 februari 1966), gedurende welke de getuigen hw< verklaringen onder ede hebben
afgelegd, de partijen hun conclusie genamen hebben en gehoord zijn in hun verklaringen en middelen, evenals het openbaar ministerie in zijn vordering en het
vonnis uitgesproken is, slechts een zittingsblad werd opgemaakt, een enkel
blad waarop verslag wordt gegeven, op
de voor- en keerzijde, van drie wei onderscheiden proeessen-verbaal, n<et alleen
de handtekeningen van de voorzitter en
de griffier onder de vermeldingen betreffende de laatste terechtzitting van
10 februari 1966; tenvijl de in de artikelen 155, 189 en 211 van het vVetboek
van strafvordering vermelde aantekeningen op straffe van nietigheid door de
voorzitter en de griffier ondertekencl moeten worden; en terw~il bij de behandeling
en de debatten van een zelfde zaak gedurende verschillende tereehtzittingen een
afzonderlijk proces-verbaal van iedere
terechtzitting moet worden opgemaakt;
waaruit volgt dat de processen-verbaal
van de terechtzittingen van de politierechtbank van 13 en 27 jammri 1966
nietig zijn; dat ze de bij de wet vereiste
handtekeningen niet dragen en dus geen
authentiek karakter hebben ; dat niet op
authentieke wijze bewezen is dat d~ beCASSATIE,
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handeling van de zaak voor de eerste
rechter steeds heeft plaatsgehad in openbare terechtzitting en voor de magistraat
die het vonnis heeft uitgesproken; dat
de behandeling voor de politierecht.bank
derhalve nietig.is ; dat het door die rechtbank gewezen vonnis zelf nietig is omdat
het ingevolge een nietige behandeling
is uitgesproken, en dat het bestreden
vonnis, dat zich uitdrukkelijk beroept
op de gronden van de eerste rechter
en diens beslissing eenvoudig bevestigt,
eveneens nietig is wegens overneming
van de nietigheid waardoor de beslissing
van de eerste rechter is aangetast (miskenning van alle in het middel aangehaalde wetsbepalingen) :
Overwegende dat, luidens artikel 10
van de wet van 1 mei 1849, de in de
artikelen 155 en 189 van het Wetboek
van strafvordering vermelde aantekeningen in de vorm van een proces-verbaal
gesteld en door de voorzitter en de griffier
ondertekend worden ;
Overwegende dat deze laatste formaliteit, voorgeschreven om aan het procesverbaal authenticiteit te verlenen, weliswaar een substantiele formaliteit is, maar
dat noch uit de bewoordingen noch uit
het doel van die wetsbepaling blijkt dat
van de aantekeningen betreffende verschillende terechtzittingen noodzakelijk
afzonderlijke processen-verbaal moeten
worden opgemaakt ;
Overwegende dat het proces-verbaal
van de terechtzittingen van de politierechtbank van 13 en 27 januari en 10 februari 1966, gedurende welke de zaak
behancleld en berecht is, zoals het opgesteld is een onsplitsbaar geheel vormt en
dat het proces-verbaal regelmatig ondertekend is door de voorzitter en door de
griffier;
Dat het middel naar recht faalt ;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1317, 1318,
1319, 1320, 1321, 1322 van het Burgerlijk
IV"etboek, 154, 155, 189, 2ll van het
Wetboek van strafvordering en 97 van
de Grondwet, cloonlat de bestreden beslissing verklaart « dat in overeenstenuning
met de vverkelijkheid moet worden geacht
de lezing van de ooggetuige Manguette
die gedurende het v66ronderzoek en als
getuige onder ede op de terechtzitting
heeft verklaard dat hij v66r zich de door
Mestrez bestunrde scooter heeft zien
slippen ten gevolge van een plots uitwijken waartoe het inhaalmaneuver van
de tegenligger Bodson hem genoodzaakt
had », te1·wijl de getuige Manguette noch
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de behandeling ter terechtzitting Bodson,
eiser tot cassatie, heeft gei:dentificeerd
als degene die het verkeersongeval veroorzaakte, waaruit volgt dat het vonnis
van de verklaring van Manguette een
uitlegging gegeven heeft die onverenigbaar is met haar bewoordingen, en dus
haar bewijskracht miskend heeft (schending van de in het middel aangehaalde
bepalingen) :
Overwegende dat het bestreden vonnis
zijn beslissing hierop grondt « dat in
overeenstemming met de werkelijkheid
moet worden geacht de lezing van de
ooggetuige Manguette die gedurende het
v66ronderzoek en als getuige onder ede
op de terechtzitting verklaard heeft dat
hij v66r zich de door Mestrez bestumde
scooter heeft zien slippen ten gevolge
van een plots uitwijken waartoe het
inhaalmaneuver van de tegenligger Bodson hem genoodzaakt had " ;
Overwegende dat uit de processtukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat de getuige Manguette noch
tijdens het v66ronderzoek noch tijdens
de behandeling ter terechtzitting de eiser
Bodson heeft gei:dentificeerd als degene
die het bedoelde ongeval veroorzaakte ;
Waaruit volgt dat het bestreden vonnis
van de verklaringen van Manguette een
uitlegging gegeven heeft die onverenigbaar is met hun bewoordingen, dat het
bijgevolg de bewijskracht van die getuigenissen miskend heeft en derhalve de in
het middel aangeduide wetsbepalingen
geschonden heeft ;
Dat het middel gegrond is;
B. In zover de voorziening gericht
wordt tegen de beslissing over de burgerlijke rechtsvordering :

Overwegende dat het bestreden vonnis,
onder bevestiging van het beroepen vonnis, zich ertoe beperkt aan verweerder een
provisionele vergoeding toe te kennen
en een deskundigenonderzoek te bevelen ;
dat het niet over een bevoegdheidsgeschil
beslist en geen eindbeslissing is in de zin
van artikel 416 van het Wetboek van
strafvordering ;
Dat de voorziening, in zover ze gericht
wordt tegen die beslissing, niet ontvankelijk is;
Overwegende evenwel dat de vernietiging, op eisers voorziening, van de beslissing op de strafvordering die tegen
hem is ingesteld, de vernietiging meebrengt van de niet-definitieve beslissing,
gewezen op de bmgerlijke rechtsvorde-

ring van verweerder tegen eiser, hoewel
de voorziening, door deze laatste tegen
die beslissing ingesteld, thans niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, en zonder dat er
grond bestaat om het tweede middel te
onderzoeken, dat geen ruimere vernietiging of geen cassatie zonder verwijzing
zou kunnen meebrengen, vernietigt het
bestreden vonnis, behalve in zover het
verweerder Mestrez vrijspreekt van de
telastlegging ; 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 de Correctionele
Rechtbank te Luik, rechtdoende in hoger
beroep.
10 april 1967. - ze kamer. - Voo1·zitte1·, H. van Beirs, voorzitter. - Verslaggeve1', H. de vVaersegger. Gelijkh~idencle conclusie, H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. - Pleite1•, H. Simont.

2e KAMER.- 10 april 1967.
1° VONNISSEN EN ARRESTEN.
STRA,FZAKEN. - 0NDERZOEK VAN EEN
ZAAK DOOR DE REOHTER IN HOGER BEROEP. - BEGRIP.
STRAF2° CASSATIEMIDDELEN. ZAKEN.- MIDDEL WAARIN FElTEN EN
RECHT VERMENGD ZIJN. ~ 0NONTVANKELIJKHEID.
3° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN.
-BURC+ERLIJKE REOHTSVORDERING.BEKLAAC+DE EN BURGERREOHTELIJK
AANSPRA,KELIJKE PARTIJ, DIE TOT
SOHADEVERGOEDINC+
ZIJN
VEROORDEELD, NIET APPELLANTEN.- REOHTER IN HOGER BEROEP DIE DE VORDERING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ AFWIJST. - 0NWETTELIJKHEID.
4° VERWIJZING NA CASSATIE.
STRAFZAKEN. -BURC+ERLIJKE REOHTSVORDERINC+. VoNNIS WAARTEGEN
HOGER BEROEP VERNIETIC+D OMDAT DE
REOHTER IN HOGER BEROEP KENNIS
HEEFT GENOMEN VAN EEN ZAAK DIE
NIET BIJ HEM AANHANGIC+ WAS GEl\1AAKT. - CASSATIE ZONDER VERWIJZINC+.
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anderzoek van een st1•ajzaak ove1·gegaan
wanneer Ve1•slag is uitgebracht daa1' een
der 1·echters, hei openbaar ministerie in
zijn vorderingen en de pa1·tijen in hun
pleidooien zijn gehaord (1). (Wetb. van
strafv., art. 209, 210 en 211.)
2o Het miridel dat het Haf m·toe zou ve1'plichten feitelijke gegevens te onde1·zoeken
is een middel wam·in feiten en 1·echt
ve1·mengd zijn en dat dientengevolge niet
antvankelijk is (2). (Grondwet, art. 95.)
3o Bij geb1·eke van hagm· be1·oep van be-

klaagde en van de burgm·1·echtelijk aanspmkelijke pa1·tij, veraonleeld tot schadeve1·goecling jegens de b~wgerlijke pa1·tij,
lain de 1·echter in hager be1·oep cle vanle1'ing van de burgerlijke pa1·tij niet afwijzen (3). (Wetb. van strafv., art. 202;
wet van 1 mei 1849, art. 7.)
4o vVannee1· een vonnis, gewezen op hager

be1·oep, ve1·nietigd w01·clt in zovm· cle 1'echter in hager be1·oep kennis heeft genamen
van een bu1·ge1·lijke vonlering clie b~j
hem niet aanhangig was gemaakt, wordt
de ve1•nietiging zande1· ve1·wijzing uitgesproken (4).
(A. BOLLINGH EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « CINTRA ,, T. RITROVATO EN
PERSONENVENNOOTSCHAP
MET
BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID « LOURTIEl>,)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 16 september 1966 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
~echtbank te Hoei;

I. In zover de voorzieningen gericht
worden tegen de beslissingen over de vordering van het openbaar ministerie :
a) tegen ~itrovato, beklaagde, en de
personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid « Lourtie ,, burgerrechtelijk aansprakelijke partij :

de beslissing op de vordering, ingesteld
door het openbaar ministerie tegen een
medebeklaagde en de burgerrechtelijk
aansprakelijke partij ;
Dat de voorzieningen niet ontvankelijk zijn;
b) tegen de eisers onderscheidenlijk als
beklaagde en als burgerrechtelijk aansprakelijke partij :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet, da01·dat, om onder meer te beslissen
dat de telastlegging E tegen de beklaagde, thans eiser, bewezen is gebleven
en dat de eerste rechter ze naar behoren
bestraft heeft, het bestreden vonnis zich
'ertoe beperkt het onderzoek in te roepen
dat gedaan werd voor de in hoger beroep
uitspraak doende rechtbank, te1·wijl er
buiten het verslag van een van de rechters geen onderzoek op de terechtzitting
is geweest :

Overwegende dat uit het proces-verbaal van de openbare terechtzitting van
16 september 1966 en uit de vaststellingen
van het bestreden vonnis, :i1iet aileen
blijkt dat rechter Debruge verslag heeft
uitgebracht, maar ook dat het openbaar
ministerie gehoord werd in zijn vordering
en dat d9 partijen, onder andere de eisers, vertegenwoordigd door Mr Dehin,
advocaat-pleitbezorger, gehoord werden
in hem pleidooien ;
Dat hieruit volgt dat de zaak regelmatig behandeld werd en dat bet middel
niet kan worden aangenomen ;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 17 en 25-2,
b en d, van het wegverkeersbesluit, doo1'dat het bestreden vonnis het beginsel
miskent van de voorrang, door degene
die een maneuver uitvoert verschuldigd
aan de weggebruiker die op het kruispmtt regehnatig inhaalt, daar de zijwegen
voorrang verschuldigd zijn :

Overwegende dat de eisers niet bevoegd
zijn om zich in cassatie te voorzien tegen

Overwegende dat bij het onderzoek
van het middel, feitelijke gegevens zouden moeten worden nagegaan, zodat in
het middel feiten en recht vermengd
zijn; dat het derhalve niet ontvankelijk
is;

(1) Raaclpl. cass., 18 oktober 1848 (B~tll.
en PAsiC., 1948, I, 571); 9 maart 1953 (ibid.,
1953, I, 526); 5 september 1957, in zake
Frangolet, reclenen (ibid., 1957, I, 1379);
17 april 1961, reclenen (ibid., 1961, I, 879).
(2) Oass., 31 oktober 1966, supra, blz. 290.

(3) Oass., 27 februari 1961 (Bull. en PAsrc.,
1961, I, 707); verg. cass., 17 mei 1965 (ibid.,
1965, I, 1001).
(4) Oass., 7 november 1966, supra,
blz. 323.
De beslissing op cle burgerlijke rechtsvorclering hacl geen bijzonclere kosten veroorzaakt.
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Overwegendo dat de substantiiile of op
straffe van nietigheid voorgeschroven
rechtsvol'lnen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. In zover de voorzieningen gericht
worden tegen de beslissingen over de
bnrgerlijke rechtsvorderingen die ingesteld zijn :
a) door de personenvonnootschap n1.ot
beperkte aansprakelijkhoid " Lourtie "
tegen de eisers :

Overwegonde dat de eisers geen bijzonder middel voordragen ;
b) door de naamloze vennootschap
" Cintra " tegen Ritrovato en de verwerende porsonenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid " Lmutie " :

Over hot middel afgeleid uit de schending van de artikelen 203, inzonderheid
lid 4, en 2ll van het Wetboek van strafvordering, dom·dat het bestreden vonnis
de rechtbank onbevoegd verklaart om
kennis te nomen van het zich bLU'gerlijke
partij stollen van de naamloze vennootschap " Cintra ,, ten .laste waarvan het
de kosten van beide gedii1gen laat, te?'toijl verweerster, de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid
" Lourtie ,, zich ertoe beperkt heeft, als
burgerlijke partij, tegenboroep in te stollen tegen de eisers, en terwijl, bij ontstentenis van hoger beroep door de beklaagde Ritrovato en door de burgerrechtelijk aansprakelijke vennootschap
" Lourtie " als zodanig, de rechtbank van
eerste aanleg geen kennis n1.ocht nen1.en
van de burgerlijke rechtsvordering door
eiseres ingesteld tegen de verweerders,
waarop de eerste rechter definitief uitspraak had gedaan door aan eiseres een
schadevergoeding toe te kennon ten laste
van de verweerders :
Overwegende dat uit de processtukken
blijkt dat de politierechtbank de medebeklaagden Ritrovato en Bollingh tot
een straf heeft veroordeeld, ieder van
hen voor de holft aansprakelijk heoft
gesteld voor het ongeval on de verwerende en eisende vennootschappen onderscheidenlijk voor de eerste en voor de
tweede burgerrechtelijk aansprakelijk
heeft verklaard, waarna ze aan iedere van
die vennootschappen op htm bm·gerlijke
rechtsvorderingen de helft van de schadevergoeding heeft toegekend, die door hen
gevorderd werd als vergoeding voor htm
schade; dat, op die wijze rechtdoende
op de bm·gerlijke rechtsvordering, door de
eisende vennootschap ingesteld tegen de

medebeldaagde Ritrovato en de voor
hem bm·gerrechtelijk aansprakelijke personenvennootschap n1.et beperkte aansprakelijkheid " Lourtie ,, het beroopen
vonnis deze laatste hoofdelijk voroordeeld
had tot het betalen aan eiseres van een
schadevergoeding van 7.938 frank en in
de kosten;
Dat geen hoger beroep word ingesteld
door do beklaagcl.e Ritrovato of door de
vennootschap " Lotu·tie ,, thans verweerster, als burgerrechtelijk aansprakelijke
partij;
Dat in hoger beroep de advocaat, die
tevens die beklaagde en de voor hem
bm·gerrechtelijk aansprakelijke vennootschap vertegenwoordigde, op de terechtzitting slechts verklaard heeft " tegenberoep in te stollen in namn van de burgerlijke partij, de personenvennootschap
met beperkte aansprakelijkheid Lourtie";
Dat aldns blijkt dat weliswaar hot
bestreden vonnis, op het hoger beroep
van het op::mbaar ministorie, Ritrovato
wettelijk heeft kunnen vrijspreken in
strafrechtelijk opzicht en even wettelijk,
op het tegenberoep ingesteld door de
verwerende vennootschap, de eisers hoofdelijk heeft kunnen veroordelen om de
gehele schade van die vennootschap te
vergoeden, 1naar dat de rechtbank de
beslissing, door de eerste rechter gewezen
op de bm·gerlijke rochtsvordering van
eiseres, niet heeft kunnen veranderen
zonder de grenzen to buiten to gaan van
de overbrengende kracht van de bij
haar aanhangige hogere beroepen, met
name van het tegenberoep van de verweerster burgerlijke partij, en zonder
de kracht van gewijsde te miskennen
van de bedoelde beslissing waartegen de
verweerders goon rechtsmiddel haddon
ingesteld ;
Dat het middel dus gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zover het uitspraak doet
op de burgerlijke rochtsvordering, door
de namnloze vennootschap " Cintra " ingesteld tegen Ritrovato en de personenvennootschap 1net beparkte aansprakelijkheid " Lom·tio ,, e11 eiseres in de kosten
van beide gedingon veroordeelt; 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 de eiser Bollingh in de kosten
van zijn voorziening ; veroordeelt eiseres
in de helft van de kosten van haar voorziening en de verweerders in de overige
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grond is tot verwijzing.
10 april 1967. - 2 8 kamer. - Voo?'zitte?·, H. van Beirs, voorzitter. - Verslaggeve?·, H. Perriehon. - Gelijlclt<idencle
conclHsie, H. Paul Mahaux, advocaatgeneraal.- Pleitm·s, HH. Dehin (van de
balie te Hoei) en Simont.

2° KAlVIER.- 10 april 1967.
AANSPRAKELIJKHEID
(BUITEN
OVEREENKOMST).- TOEKOlVISTIGE
SCHADE. VEROORDELING VAN DE
BEROKKENAAR VAN DE SCHADE TOT
BETALING VAN EEN KAPITAAL. - AFTREK VAN DE INTERESTEN.

De rechte1' clie te?" ve?'goeding van een toelcomstige schacle, de be1'0klcenaw· van
cleze schacle ve1·ooTcleelt tot cle onmiclclellijlce betaling van een lcapitaal moet
van het becl1·ag, waw·op h~i cle schacle
mamt, de ht<iclige waanle ajt1·elclcen van
cle inte1·esten overeenstemmencle met cle
tijclspanne clie loopt vanaf cle clattMn van
toelcenning van het lcapitaal tot op cle
datum, waarop cle schacle zal WO?'clm~ Ve?'wezenl·~jlct (1). (Burg. \Vetb., art. 1382
811 1383.)
(HANSOUL EN DELLIS,
T. DALElVIAN EN LITISCONSORTEN.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 18 oktober 1966 gewezen door
het Militair Gerechtshof;
I. In zover de voorzieningen gericht
worden tegen de beslissing over de strafvordering :
Overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen worden nageleefd en dat
de beslissing overeenkorn.stig de wet is ;

II. In zover de voorzieningen gericht
worden tegen de beslissing over de bur(1) Cass., 14 september 1964 (Bull. en PA·
1965, I, 38).

SIC.,

gerlijke rechtsvorder:ingen die tegen de
eisers zijn ingesteld :
1° door Motte, Monique San tens in
persoonlijke naam en qualitate qua betreffende de morele schade, Lebeau,
Philippart, Beuze, Biefnot, Adelson in
persoonlijke naam en als beheerder van
de gemeenschap Biefnot-Beuze, de personenvennootschap n'let beperkte aansprakelijkheid « O.V.A.E.JVI. ,, de maatschappij naar Engels recht « Eagle Star
Insurance Company Limited,, Laleman
in porsoonlijke naam en qttalitate qtta
betreffende de morele schade :
Overwegende dat de eisers geen middel
voordragen ;
2o door Laleman qualitate qua betreffende de materiele schade :
Over het midde1 afgeleid nit de schending van de artikelen 1382 en 1383 van
hot Burgerlijk Wetboek, cloonlat het bestreden arrest de eisers hoofdelijk veroordeeld heeft om aan de hmgerlijke partij
Laleman, qualitate qua, onder meer hot
bedrag van 450.000 frank dit is 150.000 fr.
voor ieder van de drie kinderen, plus de
gerechtelijke interesten en de kosten, te
betalen en uitsluitond hierop steunt
dat, gelot op de maatschappelijke stand
van de bedoelde minderjarige ki:nderen,
onderscheidenlijk vier jaar, drie jaar en
elf maanden oud op het ogenblik van
het ongeval, dit is op ll oktober 1965, en
gelet op het feit dat het onderwijs meer
en meer na achttien jaar voortgezet
wordt, alsmede op hun dienstplicht, aangonon'len moest worden dat hm'l moeder,
met het oog op doze omstandigheden,
een gedeelte van haar middelen van bestaan, voortkomend nit haar beroepsactiviteit, zou hebben afgenomen om in
hun onderhoud te voorzien tot zij meerderjarig waren, welke afgenomen bedrag
op 50.000 frank por jaar en per kind kan
worden geschat, gedurendy drie jaar, dit
is globaal 450.000 frank, te1·wijl, om het
beclrag van het kapitaal te bepalen tot
botaling waarvan het de eisers veroordeelde als vergoeding voor de schade die
de kinderen zouden lijden wegens het
verlies, na hun achttiende jaar, van de
bedragen die hem moeder aan hun onderbond zou hebben besteed, het arrest de
regel in acht moest nemen volgens welke,
bij het becijferen van de vergoeding bestemd o1n reeds nu de schade te vergoeden die uit de toekomstige gevolgen van
een sohadelijk feit voortvloeit, rekening
moot worden gehouden met de interest
waarmee het toegekende kapitaal nor-
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zou worden, en te1·wijl, door niet, overeenkomstig bedoelde regel, de vergoeding
te hebben bepaald die voor ieder van de
kinderen gedurende de periode van hun
achttien jaar tot hun meerderjarigheid
aan het bedrag van 150.000 frank zal
beantwoorden en door dientengevolge
de eisers te veroordelen zonder rekening
te houden met de interest waarmee het
bedoelde bedrag aangroeit vanaf zijn
toekenning, het arrest aan de verweerster
qualitate qtta het voordeel toegekend heeft
van de huidige waarde van deze interest
waarmee het bedrag n,ormaal zal aan.
groeien gedurende achttien jaar ongeveer,
ofschoon, volgens de vaststellingen van
het arrest, geen enkele te vergoeden
schade het toekennen van een dergelijke
winst rechtvaardigt :
Overwegende dat het arrest de eisers
hoofdelijk veroordeelt om aan verweerster, als voogdes van de drie minderjarige
kinderen van Viviane Depoorter, slachtoffer van het ongeval, die onderscheidenlijk vier jaar, drie jaar en elf rnaanden
oud zijn, een jaarlijkse vergoeding van
50.000 frank per kind te betalen gedurende drie jaar, namelijk vanaf lnm
achttiende tot hun eenentwintigste jaar ;
Dat die veroordeling hierop gegrond
is cc dat, gelet op de maatschappelijke
stand van de bedoelde minderjarige kinderen en gelet op het feit dat het onderwijs meer en meer na achttien jaar voortgezet wordt, alsmede op hun dienstplicht,
aangenomen moet worden dat hlm moeder, met het oog op deze omstandigheden,
een gedeelte van haar middelen van bestaan, voortkomend uit haar beroepsactiviteit, zou hebben afgenomen om in
hun onderhoud te voorzien tot zij meerderjarig waren " ;
Overwegende dat, om het bedrag van
het kapitaal te bepalen tot betaling
waarvan het de eisers veroordeelt als
vergoeding voor de aldus door de minderjarige kinderen geleden schade wegens
het overlijden van het slachtoffer, het
arrest de regel in acht moest ne1nen
volgens welke, hij het becijferen van
de vergoeding bestemd om reeds nu
de schade te vergoeden die uit de toekomstige gevolgen van een schadelijk
feit voortvloeit, rekening moet worden
gehouden n1et de interest waarmee het
toegekende kapitaal normaal aangroeit
vanaf het ogenblik waarop de uitkering

geacht wordt te zijn gedaan tot op het
ogenblik dat, bij ontstentenis van deze
uitkering, de te vergoeden schade werkelijk teweeggebracht zou worden;
Overwegende dat, door de vergoeding
die vanaf het achttiende jaar van ieder
der minderjarige kinderen 150.000 frank
zal bedragen niet overeenkomstig deze
regel bepaald te hebben en door dientengevolge de eisers te veroordelen tot de
onmiddellijke betaling van dit kapitaal,
zonder rekening te houden met de interest waarmee het bedoelde bedrag aangroeit vanaf zijn toekem1ing, het arrest
aan verweerster qualitate qua het voordeel toegekend heeft van de huidige
waarde van deze interest waarmee het
bedrag normaal zal aangroeien tot op de
dag dat ieder van de minderjarige kinderen achttien jaar zal geworden zijn,
terwijl, volgens de vaststellingen van
het arrest, geen enkele te vergoeden
schade het toekennen van een dergelijke winst rechtvaardigt ;
Dat het middel gegrond is ;
3° door de verweerster Monique Santens, in persoonlijke naam, betreffende
de materiele schade :
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek, cloonlat het bestreden arrest
de eisers hoofdelijk veroordeeld heeft
om aan de burgerlijke partij Santens,
die in persoonlijke naam optreedt, onder
meer 200.000 frank, plus de gerechtelijke interest en de kosten, te betalen
en uitsluitend hierop steunt dat, met
inachtneming van de waarschijnlijke
levensduur van haar man, slachtoffer van
het bedoelde ongeval, de burgerlijke
partij een naar billijkheid op 200.000 fr.
te schatten bedrag dient te worden toegekend, dat haar aandeel vormt van
de inkomsten uit arbeid die haar man
op de pensioengerechtigde leeftijd, dit
is vijfenzestig jaar, zou hebben genaten, te1"tvijl het aan de hand van die
motivering niet mogelijk is uit te rnaken in hoeverre de rechters de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek wettelijk hebben toegepast, en met
name in hoeverre ze de regel hebben in
acht genomen volgens welke, bij het
becijferen van de vergoeding bestemd
om reeds nu de schade te vergoeden die
uit de toekomstige gevolgen van een
schadelijk feit voortvloeit, dit is, in het
onderhavig geval, het verlies door de
bnrgerlijke partij van haar aandeel van
de inkomsten uit arbeid die haar man
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rekening moet worden gehouden met de
interest waarmee het toegekende kapitaal normaal aangroeit vanaf het ogenblik waarop de uitkering geacht wordt
te zijn gedaan tot op het ogenblik dat,
bij ontstentenis van deze uitkering, de
te vergoeden schade werkelijk teweeggebracht zou worden, en te1·wijl deze
onduidelijkheid en dubbelzinnigheid van
de motivering onverenigbaar is met de
vereisten van artikel 97 van de Grandwet :
Overwegende dat het arrest de eisers
hoofdelijk veroordeelt om aan verweerster Monique Santens, weduwe van het
op negenentwintigjarige leeftijd overleden slachtoffer Pol Capiau, een bedrag
van 200.000 frank te betalen als het aandeel van de burgerlijke partij van .de
inkomsten uit arbeid die haar man zou
hebben genoten nadat hij de pensioengerechtigde leeftijd, dit is vijfenzestig
jaar, zou hebben bereikt;
Overwegende dat het arrest, dat de
vergoeding die op het einde van de beroepsactiviteit van het slachtoffer, dit is
op vijfenzestigjarige leeftijd, een kapitaal
van 200.000 frank zal vormen, niet overeenkomstig de hierboven omschreven
regel bepaald heeft en dat dientengevolge
de eisers veroordeelt tot de onmiddellijke
betaling van dit kapitaal, zonder rekening te houden met de interest waarmee
het bedoelde bedrag aangroeit vanaf zijn
toekenning, aan verweerster de winst
toegekend heeft van de huidige waarde
van die interest waarmee het bedrag
gedurende zesendertig jaar nonnaal zal
aangroeien, hoewel volgens de vaststellingen van het arrest geen enkele te vergoeden schade het toekennen van een
dergelijke winst rechtvaardigt ;
Dat het arrest aldus de artikelen 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek geschonden heeft, zodat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zover het de eisers hoofdelijk veroordeelt om aan Marguerite Laleman, voogdes van de drie minderjarige
kinderen van wijlen Viviane Depoorter,
een vergoeding wegens materiele schade
te storten en aan Monique Santens, die
in persoonlijke naam optreedt, een vergoeding die haar aan deel vormt van de
ir1komsten uit arbeid die haar man zou
hebben genoten na de pensioengerechtigde leeftijd en in zover het die vergoedingen onderscheidenlijk op 450.000 fr.
en 200.000 frank vaststelt, zonder reke-

ning te houden met de huidige waardo
van de interest die deze bedragen normaal opleveren ; verwerpt de voorzieningen voor het overige; veroordeelt
de eisers in acht tiende van de kosten en
iedere van de verweersters, Marguerite
Laleman, qualitate qua, en Monique Santens, in een tiende van de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar het
anders samengestelde Militair Gerechtshof.
10 april 1967. - 2e kamer. - Voo1'zitte1', H. van Beirs, voorzitter. - Ve1·slaggever, H. De Bersaques. Gelifkluidende conclttsie, H. Paul Maha~x,
advocaat-generaal. - Pleiter, H. Bayart.

2e

KAMER.-

10 april 1967.

WEGVERKEER. VLUOHTMISDRIJF.
BESLISSING ~'AARBIJ WORDT VASTGESTELD DAT BEKLAAGDE WIST DAT
HIJ EEN ONGEVAL HAD VEROORZAAKT
EN DAT RIJ WEGGEREDEN IS ZONDER
ZIJN IDENTITEIT OP TE GEVEN. - B E SLISSING DIE DAARUIT AFLEIDT DAT
BEKLAAGDE DE VLUOHT NAM OM ZIOR
AAN DE DIENSTIGE V ASTSTELLINGEN TE
ONTTREKKEN. V ASTSTELLING VAN
RET OPZETTELIJK ELEMENT VAN RET
l\USDRIJF.

De 1•echte1• die vaststelt, dat de beklaagde
wist dat hij een ongeval had ve1·oo1·zaakt
en dat hij wegge1·eden is zonder zijn
identiteit op te geven, na de vom·tttigen
te hebben onderzocht en te hebben gespTOken met de ande1·e bestuu1·der, leidt
wettelijlc m·uit af dat de belclaagde de
vlucht heeft genomen om zich te onttrelclcen aan de dienstige vaststellingen en
stelt aldus het bestaan vast van het opzettelijlc element, beoogcl bij a1·tilcel 2-2
van de wet van 1 attgustus 1899 (1).
(LEMAIRE.)

ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 14 oktober 1966 in hoger be(1) Verg. cass., 25 februari 1963 (Bull. en
PAsrc., 1963, I, 707) en 25 januari 1967, supra,
blz. 641.

-

968

roep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Verviers;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 2-2 van de wet
van 1 augustus 1899, zoals zij gewijzigd
is bij die van 15 april 1958, en 97 van
de Grondwet, cloonlat het bestreden vonnis eisers veroordeling wegens vluchtmisdrijf hierop grondt « dat de beklaagde
wist dat hij een ongeval veroorzaakt
had, nit zijn wagen is gestapt, de schade
aan de voertuigen he::lft nagegaan, met
de bestuurder wiens wagen aangereden
en beschadigd werd gesproken heeft,
waarna hij weggereden is zonder zijn
identiteit op te geven noch zijn aansprakelijkheid te erkennen ,, teTwijl het vonnis door deze redenen niet de aanwezigheid bowijst van de opzettelijkheid die
vereist is door de bewoordingen van artikel 2-2 van de wet van 1 augustus 1899
" om zich aan de dienstige vaststellingen
te onttrekken " ; en clooJ'dat het vonnis
erop wijst " dat de telastlegging de vluoht
genomen te hebben om. zich aan de dienstige vaststellingen te onttrekken bewezen is " en " dat de beklaagde ten onreohte ontslagen is van de vervolgingen
die aan het slot van de dagvaarding zijn
overgenomen ,, tm·wijl het vonnis met
deze overwegingen de wettelijke, in artikel 2-2 van de wet van 1 augustus 1899
aangeduide rrmatstaven niet of onvoldoend"l of op dubbelzinnige wijze motiveert :
Overwegende dat het vonnis, dat
stecmt op de in het middel vermelde
gronden, en onder m.eer op hot feit dat
eiser " wist dat hij een ongeval veroorzaakt had " en niettemin " weggereden
is zonder zijn identiteit op te geven ,,
nit de aangeduide feitelijke gegevens
a:fleidt dat eiser " de vlucht heeft genamen om zich aan de dienstige vaststellingen te onttrekken " ;
Overwegende derhalve dat hot vonnis
ten laste van eiser vastgesteld heeft dat
de in artikel 2-2 van de wet van 1 augustus 1899 vereiste opzettelijkheid aanwezig was ; dat het zijn boslissing ondubbelzinnig en op passende wijze met
redenen mnkleed lweft ;
Dat het rniddel niet kan worden aangenomen;
En ovorwegende dat de substantielo
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvorn:ten werden nageleefd en
dat de beslissing overeenkom.stig -de wet
IS;

O:tn die redenen, verworpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.

10 april 1967. - 2e kamer. - Voo1'zitte1·, H. van Beirs, voorzitter. - Ve?'slaggeve~·, H. de Waersegger. Gelijkluidencle conclttsie, H. Paul Mahaux,
advooaat-generaal.

2e KAMER. -

10 april 1967.

1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE.
STRAFZAKEN. SAMENSTELLING
VAN DE ZETEL.- VERSOHILLEND NAAR
GELANG VAN RET PROOES-VERBAAL VAN
DE TEREOHTZITTING EN VAN DE UITGIFTE VAN RET VONNIS. VoNNIS
NIETIG.
2° VONNISSEN EN ARRESTEN. STRAFZAKEN. - VONNIS WAARTEGEN
HOGER BEROEP DAT NIETIG IS. - BESLISSING VAN DE REOHTER IN HOGER
BEROEP WELKE DEZE NIETIGHEID OVERNEEl\iT. NIETIGHEID VAN DE BESLISSING OP HOGER BEROEP.
3° CASSATIE. OMVANC+. - STRAFZAKEN. - VERNIETIGINC+ VAN DE BESLISSINC+ WAARBIJ DE BEKLAAGDE
WORDT VEROORDEELD. REGELMATIGE VOORZIENING VAN DE BURGERREOHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ.
VERNIETIGINC+ WELKE LEIDT TOT
DE VERNIETIGINC+ VAN RET BESOHIKKEND GEDEELTE BETREFFENDE DEZE
PARTIJ.- ZELFS ZO DE VERNIETIGING
VAN DE BESLISSING OP DE STRAFVORDERING WORDT UITGESPROKEN INGEVOLGE
EEN AMBTSHALVE AANC+EVOERD MIDDEL.
4° CASSATIE. OMVANG. - STRAFZAKEN. - VERNIETIGING, OP DE VOORZIENING VAN DE BEKLAAC+DE, VAN DE
BESLISSING OP DE STRAFVORDERING.
BRENGT DE VERNIEJTIGING MEDE
VAN DE NIET DEFINITIEVE BESLISSING
OP DE VORDERING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ. - NIETTEGENSTAANDE
DE ONONTVANKELIJKHEID VAN DE
VOORZIENINC+ C+ERIOHT TEOEN DEZE
LAATSTE BESLISSINO.
ZELFS IN
C+EVAL VAN AFSTAND VAN DIE VOORZIENING.

5° CASSATIE. - OMVANC+. - STRAFZAKEN. - BURC+ERLIJKE REOHTSVORDERINOEN. VoORZIENINGEN GERIOHT TEGEN DE BESLISSINGEN GEWEZEN OP DE VORDERINGEN INGESTELD
DOOR DE VOOR DE BEKLAAGDE BURGERREOHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ
EN DOOR EEN BURGERLIJKE PARTIJ,
EISERES, TEGEN EEN l\'IEDEBEKLAAGDE
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EN DE VOOR DEZE LAATSTE BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE P ARTIJ,
EN TEGEN DE BESLISSINGEN GEWEZEN
OP DE VORDERINGEN, INGESTELD DOOR
DEZE VERWEERDERS EN DOOR EEN
ANDERE BURGERLIJKE PARTIJ, MEDEVERvVEERSTER, TEGEN BEKLAAGDE EN
DE VOOR HEM BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ, EISERS. BESLISSINGEN GEGROND
OP DEZELFDE
ONWETTIGE REDEN. CASSATIE VAN
DE LAATSTE BESLISSINGEN.- BRENGT
DE VERNIETIGING VAN DE EERSTE
MEDE.

1° T'Vannee1·, volgens de ve1·meldingen van
het p1·oces-ve1·baal van te1·echtzitting eensdeels en volgens die van de uitgifte van
het vonnis ande?"sdeels, de 1·echte1' die
het vonnis heeft gewezen niet dezelfde is,
moet dit vonnis wonlen te niet gedaan (1).
(Wet van 20 april1810, art. 7; Grandwet, art. 97.)
2° Nietig is de beslissing van de 1·echtm·
in hager beroep, die de nietigheid waa?'doo1' · het be1·oepen vonnis is aangetast
heeft oveTgenomen (2).
3° T'Vannee1· de b~t1'ge1'1'echtelijle aanspmleelijlee pm·t~j 1·egelmatig voo1·ziening
heeft aangeteleend, b1·engt de ve1·nietiging
van de veroonlelende beslissing ten aanzien van belelctagde de vernietiging mede
van het beschileleend gecleelte ten aanzien
van deze pa1·tij, zelfs zo zij ~titgesp1·oleen
is over een door het Hof ambtshalve
aangevoenl middel (3).
4° De ve1'1~ietiging, op de voo1·ziening van
belelaagcle, van de beslissing op de stmfvorde1·ing b?'engt de ve1·nietiging mede
van cle niet de finitieve besl·issing
op de vonle?"ing vcm de b~wge1·lijlee pa1·tij,
die het gevolg ervan is, alhoewel de tegen
de tweede beslissing ingestelde voorziening thans niet ontvanlcel#le is, en zelfs
zo belelaagde van deze voo1·ziening afstand heeft gedaan (4).

wellee zijn gewezen op de voTde?'ingen
ingesteld door de voo1• de belelaagde burge?Techtelij le aanspmkelij lee pa1·tij en de
bu1·ge1'lij lee pa1·tij tegen een meclebelelaagde en de voo1· hem burgerrechtel~jk
aanspmleelij lee paTtij, en tegen de beslissingen •wellee z~jn gewezen op de vo1·de1·ingen ingesteld dooT de medebelelaagde, de vooT hem burge1·1·echtelijle
aanspmlcelijlee pa?'t~j en een andeTe
buTgeTlijlee pa1·tij tegen de belelaagde
en de voo1· hern b~wge1·1·echtelijle aanspmleelij lee paTt~j, en deze beslissingen
geg1·ond zijn op dezelfde onwettige 1·eden,
b1·engt de veTnietiging van de laatste
beslissingen die van de ee1·ste mede (5J.
(ANCIAUX,
NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP
"BANQ.UE BORSU l> EN BORSU, T. LISIN,
LAMI EN NATIONAAL VERBOND VAN
SOCIALISTISCHE J\'I:UTUALITEITEN.)

ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 8 oktober 1966 in hager beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Namen;
I. Op de voorziening ingesteld door
.A.nciaux, beklaagde :

A. In zover de voorziening gericht
wordt tegen de beslissing over de strafvordering die tegen eiser -is ingesteld :
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 7 van
de wet van 20 april 1810 en 97 van de
Grondwet :

5° TVannee1· de belelcwgde, de voor hem b~w
ge1'1'echtelijle aanspraleelijlee pct1'tij en een
b~wgeTlijlee partij 1'egelmcttig voo1·ziening
hebben aangetekencl tegen de beslissingen

Overwegende dat het proces-verbaal
van de terechtzitting van 20 oktober
1965 gedurende welke het beroepen vonnis werd uitgesproken, vaststelt dat dit
vonnis gewezen is door de heer Piret,
voorzitter, terwijl de uitgifte van het vonnis van 20 oktober 1965 vermeldt dat het
bedoelde vormis uitgesproken is door
de heer Leblanc, plaatsvervangend vrederechter ; dat, aan de andere kant, het
proces-vcrbaal van de terechtzitting van

(1) Cass., 5 december 1966, su.pm, blz. 444.
(2) Cass., 7 november 1966, twee arresten,
sttpm, blz. 331 en 333 ; raadpl. cass., 12 december 1960, redenen (Bull. en PAsrc., 1961,
I, 400).
(3) Cass., 14 maart 1966 (Bttll. en PAsrc.,

1966, I, 908); verg. cass., 20 februari 1967,
sttpm, biz. 775.
(4) Cass., 13 maart 1967, s1tp1·a, blz. 870.
(5) Verg. cass., 6 december 1965, 10 januari
1966 en 14 februari 1966 (Bttll. en PAsrc.,
1966, I, 455, 604 en 766) en 6 maart 1967,
sttpra, b1z. 849.
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de politierechtbank van 8 september
1965, gedurende welke de zaak behandeld
en gepleit werd, de naam van de voorzitter vermeldt in een niet goedgekeurde
overschrijving; dat deze venneldingen
waarvan de ene onregelmatig en de andere tegenstrijdig zijn, het Hof in de
onmogelijkheid stellen de regelmatigheid
van de samenstelling van de rechtbank
na te gaan en inzonderheid of de rechter
die het vonnis heeft uitgesproken, wel
degelijk degene is die aanwezig was bij
de behandeling van de zaak ;
Overwegende dat de regels betreffende
de samenstelling van de rechtsmachten
de openbare orde raken en dat de onmogelijkheid na te gaan of ze in acht zijn
genomen de nietigheid meebrengt van
de beslissingen van deze rechtsmachten;
Overwegende dat het bestreden vonnis, verre van op de nietigheid te wijzen
waardoor de beroepen beslissing aldus
aangetast was, de gronden ervan overneemt en haar beschikkend gedeelte
bevestigt, zodat de nietigheid van die
beslissing op het bedoelde vonnis overgaat;

B. In zover de voorziening gericht
wordt tegen de beslissing over de burgerlijke rechtsvordering die tegen eiser is
ingesteld door de burgerlijke partijen
Lisin en het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten :
Overwegende dat eiser, bij een op de
griffie ontvangen alde, verklaard heeft
afstand te doen van zijn voorziening, op
grand alleen dat de bestreden beslissing
geen eindbeslissing is in de zin van artikel 416 van het Wetboek van strafvordering; dat die afstand niet gelijkstaat
met een berusting ;
Overwegende dat de vernietiging van
de beslissing op de strafvordering die
tegen eiser is ingesteld, de vernietiging
meebrengt van de niet-definitieve beslissing op de vordering van de burgerlijke
partij en, welke beslissing het gevolg is
van de eerste ;
II. Op de voorziening van de naamloze
vennootschap Banque Borsu, als partij
die voor de eiser Anciaux burgerrechtelijk aansprakelijk is :
Overwegende dat eiseres, bij een op de
griffie ontvangen akte, verklaard heeft
afstand te doen van haar voorziening
tegen de verweerster Lisin en het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten, daar de bestreden beslissing
geen eindbeslissing is;

Overwegende dat eiseres zich regelmatig in cassatie voorzien heeft tegen
de beslissing op de vordering van het·
openbaar ministerie, zod{tt de vernietiging van de tegen de eiser Anciaux gewezen beslissingen de vernietiging meebrengt van de beschikkende gedeelten
waarbij eiseres burgerrechtelijk aansprakelijk wordt verklaard voor de tegen
haar aangestelde uitgesproken strafrechtelijke en burgerlijke veroordelingen en
waarbij ze om die redenen hoofdelijk
met deze laatste veroordeeld wordt;
III. Op de voorziening van de naamloze vmmootschap Bangue Borsu en
Frangoise Borsu, burgerlijke partijen,
tegen de verweerders Lisin en Lami :
Overwegende dat de beslissingen op
de vorderingen gericht tegen de eiser
Anciaux en tegen de eiseres " Banque
Borsu » en de beslissingen op de vorderingen van de eiseressen, waartegen deze
laatsten zich regelmatig in cassatie voorzien hebben, aangetast zijn door dezelfde
onwettelijkheid; dat de vernietiging van
de eerste de vernietiging van de tweede
meebrengt;
Om die redenen, en zonder dat er
grand bestaat om te antwoorden op
eisers middelen, die niet tot vernietiging
zonder verwijzing strekken, vernietigt
het bestreden vonnis, in zover het rechtgedaan heeft op de strafvorderingen en
de bLU'gerlijke rechtsvorderingen, ingesteld tegen de eisers Anciaux, beklaagde,
en de naam.loz9 vennootschap Banque
Borsu, burgerrechtelijk aansprakelijke
partij, evenals op de vorderingen die
door deze laatste en door Frangoise
Borsu, burgerlijke partijen, zijn ingesteld
tegen de verweerders Lisin en Lami ;
beveelt dat van het thans gewezen arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt de verweerders in de
kosten ; verwijst de aldus beperkte zaak
naar de Correctionele Rechtbank te
Hoei, zetelende in hager beroep.
10 april 1967. - 2e kamer. - Voorzitte1', H. van Beirs, voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Trousse. - Gelijkluidencle
conclusie, H. Panl Mahaux, advocaatgeneraal. - Pleiters, HH. Demeur en
Fally.
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10 april 1967.

1°

STRAFVORDERING. TE NIET
GAAN DOOR DE BETALING VAN EEN SOM
GELD.- STORTING VAN DE DOOR HET
OPENBAAR MINISTERIE V ASTGESTELDE
SOM, BINNEN DE BEPAALDE TERMIJN.
VERVAL VAN DE STRAFVORDERING.

2°

CASSATIE. -BEVEL VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE. STRAFZAKEN. STRAFVORDERING VERVALLEN DOOR DE
BETALING VAN EEN SOM GELD.- VEROORDELEND VONNIS. VERNIETIGING
ZONDER VERWIJZING.

1° In de bij Mtikel 166 van het Wetboek
van st1·ajvonle1·ing bedoelcle gevallen vervalt de stmfvorde1·ing met de sto1·ting
binnen de vastgestelcle te1·mijn van de
do01· het openbaa1· ministe1·ie vastgestelde sam geld ( 1).
2° Op de voorziening van de p1'0CUTeU1'gene1 aal op bevel van de .LVIiniste1· van
justitie, ve1·nietigt het Hof, zonde1· ve1'w~jzing, het vonnis dat een veroonleling
~titsp1·eekt wegens een feit ten aanzien
van hetwelk de stmfvo1·de1'ing ve1·vallen
was door de betrtling van een sam geld,
gedacm in cle bij a1·tikel 166 van het
vV etboek van stmfvo1·de1'ing vastgestelcle
voo1'wam·clen (2). (Wetb. van strafv.,
art. 441.)
(PROOUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF
VAN OASSATIE, INZAKE GREGOR.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op de hiernavolgende vordering van de procureurgeneraal 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
schrijven van 23 januari 1967, Bestmu·
van de wetgeving, nr 130.836/86/AP j
Pourv., uitd.rukkelijk bevel heeft gegeven
bij het Hof overeenkomstig artikel 441
van het W etboek van strafvordering
aangifte te doen van het vonnis dat op
7 juni 1966 door de Politierechtbank te
Brussel bij verstek is gewezen en waarbij
(1) en (2) Cass., 17 januari 1966 (Bttll. en
1966, I, 642).

PASIC.,

Ilja Gregor, op 19 maart 1913 te Praag
(Tsjechoslowakije) geboren, tot een geldboete van 35 frank is veroordeeld wegens
overtreding van het algemeen reglement
op de politie van het wegverkeer.
" Deze in kracht van gewijsde gegane
veroordeling werd uitgesproken, hoewel
Gregor gevolg had gegeven aan het
verzoek dat de officier van het openbaar
ministerie tot hem gericht had overeenkomstig artikel 166 van het Wetboek
van strafvordering en het vastgestelde
bedrag aan de ontvanger van de geldboeten te Brussel binnen de gestelde termijn had doen toekomen, zodat tengevolge van die betaling de strafvordering vervallen was.
>> Het aangegeven vonnis, dat desondanks de beklaagde veroordeeld heeft,
heeft de voormelde wetsbepaling geschonden.
>> Om die redenen, vordert de ondergetekende procureur-generaal dat het het
Hof gelieve het bedoelde vonnis van de
politierechtbank te Brussel te vernietigen,
te bevelen dat van zijn arrest rrielding zal
worden gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing en te zeggen dat er
geen grand is tot verwijzing.
>> Brussel, 25 januari 1967.
>> Voor de procureur-generaal,
" De advocaat-generaal,
>> (get.) Paul Mahaux >>;
Gelet op artikel 441 van het Wetboek
van strafvordering, met aannen1ing van
de gronden van deze vordering, vernietigt het voormelde vonnis van 7 juni
1966; beveelt dat van het thans gewezen
arrest melding zal worden gema,akt op
de kant van de vernietigde beslissing ;
zegt dat er geen grand is tot verwijzing.
10 april 1967. - 2 8 kamer. - Voo1'zitte1·, H. van Beirs, voorzitter. - Ve1'slaggeve1·, H. Perrichon.- Gelijkl~ticlencle
concl~tsie, H. Paul Mahaux, advocaatgeneraal.
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11 april 1967,

(TWEE ARRESTEN.)
INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTINQ. BURGERLIJKE
VENNOOTSOHAP IN DE VORM VAN EEN
NAAMLOZE VENN'OOTSOHAP. WINSTGEVENDE BEDRIJFSAOTIVITEIT WELKE
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UITGEOEFEND
WORDT OVEREENKOMSTIG RET MAATSCRAPPELIJK DOEL EN
BEPERKT IS TOT RET BEREER VAN RAAR
ONROERENDE EIGENDOJ\il\'I:EN. EATEN VAN vVINSTGEVENDE BETREKKINGEN.

De inlcomsten ve1·k1·egen door een b~wger
lijlce vennootschap, opge1·icht in cle vo?"Jn
van een naamloze vennootschap, zijn
baten becloelcl bij a1·tilcel 25, § 1, 3°,
van de gecoorclineenle wetten betrefjencle
de inlcomstenbelastingen, wannee1· cle
becl?·ijfsactiviteit van cleze vennootschap,
wellce uitgeoefencl wo?'Clt ove1·eenkomstig
hcLa?' nwatschappeliJlc cloel, zich bepedct
tot het belwer vcm lwa1· o?woe?·encle eigenclommen. De vaststelling, clat cleze vennootschcLp enlcele g1·onclen gelcocht en
ande1·e vedcocht !weft, zoncle?' valo?·isatiewerlcen en zoncle1· weclerbelegging,
en clat zij een hypothecaire lening heeft
toegestaan en de interesten e1·van ontvangen !weft, impliceert niet nooclzalcel~jlc het bestaan van een handelsexploitatie in de zin van bedoelcl artilcel 25,
§ 1, 1° (1). (Eerste en tweede geval.)
Ee1·ste geval.
(BURGERLIJKE
VENNOOTSCRAP
IN
DE
VORJVI VAN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCRAP " SOCIETE IlVIl\'IOBILIERE DE WILRIJCK-AERTSELAER »,
T.
BELGISCRE
STAAT, MINISTER VAN FINANCI:iim.)

ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 19 mei 1964 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1315, 1349, 1353, 1319, 1320,
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 25,
§ 1, 27, § 1, van de wetten betreffende de
inkornstenbelastingmi, geco6rdineerd bij
besluit van de Regent van 15 januari
1948, 1, § I, van de wet van 12 maart
1957 op de conjunctmu·taks en 1 van de
wet van 3 juli 1956 (artikel 1 van het
Wetboek van koophandel, boek I, titel I), doo?'Clat het bestreden arrest, om
te beslissen dat eiseres een handelsbedrijf
is waarvan de baton moeten worden

{1) Raadpl. cass., 9 en 23 september 1958
(Bull. en PASIC., 1959, I, 21 en 83).

gerangschikt onder die welke in artikel 25,
§ 1, 1°, van de geco6rdineerde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen bedoeld zijn en onderworpen aan de conjmwtuurtaks, stecmt op de stelling dat
eiseres gronden verkocht heeft en de
hypothecaire interest van een door haar
toegestane lening gei:nd heeft en dat
zij zodoende conm1.erciele werkzaamheden is blijven verrichten en haar
oorspronkelijk hoofddoel beoogde dat
bestond in de handel in onroerende goederen, te1·w~jl a) deze stelling niet de
mogelijkheid biedt uit te nmken of ze
wordt ingegeven door de overweging in
rechte dat er een " handelsbedrijf " is in
de zin van artikel 25, § 1, 1°, van de
geco6rdineerde wetten betreffonde de
inkomstenbelastingen zodra er, enerzijds,
gronden worden verkocht en, anderzijds,
een lening wordt toegekend, dan wel of
de opstellers van het arrest in feite van
oordeel zijn geweest dat in het onderhavige geval deze beide elementen volstonderi, zodat de motivering van het
arrest dubbelzinnig is en het voor het
Hof niet mogelijk maakt zijn toezicht
op de wettelijkheid van het arrest nit
te oefenen (schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 25, § 1, 1°,
van de geco6rdineerde wetten en 1,
§ 1, van do wet van 12 maart 1957 op
de conjunctuurtaks); b) het feit gronden
te hebben verkocht en hypothecaire intoreston te hebben gei:nd er geen geldig vermoeden van is dat eiseres commerciele
werkzaan1.heden is blijven verrichten,
zodat het bestreden arrest aldus uit welbepaalde feiten gevolgtrekkingen heeft
afgeleid clio niet kunnen worden gerechtvaardigd en in gebreke blijft het bewijs
te leveren van do noodzakelijke en bewezen band die een wettelijk geldig verrnoeden kan vormen tusson het bestaan
van beide aangevoerde feiten en het
commercieel karakter van het bedrijf
(schending van do artikelen 1315, 1349
en 1353 van het Burgerlijk Wetboek);
c) deze stelling niet of dubbelzinnig en
ontoereikend, wat gelijkstaat met het
ontbreken van antwoord, de door eiseres
bij conclusie voorgedragen argumentatie
beantwoordt volgens welke 1° de aard
zelf van de door haar gedano verrichtingen, te weten : de rechtmaking van wegen
en hot wijzigen van een erfdienst.baarheid, het karakter van een normaal
onroerend beheer aantoonde en het speculatief karakter van eon handelsbedrijf
uitsloot, 2° de verkoop van enkele granden zonder wederbelegging en vooral
zonder valorisatiewerken overeenstemde
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rnet de in artikellO, lid 4, van de statuten
uitgedrukte wil van de vennoten om de
kasmiddelen die voortkomen van de
tegeldemaking van de activa tot kapitaalverminderingen te gebruiken, zodat het
arrest aldus bovendien de bewijskracht
van die akte miskent (schending van de
artikelen 97 van de Grondwet, 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek) :
Overwegende dat eiseres, burgerlijke
vennootschap opgericht in de vorm van
een namnloze vennootschap, in haar conclusie betoogde dat zij, met inachtneming van het maatschappelijk do,el zoals
het omschreven is sinds de op 10 maart
1955 in haar statuten aangebrachte wijziging en van haar werkelijke activiteit
gedurende het bedoelde dienstjaar, niet
kan worden beschouwd als een nijverheids-, handels, of landbouwbedrijf in de
zin van artikel 25, § 1, 1°, van de gecoi.irdineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen en dat haar krachtens
deze bepaling belaste inkomsten slechts
konden worden begrepen onder die welke
in artikel 25, § 1, 3°, van genoemde wetten
bedoeld zijn omdat zij baten van een
winstgevende betrekking zouden zijn in
de zin van laatstgenoemde bepaling ;
dat zij hieruit afieidde dat de bedoelde
inkomsten slechts konden worden onderworpen aan het voor dergelijke baten
vastgestelde belastingstelsel waarbij onder meer de toepassing van de buitengewone conjLmctuurtaks wordt uitgesloten;
Overwegende dat eiseres onder meer
deed gelden dat haar vermogen praktisch
aileen was samengesteld uit onroerende
goederen door haar vennoten samengevoegd en dat haar doel en haar activiteit zich tot het beheer van dit onroerend
vermogen beperkten; dat door die goederen te beheren, zonder ze tot verkoop
geschikt te maken en zonder te speculeren, zij zich enkel als eigenares gedroeg ;
dat uitzonderlijke verkopingen van goederen, buiten elk verkoopplan, zonder
reclame en zonder wederbelegging gesloten, slechts hadd9n plaatsgehad op verzoek van de aankopers en dat de baten
die zi.i doen blijken het rcsultaat waren
van de 1nuntontwaarding ;
Overwegende dat het arrest, om te
beslissen dat eiseres een bij artikel 25,
§ 1, 10, van de gecoi.irdineerde wetten
bedoeld handelsbedrijf was, hierop steLmt
dat "verzoekster (thans eiseres) zich
tijdens het bedoeld dienstjaar niet beperkt heeft tot het innen van de huur-

gelden en inkomsten van haar portefeuille, daar zij gronden heeft verkocht
en hypothecaire interesten van een door
haar toegestane lening heeft ge'ind ; dat
verzoekster zodoende c01runerciele werkzaamheden bleef verrichten en a.ldus
haar oorspronkelijk hoofddoel beoogde
dat bestond in de handel in omoerende
goederen ";
Overwegeude dat, zo het tot het wezen
van elke, zelfs burgerlijke vennootschap
behoort dat zij werd opgericht om een
winstgevende bedrijfsactiviteit nit te
oefenen, deze activiteit niet noodzakelijk
een bij artikel 25, § 1, 1°, van voormelde
gecoi.irdineerde wetten bedoeld bedrijf
uitmaakt ; dat zo de bedrijfsactiviteit van
een vennootschap niet de nijverheid, de
handel of de landbouw tot voorwerp
heeft, haar baten slechts krachtens artikel 25, § 1, 3°, van genoemde wetten belastbaar zijn ; dat zulks onder meer het
geval is wanneer de overeenkomstig het
maatschappelijk doel uitgeoefende maatschappelijke activiteit beperkt is tot het
beheer van de om·oerend9 eigendommen
van de vemwotschap ;
Overwegende dat de verkoop van onroerende goederen en de inning van interesten van een hypothecaire lening niet
noodzakelijk wijzen op het bestaan van
een handelsbedrijf en niet insluiten dat
de activiteit van eiseres niet beperkt is
geweest tot het beheer van haar vermogen;
Overwegende dat de redenen van het
arrest in het onzekere laten of het hof
van,beroep heeft gesteld dat de verkoop
van gronden en de inning van interesten
van een hypothecaire lening noodzakelijk een handelsbedrijf voor een, zelfs
burgerlijke, vennootschap uitmaken, dan
wel of het heeft gesteld dat de gedurende
het bedoeld dienstjaar gedane verrichtingen in feite de kenmerken hadden
van een « handel " in de gebruikelijke
betekenis van dit woord, dit wil zeggen
een omzet of een ruilen van als koopwaren beschouwde produkten van de
natuur en de nijverheid;
Overwegende dat de bekritiseerde motivering dubbelzinnig en ontoereikend is
en de conclusie van eiseres niet passend
beantwoordt ;
Dat het n1.iddel gegrond is ;
01n die redenen, en zonder dat de andere middelen die geen ruimere cassatie
zouden kLmnen medebrengen dienen
onderzocht te worden, vernietigt het
bestreden arrest, doch enkel in zover het,
rechtdoende over het op de inkomsten
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beslist dat deze de inkomsten zijn van
een handelsbedrijf die bedoeld zijn in
artikel 25, § 1, 1°, van de gecoordineerde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen ; 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 Luik.
l l april 1967. - 2e kamer. Voorzittm·, H. van Beirs, voorzitter. - Verslaggeve?·, H. Perrichon.- Gelijkluiclencle
conclttsie, H. Delange, advocaat-generaal.
- Pleiters, HH. Gause-Fromes (van de
balie bij het Hof van beroep te Brussel)
en Van Leynseele.

Ttueecle geval.
(BURGERLIJKE VENNOOTSOHAP « SOCIETE
IlVIMOBILIERE
DE
WILRYOK-AERTSELAER », T. BELGISOHE STAAT, MINISTER
VAN FINANOIEN.)

ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 10 februari 1964 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1315, 1349, 1353, 1319, 1320,
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 25,
§ 1, 27, § 1, van de wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, gecoordineerd
bij het besluit van de Regent van 15 januari 1948, en 1 van de wet van 3 juli
1956 (artikel l van het vVetboek van
koophandel, boek I, titel I), cloMclat het
hof van beroep zijn overtuiging dat
eiseres haar maatschappelijke activiteit
niet heeft gewijzigd en dat het bewezen
is dat zij in feite een commercieel doel
heeft beoogd met het verhandelen en
het ruilen van oriroerende bezittingen
die op fiscaal gebied als " koopwaren "
worden beschouwd en dat zij derhalve
een handelsbedrijf was, steunt op de stelling dat uit de gegevens van het dossier
volgt dat eiseres in de loop van het bedoeld dienstjaar gronden heeft aangekocht en verkocht en dat zij eveneens
een geldlening van 250.000 frank aan eon

heer Van Keer heeft toegestaan, terwijl,
eerste onclercleel, deze stelling niet de mogelijkheid biedt uit te maken of ze wordt
ingegeven door de overweging in rechte
dat er een " handelsbedrijf » is in de zin
van artikel 25, § 1, 1°, van de gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen zodra er, enerzijds, gronden
worden aangekocht en verkocht en, anderzijds, een lening wordt toegestaan,
dan wei of de opstellers van het arrest
in feite van oordeel zijn geweest dat in
het onderhavige geval deze beide elementen volstonden, zodat de motiveririg
van het a:rrest dubbelzinnig is en het voor
het Hof niet mogelijk maakt zijn toezicht op de wettelijkheid van het arrest
uit te oefenen (schending van de artikelen 97 van de Grondwet en 25, § 1, 1°,
van de gecoordineerde wetten) ; tweecle
onclenleel, het feit gronden te hebben
aangekocht en verkocht en een lening
te hebben toegestaan er geen geldig vermoeden van is dat eiseres haar maatschappelijke activiteit niet heeft gewijzigd noch vooral dat zij een commercieel
doel heeft beoogd met het verhandelen
en het ruilen van onroerende bezittingen
die op fiscaal gebied als · " koopwaren "
worden beschouwd, zodat het arrest aldus
uit welbepaalde feiten gevolgtrekkingen
heeft afgeleid die niet kmmen worden
gerechtvaardigd en het bewijs niet leveren van do noodzakelijke band, die een
wettelijk geldig vermoeden kan vornlen, tussen het bestaan van beide aangevoerde feiten en het commercieel karakter van het bedrijf (schending van de
artikelen 1315, 1349 en 1353 van het
Burgerlijk Wetboek); clenle onclenleel,
deze stelling niet of dubbelzinnig en
ontoereikend, wat gelijkstaat met het
ontbreken van antwoord, de door eiseres
bij conclusie voorgedragen argumentatie
beantwoordt volgens welke 1° de aard
zelf van de door haar gedane verrichtingen, te weten : de verkoop ten gevolge
van onteigening en het wijzigen van een
erfdienstbaarheid, het karakter van een
nonnaal onroerend beheer aantoonde
en het speculatief karakter van een handelsbedrijf uitsloot, 2° de verkoop van
enkele gronden zonder wederbelegging
en vooral zonder valorisatiewerken overeenstcmde met de in artikel 10, lid 4,
van de statuten uitgedrukte wil van de
vennoten om de kasmiddelen die voortkonlen van de tegeldemaking van de
activa tot kapitaalverminderingen te gebruiken, zodat het arrest aldus bovendien
de bewijskracht van die alde miskent
(schending van de artikelen 97 van de
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Burgerlijk W etboek) :
Over de drie onderdelen samen :
Overwegende dat eiseres, burgerlijke
vennootschap opgericht in de vorm van
een naamloze vennootschap, in haar conclusie betoogde dat zij, met inachtneming van het maatschappelijk doel zoals
het omschreven is sinds de op 10 maart
1955 in haar statuten aangebrachte wijziging en van haar werkelijke activiteit
gedtu•ende het bedoelde dienstjaar, niet
kan worden beschouwd als een nijverheids-, handels- of landbouwbedrijf in
de zin van artikel 25, § l, lD, van de
gecoordineerde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen en dat haar krachtens deze bepaling belaste inkomsten
slechts konden worden begrepen onder
die welke in artikel 25, § l, 3D, van genoemde wetten bedoeld zijn omdat zij
baten van een winstgevende betrekking
zouden zijn in de zin van laatstgenoemde
bepaling;
Overwegende dat eiseres onder meer
deed gelden dat haar vermogen praktisch
alleen was samengesteld uit onroerende
goederen door haar vennoten samengevoegd en dat haar doel en haar activiteit
zich tot he1; beheer van dit onroerend
vermogen beperkten ; dat door die goederen te beheren, zonder ze tot verkoop
geschikt te maken en zonder te speculeren, zij zich enkel als eigenares gedroeg ;
dat uitzonderlijke verkopingen van goederen, buiten elk verkoopplan, zonder
reclame en zonder wederbelegging gesloten, slechts hadden plaatsgehad op verzoek van de aankopers en dat de baten
die zij doen blijken het resultaat waren
van de mtmtontwaarding ; dat beide
aankopen eiseres waren opgelegd, de
ene door de gemeente Aartselaar wegens
het recht maken van ·wegen en de andere
omdat hij betrekking had op de wijziging
van een erfdienstbaarheid;
.
Overwegende dat het arrest, om te
beslissen dat eiseres een bij artikel 25,
§ l, lD, van de gecoordineerde wetten
bedoeld handelsbedrijfwas, hierop stetmt
dat eiseres zich tevergeefs beroept op
de wij ziging van artikel 3 van haar statuten, wijziging die in strijd is met de
feiten aangezien de maatschappelijke
bedrijvigheid van eiseres gedurende de
bedoelde periode niet is veranderd ; dat
het arrest er dienaangaande op wijst « dat
verzoekster (thans eiseres) in de loop van
het bedoelde dienstjaar gTonden heeft
aangekocht en verkocht en dat zij eveneens een geldlening van 250.000 frank

aan een heer _Va:n Keer heeft toegestaan »;
Overwegende dat, zo het tot het wezen
van elke, zelfs biD·gerlijke, vennootschap
behoort dat zij werd opgericht om een
winstgevende bedrijfsactiviteit uit te
?efenen, deze activiteit niet noodzakelijk
een bij artikel 25, § l, 1°, van voormelde
gecoordineerde wetten bedoeld bedrijf
uitmaakt; dat zo de bedrijfsactiviteit van
een vennootschap niet de nijverheid, de
handel of de landbouw tot voorwerp
heeft, haar baten slechts krachtens artikel 25, § l, 3D, van genoemde wetten belastbaar zijn; dat zulks onder meer het
geval is wanneer de overeenkomstig het
maatschappelijk doel uitgeoefende maatschappelijke activiteit beperkt is tot het
beheer van de onroerende eigendommen
van de vennootschap ;
Overwegende dat noch de enige aankopen en verkopingen waarvan het arrest
melding maakt met verwijzing naar de
procedurestukken, noch het toestaan
van een geldlening en het innen van de
interest ervan, noodzakelijk wijzen op
het bestaan van een handelsbedrijf of
insluiten dat de activiteit van eiseres
P,e perken van het beheer van haar vermogen heeft overschreden ;
Overwegende dat de redenen van het
arrest in het onzekere laten of het hof
van beroep heeft gesteld dat de verrichtingen waarop het inzonderheid acht
slaat noodzakelijk een handelsbedrijf
voor een, zelfs burgerlijke, vennootschap
uitmaken, dan wel of het heeft gesteld
dat de gedurende het bedoelde dienstjaar
gedane verrichtingen in feite de kenmerken hadden van een « handel n in de
gebruikelijke betekenis van dit woord,
dit wil zeggen een omzet of een ruilen
van als koopwaren beschouwde produkten van de natuur en de nijverheid;
Overwegende dat de bekritiseerde
motivering dubbelzinnig en ontoereikend
is en de conclusie van eiseres niet passend
beantwoordt;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, en zonder dat het
eerste middel, dat geen ruimere cassatie
zou ktu1.nen meebrengen, dient onderzocht te worden, vernietigt het bestreden
arrest, doch enkel in zover het, rechtdoende over het op de inkomsten van
eiseres toepasselijk belastingstelsel, beslist dat deze de inkomsten zijn van een
handelsbedrijf, die bedoeld zijn in artikel 25, § l, lD, van de gecoordineerde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen ; beveelt dat van het thans gewe-
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zen arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerder
in de kosten; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van beroep te Luik.
11 april 1967. - 2 8 kamer. Voorzitter, H. van Beirs, voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. Legros. Gelijkluidende
conclusie, H. Delange, advocaat-generaal.
- Pleite1·s, HH. Gause-Fromes (van de
balie bij het Hof van beroep te Brussel)
en Van Leynseele.

28
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2°

KAMER. -

11 april 1967.

INKOMSTENBELASTINGEN.
AANSLAG EN TEN KOHIERE BRENGEN.
WEDERAANKOOP VAN HET AANDEEL
VAN EEN WERKEND VENNOOT VAN EEN
OOOPERATIEVE VENNOOTSOHAP DOOR
DEZE VENNOOTSOHAP. AANSLAG IN
DE MOBILIENBELASTING TEN KOHIERE
GEBRAOHT TEN NAME VAN DE VENNOOTSOHAP. AANSLAG TE NIET GEDAAN
OJVI EEN ANDERE REDEN DAN DE FOR·
OLUSIE. NIEUWE AANSLAG IN DE
BEDRIJFSBELASTING EN DE AANVULLENDE PERSONELE
BELASTING TEN
KOHIERE GEBRAOHT TEN NAME VAN
DE VENNOOT. REOLAMATIE VER·
WORPEN.- HoF VAN BEROEP IVAARBIJ
HET BEROEP VAN DE VENNOOT AAN·
HANGIG IS. SUBSIDIAIRE AANSLAG
IN DEZELFDE BELASTINGEN. AAN •
SLAGEN DIE ALLE OP DEZELFDE BELAS·
TINGELEMENTEN BERUSTEN. VER·
NIETIGING DOOR HET HOF VAN BEROEP
VAN DE NIEU\VE AANSLAG OJVI EEN
ANDERE REDEN DAN DE .FOROLUSIE.
VVETTELIJKE GELDIGVERKLARING
VAN DE SUBSIDIAIRE AANSLAG.
INKOMSTE:r-..""BELASTINGEN.
AANVULLENDE PERSONELE BELASTING.
VOLLEDIGE
OF
GEDEELTELIJKE
VERDELING VAN HET JVIAATSOHAPPE·
LIJK VERMOGEN VAN EEl'< ANDERE VENNOOTSOHAP DAN OP AANDELEN, DIE
DE REOHTSPERSOONLIJKHEID BEZIT, OF
VAN EEN PERSONENVENNOOTSOHAP JVIET
BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID.
SOMMEN DIE VERLEEND OF TOEGEKEND
ZIJN AAN \VERKENDE VENNOTEN. Sol\1MJTIN DIE \VETTELIJK AAN DE BEDRIJFSBELASTING ZIJN ONDERWORPEN.
SOMJVIEN DIE TEVENS AAN DE AAN·

VULLENDE PERSONELE BELASTING ZIJN
ONDERWORPEN.

1° vVannee1·, ten gevolge van de wedemanJcoop van het aancleel van een werkend
vennoot van een coopeTatieve vennootschap cloo1· cleze vennootschap, een aanslag in cle mobilienbelasting, ten name
van de vennootschap geveBtigd, nietig
ve1·klaanl is om een andere 1·eclen clan
cle forclusie en de aclmin·istmtie regelmatig een nieuwe aanslag in de becl1·ijfsbelasting en de aanmtllencle pe1'sonele belasting !weft ten kohie1·e geb1·acht ten name van cle vennoot, clie na
ve1·we1·ping van zijn 1'eclamatie een be1'oep heeft aangetekencl voo1' het hof van
beroep, lean clat hof, bij de nietigverlcla1'ing van de nieuwe aanslag 1vegens een
ancle1·e 1·eclen clan de fo1·clusie, de subsicliai1'e ctanslag zowel in de aanvullencle
pe1·sonele belasting als in cle beclTij fsbelasting, welke hem oveTgelegd worclt en
ten name van cle vennoot is gevestigcl op
clezelfcle belastingelementen als cle twee
vo1·ige aanslagen, geldig ve1·kla1·en (1).
(Gecoordineerde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, art. 74bis.)

2o De geldsommen die, ten gevolge van de
volledige of gedeeltelijke veTdeling van
het maatschappelijk veTmogen van een
ancle1•e vennootschap dan op aandelen,
clie de 1'echtspersoonlijkheid bezit, of
van een pe1·sonenvennootschap met bepe1·kte aanspTakel~jlcheicl, toegelcend of
vedeencl woTden, zijn in cle mate bepaalcl
bij artilcel 15, § 2, van de gecoonlineenle
wetten betTetfencle cle inlcomstenbelastingen onclerwo1·pen aan de beclriy'fsbelasting en tevens aan de aanmtllencle
pe1·sonele belasting (2). (C+ecoordineerde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 15, § 2, 25, § 1, 1°, 27,
§ 1, 35, § 4, en 42.)
(P:i'.ANOKE, T. BELGISQHE STAAT,
1\IINISTER VAN FINANOIEN.)

ARREST.
HET HOI~ ; Gelet op het bestreden
arrest, op 27 mei 1964 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;

(1) Raadpl. cass., 7 maart 1967, s>tpra,
blz. 854.
(2) Cass., 20 september 1966 en 7 maart
1967, s>tpra, l>lz. 76 en 854.
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Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 74 en 74bis van de wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, gecoiirdineerd bij het beslnit van de Regent
van 15 jannari 1948, clo01·clat het bestreden arrest beslist dat de bedoelde aanslagen in de bedrijfsbelasting en in de
aanvullende persone1e belasting die gevestigd zijn ten laste van eiser bij navordering van rechten over de dienst.jaren
1955 en 1956 in 1960 geldig ten kohiere
zijn gebracht overeenkomstig artikel 7 4bis van de gecoiirdineerde wet ten,
tengevolge van de nietigverklaring bij
arrest van het hof van beroep van 26 november 1959 van aanslagen in de mobilienbelasting en in de nationale crisisbelasting die op dezelfde clementon ten
laste van de coiiperatieve vennootschap
"Valkeniers-Natie "werden gevestigd, en
dool'clat het bestreden arrest beslist dat
de bedoelde aanslagen derhalve moeten
worden nietig verklaard, niet wegens
verval, maar omdat ze verkeerdelijk op
de dienstjaren 1955 en 1956 in plaats
van op het dienstjaar 1954 betrekking
haddon en het, dientengevolge, subsidiaire aanslagen geldig en nitvoerbaar
verklaart die over het dienstjaar 1964
bij navordering van rechten van 1954
zowel in de aanvullende personele belasting als in de bedrijfsbelasting worden
gevestigd, te1·wijl, wanneer de administratis heeft nagelaten een bepaald inkomen binnen de door artikel 7 4 van de
gecoiirdineerde wetten bepaalde termijnen in de aanvnllende personele belasting
aan te slagen, de nietigverklaring van
aanslagen in de mobilienbelasting en in
de nationale crisisbelasting die op dit
inkomen worden gevestigd en de vervanging ervan door de bedrijfsbelasting,
de administratis niet in de mogelijkheid
stellen haar vergissing inzake aanvullende
personele belasting te herstellen en deze
belasting, bniten de termijnen van artikel 74 van de gecoiirdineerde wetten,
voor de oerste maal ten kohiere te brengen :
Overwegende dat nit de vaststellingen
van het arrest en nit de processtnkken
volgt dat eiser werkende vennoot was
van de ooiiperatieve vennootsohap "Valkeniers-Natie " waaraan hij in 1953 zijn
aandeel afstond ;
Overwegende dat de administratis in
1956 op het batig vereffeningssaldo aanslagen in de mobilienbelasting en in de
nationale orisisbelasting ten laste van de
genoemde vennootschap vestigde ;

Overwegende dat, nadat de reclamaties van de vennootschap worden verworpen, het hof van beroep, op beroep
ingesteld tegen de beslissing van de directenr, doze aanslagon bij arrest van 25 november 1959 nietig verklaarde op grond
van de hoedanigheid van werkende vei:lnoot van eiser ;
Overwegende dat de administratis in
1960, bij toepassing van het in het middel
vermeld artikel 74bis van de geooiirdineerde wetten, aanslagen in de bedrijfsbelasting en in de aanvullende personele
belasting ten laste van eiser vestigde;
Overwegende dat de aanslagen die
zowel ten laste van de vennootschap
"Valkeniers-Natie" als van eiser worden
gevestigd, betrekking hebben op dezelfde
belastingelementen ;
Overwegende dat, om de geldigheid
van de nienwe aanslag alsmede van de
snbsidiaire aanslag in de aanvnllende
personele belasting te bestrijden, het
middel stennt op het feit dat, zo de door
het arrest geldig verklaarde bedrijfsbelasting regelmatig in plaats van de in
de zin van artikel 7 4bis nietig verklaarde
mobilienbelasting is kunnen gevestigd
worden, zij doze laatste vervangt, daar
zij ook een cednlaire belasting is, daarentegen de aanslag in de aanvnllende personele belasting die eveneens door het
arrest geldig word verklaard een snpplementaire en nieuwe aanslag is die
ondanks het verval is vastgesteld, aangezien laatstgenoemde belasting, " globaal en personeel "• in aard verschilt van
de cedulaire belasting die oorspronkelijk
ten laste van de vennootschap ten kohiere gebraoht word;
Overwegende dat dit onderscheid geen
enkele stenn vindt in de wet en niet
overeen te brengen is met het doel dat
de wetgever nastreeft ; dat zowel in het
geval voorgeschreven door het eerste lid
van artikel 74bis van een nienwe aanslag
door de administratis vastgesteld na de
nietigverklaring var< een aanslag door
de directem· of door he.t hof van beroep
om een andere reden dan het verval, a.ls
in het geval, voorgeschreven door lid 2
van hetzelfde artikel, van een snbsidiaire
aanslag van ambtswege door de administratis voorgesteld en geldig verklaard
door het hof van beroep waarbij beroep
is aangetekend, artikel 74bis als draagwijdte heeft de administratis in de mogolijkheid te stollen op geldige wijze de
belastingplichtige aan te slaan wegens
de door hem wetteli[k versohnldigde
belastingen op grond van dezelfde bolas-
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zelfs wanneer de voor het vaststellen
van de aanslag gestelde termijn reeds
verstreken is ;
Oveiwegende dat het arrest aldns de
aanslag in de aanvuilende personele belasting die snbsidiair door de administratie is voorgesteld, wettelijk bekrachtigt,
aangezien deze belastihg wettelijk verschuldigd was op het ogenblik van het
ten kohiere brengen van de oorspronkelijke aanslag, wegens de elementen die
tot grondslag hebben gediend voor deze
aanslag welke verkeerdelijk door de administratie is vastgesteld ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Over het tweede middel, afgeleid nit
de schending van de artikelen I5, inzonderheid § 2, 25, inzonderheid § I, 27,
inzonderheid § l, 35, inzonderheid § 4,
37 en 42 van de wetten betre:ffende de
inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij
het beslnit van de Regent van I5 januari
I948, cloonlat het bestreden arrest beslist
dat het bedoelcl batig vere:ffeningssaldo
dat aan eiser werd toegekend ten gevolge
van de gedeeltelijke verdeling in zijn
voordeel van het vermogen van de cooperatieve vennootschap "Valkeniers-Natie " een aan de aanvuilende personele
belasting onderworpen inkomen is, op
grond "dat artikel 42 van de gecoordineerde wetten aile bedrijfsinkomsten aan
de aanvullende personeie belasting onderwerpt, behondens sommige in de tekst
bedoelde uitzonderingen betre:ffende inkomsten die ten deze niet in aanmerking
komen ; dat, gelet op de algemeenheid
van de tekst van artikel 42, er moet worden aangenomen clat hij niet aileen naar
artikel 25 Inaar eveneens naar de artikelen 27, § I, en 35, § 4, verwijst en aldns
op algemene wijze betrekking heeft op
al hetgeen aan de bedrijfsbelasting onderworpen is, dit wil zeggen aile voortbrengselen van de arbeid, de eventnele
aan werkende vennoten toegekende batige vere:ffeningssaldo's (artikel35, § 4), de
activaverm.eerderingen nit meerwaard3n
(artikel 25, § I) en ook de belastbare stof
die voortvloeit uit de toepassing van
artikel I5, § 2, wanneer zij, zoals ten deze,
aan de bedrijfsbelasting onderworpen is
wegens de hoedanigheid van werkende
vennoot van de rechthebbende en daardoor een in artikel 35, § 4, bedoeld bedrijfsinkomen wordt ,, te1·w~jl het batig
vere:ffeningssaldo dat voortvloeit nit de
verdeling van het maatschappelijk vermogen van de personenvennootschappen
slechts belastbaar is krachtens artikeli5,

§ 2, van de gecoordineerde wetten, slechts
onderworpen is aan de mobilienbelasting
of aan de bedrijfsbelasting en, aangezien
het geen echt inkomen nit een roerend
goed of een echt bedrijfsinkomen is, niet
in de aanvuilende personele belasting
belastbaar is :

Overwegende dat artikel 15, § 2, van
de bij het besluit van de Regent van
I5 jannari I948 gecoordineerde wetten
betre:ffende de inkomstenbelastingen tot
doel heeft, en dit zowel voor personenals voor kapitaalvennootschappen, de
maat te bepalen waari:n de sommen, nitgekeerd ingeval van verdeling van het
maatschappelijk vermogen, als belastbate inkomsten beschonwd worden, te
weten de maat waarin deze sommen
hoger zijn dan het werkelijk gestorte
maatschappelijk kapitaal, dat nog terugbetaalbaar is en dat gerevaloriseerd
wordt overeenkomstig de desbetre:ffende
voorschriften van die bepaling ;
Overwegende dat artikel 15, § 2, in se
en binnen de daarin bepaalde perken,
niet het karakter van bedrijfsinkomsten
toekent aan de uitgekeerde sommen en
in dezelfde maat niet de grondslag uitmaakt van de bedrijfsbelasting die bedoelde sommen mag tre:ffen ;
Overwegende dat, bij toepassing van
artikel 25, § I, I 0 , van bedoelde gecoordineerde wetten, onder de bedrijfsinkomsten gerangschikt worden en als dusdanig
in de bedrijfsbelasting belastbaar zijn
de winsten van om het even welke nijverheids-, handels- of landbouwbedrijven,
met inbegrip van de winsten wegens de
persoonlijke arbeid der deelgenoten in
de bnrgerlijke of handelsvennootschappen welke een rechtspersoonlijkheid bezitten, onderscheiden van die der deelgenoten;
Overwegende eensdeels dat, daar de
winsten van een nijverheids-, handelsof landbouwbedrijf niet aileen die zijn
welke voortvloeien uit al de verrichtingen
gedaan door zijn inrichtingen of door
tussenkomst ervan, maar ook aile vermeerderingen van om het even welke
in dit bedrijf gestoken activa, met in begrip van de vermeerderingen voortvloeiend nit m.eerwaarden en minderwaarden, op de wijze bepaald in artikel 27, artikel I5, § 2, noch tot doel noch
tot gevolg heeft sommc:m belastbaar te
1naken waaraan de voornoemde artikelen 25 en 27 niet reeds het karakter van
belastbare inkomsten toekennen ;
Overwegende anderdeels dat aangezien
artikel 35, § 4, van dezelfde wetten,
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trouwens in overeenstemming met artikel 14, § 1, 3°, a, bepaalt dat in de veni)ootschappen andere dan op aandelen
die de rechtspersoonlijkheid bezitten
iedere vennoot afzonderlijk belastbaar is
uit hoofde van de sommen die hem worden verleend of toegekend, hetzij in de
bedrijfsbelasting, wanneer het werkende
vennoten geldt, hetzij in de mobilienbelasting, in de overige gevallen, de aan
de werkende vennoot in geval van gedeeltelijke verdeling van het maatschappelijk
vermogen uitgekeerde sommen bedrijfsinkomsten zijn van deze werkende vennoot in de maat bepaald bij artikel 15,
§ 2, waarin de uitkering van de activa
leidt tot die van winsten van de vennootschap, welke de verdeling doet uitschijnen
en aan deze vennoot toekent ;
Overwegende dat dergelijke bedrijfsinkomsten, ingevolge artikel 42, § 1,
belastbaar zijn in de aanvullende personele belasting waaraan de rechthebbende onderworpen is ;
Dat het middel naar recht faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
11 april 1967. - 2e kamer. - TToo?'zitte?', H. van Beirs, voorzitter. ___.:___ TTe?'slaggever, Baron Richard. Gelijklttidende conclusie, H. Delange, advocaatgeneraal.

1e KAMER.- 13 april 1967.

HUUR VAN GOEDEREN. -LANDPAOHT. - VERLATING VAN DE LANDBOUWEXPLOITATIE DOOR DE PACHTER.
RED EN TOT ONTBINDING VAN DE
PAOHT.

De sanctie van de rniskenning, doo1· de
pachter, van de vm·bintenis rnet de bebottwing niet op te houden bestaat in
het ?'echt voo1· de vm·pachte?' de gm·echtelijke ontbinding van de pacht te vorderen (1). (Bmgerl. Wetb., art. 1766.)

(1) Raadpl. cass., 9 maart 1956 (A1'1', Vm·br.,
1956, blz. 564); raadpl. tevens : Repm·toi1·e
pratiq1te d1t d1·oit belge, Complement, v 0 Bail
Jenne, nr 59.

a

(DE SAVER, T. FEROUMONT.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 10 december 1964 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te Luik;
Overwegende dat de rechtsvordering
van verweerder strekte tot de ontbinding
van een landpacht van een aan verweerder toebehorende grond die een van de
bestanddelen was van het voorheen door
eiser geexploiteerde landbouwbedrijf;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1168, 1175,1176,
1181, 1184, 1717, inzonderheid vierde
en vijfde lid, 1741, 1766 van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet,
doonlat, ee1·ste ondenleel, aan de ene zijde,
het bestreden vonnis, dat moest uitspraak doen over de vordering tot antbinding ten nadele van eiser, van een
tussen partijen gesloten pacht betreffende
een grond met een oppervlakte van
achttien roeden die aan verweerder toebehoort, welke ontbinding volgens de stelling van deze laatste verantwoord is door
de omstandigheid dat eiser geheel zijn
landbouwexploitatie met inbegrip van
het recht op de bedoelde pacht, zonder
instemming van de verpachter, aan een
derde had overgedragen, hoewel het
vaststelt dat eiser de genoemde overdracht slechts had toegestaan, inzonderheid met betrekking tot het bedoelde
perceel, « onder voorbehoud van de instemming van gedaagde in hoger beroep
(thans verweerder) "• niettemin de vordering toewijst en zulks op grond, enerzijds, dat verweerder in deze overdracht
weigerde toe te stemn1en en, anderzijds,
dat de zogenaamde overdracht van de
pacht door eiser aan zijn zoon Henri
Desaver « ten deze niet werkelijk blijkt "•
tm·w~jl, l 0 vanaf het ogenblik dat in
feite was vastgesteld dat, volgens de
bedoeling van eiser, de overdracht door
hem, aan een derde die geheel zijn
landbouwbedrijf overn.am, van het recht
op de bedoelde pacht slechts was geschied onder voorbehoud van de instemming van de verpachter, instennning
welke niet was verkregen, dit eenvoudig
voornemen om over te dragen, dat niet
verwezenlijkt is, ten opzichte van de
pachter geen tekortkoming aan zijn
contractuele verplichtingen kon zijn en,
bijgevolg, de ontbinding van de pacht
te zijnen nadele n.iet kon rechtvaardigen
tenzij in feite eveneens vaststond, het-
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verpacbter zou hebben heengostapt en
het bedoelde perceel zou hebben laten bebouwon door d3 derde aan wie hetlandbonwbedrijf (van eiser) was overgedragen, onderstelling die trouwans in strijd is
met de vaststelling van de rechter volgons
welke eiser een zekere W ery had belast
mn voor zijn rekening somn1.ige landbouwwerken op verschilbnde gronden,
waarond3r het bedoelde perceel, te verrichten (schending van al de in bet middel
aangeduide bopalingan met uitzond3ring
van artikel 97 van de Grondwet); 2° de
eenvoudige vaststelling dat het niet bewe. zen is dat eiser d·o exploitatie van hot bedoeldc perccel aan een van zijn afstammelingen, t:m deze zijn zoon Henri Desaver,
heeft overgedragen, evenn1.in als een oorzaak tot ontbinding van de pacht kan
worden beschouwd nude enige daaruit te
maken gevolgtrekking er ten deze in bestaat dat eiser moet worden beschouwd
alsof hij nooit heeft opgehouden persoonlijk pachter van de verpachte grond te
zijn (schending van de artikelen 1184,
1717, 1741 en 1761 van het Burgerlijk
Wetboek) ; cloonlctt, tweecle onclenleel, aan
de andere zijde, in zover het vonnis z6
wordt uitgelegd dat het, onder verwijzing naar bepaalde motieven van de
eerste rechter, ten laste van eiser als
oorzaak tot ontbinding te zijnen nadele
van de pacht in aanmerking heeft genamen dat hij het bedoelde perceel hecft
verwaarloosd, n1.et andere woorden met
de bebouwing ervan heeft opgehouden,
de bestreden beslissing tegenstrijdig is
in haar motivering, aangezien de onderstelling van het niet-bebouwen van het
genoemde perceel door eiser onverenigbaar is met de vaststelling van de rechter
in hoger beroep volgens welke eiser persoonlijk een zekere W ery had belast om
voor zijn rckening sommige landbouwwerken op verschillende gronden, waaronder hot bedoelde pereeel, te verrichten
(schending van artikel 97 van de Grandwet) :
Wat hot tweede onderdoel betreft :
Overwegende dat verwoerder voor de
rechtbank onder meer betoogde dat eiser
de pacht, zonder zijn toestemming, aan
een derde had overgedragen ; dat eiser
als verweer aanvoerde dat de grond,
voorwerp van de pacht, « door zijn zoon
was bebouwd " ;
Dat het bestreden vonnis dienaangaando vaststelt dat een attest " van
22 april 1964 bewijst dat een zekere

\Very werd belast mn landbouwworken
op verschillende gronden, waaronder de
grond van achttien roeden, te verrichten
en zulks op verzoek van de eiser in hoger
beroep Remi Desaver en niet van zijn
zoon Antoine Desaver " ;
Overwogende dat het vonnis zonder
zichzolf tegon te spreken heeft kunnen
verklaren, enerzijds, dat een derde op
verzoek van eiser v66r 22 april 1964
zekero werken heeft uitgevoerd en, anderzijds, dat op het ogenblik dat het
geding aanhangig werd gemaakt eiser
de bedoelde grond niet meer bebouwde ;
Dat het tweede onderdeel van het
middel feitelijke grondslag mist ;
W at het eerste onderdeel betreft
Overwegende dat nit artikel 1766 van
het Burgerlijk vVetboek volgt dat de
pachter niet mag ophouden met de bebouwing en dat de sanctie van doze verplichting bestaat in het recht voor de
verpachter om do gerechtelijke ontbinding van de pacht te vragen;
Overwegende dat het vonnis, in strijd
met hetgeen het middel onderstelt, zich
niet beperkt erop te wijzen dat eiser zijn
recht op de pacht aan een derde heeft
overgedragen onder voorbehoud van
de instemming van verweerder en dat
deze geweigerd heeft in de overdracht
toe te stemmen ;
Dat het er bovendien op wijst dat
« eiser in hoger beroep (thans eiser)
op 30 december 1963 aan gedaagde
in hoger beroep (thans verweerder) liet
weten dat, aangezien hij zijn landbouwbedrijf had overgedragen, hij van hem
· een vergoeding vorderde voor de verbetering van de grond (most en navette) "
en, n:1et overn01ning van de redenen
van de eerste rechter, dat « R01ni Desaver
zijn bedrijfsactiviteit niet meer uitoefent" en dat, in december 1963, « hij
zijn bedrijf hceft overgedragen " ;
Overwegende dat de rechter, na aldus
te hebben vastgesteld dat eiser had
opgehouden m3t de bebouwing van de
door hem gepachte grond, hieruit wettelijk heeft kunnen afleiden dat de pachter
was tekort gekomen aan zijn contractuele verplichtingen en, met gebruikmaking van zijn beoordelingsbevoegdheid, hecft lnmnen beslissen dat dit feit
d3 ontbinding van hot contract rechtvaardigde;
Overwegende dat, al ware het juist
dat noch het eenvoudig voornemen on1.
het recht op de pacht aan een derde over
te dragon noch de omstandigheid dat het
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van het bedoelde perceel aan een van zijn
afstmnmelingen had overgedragen, geen
oorzaak tot ontbinding van de pacht
zijn, dan nog zou het bestreden beschik. ken de gedeelte wettelijk verantwoord
blijven door de andere vaststellingen van
het vonnis;
Dat hieruit volgt dat wegens het ontbreken van belang de in het eerste onderdeel van het m.iddel aangevoerde grieven
niet ontvankelijk zijn;
Om. die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
13 april 1967. - 1e kamer. - Voo1'zitte1', H. Moriame, raadsheer waarnemend voorzitter .. - Ve1·slaggeve1·, H. Polet. - Gelijkhticlende conclttsie, H. Colard,
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Fanres en Fally.
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AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST).

(BLJITEN

0PENBAAR
..BESTUUR.
BESTUUR
DAT
EEN
RECHTSVORDERING
INSTELT
« TEN
EINDE ZIJN AANSPRAKELIJKHEID TE
DEKKEN ll EN HIERBIJ DE UITVOERING
VAN EEN WETTELIJKE VERPLICHTING
UITSTELT. 0NWETTELIJKE DAAD.

Begaat een onwettel~jke daad, het openbaar
bestuttT clat een 1'echtsvo1·dm·ing instelt onelm· het vooTwendsel " .zijn aansp1·akelijkheid te deklcen " en hie1·clooT de ttitvoering
van een dttidelij 7c bepaalcle wettelij lee
ve1·plichting uitstelt ( 1). (Burger l. \Vetb.,
art. 1382.)
(LITISCONSORTEN WYNANTS, T. BELGISCHE
STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN.)

ARREST.

HET HOF; -

Gelet op het bestreden

(1) Hoewel de uitoefening van het recht

om in rechte op te treden op zichzelf niet
als een fout mag worden beschouwd kan het
nochtans in geval van misbruik dit karakter
krijgen, zowel wanneer nlen een vordering
instelt als wanneer men zich tegen een vordering verdedigt : zie cass., 15 mei 1941 (BttZl.
en PAsrc., 1941, I, 192), 8 oktober 1953 (A1'1',

arrest, op 16 maart 1965 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 1382 tot 1384 van
het Bu.rgerlijk W etboek, 6 en 8 van de
besluitwet van 17 januari 1945 betreffende het sekwester der goederen van de
personen aan wie ni.isdaden en wanbedrijven tegen de uitwendige veiligheid
van de Staat worden ten laste gelegcl
(welk artikel 6 gewijzigcl is bij artikel 1
van de besluitwet van 10 januari 1946
en ·aangevuld bij artikel 4, § 5, van de
wet van 20 maart 1954), 8 van de besluitwet van 23 augustus 1944 betreffencle
het sekwester van vijandelijke goederen,
rechten en belangen, doonlat, hoewel het
erkent dat de Dienst van het Sekwester
op datum van het tweede bevel tot betaling, betekend op 8 maart 1946, krachtens
de wetsbepalingen tot omschrijving van
zijn taak verplicht was de schuldvordering van de eisers te betalen, dat hij in
staat was znlks te doen en dat zodanige
betaling hem niet kon worden verweten,
het bestreden arrest beslist dat het op
2 april 1946 door de Dienst gedane verzet
tegen het bevel tot betaling en het voortzetten van deze ongegronde procedure
niet als foutief moeten worden beschouwd
ten opzichte van de eisers en, volgens
de motivering van de beslissing, de Dienst
niet mag worden verweten dat hij deze
rechtsvordering heeft ingesteld omdat
hij meende zijn aansprakelijkheid te
moeten dekken en het roekeloos en tergend karakter van de rechtsvordering
niet werd erkend, en doonlat het arrest,
mn identieke redenen, ontkent dat er
enig oorzakelijk verband bestaat tussen
de handelingen van de Dienst en het
nadeel door de eisers ge1eden met in de
motivering te verklaren dat de bedoelde
procedure nutteloos, maar niet foutief is,
te1·wijl een overheidsorgaan dat, zonder
ernstige redenen, nalaat de taak uit te
voeren die hem wettelijk is opgedragen,
noodzakelijk een font begaat, dit orgaan
zelf de verplichtingen moet vaststellen
die zijn taak impliceert en het, buiten
het door het arrest niet in aanmerking
TTm·br., 1954, blz. 78) en 29 november 1962
(Bttll. en PASIC., 1963, I, 406) en noot.
Raadpl. tevens : DE pAGE, Traite eUmen··
tai1·e de d1•oit civil belge, d. II, uitg. 1964,
nr 941, blz. 936 en volg.;
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en

PERROT,

D1·oit judiciai1·e p1·ive, 1961, il. I, nr 164,
blz. 112 ; 0YR 0AMBIER, La censtt1'e de
l' exces de 1JOUvoi1· pew le Conseil d'Etat,
Brussel, 1956, kol. 68 en 69.
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uitoefening van zijn taak opschort door
een nutteloze procedm·e te beginnen met
het enig doel hoe het ook zij zijn aansprakelijkheid te dekk:en, zodat het arrest het schuldbegrip en de grondslag
van de aansprakelijkheid wegens oneigenlijke misdrijven misk:ent :
Overwegende dat het arrest erop wijst
dat de voogd van de toen minderjarige
eisers, in de uitoefening van een vaststaand recht, op 8 maart 1946 een bevel
tot betaling liet betekenen aan de Dienst
van het Sekwester rnet betokening van de
rechterlijke beslissingen die lllm schuldvordering rechtvaardigden, en dat de
Dienst tegen dit bevel verzet heeft gedaan;
Dat het vaststelt dat a) de Dienst op
die datum onder het stelsel viel dat vastgelegd is in artikel 1 van de besluitwet
van 10 januari 1946, welke in afwijk:ing
van artik:el 8 van de wet van 16 december
1851 aan de gewone schuldvorderingen
voorrang gaf op de vorderingen van de
Staat, aangeduid door het hierboven
aangehaald artik:el 1; b) dat de Dienst
tussen 8 maart 1946 en 11 augustus 1947,
datum waarop het bestaan van een bevoorrechte schuldvordering van de belastingontvanger te Vilvoorde hem ter k:ennis werd gebracht, de mogelijkheid had
met de fondsen die hij bezat " al de gewone schuldvorderingen " te betalen die
hem betekend waren ofwaarvan hij op de
hoogte was ; " dat die betaling hem niet
had kcmnen verweten worden daar de
Dienst van het Sekwester zodoende niets
anders zou hebben gedaan dan de regel
van de besluitwet van 10 januari 1946
toe te passen " ;
Overwegende dat, na erop gewezen
te hebben dat de Dienst van het Sekwester verkoos tegen het bevel van 8 maart
1946 verzet te doen, welk: verzet respectievelijk verworpen werd door de rechtbank van eerste aanleg en door het hof
van beroep, het arrest verklaart " dat de
Dienst van het Sekwester niet mag worden verweten dat hij deze rechtsvordering heeft ingesteld zelfs zonder sukses,
omdat hij zodoende meende zijn aansprakelijkheid te moeten dekken " en
verder " als gewis nutteloos, doch niet
foutief " de verzetsprocedure bestempelt
die door de Dienst ingesteld is en " die
eerst op 23 november 1948 tot een einde
is gekmnen, toen de Dienst van het
Sekwester sedert lang betokening had
gekregen van een bevoorrechte schuldvordering van de Staat die het actief

opslorpt<l " ; dat aan de Dienst van het
Sekwester die betaling niet kon verweten
worden daar hij zodoende slechts de regel
van de besluitwet van 10 januari 1946
zou toegepast hebben;
Maar overwegende dat de Dienst van
het Sekwester, krachtens het in het middel vermelde artikel 8 van de besluitwet
van 23 augustus 1944, de plicht had,
daar hij krachtens een lastgeving van de
wet handelde, de verbintenissen van de
onder sekwester gestelde tegenover de
gewone schuldeisers te vervullen ; dat de
Dienst van het Sekwester, openbare administratie, zijn wettelijke verplichtingen
miskend heeft, toen hij geweigerd heeft,
of ermee getalmd heeft, tussen 8 maart
1946, datum van het bevel tot betaling,
en 11 augustus 1947, datmn van de betokening van de bevoorrechte schuldvordering, zijn duidelijk omschreven
wettelijke opdracht tegenover de eisers
uit te voeren, wanneer hij er de mogelijkheid toe had, welke opdracht in de betaling bestaat jegens voormelde eisers van
de schuld van de onder sekwester gestelde, die volgens het arrest zeker opeisbaar en vaststaand is, daar ze voortvloeit uit een in kracht van gewijsde
gegane rechterlijke beslissing;
Overwegende dat het arrest, dat op
grond van zijn vaststellingen de vordering van de eisers tot schadevergoeding
verwerpt omdat de Dienst van het
Sekwester geen font begaan had door
zijn verzet tegen het bevel tot betaling
van 8 maart 1946, de in het middel vermelde wetsbepalingen geschonden heeft;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaak:t op de kant
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerder in de kosten; verwijst
de zaak: naar het Hof van beroep te Luik.
13 april 1967. 1e kamer. - Voo1'zittm·, H. Moriame, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, Baron
Richard.
Gelijkluiclencle conclusie,
H. Oolard, advocaat-generaal. - Pleiters,
HH. Philips en Simont.

1e
1°

KAlVIER. -

13 april 1967.

BEWIJS.- VERlVIOEDENS.- ZAKEN
VAN KOOPHANDEL. BESTAAN EN
VERNIETIGING VAN DE HANDELSVERBINTENIS.
BEWIJS
DOOR ALLE
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2°

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BURGERLIJKE
ZAKEN. BESLISSING WAARBIJ EEN
EIS WORDT AFGEWEZEN ZONDER TE
ANTWOORDEN OP EEN MIDDEL vVAAROP
HIJ IS GEGROND. -NIET MET REDENEN
OMKLEDE BESLISSING.

1° H et bewij s van een handelsve1· bintenis
of de ve1·nietiging ervan lean doo1· alle
7·echtsmidclelen, met inbegrip van vm·moedens, worden geleve1·d (1). (Bnrgerl.
Wetb., art. 1341; wet van 15 december
1872, art. 25.) (Impliciete oplossing.)
2° Is niet met reclenen omlcleecl cle beslissing waa1•bij een eis wo1·dt afgewezen
zoncle7" te antwoonlen op een micldel
waaTop hij is geg1·oncl (2). (Grondwet,
art. 97.)
(JACOBS, T. JESPERS.)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op ll mei 1965 door het Hof van
beroep te Brnssel gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van artikel 97 van de Grandwet, cloo1·dat het bestreden arrest, dat
moest bepalen welke de verplichtingen
van eiser zijn wegens leveringen van
znivelprodnkten die hem door verweerder
werden gedaan, op de door deze laatste
opgemaakte " leveringsbons " stennt, op
grond dat die bons, hoewel niet door eiser
getekend, het bewijs zijn tegelijk van
de leveringen en van de erop vermelde
voorschotten, dat ze aangenomen moeten
worden zoals ze zijn en niet mogen voor
een deel verworpen worden, en znlks
des te meer daar eiser niet bewijst dat hij
op een of ander ogenblik enig bezwaar
zon hebben doen gelden wat de vermelde
leveringen betreft, te1·wijl, eeTste onclm·cleel, die redenen aileen niet de mogelijkheid bieden te onderscheiden wat de
rechter ertoe brengt de bewijskracht van
de bedoelde stnkken, de zogenaamd0
"leveringsbons "• zonder voorbehond te
erkennen, het onder meer niet mogelijk
is nit te maken of het hof van beroep die
(1) Oass., 7 mei 1908 (Bull. en PAsrc., 1908,
I, 174); 8 december 1936 (ibid., 1936, I, 444);
12 september 1966, s1tpm, blz. 50.
(2) Oass., 1 december 1966, sup1'a, blz. 430.

bewijskracht op rechtsgronden of op
feitelijke gegevens die eigen zijn. aan
de zaak stennt, en deze dnbbelzinnigheid
het niet mogelijk maakt toezicht uit te
oefenen op de wettelijkheid van de beslissing, zodat de rechter de verplichting
zijn beslissing te motiveren niet is nagekomen (schending van artikel 97 van de
Grondwet) ; tweecle oncle1·deel, die redenen,
inzonderheid de verwijzing naar het ontbreken van enig bezwaar vanwege eiser,
een passend antwoord zijn noch op het
middel volgens hetwelk eiser aan de vordering tegenwierp dat de leveringsbons,
om de leveringen te bewijzen, door hem
als geadresseerde moesten getekend zijn,
noch op het middel door eiser afgeleid
nit de bijzondere aard van de handelsbetrekkingen tussen partijen ingevolge
hun verwantschap, uit de onvolledige
boeking van de verrichtingen, uit hun
wederzijdse leveringen en de daarnit
voortvloeiende schuldvergelijkingen, zodat de rechter de verplichting niet is
nagekomen zijn beslissing overeenkomstig de wet te motiveren (schending van
artikel 97 van de Grondwet) :
Wat de twee onderdelen samen betreft :
Overwegende dat het arrest, eiser en
verweerder heiden handelaars zijnde,
erop wijst dat de scheidsrechter-verslaggever terecht rekening heeft gehonden
met de stukken, " leveringsbons " genaamd, welke, hoewel niet door eiser
getekend, een bewijs zijn tegelijk "van
de leveringen en van de erop vermelde
voorschotten "• aangenomen 1noeten worden zoals ze zijn en niet mogen voor een
deel verworpen worden, en zulks des te
meer daar eiser niet bewijst dat hij op
een of ander ogenblik, voor het ontstaan
van het geschil, enig bezwaar zon hebben
doen gelden wat de vermelde leveringen
betreft;
Overwegende dat het arrest, nn het in
handelszaken gebrnik maakt van feitelijke vermoedens, zijn beslissing op andere gegevens gegrond heeft dan die
welke eiser deed gelden tot staving van
zijn verweer volgens hetwelk de leveringsbons de erop vermelde leveringen niet
bewezen bij gebrek aan handtekening
door da geadresseerde; dat het arrest,
door dit verweer tegen te spreken, het
derhalve passend beantwoord heeft;
Overwegende dat de rechter, bij ontstentenis van conclusie dienaangaande,
niet verplicht was nader te bepalen dat
hij zijn beslissing op rechtsgronden of
op feitelijke gegevens, die eigen zijn aan
de zaak, steunde ;
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Overwegende dat geen van de onderdelen van het midd'll kan worden aangenomen;

1

Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet, doonlat het bestreden arrest, dat
elke andere conclusie verwerpt en ver1daart dat enkel het oorspronkelijk hoger
beroep gegrond is, zodoende de tegenvordering van eiser tot betaling van het
bedrag van 16.197 frank voor door hemzelf aan verweerder gedane leveringen
afwijst, zonder de gronden van die beslissing op te geven en inzonderheid zonder
te antwoorden op het middel door eiser
in zijn conclusie afgeleid uit de bij het
dossier gevoegde facturen en uit het feit
dat hun betaling niet bewezen is, zodat
de rechter de verplichting niet is nagekomen zijn beslissing overeenkomstig de
wet te motiveren :
Overwegende dat geen enkele overweging van het arrest op deze conclusie
antwoordt;
Overwegende dat hot middel gegrond
is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest doch slechts in zover daarbij
het incidenteel hoger beroep ongegrond
wordt verldaard; verwerpt de voorziening voor het overige ; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van do gedeeltelijk vernietigde boslissing ; veroordeelt eiser in de
drie vierden van de kosten en verweerder
in het overblijvende vierde ; verwijst
de zaak naar het Hof van beroep te Luik.
13 april 196~. - 1° kamer. - Voo1'zitte1', H. J\!Ioriame, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve1'slaggeve1·, Baron
Richard.
Gelijkl~tidende
conclusie,
H. Colard, advocaat-generaal. Pleite?·s, HH. Philips en Struye.

1° KAJ\'IER.- 14 april 1967.
1° WETTEN ENBESLUITEN.- WET.
- 0PHEFFING. - GEVOLGEN VAN DE
OPHEFFENDE WET.
2°

KINDERBIJSLAGEN.
LooNTREKKENDEN.
GECOORDINEERDE
WETTEN VAN 19 DECEMBER 1939, ARTIKEL 5. - GELIJKSTELLING VAN DE
ZAAKVOERDERS VAN EEN ONDERNEMING

MET DE KRACHTENS EEN CONTRACT
VAN DIENSTVERHURING TE WERK GESTELDE PERSONEN.- 0PHEFFING VAN
DEZE BEPALING DOOR DE WET VAN
13 AUGUSTUS 1962. 0PHEFFING
DIE GEEN EINDE l\'i:AAKT AAN DEZE
GELIJKSTELLING VOOR DE PERIODE,
DIE DE INWERKINGTREDING VAN DE
OPHEFFENDE WET VOORAFGAAT.
1° Zo een wet tot ophetfing van een wet
onmiddellijk toepasselijk is op de toekomstige gevolgen van de toestanden
van v66r de inweTkingt'l·eding, vM·nietigt zij niet, behottdens st1·ijdige bepalingen, de mule1' de we1'lcing van de opgeheven wet de(initief tot stand gekomen
gevolgen ( 1).
2° De wet van 13 attgttstus 1962, waaTbij
mtikel 5 van de gecoonlineerde wetten
betre!Jencle de kinderbijslag voor loontJ•eklcenden, nam· lnicl waaTvan de zaakvom·cle1'S van een oncle1·neming bij toepassing van cleze gecoonlineenle wetten
clienen te wo1·clen gelijkgestelcl met cle
lcrachtens een cont1·act van clienstvM·hu1'ing te weTk gestelcle pe1·sonen, opgeheven
wonlt, !weft niet tot gevolg een eincle te
malcen aan cleze gelijkstelling voor cle
pe1·iocle .van voo1· de inwe1•kingtrecling
van cle ophe!Jencle wet. (Gecoordineerde
wetten van 19 december 1939, art. 5;
wet van 13 augustus 1962, art. l.)
(BIJZONDERE VERREKENKAS VOOR GEZINSVERGOEDINGEN TEN BATE VAN RET
PERSONEEL DER HOTELS-, SPIJS- EN
DRANKHUIZEN, T. PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID «HOTEL DU PIGEON D'OR ».)
ARREST.
RET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 15 jtmi 1965 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Kortrijk ;
Over het rniddel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 2 van het Burgerlijk Wetboek, 1 en 2 van de wet van
13 augustus 1962, houdende wijziging
van de gecoordineerdo wetten betreffende
de ki:nderbijslag voor loontrekkenden, en,
voor zoveel als nodig, 5 en 6 van de door
(1) Raadpl. cass., 21 september 1961 (Bttll.
en PAsro., 1962, I, 88); 3 juni 1966 (ibid .•
1966, I, 1258) en noot; 21 oktober 1966,
sttpm, blz. 246.
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1939 gecoi.irdineerde wetten, doo?'dat bet
vonnis, bij bevestiging van het beroepen
vonnis, doch om eigen redenen, de verdering van eiseres ongegrond verklaart en
haar in de kosten veroordeelt, op grond
van de overwegingen dat « een nieuwe
wet, behoudens uitdrukkelijke strijdige
bepaling, · principieel onmiddellijk m<;>et
toegepast worden zelfs op de toekomst1ge
gevolgen van toestanden ontstaan onder
het regime van de vroegere wet ... , (dat)
een wet niet terugwerkend is door het
enkele feit dat ze toepasselijk is op toekomstige gevolgen van toestanden ontstaan onder het regi1ne van de vroegere
wet; dat ze eenvoudig toepasselijk is op
die toekomstige gevolgen omdat deze
zich slechts voordoen onder het regime
van de nieuwe wet, dat, door de nieuwe
wet op die wijze nit te leggen, haar geen
terugwerkende kracht wordt gegeven,
maar integendeel het normaal toep~s
singsdomein van de nieuwe wet geeerbiedigd wordt ... , dat er dus van " verworven
rechten » geen spraak kan zijn », te1'wijl
de wetsbepaling waarop eiseres haar vordering had gegrond op 13 augustus 1962
werd opgeheven, de gevorderde bijdragen betrekking hadden op een _Perwde
tijdens welke de oude wetsbepalmg nog
van toepassing was, en de ophefting van
een wet, tenzij dit uitdrukkelijk door
de wetgever werd bepaald, nwt tot
gevolg kan hebben de definitief verworven uitwerkingen van de opgeheven wet
teniet te doen, zodat het vonnis, door op
grond van voormelde overwegingen de
vordering van eiseres ongegrond te verklaren, de in het middel aangehaalde
wetsbepalingen schendt :
Overwegende dat het bestreden vonnis,
bij bevestiging van de beslissing van de
eerste rechter, de vordering van eiseres
afwijst, die er toe strekte bet~~ing te
bekomen van achterstalhge bJ]dragen
inzake kinderbijslag voor loontrekkenden, voor de periode van februari 1961
tot en m.et augustus 1962; dat het vom1.1s
op de redenen steunt dat artikel 5 van
de bij koninklijk besluit van 19 decen1ber
1939 gecoi.irdineerde wetten: op de kinderbijslag waarop de vordermg ste\mt en
luidens hetwelk de personen dw, als
zaakvoerders, met het dagelijks beheer
van eon vennootschap belast zijn, voor
de toepassing van ds wet gelijkgestBld
worden rnet dB krachtens cen contract
van dienstverhuring te werk gestelde personcn, opgeheven werd door de wet va:~
13 augustus 1962 en dat d~ze wet, ?IJ
ontstentenis van mtdrukkchjke stn]dige

bepaling, principieel, onmiddellijk moot
toegepast worden en derhalve ook op de
toekomstige gevolgen van toestanden onder het regime van de vroegere wetgeving
ontstaan;
Overwegende dat, nu de geeiste bijdragon inzake kinderbijslag, betrekking
hebben op een periode die aan het van
kracht worden van de nieuwe wet, dit
is aan 1 september 1962, voorafgaat, de
starting of het verschuldigd zijn ervan
niet als een " toekomstig gevolg » van
een toestand van v66r de wet van 13 augustus 1962 kan beschouwd worden, doch
integendeel eon definitief voltrokken
gevolg uitmaakt van de tevoren geldende
wetgeving; dat derhalve de nieuwe wet,
bij ontstentenis van strijdige bapaling,
op die bijdragen niet van toepassing is;
Overwegende dat de niet terugwcrkende kracht van de wet van 13 augustus
1962, ten aanzien van de voltrokken
gevolgen van de vroeger geldende wetgeving ten andere door de voorbereidende
werken van gezegde wet bevestigd wordt ;
dat in hot verslag van de co=issie voor
de sociale voorzorg van de Kamer van
volksvertegenwoordigers eon verklaring
van de Minister van sociale voorzorg vermeld wordt, luidens welke de wet tien
dagen na de afkondiging van kracht
wordt, zonder verkregen recht noch
" terugwerkende kracht » ;
Dat de term.en « zonder verkregen
recl1t » in hun normale betekenis moeten
genomen worden en, gelet op de context,
er slechts op wijzen dat, voor de periode
vanaf de inwerkingtreding van de nieuwe
wet, 1nen zich niet meer kan beroepen
op de bepalingen van de vroegere wetgeving die door de nieuwe wet werden
opgeheven;
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 verweerster in de kosten ; verwijst
de zaak naar de Rechtbank van eerste
aanleg te Brugge, rechtdoende in hager
beroep.
14 april 1967. - 1e kamer. - Voo1'zitte1·, H. Bayot, eerste voorzitter.
Ve1'slctggeve1', H. Rutsaert. Gel~jkltti
clencle conclusie, H. R. Hayoit do Termicourt, procurem·-generaal. Pleite1·s,
HR. VanRyn en Bayart.
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KAMER.-

14 april 1967.

CASSATIEMIDDELEN.

BURGERLIJKE ZAKEN.- MIDDEL DAT VAN EEN
ONJUISTE UITLEGGING VAN DE BESTREDEN BESLISSING UITGAAT. MIDDEL
DAT FEITELIJKE GRONDSLAG MIST.

F eitelij ke g1'Dnclslag mist het miclclel clat
van een onjniste nitlegging van de best1·eclen beslissing nitgaat.
(PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID
« TRANSINTER ,,
T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « USINES
A 'L'UBES DE LA MEUSE>> EN NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP << PETROFINA >>.)

ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 13 december 1965 door het
Hof van beroep te Brussel gewezen ;
Over beide middelen, afgeleid, het
eeTBte, uit de schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 1984, 1985 en
1998 van het Burgerlijk vVetboek, cloo1·clat
het arrest de vordering ontvankelijk en
gegrond verldaart en eiseres veroordeelt
tot terugbetaling aan verweerster "Usines a tubes de la Meuse '' van 483.110 fr.
met de gerechtelijke interesten en de
kosten van beide aanleggen, zonder te
antwoorden op het middel, door eiseres
aangevoerd in haa.r voor het Hof van
beroep te Brussel regelmatig genomen
conclusie, luidens welke " op 25 september 1959, appellante (« Usines a tubes
de la Meuse '') niet voor eigen rekening,
maar voor rekening van de naamloze
vennootschap " Petrofina ,, op de postrekening van gei'ntimeerde (thans eiseres)
een bedrag overschreef van 483.110 fr.;
dat deze overschrijving geschiedde, zoals
dit reeds v66r die datum was gebem·d,
in opdracht van "Petronna ''; ... dat
door het uitvoeren van deze opdracht
aileen een rechtsverband is ontstaan
tussen de opdrachtgeefster " Petrofina ''
en ge'intimeerde; dat appellante, eenmaal
haar opdracht vervuld, geen enkele
rechtsgrond, zelfs geen rechtsverband kan
inroepen ten einde voor zich zelf de terugbetaling te vragen van het door haar in
opdracht van "Petronna "overgeschreven
bedrag, en dat terecht de eerste rechter de
oorspronkelijke eis onontvankelijk heeft
verklaard in hoofde van appellante " ;

het tweecle, uit de. schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 1315, 1316,
1341, 1348, 1349, 1353, 1984, 1985, 1998
van het Burgerlijk W etboek, en 25 van
boek I, titel IV, van het Wetboek van
koophandel, cloonlat, zo er moet aangenomen worden dat het arrest uitspraak doet
over het bestaan van de opdracht, waarop eiseres zich in haar conclusie beroept,
dit wil zeggen de opdracht om te betalen,
door verweerster " Petroilna " gegeven
aan verweerster « Usines a tubes de la
Meuse ,, het arrest impliciet beslist dat
eiseres het bestaan van die opdracht niet
bewijst en haar dienvolgens veroordeelt
tot terugbetaling aan verweerster "Usines a tubes de la Meuse, van 483.110 fr.
met de gerechtelijke interesten en de
kosten van beide aanleggen, en zulks op
de grond dat "appellante (eerste verweerster) kwestieuze som (van 483.110 fr.)
per overschrijving had laten geworden
op 25 september 1959, met vermelding :
"pour compte Petroilna "; ... dat, gelet
op de handelsgebruiken, niet kan verondersteld worden dat voor een starting
van 483.110 frank geen enkele schriftelijke opdracht vanwege de naamloze
vennootschap " Petrofina " zou gegeven
worden; ... dat overigens, tussen dezelfde
partijen, reeds tweemaal, voor veel mindere bedragen, uitdrukkelijk en schriftelijk aan appellante opdracht werd gegeven namens de naamloze vennootschap
" Petronna " om, voor haar rekening,
zekere bedragen aan ge'intimeerde (thans
eiseres) uit te keren ... ; ... dat het aan
te nemen is (cfr. haar schrijven van
22 december 1961, waarin gewag wordt
gemaakt van een missing van hare ilnanciiile diensten), dat appellante "Usines
, a tubes de la Meuse , zich vergist heeft,
en, in functie daarvan, verkeerdelijk het
bedrag van 483.110 frank op het krediet
van ge'intimeerde overgeschreven heeft ;
... dat zij zich op 11 jclii 1960 nog steeds
in die verkeerde mening stond; ... dat
slechts na haar tweede betaling van diezelfde som van 483.110 frank aan de
naamloze vem1.ootschap « Petro£na "• zij
van de werkelijke toedracht bewust
werd ... ,, terwijl het feit dat de rechter
van oordeel was, rekening houdende met
de handelsgebruiken en een voorheen
gevolgde praktijk, dat de naamloze vennootschap " Petroilna " een schriftelijke
opdracht aan de " Usines a tubes de la
Meuse" moest geven, hen1. niet toeliet
impliciet te eisen dat eiseres, die een
derde was ten overstaan van de tussen
de lastgever en de lasthebber bestaande
handelsverbintenissen, daarvan het be-
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wijs door geschrift zou leveren, en de
rechter niet aanduidt om welke reden
eiseres verplicht was zulk scbriftelijk
bewijs te leveren, aldus het Hof in de
onmogelijkheid stellende zijn toezicht
uit te oefenen :
Overwegende dat het arrest, in antwoord op de in het eerste middel aangehaalde conclusie van eiseres, niet alleen
de in het tweede middel overgenomen
gronden behelst, maar bovendien, na de
woorden " pour compte Petrofina '' en
v66r de woorden " dat, gelet op de handelsgebruiken ... ,,, overweegt " dat appellante (thans eerste verweerster) aanvoert
dat deze starting gebeurde ten gevolge
van de verkeerde gedachte dat gei:ntimeerde (thans eiseres) van de vennootschap "Petrofina, '' ... mandaat had ontvangen gezegde som voor haar te innen ;
dat de vennootschap " Petrofina '' ten
stelligste betwist zulk mandaat te hebben
gegeven; dat noch gei:ntimeerde noch
appellante zelfs enig begin van schrift.elijk bewijs nopens het best.aan van dergelijk mandaat vanwege de vennootschap " Pet.rofina '' kunnen voorbrengen ,,, en ook " dat. ter zake geen zwaarwichtige noch overeenst.emmende vermoedens voorhanden zijn waaruit. het
bestaan van " een mandaat '' zou kunnen
afgeleid worden " ;
Overwegende dat uit het geheel en uit
de samenhang van deze beschouwingen
blijkt dat. het. arrest niet slechts elk mandaat. door tweede verweerst.er gegeven
aan eiseres om het. kwestieuze bedrag
voor haar rekening te innen, maar ook
elk mandaat door tweede verweerster
gegeven aan eerste verweerster om het.
kwestieuze bedrag voor haar rekening
te bet.alen, verwerpt ;
Overwegende dat, meer bepaald, de
termen " dat. ter zake geen zwaarwichtige
noch overeenstem1nende vermoedens
voorhanden zijn waaruit het bestaan
van " een mandaat " zou kunnen afgeleid
worden "• gezien hun algemeenheid en
in verband gebracht met de erop volgende beschouwingen, niet alleen betrekking hebben op een aan eiseres gegeven
mandaat tot innen, maar ook op een aan
eerste verweerster gegeven mandaat tot
betalen;
Dat immers bedoelde beschouwingen
ofwel betrekking hebben op een opdracht
voor een " starting "• dit is een aan eerste
verweerster gegeven opdracht tot betalen, of uitdrukkelijk slaan op vorige
schriftelijk aan eerste verweerster gegeven opdrachten tot betalen ;

Overwegende dat, nu de beschouwing
van het arrest luidens welke " ter zake
geen zwaarwichtige noch overeenstemmende vermoedens voorhanden zijn waaruit bet bestaan van een mandaat zou
kunnen afgeleid worden " ook betrekking
heeft op een aan eerste verweerster gegeven mandaat om te betalen, bet arrest,
voor zulk mandaat, vanwege eiseres
geenszins een bewijs door geschrift vereist, doch integendeel het bewijs door
alle rechtsmiddelen in aanmerking neemt,
maar beslist dat het niet geleverd wordt ;
Dat beide middelen feitelijke grandslag missen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
14 april 1967. - 1e kamer. - Voo?'zitte?', H. Bayot, eerste voorzitter. Ve1·slaggeve1', H. de Vreese. Gelijkluidende conclttsie, H. R. Hayoit de Termicourt, procurem·-generaal. - Pleite1·s,
HR. Ansiaux, VanRyn en Simont.

1e KAMER.- 14 april 1967.
1° HUUR VAN GOEDEREN.- LANDPAOHT.- PAOHTPRIJS.- BEPERKING
INGEVOERD DOOR DE WET VAN 26 JULI
1952. - GOED DAT VERPAOHT WORDT
ONDER UITZONDERLIJKE VOORWAARDEN. - BEGRIP.
2° HUUR VAN GOEDEREN.- LANDPAOHT. BEDING VAN DE PACHTOVEREENKOMST DAT VOOR NIET BESTAANDE WORDT GEHOUDEN KRACHTENS ARTIKEL 1764te1' VAN RET BURGERLIJK WETBOEK. GEBIEDENDE
BEPALING. - DOCH NIET VAN OPENBARE ORDE. - GEVOLG.
3° AFSTAND. - BURGERLIJKE ZAKEN.
- LANDPACHT. -PACHTER DIE AAN
DE VERHUURDER HET BEDRAG VAN
SOMMIGE BELASTINGEN BETAALT TER
UITVOERING VAN EEN BEDING VAN DE
PACHT. BEDING DAT VOOR NIET
BESTAANDE WORDT GEHOUDEN KRACHTENS ARTIKEL 17 64te1' VAN RET BuRGERLIJK WETBOEK. - AFSTAND VAN
DE PACHTER, WAT DEZE BETALING BETREFT, ZICH OP DE NIETIGHEID VAN HET
BEDING TE BEROEPEN.
1° De omstancligheid dat de in 1939 beclongen pachtp1·ijs beneden de no1·male
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lm~wwaanle van het go eel lag, volstaat
niet om te beslissen clat ~lit oncle1· ~•it
zonclm·lijlce voonvact1'clen was vm'JJacht,
in de betelcenis van cwtilcel 5 van de wet
van 26 jnU 1952; de bewoonlingen
" onrle1· ~titzoncle1'lijlce voo1·wccarrlen » betelcenen in becloelcl. cwtilcel, clat een }Jachtprij s die niet met de 1w1·male h~t1t1'
wctwrde ove1·eenste1nt mn een b~jzondere,
clam• cle pcwt~i en in acht genomen 1·eclen
is beclongen (I).

2° A1·tikel 1761·ter van het Bzwgerlijlc Wetboelc dat voor niet bestcca:ncle houclt de
bedingen wan1·bij de pachte1· verplicht
wonlt tot het betalen vctn beJJCtctlcle lasten
is een gebieclencle bepctling doch geen
bepaling uan openbccre onle; hiencit
volgt clat de pachtm· die een ve1-richting
heeft ttitgevoenl ove1·eenlcomstig clit becling, 1·egelmatig e1·van lean ct/zien zich
te bemepen, wat cleze ve1Tichting bet1'ejt,
op de nietigheicl vctn dit becling (2).
3° OJxlat de JJachtm·, die te1· ~iitvom·ing van
een becling van de pccchtove1·eenkomst
dat cloo1· Ct1'tilcel 1764·ter van het Btwge1'lijlc T'fletboelc vom· niet bestaancle wonlt
gehmtclen, aan cle verlmttnlm· het beclrag
van sommige belasth~gen heeft betactlcl,
cloo1· cleze betaling ervan afgezien heeft,
zich, wat cleze betreft, op cle nietigheid
vwn het beding te be1·oepen, moet hij
deze betaling verricht hebben met lcennis
van de nietigheicl van het beding (3).

(VAN DAMM:E, T. LAUWERS.)

ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op I7 maart I966 in hoger beroep
door de Rechtbank van eerste aanleg
te V eurne gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, I, 3 en 5 van de wet van
26 juli I952 tot beperking van de pachtprijzen, gezegd artikel 3 gewijzigd door
.artikel I van de wet van 20 januari I961,
cloonlat het bestreden vonnis, na geconstateerd te hebben dat in 1939 het liti-

(1) Cass., 1 oktober 1965 (BttU. en PAsro.,
1965, I, 152) en de onder noten 1 en 2 aangehaaide verwijzingen.
(2) Cass., 16 maart 1967, sttpnt, biz. 877
en noot 1.
(3) Raadpl. cass., 6 december 1956 (A1'1'.

gieuze weide- en bouwland gelegen te
Oudekapelle verpacht werd tegen de
jaarlijkse prijs van 908 frank per hectare,
beslist dat de normale huurwaarde in
1939 op 1.250 frank per hectare moet
bopaald worden, hetgeen voor de jaren
1959-1962 tot een pachtprijs van 3.125 fr.
per hectare leiclt, en niot tot 2.270 frank
zeals de eisers stelden, zulks ten eerste
orn de redenen vern'lelcl onder ct, b en c
in het beroepen vonnis van 30 januari
1964, van de vrederechter van het kanton
Veurne, deze redenen zijnde :a) dat het
beclrag van de pachtprijs vroeger zowel
als nn, principieel afhangt van de werkelijke .hoedanigheid van het verhum·de
goecl, dat het een vaststaand feit is dat
bijvoorbeeld voor een vett.e weide vaak
het dubbel van de gewone pachtprijs
wordt aangerekend, b) dat indien men in
1939 pachtprijzen aantreft tussen 800
en 900 frank, hot even waar is, dat 1nen
voor bepaalde gronden, het dubbel van
gezegcle pachtprijzen terngvindt en c) dat
in 1939 in de gekende vooroorlogse sociale
en economische omstandigheden de landbouwlanclen zeer dikwijls beneden de
norn'lale hulU'waard.e worden verpacht, en
ten tweede om de reden dat aldus moet
worden besloten dat het litigieuze goed
in 1939 onder uitzonderlijke voorwaarden
verpacht en gepacht werd, te1·wijl de
pachtvoorwaarden welke voortspruiten
nit de sociale en economische toestanden
welke in het jaar 1939 bestonden niet
beschouwd kunnen worden als uitzonderlijke pachtvciorwaarden in de zin van
artikel 5 van de wet van 26 juli 1952,
welke toelaten af te wijken van de voorschriften van de artikelen 1 en 3 van
gezegde wet, luidens welke de pachtprijs
niet n'teer mag bedragen dan 2,5 maal
do pacht van 1939, en het dienvolgens
tegenstrijdig is uit beschouwingen van
algmnene aard, en n'teer bepaald uit het
feit, dat wegens de sociale en economische
omstancligheden in 1939 de landbouwgronden zeer dikwijls beneden de norn'lale huln·waarcle werden verpacht, af
te leiden dat het litigieuze goed onder
uitzonclerlijke voorwaarden verpacht
werd, welke tegenstrijcligheicl in de motivering gclijkstaat met een gebrek aan de
door artikel 97 van de Grondwet vereiste
nwtivering, en cloonlat het bestreden

Ym·b1·., 1957, biz. 240) en de conclusie van
het openbaar ministerie; BAETEMAN, in Revtte
c1'itique de jtt?'isp1'ttdence belge, 1960, biz. 158
en voig.; noot 3, in fine, onder cass., 16 maart
1967, aangehaaid in de vorige noot.
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vonnis, hoewel de eisers in hun tweede
conclusie voor de rechtbank genmnen,
aan boden te bewijzen door getuige :
1o dat de in de pachtbrief van 1938 voor
hot litigieuze goed bedongen pachtprijs
de normale pachtprijs was van gronden
van dezelfde ligging en kwaliteit, 2° dat
de toenmalige verpachter de gewoonte
niet had zeer voordelige pachtprijzen
toe te staan, 3° dat de ten deze verpachte weide geen vctte wei de was die in
1939 een dubbele pacht·waarde had en
4o dat de bedoelde weide veeleer minderwaardig was, beslist dat het aangeboden
getuigen bewijs volkomen overbodig is,
tenvijl de beschouwingen van algemene
aard~ welke door hot bestreden vonnis
uit hot beroepen vonnis werden overgenomen, en wclke niet in hot bijzonder
de ten deze betwiste pachtprijs betroffen,
geen rassend antwoord uitmaken in de
zin van artikel 97 van de Grondwet op
het aanbod van getuigen bewijs van de
eisers, dat bepaald de ten deze betwiste
pachtprijs beoogde :
Overwegende dat, rechtdoende op de
door de eisers ingestelde vordering, die
onder meer tot tetugbetaling strekte van
41.112 frank zogczegd te veel betaalde
pachtgelden sedert 1959, hot bestreden
vonnis beslist dat hot crop aankomt de
normale pachtwaarde van 1939 te bepalen en om de in het middel vermelde
redenen oordeelt dat het litigieuze goed
in 1939 onder uitzonderlijke voorwaarden
verpacht word ;
Overwegende dat het door artikel 5
van de wet van 26 juli 1952 bedoelde
" onder uitzonderlijke voorwaarden " verpachte goed datgene is wat, met inachtneming van een bijzondere reden, tegen
eon pachtprijs verhuurd werd die 11iet
met de normale huurwaarde van hot
goed overeenstemt ;
Overwegende dat de eerste twee door
het vonnis ingeroepen red en en, die on del'
a en b in het middel worden weergegeven,
er cnkel toe strekken aan te tonen dat
de in 1939 betaalde pachtprijs niet met
de normale huurwaarde overeenstemde;
dat daaraan weliswaar onder littera c
de beschmxwing word toegevoegd dat in
1939, in de gekende vooroorlogse sociale
en economische omstandigheden, de landbouwlanden zeer dikwijls beneden de
normale huurwaarde werden verpacht,
dat de rechtbank echter niet constateert
dat in het onderhavige geval de pachtprijs met inachtneming van deze omstandigheden bepaald word ;
Dat het middel gegrond is ;

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelcn 1376 en
1764tm· van het Burgerlijk vVetboek, dit
laatste artikel ingevoerd door artikel 6
van de wet van 7 juli 1951, en van de
artikelen 1 en 3 van de wet van 26· juli
1952 tot beperking van de pachtprijzen,
gezegd artikel 3 gewijzigd door artikel 1
van de wet van 20 januari 1961, dooTdat
het bestreden vonnis, hoewel de verdering van de eisers, zoals blijkt uit de inleidende dagvaarding en uit de cerste
conclusie door de eisers voor de rechtbank
genomen, er toe strekte terugbetaling te
bekomon van 41.112 frank wegens te
veel betaalde pachtprijzen en van
11.048 frank wegens terugbetaling van
niet verschuldigde belastingen, beslist
dat de vordering omtrent do belastingen
ongegrond is, daar de lasten niet terugvorderbaar zijn wanneer zij vrijwillig
gekweten worden door de pachter en
daar artikel 1764te1' van hot Burgerlijk
Wetboek alleen bepaalt dat do eigenaar
geen reohtsvordering heeft tegen de
pachter, te1·w~jl, nu voormeld artikel 1764te1' bepaalt dat de bedingen,
wellm aan de paohter de belastingen of
andere lasten opleggen die luachtens de
wet door de verpachter verschuldigd zijn,
voor niet bostaande worden gehouden,
de pachter de aldus ten onrechte betaalde
pachten mag terugvorderen op grand
van artikel1376 van het Burgerlijk Wethoek, en te1"Wijl de terugvorderin gen,
welke door de artikelen 1 en 3 van de
wet van 26 juli 1952 ·worden toegelaten,
tot voorwerp hebben al wat ten onrechte
hoven de wettelijke pachtprijs word betaald, onverschillig of dit te veel betaald
door de partijen als " pachtprijs » of
« terugbetaling van belastingen en lasten '' word gekwalificeerd :
Overwegende dat het bestreden vonnis
ten onrechte oordeelt dat artikel 1764te1'
van hct Burgerlijk Vl7etboek, luidens
hetwclk voor niet bestaande worden
gehouden de bedingen waarbij de pachter
verplicht wordt tot het dragen van belastingen die krachtens de wet door de verpachter verschuldigd zijn, slechts tot
gevolg heeft dat de eigenaar over geen
rechtsvordering tegen de pachter beschikt;
Overwegende dat degene die betaling
ontvangen heeft ter uitvoering van een
verbintenis, waarvan de wet verklaart
dat zij voor niet-bestaande wordt gehouden, tot. teruggave verplicht is, ten ware
het, zoals in het onderhavige geval, om
een wetsbepaling gaat die, hoewel gebiedend, slechts private belangen beschermt
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en de belanghebbende, na de uitvoering
van de verbintenis, van de wettelijke
bescherming zou hebben afgezien;
Overwegende dat de rechtbank weliswaar verklaart dat de door de pachters
betaalde belastingen vrijwillig gekweten
werden, doch dat nit het vonnis niet kan
uitgemaakt worden of de betaling geschiedde met kennis door de pachters
van de nietigheid van de aangegane verbintenis; dat de rechter derhalve niet
vaststelt dat de eisers, wat de door hen
gedane betalingen betreft, ervan hebben
afgezien zich op voormelde wettelijke
bescherming te beroepen ;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, " behalve in zover het beslist
dat de coefficient 2,5 op het pachtgeld
toepasselijk is " ; 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 Ieper, rechtdoende in hager beroep.
'
14 april 1967. - 1e kamer. - Voo?··
zitter, H. Bayot, eerste voorzitter. Ve?·slaggever, H. Rutsaert. - Gel~jklui
dende conclusie, H. R. Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. Pleite1·s,
HH. Bayart en Van Heeke.

2e KAMER.- 17 april 1967.
CASSATIEMIDDELEN. STRAFZA·
KEN. MIDDEL HIERUIT AFGELEID
DAT DE REOHTER DE HERHALING ON·
WETTELIJK HEEFT GERELEVEERD. STRAF DIE DE STRAF WEGENS EEN
EERSTE MISDRIJF NIET OVERSOHRIJDT,
GEEN VASTSTELLING WAARUIT
BLIJKT DAT DE REOHTER DE STRAF
HEEFT BEPAALD OP GROND VAN DE
HERHALING. NIET ONTVANKELIJK
MID DEL.

Niet ontvanlcelijk is het middel hie1·uit
afgeleid dat de 1'echter de ve?·zwm·ende
omstandigheid van de he?'lwling onwettel~jk heeft gereleveenl, als de uitgespmken
stmf niet zwaarde?' is dan die welke bij
de wet is. vastgesteld voor een ee?·ste
miscl?·ijf en uit geen vaststelling van

de beslissing blijkt dat de rechter op
grand van cle herhaling de strafmaat
heeft bepaald (1).
(DE WINNE.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 14 april 1965 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Gent;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 54, 55, 56
van het Strafwetboek en 97 van de
Grondwet en van de rechten van de verdediging, cloordat het vonnis eiser veroordeeld heeft om een inbreuk op de wegcode te hebben gepleegd in staat van
herhaling (telastlegging 0) en rekening
gehouden heeft met deze staat van herhaling om het bedrag van de straf te
bepalen, zonder het bestaan van al de
elementen van de herhaling vast te stollen, terwijl deze elementen niet blijken
uit de stukken van de rechtspleging :
Overwegende, eensdeels, dat uit het
vonnis niet blijkt dat de rechter rekening
gehouden heeft met de verzwarende omstandigheid van herhaling om de straf
te bepalen;
Overwegende, anderdeels, dat de straf,
uitgesproken wegens het onder de telastlegging 0 bepaalde feit, wettig gerechtvaardigd is, ongeacht de verzwarende
omstandigheid van herhaling;
Overwegende dat, in zover het middel
aan de beslissing een overweging toekent
die zij niet bevat, het feitelijke grondslag
mist en dat het, voor het overige, niet
ontvankelijk is, bij gemis aan belang;
En overwegende dat de substantiele
of op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
17 april 1967. -

2e kamer. -

Voor-

(1) Oass., 27 juni 1955 (Bt<ll. en PASIO.,
1955, I, 1170); 25 oktober 1965 (ibid., 1966,
I,. 262); raadpl. cass., 26 juni 1961 (ibid.,
1961, I, 1185); verg. cass., 24 september 1962
(ibid., 1963, I, 116).
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zitte1' en Ver·slaggever·, H. van Beirs, voorzitter.- Gelijklttidende conclusie, H. Depelchin, advocaat-generaal.

2 8 KAMER. -

1°

2°

17 april 1967,

WEGVERKEER. VERVAL VAN
HET RECHT TOT HET BESTUREN VAN
EEN VOERTUIG OF EEN LUCHTSCHIP OF
TOT RET GELEIDEN VAN EEN RIJDIER.
ALS STRAF UITGESPROKEN.- GEEN
VASTSTELLING VAN RET BESTAAN VAN
EEN DER IN DE WET VAN 1 AUGUSTUS
1899, ARTIKEL 2-7, NEERGELEGDE OM·
STANDIGHEDEN.- ONWETTELIJK UIT·
GESPROKEN VERVAL.
STRAF. VERVAL VAN HET RECHT
TOT RET BESTUREN VAN EEN VOERTUIG
OF EEN LUCHTSCHIP OF TOT HET GELEI·
DEN VAN EEN RIJDIER. BESTAND·
DEEL VAN,DE HOOFDSTRAF.

3(). CASSATIE. -

OMVANG. STRAFZAKEN. -~VERNIETIGING VAN DE BE·
SLISiliNG VAN VEROORDELING VAN DE
1!EKLAAGDE.- BURGERLIJK AANSPRA·
KELIJKE PARTIJ DIE GEEN VOORZIE·
NING OF EEN ONREGELMATIGE VOORZIENING HEEFT INGESTELD.- GEVOLG
VAN DE VERNIETIGING TEN OPZIOHTE
VAN DEZE PARTIJ.

1° De str·af van ver·val van het r·echt tot het
bestur·en van een voer·tuig of een luchtschip of tot het geleiden van een r·ijdier,
wegens een over·tr·eding van de politie
op het wegver·keer of een verkeer·songeval,
lean enkel wor·den ttitgespr·oken als het
bestaan van een der in aTtikel 2-7 van
de wet van 1 augustus .1899 bepaalcle
voonvaanlen vastgestelcl woTdt ( 1).
2° De st1'af van ver·val van het r·echt tot het
bestu1'en van een vom·tuig of een ltwhtschip of tot het geleiclen van een r·~jclier,
welke w01·dt gesteld in Mtikel 2-7 van
de wet van 1 'augttsttts 1899, is geen van

(1) Verg. cass., 21 juni 1954 (Bttll. en PAsrc., 1954, I, 913).
(2) Verg. cass., 4 januari 1957 (Bull. en
PAsrc., 1957, I, 649) en 6 oktober 1958 (ibid.,
1959, I, 129).
. (3) Cass., 26 september 1966, supra,
blz. 109. •

de hoofdstmf onclm·scheiden straf doch
een bestanddeel er•van (2).
3° Hl anneer· de beslissing van ve1·oonleling
van de beklaagde op diens voorziening
ve1·nietigd wonlt en de bur·ge1'lijk Hanspmkelijlce par·tij geen voor·ziening of
een onr·egelmatige voor·ziening heeft ingesteld, ver·liest de beslissing, wam·biJ' deze
pm·tij btwgm·lijk aanspmkelijlc wordt
ver·klaard, haM bestaansr·eden (3).
(POELil.)

ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 4 november 1966 in hager
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Mechelen;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 2-7 en 2-8 van de
wet van 1 augustus 1899, gewijzigd door
dewetten van 1 augustus 1924, 16 december 1935, 27 mei 1957, 20 december 1957
en 15 april 1958, doonlat het bestreden
vonnis het verval gedurende een maand
van het recht tot het besturen van een
voertuig ten laste van eiser uitspreekt,
zonder dat het aanwezig zijn blijkt of
wordt vastgesteld van een van de omstandigheden welke1 volgens bedoelde artikelen, de rechter toelaten zodanige
maatregel te bevelen :
Overwegende dat het bestreden vonnis
eiser tot een geldboete veroordeelt wegens overtreding van artikel 27-1 van
de vVegcode en bovendien ten laste van
eiser het verval uitspreekt, gedurende
een maand, van het recht tot het besturen
van een voertuig ;
Overwegende dat deze laatste maatregel als een straf wordt opgelegd ; dat
immers het vonnis niet vaststelt dat
eiser lichamelijk ongeschikt bevonden
zou zijn tot het besturen van een voertuig;
Overwegende dat nit de vaststellingen
van het vonnis niet blijkt dat ten laste
van eiser een van de ,omstandigli~den
zou bewezen zijn welke, volgens artikel 2-7 van de wet van 1 augustus 1899,
de rechter toelaten bij de veroordeling
wegens overtreding van de politie van
het vervoer, het verval van het recht
tot het besturen van een voertuig als
strafmaatregel uit te spreken ;
Dat mitsdien de straf van verval van
het recht tot het besturen van een voer-
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tuig ten deze onwettelijk werd uitgesproken;
Overwegende dat die maatregel eon
bestanddeel van de hoofdstraf is en dat
de onwettelijkheid ervan de onwettelijkheid medebrengt van de veroordeling
waarbij hij wordt uitgesproken ;
Dat hot middel gegrond is ;

b~wgeTlijlce pa1·tij of van cle burgerlijlc
aanspmlcelijlce partij, eiseres in cassatie,
nee1·gelegcl te1· gritfie van het Hof van
cassatie zoncle1' de tussenlcomst van een
aclvocaat bij clit Hof (2). (Wetb. van
strafv., art. 425; wet van 20 juni 1953,
art. 6, § 2.)

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zover het over de tegen
eiser ingestelde strafvordering uitspraak
doet, vernietiging waaruit volgt dat de
beslissing waarbij Albert Poels blll'gerlijk aansprakelijk wordt verklaard voor
eiser zonder voorwerp is; beveelt dat
van het thans gewezen arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vl:)rnietigde beslissing; laat
de kosten ten laste van de Staat; verwijst
de aldus beperkte zaak naar de Con·ectionele Rechtbank te Antwerpcn, zitting
houdende in hoger beroep.

(BUVENS EN NATIONAAL VERBOND VAN SOCIALISTISCRE JVIUTUALITEITEN, T. RENDRICKX EN NAAJVILOZE VENNOOTSORAP
«UNION ET PHENIX ESPAGNOL ».)

17 april 1967.- 2 8 kamer.- Voorzitter, H. va.n Beirs, voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. Naulaerts. - Gelijlcluiclencle
conclusie, H. Depelchin, advocaat-generaal.

ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 29 oktober 1966 door hot Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
I. Wat betreft de voorziening van
Emile Buvens, bUl'gerlijke partij :

A. In zover zij gericht is tegen de
beslissing over de tegen verweerder ingestelde strafvordering :
Overwegende dat eiser die niet veroordeeld werd tot de kosten van bedoelde
vordering, niet bevoegd is om zich tegen
die beslissing te voorzien; dat de voor~iening dienaangaande niet ontvankelijk
IS;

2 8 KAl\mR. -

17 april 1967.

1° CASSATIEJIIIIDDELEN. STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE REORTSVORDERING. - JliiiDDEL GEGROND OP EEN
DOOR DE REORTER BEGANE FEITELIJKE
VERGISSING. VERGISSING ZONDER
INVLOED OP DE WETTELIJKREID VAN
HET BESOHIKKEND GEDEELTE.- MIDDEL ZONDER BELANG.
2° VOORZIENING IN CASSATIE. VoRl\1. STRAFZAKEN. - VooRZIENING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ OF
VAN DE BURGERLIJK AANSPRAKELIJKE
PARTIJ. - TER GRIFFIE VAN RET HOF
VAN OASSATIE NEERGELEGDE JVIEJVIORIE.
- N OODZAKELIJKHEID VAN DE TUSSENKOl\iST VAN EEN ADVOOAAT BIJ RET
HoF VAN CASSATIE.
1° I 8 niet ontvcmlcelij k b~j ge b1'elce van

belanrf het miclclel dat awn cle rechter
venuijt een feitelijlce vergissing te hebben
begaan, zo cleze zoncle1· invloecl is op cle
wettel~j lcheicl van het bestreclen bescMlckencl gecleelte (1).
2 ° Is niet ontvanlcelij lc cle memo1·ie vctn cle

B. In zover zij gericht is tegen de beslissing over de door eiser ingcstelde
burgerlijke vordering :
Over het m.iddel afgeleid uit de miskenning van de bewijskracht van de
procedurestukken, cloonlat het bestreden
arrest beslist dat het uitwijkingsmaneuver van verweerder hem door het slippen
van eiser opgedrongen werd, dat eiser
zich gelukkig mag achten dat hij niet
geraakt werd door de auto en dat de
getuige Schils aan de rijkswacht verklaarde dat noch vervveorder noch eiser
snel reden, terwijl uit de procedm·estukken blijkt dat eiser niet de motorrijder
was die geslipt is, n1.aar nevens verweerder in diens auto gezeten was :
Overwegende dat, zo het arrest bij
vergissing eiser aanziet als de motorrijder
wiens slippen eon hindernis uitmaakte
welke door verweerder niet kon voorzien

(1) Verg. cass., 5 jannari HJ57, sup1'a,
biz. 538.
(2) Oass., 27 juni 1955 (Bull. • en PAsrc.,
1955, I, 1383 ).

-

993

worden, zulks evenwel geen invloed kan
hebben op het dispositiefhetwelk gerechtvaardigd blijft door de niet bestrederi
reden dat het slippen van de motorrijder
een hindernis uitmaakte welke door verweerder niet kon worden voorzien, reden
welke ten gevolge heeft dat noch de motorrijder noch de inzittenden van de auto,
waaronder eiser, verweerder voor het
gebeurde op grand van een overtreding
van de strafwet aansprakelijk kunnen
stellen;
Dat derhalve het middel, bij gebrek
aan belang, niet ontvankelijk is ;

II. Wat betreft de voorziening van het
Nationaal Verbond van Socialistische
Mutualiteiten, burgerlijke partij :
Overwegende dat uit geen stuk, waarop
het Hof acht vermag te slaan, blijkt dat
de voorziening betekend werd aan de
partijen tegen wie zij gericht is; dat zij
derhalve niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, en zonder acht te slaan
op de memorie welke door Emile Buvens
ter griffie van het Hof werd neergelegd
zonder de bijstand van een advocaat
bij dit Hof, verwerpt de voorzieningen ;
veroordeelt de eisers in de kosten.

17 april 1967. - 2e lmmer. - v oorzitter, H. van Beirs, voorzitter. - Vel'·
slaggever, H. Naulaerts.- Gelijkluidende
conclusie, H. Depelchin, advocaat-generaal. - Pleiter, H. De Ouyper (van de
balie bij het Hof van beroep te Brussel).

2e KAMER. -

17 april 1967.

WEGVERKEER. SCHOUWING VAN
MOTORVOERTUIGEN. BESLUIT VAN
DE REGENT VAN JO JUNI 1947. ScHOUWINGSBEWIJS. IN GEBRUIK
GENOMEN VOERTUIG DAT NA SCHOU·
WING OP NAAM VAN EEN NIEUWE HOU·
DER WORDT INGESCHREVEN. GEBRUIK OP DE OPENBARE WEG. - VER·
PLICHTING RET VOERTUIG VAN RET
SCHOUWINGSBEWIJS TE VOORZIEN. GRENZEN.

H et aan de bepalingen van het besluit van
de Regent van 10 juni 1947 onderworpen
voertuig dat, na ingebruikneming, ter
schouwing is geweest om op naam van
een nieuwe houder te worden ingeschreOASSATIE, 1967. - 32

ven, moet, ten einde opnieuw op de openbare weg te worden geb1·uikt, enkel voorzien zijn van een schouwingsbewijs dat
dit gebruik toelaat, indien, gebruikt
voor het bezoldigd vervoer van personen,
het vijf jaar telt sinds het voor de eerste
maal in het verkee1' is gebracht (1).
(Besluit van de Regent van 10 juni
1947, bijgewerkt krachtens artikel 22
van het koninklijk besluit van 2 april
1959, en onder meer gewijzigd bij de
koninldijke besluiten van 15 oktober
1964 en 17 juni 1965, artikelen 32 en
33.)
(CLERCKX.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 27 oktober 1966 in hager
beroep gewezen door de Oorrectionele
Rechtbank te Brugge ;
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 33
(zoals het vervangen werd door artikel 1
van het koninklijk besluit van 15 okto ber
1964), 37 van het besluit van de Regent
van 10 juni 1947, en 2-1 van de wet van
1 augustus 1899 (artikel 3 van de wet
van 15 april 1958) :
Overwegende dat het bestreden vonnis
eiseres veroordeelt om op 7 augustus
1965 op de openbare weg een onder toepassing van het besluit van de Regent
van 10 juni 1947 vallend voertuig gebezigd te hebben dat niet voorzien was van
een schouwingsbewijs dat dit gebruik
toeliet;
Overwegende dat het vonnis vaststelt
dat het door eiseres bestuurde voertuig
voor het eerst in gebruik gesteld werd
op 30 januari 1961 en op 2 juni 1965
op naam van eiseres ingeschreven werd ;
Overwegende dat luidens artikel 32
van het besluit van de Regent van 10 juni
1947, zoals het vervangen werd door artikel 1 van het koninklijk besluit van
11 juni 1965, schouwingen welke aanleiding geven tot de afgifte van een
schouwi:ngsbewijs, moeten geschieden
« b) elk jaar voor de motorvoertuigen
die gebruikt worden voor het niet-bezoldigd vervoer van personen, van de datum
af dat die voertuigen vijf jaar tellen
sedert zij voor de eerste maal in het ver(1) Raadpl. cass., 28 mei 1962 (Bull. en
PAsrc., 1962, I, 1107).
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keer zijn gebracht; c) v66r de inschrijving
op naam van een nieuwe houder, van
elk oud motorvoertuig. Die schouwing
moet geschieden op initiatief van de
vroegere houder ... » ;
Dat, luidens artikel 33 van. voormeld
besluit van 10 juni 1947, zoals het vervangen werd door artikel 1 van het
koninklijk besluit van 15 oktober 1964,
« geen aan technische controle onderworpen voertuig mag op de open bare
weg worden gebruikt tenzij voorzien
van een schouwingsbewijs dat dit gebruik toelaat. Derhalve moet de vroegere
houder het schouwingsbewijs uitgereikt
naar aanleiding van de in artikel 32,
c, voorgeschreven schouwing, afgeven
aan de nieuwe houder van een motorvoertuig dat vijf jaar telt sedert het voor
de eerste maal in het verkeer is gebracht.
Het schouwingsbewijs moet worden vertoond op elk verzoek ... " ;
Overwegende dat uit de samenhang
van de tekst van die bepalingen voortvloeit dat de door de eerste zin van artikel 33 opgelegde verplichting, zelfs wanneer het gaat om een voertuig dat overgedragen werd, enkel van toepassing is
wanneer dit voertuig vijf jaar telt sedert
het voor de eerste maal in het verkeer
is gebracht ; dat inderdaad de tegenovergestelde stelling elke draagwijdte zou
ontnemen aan de zin van dit artikel
waarin gepreciseerd wordt dat het om
een voertuig gaat dat vijf jaar telt sedert
het in het verkeer werd gebracht;
Dat het vonnis derhalve niet zonder
schending van de in het middel aangeduide wetsbepalingen kon beslissen dat
de tweede zin van artikel 33 « de algemene verplichting van << voorzien » zijn
en cc vertonen '' van het schouwingsbewijs
vervat in de eerste zin en in alinea 2 van
dit artikel 33 niet opheft ten gunste van
de houder van een reeds gebruikt autovoertuig dat nog geen vijf jaar telt sedert
de eerste ingebruikneming » ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis ; beveelt dat melding van het
thans gewezen arrest zal worden gemaakt
op de kant van de vernietigde beslissing;
veroordeelt de Staat in de kosten; verwij st de zaak naar de Oorrectionele Rechtbank te Kortrijk, zetelende in hoger beroep.
17 april 1967.- 2e kamer.- Voo?·zitter, H. van Beirs, voorzitter. - Ve?'slaggeve?', H. Wauters. - Gelijkluidenae
conclusie, H. Depelchin, advocaat-generaal.

2 8 KAMER. -

17 april 1967,

WEGVERKEER. - WEGVERKEERSREGLEMENT, ARTIKEL 2-3°. - RIJWIELPAD. - BEGRIP.

Een gedeelte van ae openbare weg is enkel
een ?'eglementai1· rijwielpaa wannee1· het
als bestemcl voo?' het ve1·keer van fietsen
en van ?'ijwielen met lmlpmotor aanged·uicl is aoor een speciaal verkeerstelcen, namelijlc door het geboclstelcen 53,
dat slechts gelat op het gecleelte van cle
openba?·e weg clat begrepen is tussen
cle plaats waar het is aangeb1•acht en het
volgencl kruispunt ( 1). (Verkeersreglement van 10 december 1958, art. 2-3°,
53-1-b, 91, 97, 98 en 102, en bijlage 3,
verkeersteken nr 53.)
(JANSSEN, T. DOOKX.)
ARREST.
RET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 11 oktober 1966 in hoger beroep gewezen door de Oorrectionele
Rechtbank te Turnhout;
Over het middel afgeleid nit de schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 418, 420 van het Strafwetboek, 12,
53, 97, 98 van het koninklijk besluit van
8 april 1954 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer,
6, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wethoek, cloonlat het bestreden vonnis, n.a
verweerder te hebben vrijgesproken van
de betichting onopzettelijk slagen en
verwondingen aan eiser te hebben toegebracht, de strafrechter onbevoegd heeft
verklaard om uitspraak te doen over de
vordering van eiser, dit alles om reden
dat ten aanzien van de verantwoordelijkheid van de aanrijding, het al dan niet
aanwezig zijn van een reglm:nentair herhaald verkeersteken nummer 53 ter
zake geen belang heeft, daar het pad in
kwestie als dusdanig door de weggebruikers, inbegrepen partijen, als een fietspad
erkend wordt, zodat in elk geval elk
oorzakelijk verband met deze eventuele
inbreuk ontbreekt, terwijl, overeenkomstig artikel 6 van het Bmgerlijk W etboek,
partijen niet geldig door hun erkenning
konden afwijken van de bepalingen die
(1) Oass., 13 april 1964 (Bull. en PAsrc.,
1964, I, 863).

-995de openbare orde raken, en namelijk van
de hager ingeroepen bepalingen van het
koninklijk besluit van 8 april 1954 waaruit eventueel kon voortvloeien dat verweerder een overtreding had begaan door
zich niet te bevinden op de voorgeschreven plaats op de baan, terwijl dienvolgens
de rechters hadden moeten onderzoeken
of verweerder al of niet dergelijke overtreding had gepleegd, of deze overtreding
al of niet in oorzakelijk verband stand
met het ongeval, en of dienvolgens verweerder al of niet aan eiser schade bad
toegebracht door onopzettelijke slagen en
verwondingen zoals voorzien door de artikelen 1382 en 1383 van het Bmgerlijk
Wetboek en 418 en 420 van het Strafwetboek, en terwijl geen enkel verband te leggen is tussen de trouwens nietige jmidische daad van partijen, waardoor zij het
pad in kwestie als een fietspad zouden erkend hebben, en de louter feitelijke vraag
of de eventuele overtreding door verweerder gepleegd al of niet in oorzakelijk verband stand met het ongeval, zodat voormelde bescbouwingen van het bestreden
vonnis niet kunnen dienen als motivering
van de beslissing, zoals vereist door artikel 97 van de Grondwet :
Overwegende dat het bestreden vonnis
verweerder van de telastlegging van onopzettelijke slagen of verwondingen vrijspreekt, enerzijds, omdat «ten aanzien
van de verantwoordelijkheid voor de aanrijding, het al dan niet aanwezig zijn
van een reglementair herhaald verkeersteken nummer 53 ter zake geen belang
heeft, daar het pad in kwestie als dusdanig door de weggebruikers, inbegrepen
partijen, als een fietspad erkend wordt,
zodat in elk geval elk oorzakelijk verband
met deze eventuele inbreuk, ontbreekt »,
en anderzijds, omdat « de tegenstrijdige
verklaringen van de partijen en de vaststellingen van de verbalisant een twijfel
laten bestaan nopens de juiste omstandigheden van de aanrijding »;
Dat aldus de tweede reden welke de
vrijspraak staaft, door de rechter enkel
ingeroepen wordt, omdat hij van oordeel
is dat verweerder in ieder geval geen
inbrenk heeft gepleegd op de W egcode
wegens zijn plaats op het gedeelte van
de baan dat als rijwielpad « erkend »
werd;
Overwegende dat een gedeelte van de
openbare weg reglementair een rijwielpad
is slechts wanneer het aangeduid is als
bestemd voor het verkeer van fietsen,
aldan niet met hulpmotor, door speciale
borden, namelijk door het gebodsteken 53, dat slechts geldt op het gedeelte

van de openbare weg dat begrepen is
tussen de plaats waar het aangebracht
is en het volgende kruispunt ;
Overwegende dat de omstandigheid dat
weggebruikers of partijen een gedeelte
van de openbare weg als rijwielpad « erkennen >> niet van die aard is dat dit
gedeelte van de openbare weg wettelijk
als dusdanig kan worden beschouwd ;
Dat hieruit volgt dat de rechter had
moeten onderzoeken of het gedeelte van
de openbare weg waarop eiser en verweerder in aanraking kwamen, reglementair een rijwielpad was, en, in ontkennend
geval, of de plaats van verweerder op dit
gedeelte van de baan geen inbreuk op de
W egcode uitmaakte in oorzakelijk verband met het ongeval ;
Dat het vonnis derhalve niet wettelijk
gerechtvaardigd is ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, doch enkel in zover het uitspraak doet over de bmgerlijke vordering van eiser en over de kosten van die
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 Antwerpen, zetelende in boger beroep.
17 april 1967. - 2e kamer. - V oorzitte?', H. van Beirs, voorzitter. - Verslaggever, H. Wauters. - Gelijkluidende
conclusie, H. Depelchin, advocaat-generaal. - Pleiter, H. Bayart.

2e KAMER.- 17 april 1967.
10 CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. VOORZIENING TEGEN DE
BESLISSING VAN HET VONNISGEREOHT.
MIDDEL DAT ENKEL BETREKKING
HEEFT OP HET VOORBEREIDEND ONDERZOEK. - MIDDEL DAT VREEMD IS AAN
DE BEVOEGDHEID. 0NONTVANKELIJKHEID.

20 CASSATIEMIDDELEN. STRAF·
ZAKEN. MIDDEL DAT ENKEL BETREKKING HEEFT OP DE REOHTSPLEGING VOOR DE EERSTE REOHTER. MIDDEL DAT VREEMD IS AAN DE BEVOEGDHEID EN AAN DE REOHTER IN

-996HOGER BEROEP NIET IS VOORGEDRA·
GEN.- 0NONTVANKELIJKHEID.

1o Is niet ontvankelijk, tot staving van een

tegen de beslissing van het vonnisge1·echt
ge1·ichte voo1·ziening, een middel dat
vTeemd is aan de bevoegdheid en enlcel
betTelcking heeft op het vooTbe?·eidend
onde?·zoelc ( 1).
2o Kan niet vooT het ee1·st aan het Hof wm·den vooTgedmgen een middel dat VTeemd
is aan de bevoegdheid en enlcel betTelclcing heeft op de ?'echtspleging voo1• de
eeTste ?'echte?' ( 2).

het politiecommissariaat te Turnhout,
verklaring welke in het bezit is van eiser :
Overwegende dat uit geen stuk waarop
het Hof vermag acht te slaan blijkt dat
eiser een verklaring van Geudens voor
de rechtbank of het hof van beroep
voorgelegd of ingeroepen heeft ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 18 januari 1967 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;

Over het vierde en het vijfde middel,
hieTuit afgeleid, het vierde, dat de procureur des konings bij de uiteenzetting der
zaak verklaard heeft dat er een komplot
is geweest, te1·wijl eiser niet op de hoogte
van de inzichten van zijn medebeklaagden was; het vijjde, dat de voorzitter van
de rechtbank bij de uitspraak verklaard
heeft dat de toegepaste straf van twee
jaar de minimmn straf was, en dat er
geen verzachtende omstandigheden aanwezig waren, te1·wijl de minimumstraf
lager is en te1·wijl de jeugdige leeftijd van
eiser een verzachtende omstandigheid
uitmaakt :

Over het eerste middel, hie1·uit afgeleid
dat de onderzoeksrechter eiser met getuige Camps en medebeklaagde Hermans
niet heeft geconfronteerd en tot geen
volledig onderzoek van de zaak is overgegaan :

Overwegende dat die middelen, die op
de procedure voor de eerste rechter betrekking hebben en de bevoegdheid niet
aanbelangen, niet ingeroepen werden voor
het hof van beroep ; dat zij derhalve niet
ontvankelijk zijn ;

Overwegende dat het middel, dat aileen het door de onderzoeksrechter gedane onderzoek critiseert en geen on•
wettelijkheid inroept van de elementen
waarop het arrest gegrond is, niet ontvankelijk is ;

Over het zesde middel, hieTuit afgeleid
dat bij de verschijning van eiser voor het
hof van beroep geen verklaring van zijn
medebeklaagde Willems in het dossier
berustte, hoewel Willems dan reeds aangehouden was :

Over het tweede middel, hieruit afgeleid dat getuige Camps een verklaring
onder eed heeft gedaan voor de rechtbank, terwijl eiser tegen Camps uit dien
hoofde een klacht wegens meineed heeft
ingediend :

Overwegende dat uit geen stuk waarop
het Hof vermag acht te slaan blijkt dat
eiser voor het hof van beroep gevraagd
zou hebben dat Willems onderhoord zou
worden of zijn verklaring bij het dossier
gevoegd zou worden ;
Dat het middel niet ontvankelijk is ;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en
~at de beslissing overeenkomstig de wet

(VERSCHUREN.)

ARREST.

Overwegende dat uit geen stuk waarop
het Hof vermag acht te slaan blijkt dat
eiser een klacht tegen Camps wegens
meineed heeft ingediend ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het derde middel, hieTuit afgeleid
dat getuige Camps strijdige verklaringen
heeft gedaan, zoals blijkt uit een verklaring gedaan door Gaby Geudens op

(1) Cass., 20 december 1965 (B1<ll. en PAsrc., 1966, I, 553 ).
(2) Cass., 20 maart 1967, supra, biz. 905.

IS;

Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
17 april 1967. - 2e kamer.- VooTzitteT, H. van Beirs, voorzitter. - VeTslaggeve?', H. ·wauters. - Gelijlcluidende
concl~tsie, H. Depelchin, advocaat-generaal.
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lO HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN.
VRIJSPREKEND VONNIS. -HOGER
BEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ
ALLEEN. VEROORDELING DOOR DE
REOHTER IN HOGER BEROEP OP DE
STRAFVORDERING. ONWETTELIJKHEID.

20 HOGER BEROEP. -

STRAFZAKEN.
HoGERE BEROEPEN VAN DE BEKLAAGDE EN VAN DE BURGERLIJKE
PARTIJ ALLEEN. VERZWARING VAN
DE DOOR DE EERSTE REOHTER UITGE·
SPROKEN STRAF. - 0NWETTELIJKHEID.

30 HOGER BEROEP. -

STRAFZAKEN.
- BESLISSING IN HOGER BEROEP DIE
DE DOOR DE EERSTE REOHTER ZONDER
UITSTEL UITGESPROKEN STRAF VERHOOGT EN RET UITSTEL VERLEENT. VERZWARING VAN DE STRAF.

40 CASSATIE. -

OMVANG. STRAFZAKEN. VOORZIENING VAN RET
OPENBAAR MINISTERIE. 0ASSATIE
VAN RET BESOHIKKEND GEDEELTE MET
BETREKKING TOT DE STRAFVORDERING.
STREKT ZIOH NIET UIT TOT RET
BESOHIKKEND GEDEELTE DAT OVER DE
GROND VAN DE BURGERLIJKE REOHTS·
VORDERING BESLIST.

5o VERWIJZING NA CASSATIE. STRAFZAKEN. 0ASSATIE OMDAT DE
REOHTER IN HOGER BEROEP KENNIS
GENOMEN HEEFT VAN DE STRAFVORDERING DIE BIJ HEM NIET AANHANGIG
WAS EN DIE DEFINITIEF BEREOHT WAS.
0ASSATIE ZONDER VERWIJZING.
-

1o Op het enkel hager bm·oep van de bu?·ger-

lijke partij tegen het vonnis van vrijspmak van de beklaagde, kan de r.echte1•
in hoge1· be1•oep ten laste van dw beklaagde geen ve1·oorcleling op de stmfvoTdering uitsp1·elcen (1).
2o Op de hoge1·e be1·oepen van beklaagde
en van de bu1·gerlijke pa1·tij alleen kan
(1) Cass., 18 januari 1965 (Bull. en PAsrc.,
1965, I, 481); 13 juni 1966 (ibid., 1966, I,
1311) ; verg. cass., 5 december 1960 (A1~·.
Vm·br., 1961, blz. 316),
(2) Cass., 7 februari 1955 (A1·r. Verbr., 1955,
blz. 451) en 12 december 1966, suwa, blz. 472;
raadpl. cass., 13 april 1959 (ibid., 1959,
blz. 615) en 8 november 1965 (Bull. en PAsrc.,
1966, I, 314).

de rechte1· in hoge1' beroep de door de
ee1·ste 1·echter uitgesproken straf niet
verzwaren (2).
3o Wo1·dt er door het openbaar ministerie

geen hager be1·oep ingesteld dan lean
de 1'echte1' in hager be1•oep de dam· de
eerste 1·echter uitgesproken straf niet
verzwm·en, zelfs al verleent hij een uitstel
dat doo1• de ee1·ste 1'echte1· niet was toegestaan (3).
4° JiVanneer op de enkele voorziening van
het openbaa1· ministe1'ie het hof het beschiklcend gedeelte van een vonnis met
bet1·elclcing tot de stmfvordeTing ve?·nietigt, st1·elct deze cassatie zich niet uit
tot het beschikkend gedeelte dat ove1• de
grand van de vordering van de bU1'(Je1'·
lijke pa1·tij beslist (4).
5° l'Vanneer een beslissing wordt vernietigd
in zove1· de 1·echter in hoge1· be1·oep kennis
heeft genomen van de strajvorde1·ing die
bij hem niet aanhangig was en die definitief berecht was, wiJrdt de vernietiging
zonde1• verwijzing uitgesp1·olcen (5).
(PROOUREUR DES KONINGS TE OUDE·
NAARDE, T. KESTELEYN EN GOESSENS.)

ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 16 december 1966 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Oudenaarde ;

I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing gewezen over de tegen
verweerder Kesteleyn ingestelde strafvordering :
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 5 en 7 van de wet
van 1 mei 1849, dom·dat het bestreden
vonnis, op hoger beroep van een beklaagde, van een medebeklaagde en van
een burgerlijke partij de toestand van de
eerste beklaagde verzwaart, wat de tegen
hem gerichte publieke vordering betreft,
tenvijl enkel op hoger beroep van het
openbaar ministerie de rechtbank de

(3) Verg. cass., 30 november 1959 (Bull.
en PAsrc., 1960, I, 389).
(4) Cass., 26 april 1965 (Bull. en PAsrc.,
1965, I, 892).
(5) Cass., 18 januari 1965 (Bull, en PAsrc.,
1965, I, 481).
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rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;

Overwegende dat verweerder vervolgd
werd uit hoofde van : a) inbreuk op artikel 12-1 en b) inbreuk op artikel 16-1
van de W egcode ;
Overwegende dat de eerste rechter
verweerder slechts veroordeeld had tot
een geldboete van 10 frank, gebracht
op 200 frank of een vervangende gevangenisstraf van twee dagen, uit hoofde
van de telastlegging A, en hem uit hoofde
van de telastlegging B vrijgesproken had ;
dat aileen verweerder en de medeverdachte, tevens burgerlijke partij tegen
verweerder, hoger beroep ingesteld hadden;
Dat ofschoon het open baar ministerie
tegen die beslissing geen beroep ingesteld
had, het bestreden vonnis bedoelde straf
op 20 frank gebracht heeft, verhoogd
tot 400 frank, of een vervangende gevangenisstraf van drie dagen met uitstel van
een jaar, uit hoofde van de telastleggingen
A en B samen;
Overwegende dat het gewoon uitstel,
bestanddeel van de straf waarmede het
een ondeelbaar geheel vormt, tot gevolg
heeft de veroordeling voorwaardelijk te
maken, wat de eventualiteit dat zij uitgevoerd wordt impliceert; dat mitsdien
wanneer de rechtbank de door de eerste
rechter besliste straf verhoogt en gewoon
uitstel verleent, de uitgesproken straf
desniettemin een verzwaarde straf blijft ;
Overwegende derhalve dat het bestreden vonnis de toestand van verweerder
Kesteleyn verzwaard heeft, en meteen
artikel 7 van de wet van 1 mei 1849 geschonden heeft ;
Dat bij afwezigheid van hoger beroep
van het openbaar ministerie de strafvordering wegens de telastlegging B bij
de rechter in hoger beroep niet aanhangig
was gemaakt ;
Overwegende dat de vernietiging, op
de enkele voorziening van het openbaar
ministerie, van de beslissing van veroordeling gewezen over de tegen verweerder
Kesteleyn ingestelde strafvordering, zich
niet uitstrekt tot het dispositief beslissende over de grond van de vordering
van de burgerlijke partij ;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis doch enkel in zover het, beslissende over de tegen verweerder Ferdinand Kesteleyn ingestelde strafvordering : 1° Kesteleyn uit hoofde van de
telastlegging B veroordeelt; zegt dat er
in dit opzicht geen termen zijn tot verwijzing; 2° tegen Kesteleyn een geldboetestraf van 20 frank, verhoogd met
190 opdecimes of een vervangende gevangenisstraf van drie dagen, met uitstel
van een jaar uitspreekt, en hem tot het
betalen van de helft van de kosten van
eerste aanleg en van al de kosten van
het hoger beroep veroordeelt; 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 ; laat
de kosten ten laste van de Staat ; verwijst de aldus beperkte zaak naar de
Correctionele Rechtbank te Gent zetelende in hoger beroep.

II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing gewezen over de tegen
verweerder Goessens ingestelde strafvordering :
Overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven

17 april 1967.- 2e kamer.- Voorzitter, H. van Beirs, voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Gerniers. - Gelijkluidende
conclusie, H. Depelchin, advocaat-generaal.
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1° CASSATIEMIDDELEN. ~ STRAFZAKEN.- ONNAUWKEURIG MIDDEL.0NONTVANKELIJKHEID.
2° CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. - MrDDEL AFGELEID UIT DE
SOHENDING VAN EEN WETSBEPALING.
ZONDER NADERE BEPALING.
NrET ONTVANKELIJK MIDDEL.
3° VOORZIENING IN CASSATIE.
STRAFZAKEN.- VoORZIENING VAN DE
BEKLAAGDE TEGEN EEN ARREST WAARBIJ NIET ONTVANKELIJK WORDT VERKLAARD RET DOOR HEM INGESTELDE
HOGER BEROEP TEGEN EEN VONNIS,
DAT NIET ONTVANKELIJK VERKLAART
ZIJN VERZET TEGEN EEN VERSTEKVONNIS WAARBIJ HIJ WORDT VEROORDEELD
TOT EEN GEVANGENISSTRAF MET ONMIDDELLIJKE AANHOUDING, EN TEGEN
EEN ARREST WAARBIJ EEN VERZOEKSOHRIFT TOT VOORLOPIGE INVRIJHEID·
STELLING WORDT VERWORPEN. - VERWERPING VAN DE TEGEN RET EERSTE
ARREST INGESTELDE VOORZIENING. -
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1o Is niet ontvankelijk het middel waarvan

de onnattwketwigheid niet toelaat de
aangehaalde onwettelijkheid te onde?'zoeken (1).
2o Is niet ontvankelijk wegens onnauw-

keurigheid, het middel dat enkel aanvoe1·t
dat de bestreden beslissing een aangehaalde wetsbepaling heeft geschonden,
zonae?' aan te duiden waarin deze schending bestaat (2).
3o JiV anneer de beklaagde een voorziening

heeft ingesteld tegen het a1·rest waa1·bij
niet ontvankelijk wm·dt verklaard het
door hem ingestelde hoge1• beroep tegen
een vonnis dat niet ontvankelijk verklaart ziJn verzet tegen een vonnis waarbij hij bij verstek wo1·dt veroonleeld tot
een gevangenisstraf met onmiddellijke
aanhouding, en tegen een a1·1·est dat, in
dezelfde zaak, zijn ve?'Zoeksch?'ift tot
voo1·lopige inV?·ijheidstelling .ve1·werpt,
ve1•liest de tegen dit laatste a?'?'est gerichte voorziening haa?' bestaans1·eden
zo de tegen het ee1•ste arrest ingestelde
voorziening ve?'WO?'pen wo1·dt (3).

(vAN BOOM.)

ARREST.

RET HOF;- Gelet op de bestreden
arresten door het Hof van beroep te
Brussel op 21 januari en 2 februari 1967
gewezen;

I. Over de voorziening gericht tegen
het arrest van 2 februari 1967 :
Overwegende dat dit arrest onontvankelijk verklaart het hoger beroep
door eiser ingesteld tegen het vonnis
waarbij zijn verzet tegen een vonnis bij
verstek, dat hem tot een gevangenisstraf,
met onmiddellijke aanhouding veroordeelde, onontvankelijk verklaard werd;
Over het eerste middel, afgeleid uit

(1) Cass., 17 januari 1966 (Bull. en PAsiC.,
1966, I, 636 ).
(2) Cass., 21 maart 1965 (Bull. en PASIC.,
1966, I, 932).
(3) Verg. cass., 12 ap1·il 1965 (Bull. en PASIC., 1965, I, 857).

rechterlijke en bestuurlijke fouten begaan
door het hof van beroep :
Overwegende dat de onnauwkeurigheid
van het middel het Hof niet toelaat dit
nader te onderzoeken;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 6, paragrafen 3,
a, 3, b, en 3, d, van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens
en de fundamentele vrijheden, ondertekend op 4 november 1950 te Rome en
goedgekeurd door de wet van 13 mei
1955 :
Overwegende dat het middel niet vermeldt hoe die bepalingen door het hof
van beroep werden geschonden; dat het
middel niet ontvankelijk is ;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en
dat de beslissing overeenkomstig de wet
is;

II. Over de voorziening gericht tegen
het arrest van 21 januari 1967 :
Overwegende dat dit arrest de door
eiser gevraagde voorlopige invrijheidstelling heeft geweigerd ;
Overwegende dat door het verwerpen
van de tegen het arrest van 2 februari
1967 gerichte voorziening, de beslissing
van veroordeling kracht van gewijsde
verkrijgt;
Dat dienvolgens de hier onderzochte
voorziening, bij gebrek aan belang niet
ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt eiser in de kosten.
17 april 1967. - 2e kamer. - Voorzitte?' en Ve1·slaggeve1', H. van Beirs, voorzitter. - Gelijkluidende conclttsie, H. Depelchin, advocaat-generaal.
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HOF VAN ASSISEN.- ARREST VAN
VERWIJZING.- VoORZIENING VAN DE
BESCHULDIGDE v66R HET VERSTRIJKEN
VAN DE TERMIJN VAN TIEN VRIJE DAGEN
NA DE BETEKENING VAN HET ARREST
EN VAN DE BIJ ARTIKEL 296 VAN HET
WETBOEK VAN STRAFVORDERING GE•
STELDE TERMIJN VAN VIJF DAGEN.DRAAGWIJDTE.
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2° HOF VAN ASSISEN.- ARREST VAN
VERWIJZING. - VooRZIENING VAN DE
BESCRULDIGDE v66R RET VERSTRIJKEN
VAN DE TERMIJN VAN TIEN VRIJE DAGEN
NA DE BETEKENING VAN RET ARREST
EN VAN DE BIJ ARTIKEL 296 VAN RET
WETBOEK VAN STRAFVORDERING GE·
STELDE TERMIJN VAN VIJF DAGEN. MIDDEL AFGELEID RIERUIT DAT RET
VERVOLGDE FElT NIET DE BIJ RET ARREST BEDOELDE l\USDAAD OPLEVERT
DOOR EEN WANBEDRIJF.- NIET-ONTVANKELIJKREID.
1° De voor·ziening van de beschuldigde tegen
het ar·rest van verwijzing naar· het hof
van assisen, ingesteld v66r• het ve1·st?·ijken
van de termijn van tien vr·ife dagen vanaf
de betekening van het arrest en van de
bij artilcel 296 van het W etboelc van
stmfvordering gestelde termijn van vijf
dagen, brengt v66r het Hof de schending
van de wetten met betrelclcing tot de bevoegdheid evenals het onde1·zoelc van de
bij artikel 299 van het W etboek van
stmjv01·dering bedoelde nietigheden of
die welke voortvloeien ttit de niet-naleving
van ae wetten die een debat op tegenspr·aak voo1· de learner van inbeschuldigingstelling voorsclwijven en het taalgeb?·uik aldaar· r·egelen (1).

kamer van inbeschuldigingstelling, op
8 februari 1967 gewezen, waardoor eiseres
naar het hof van assisen van de provincie Oost-Vlaanderen verwezen wordt ;
Overwegende dat uit de stukken van
de rechtspleging niet blijkt dat het arrest
aan eiseres betekend werd noch dat, tot
heden, werd overgegaan tot de ondervraging bepaald bij artikel 293 van het
Wetboek van strafvordering;
Dat, dienvolgens, de voorziening ingesteld werd v66r het verstrijken zowel
van de termijn van tien dagen bepaald
bij artikel 373 van het Wetboek van
strafvordering als van de termijn van
vijf dagen bepaald bij de artikelen 296
en 299 van dat wetboek ;

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

Over het middel hie?·uit afgeleid dat
het arrest eiseres verwijst wegens poging
tot vergiftiging (inbreuk op de artikelen 51, 52 en 397 van het Strafwetboek)
en niet wegens inbreuk op artikel 402 van
het Strafwetboek, wat de bevoegdheid
van de correctionele rechtbank zou meebrengen :
Overwegende dat het bestaan van voldoende aanwijzingen van schuld aangaande de feiten die het voorwerp van
het onderzoek uitmaken uitsluitend tot
het oordeel van de kamer van inbeschuldigingstelling behoort ; dat het Hof
slechts dient na te gaan of de beoogde
feiten zoals zij in het arrest van verwijzing zijn omschreven, overeenkomstig de
wet een misdaad uitmaken ;
Dat eiseres dus niet ontvankelijk is
voor te houden dat de kamer van inbeschuldigingstelling de door het onderzoek
verzamelde feiten verkeerd beoordeeld
heeft;
Dat het middel niet ontvankelijk is;
Overwegende dat de overige grieven
door eiseres tegen het arrest gericht hierin
bestaan eiseres niet gei:uterneerd te hebben, geen nieuw deskundig onderzoek
bevolen te hebben, gesteund te hebben
op een bekentenis van eiseres waarvan
deze laatste beweert dat ze onrechtmatig
verkregen werd, geweigerd te hebben een
onderzoek te bevelen over de wijze waarop die bekentenis verkregen werd, ge-

(1) Cass., 30 juni 1947 (A1'1'. Ve1'b1·., 1947,
biz. 230); 7 september 1953 (Bull. en PASIC.,
1953, I, 965) en 10 oktober 1966, sup1'a, blz.
186 ; hetzelfde geldt wanneer op de dag waarop
de voorziening tegen het arrest van verwijzing
regelmatig is ingesteld (d. w. z. binnen de
10 dagen na de betekening van het arrest) de

termijn van vijf dagen, bepaald bij artikel 299
van het Wetboek van strafvordering, reeds
verstreken is (cass., 3 mei 1948, Bull. en PAsrc., 1948, I, 288 en noot).
(2) Cass., 8 mei 1905 (Bull. en PASIO., 1905,
I, 213); 28 maart 1949 (ibid., 1949, I, 246);
raadpl. de noot 1 onder cass., 29 januari 1949
(ibid., 1949, I, 72).

2° Is niet ontvanlcelijlc tot staving van een
voorz1:ening door· de beschuldigde tegen
het ar'?'est tot ver·wijzing naar· het hof
van assisen, ingestelcl v66r· het ver·str·ijken
van de termijn van tien v·rije dagen te
?'ekenen van de betelcening van het ar·rest
en van de bij a1·tikel 296 van het vVetboelc van stmfvonler·ing gestelde termifn
van vijf dagen, het middel afgeleid hier·ttit dat het vervolgde feit de bij het bestreden arr·est bedoelde misdaad niet
oplevert doch een wanbedrijf (2).
(l\iYNCKE.)
ARREST.

-
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weigerd te hebben een onregelmatige
psychiatrische expertise te weren, niet
geantwoord te hebben op de conclusie
van eiseres, de rechten van de verdediging geschonden te hebben alsook de
artikelen 1, 2 en 6 van de wet van 1 juli
1964 tot bescherming van de maatschappij tegen de abnormalen, doordat eiseres
door de deskundigen in feite niet in observatie werd gesteld, dat de deskundigen
het verslag van de door eiseres aangestelde deskundige niet beantwoorden, dat
het arrest de artikelen 222 en 225 van het
Wetboek van strafvordering heeft geschonden doordat, eensdeels, ter terechtzitting van de kamer van inbeschuldigingstelling, de griffier geen voorlezing
gaf van al de stukken van het geding en,
anderdeels, de kamer van inbeschuldigingstelling niet onverwijld en zonder
met iemand in betrekking te komen het
arrest heeft uitgesproken, maar de uitspraak gedurende zeven dagen heeft
geschorst;
Overwegende dat geen van deze middelen een schending van de wet of een
nietigheid aanklaagt, waarvan het onderzoek in de huidige staat van de zaak aan
het Hof onderworpen is ;
Dat geen dergelijke schending van de
wet of nietigheid voorhanden is ;

3°

INKOMSTENBELASTINGEN.
MOBILIENBELASTING. BEDRIJFSBELASTING. ARTIKEL 15, § 2, VAN DE
GECOORDINEERDE
WETTEN
BETREFFENDE DE INKOMSTENBELASTINGEN.GEEN VERSCHIL TUSSEN DE VENNOOTSCHAPPEN «MET VAST KAPITAAL >>EN DE
VENNOOTSCHAPPEN << MET VERANDERLIJK KAPITAAL ».

4°

INKOMSTENBELASTINGEN.
MOBILIENBELASTING. BEDRIJFSBELASTING.
VERDELING VAN RET
MAATSCRAPPELIJK VERMOGEN. REGEL VAN ARTIKEL 15, § 2, VAN DE GECOORDINEERDE WETTEN BETREFFENDE
DE INKOMSTENBELASTINGEN.- REGEL
TOEPASSELIJK OP DE UITTREDENDE
VENNOOT VAN DE COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP.

5°

INKOMSTENBELASTINGEN.
MOBILIENBELASTING. BEDRIJFSBELASTING. VERDELING VAN RET
MAATSCHAPPELIJK VERMOGEN. REGEL VAN ARTIKEL 15, § 2, VAN DE
GECOORDINEERDE
WETTEN
BETREF·
FENDE DE INKOlVISTENBELASTINGEN.REGEL TOEPASSELIJK OP DE VENNOOT
VAN EEN PERSONENVENNOOTSCHAP MET
BEPERKTE
AANSPRAKELIJKREID
DIE
UIT DE VENNOOTSCHAP UITTREEDT.

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

6°

INKOMSTENBELASTINGEN.
MoBILIENBELASTING. BEDRIJFSBELASTING. VERDELING VAN RET
MAATSCHAPPELIJK VERMOGEN. REGEL VAN ARTIKEL 15, § 2, VAN DE GECOORDINEERDE WETTEN BETREFFENDE
DE INKOMSTENBELASTINGEN. REGEL
TOEPASSELIJK OP DE VENNOOT VAN
EEN PERSONENVENNOOTSCRAP lliET BEPERKTE AANSPRAKELIJKREID DIE UIT
DE VENNOOTSCHAP UITTREEDT. VERMINDERING VAN RET KAPITAAL DIE IN
DIT GEVAL SLECRTS HET GEVOLG IS
VAN EEN LATERE BESLISSING VAN DE
ALGEMENE VERGADERING. 0MSTANDIGREID DIE ONVERSCRILLIG IS VOOR
DE TOEPASSING VAN EVENBEDOELDE
REGEL.

17 april 1967. - 2e kamer. - Voor·zitter, H. van Beirs, voorzitter. - Verslaggever, H. Hallemans. Gelijlcluidende conclusie, H. Depelchin, advocaatgeneraal.
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INKOMSTENBELASTINGEN.
MOBILIENBELASTING. BEDRIJFSBELASTING. PERSONENVENNOOTSCHAP
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID.
VENNOOTSCHAPPEN WELKE ONDER
DE PERSONENVENNOOTSCHAPPEN VALLEN.
VENNOOTSCHAPPEN. PERSONENVENNOOTSCHAP
MET
BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID. 0VERDRACHT
VAN DEELBEWIJZEN DOOR EEN VENNOOT. RECHTSSTELSEL WAARAAN
DEZE OVERDRACHT IS ONDERWORPEN.

1° De personenvennootschap met beper·Jcte
aanspr-alcelijlcheid valt onder de personenvennootschap voor de toepassing van
de wetten betreffencle de directe belastingen (1).
(1) VAN RYN, P1·incipes de d1·oit comme1·cial,

T1·aite des socit!tes
de personnes a 1'esponsabilite limitee, d. I,
nr 52, blz. 75 en 76.
d. II, nr 878; VAN HouTTE,

-
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.2° De artikelen 125 tot 128 van de gecoih·dineerde wetten op de handelsvennootschappen onderwerpen de ove?·d1·acht
van de aandelen door de vennoot van
een pe?'sonenvennootschap met beperkte
aanspralcelijkheid aan een eigen stelsel,
dat verschilt van dat welke de wet voor
de ove1'd1·acht van de aandelen in een
naamloze vennootschctp voo?'schfij ft ( 1) .
3° A1·tikel 15, § 2, van de gecoo?·dinee?·de
wetten betretfende de inkomstenbelastingen maalct geen onde1·scheid, wat
de toepassing van de mobilienbelasting
of van cle bed?·ijfsbelasting betreft, tussen
de vennootschappen " met vast lcapitaal "
en de vennootschappen " met ve?'ande?'lijlc lcapitaal "·

4° De bij a?·tikel 15, § 2, van de gecoo?·dineerde wetten bet1·efjende de inlcomstenbelastingen gestelde regel, tot vaststelling
van het bedmg van de mobilienbelasting
of van de bed1·ijfsbelasting, in geval
van " verdeling van het maatschappelijlc
vm·mogen, zelfs ten dele " is toepasselijk
op de ttittreclencle vennoot van de coope?·atieve vennootschap, die de tegenwaanle
van zijn aandeel in het maatschappelijlc
ve1·mogen verk1·ijgt (2) en (3).
5° De bij m·tilcel 15, § 2, van de gecoo?·dinee?·de wetten bet1·efjende de inlcomstenbelastingen gestelcle 1·egel tot vaststelling
van het bedrag van de mobilienbelasting of van de bed1·ijfsbelasting, in geval
van "venleling van het rnaatschappel~jlc
ve1·rnogen, zelfs ten dele "• is toepasselijk
op het geval waarin de vennoot van een
personenvennootschap met bepeTkte aanspmlcelijlcheid, die uit de vennootschap
uitt?'eedt zonde1• de ve?·etfening e1·van te
vo1·clm·en en deswege, ingevolge een ovet·eenkornst of een 1·egelmatige beslissing
van de organen van de vennootschap,
de teruggave van zijn inbreng bekornt,
vermee1·clercl rnet de aangroei ervan en
met zijn aancleel in de 1'eSe1'ves en de
winsten (4).

(1) Raadpl. ook L. enS. FREDERICQ, Handhoek van Belgisch Handels1•echt, d. II, nr 996,
biz. 24.
(2) Cass., 4 juni 1963 (Bull. en PAsrc.,
1963, I, 1049) en 10 september 1963 (ibid.,
1964, I, 3fJ).
(3) Zie daarentegen inzake naamloze vennootschappen, cass., 6 oktober 1959 (B1tll. en
PAsrc., 1960, I, 160) en de conciusie van advocaat-generaai P. MAHAUX, Rev. p1·at. soc. civ.

6° vVannee1· de vennoot van een pe?·sonen-

vennootschap met beperlcte aansp?·alcelijlcheicl uit de vennootschap uittreeclt
zonder de veretfening e1·van te vorcleren
en ingevolge een ove?·eenlcornst of een
regelrnatige beslissing van de o1·ganen
van deze vennootschap de teruggave van
zijn inbreng bekornt, ve?·meenlenl met
de aang1·oei ervan en met zijn aandeel
in de reserves en de winsten, is de ornstandigheid dat de ve1·minde?·ing van
het lcapitaal in dit geval slechts het gevolg is van een latm·e beslissing van de
algemene ve1·gacle?·ing, onverschillig vom·
de toepassing van de regel wellce a?·tilcel 15, § 2, stelt voor de vaststelling van
het bedrag van de mobilienbelasting.
(VAN TRICHT, WEDUWE F. HUTS, EN L.
HUTS, T, BELGISOHE STAAT, MINISTER
VAN FINANOIEN.)
ARREST.

RET HOF; - Ge1et op het bestreden
arrest, op 25 maart 1965 door het Hof
van beroep te Brusse1 gewezen ;
Over het midde1 afge1eid uit de schending van de artike1en 15, §§ 1 en 2, van
de wetten betreffende de inkomstenbe1astingen, gecoordineerd bij het bes1uit van
de Regent van 15 januari 1948 (in htm
tekst van v66r de wet van 20 november
1962 houdende hervorming van de inkomstenbe1astingen), 116, 120, 122, 124,
136, 72, 70, 70bis, 141, 142 van de wetten
op de vennootschappen gecoordineerd
bij het konink1ijk bes1uit van 30 november 1935, en 97 van de Grondwet, doo?·dat,
in strijd met wat de eisers in hun conc1usie v66r het hof van beroep staande
hielden, het bestreden arrest, na vastgeste1d te hebben dat " het vaststaat dat
de rechtsvoorganger van verha1ers (thans
eisers), Fernand Huts, in 1even vemloot
was van de personenvennootschap met
beperkte aansprake1ijkheid '' Gezworen
Meters en W egers De Trouw " ; dat hij

et cormn., 1960, biz. 67 ; zie tevens wat dezeifde
materie betreft, cass., 6 december 1960 (Bull.
en PAsrc., 1961, I, 375); FEYE, T1'aite de d1•oit
fiscai des societes, d. II, nr 51bis; SCHREUDER,
Les ·imp6ts su1· les 1'evenus, nr 78·; BouRs, La
notion du 1'evenu taxable, nr 168. Toentertijd
in tegengesteide zin VAN O~IESLAGHE,
noot in Rev. crit. jur. belge, 1960, biz. 312.
(4) Raadpl. cass., 3 november 1959 (Bull.
en PAsrc., 1960, I, 253).
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op 13 februari 1960 ontslag nam en zijn
aandeel aan deze vennootschap verkocht
voor de som van 600.000 frank» en dat
de fiscus wegens deze « verkoop » verschillende belastingen in hoofde van
wijlen Huts had geheven, deze belastingen als wettelijk en oordeelkundig beschouwt om de reden dat de aan Huts
betaalde prijs als een terugbetaling' aan
de vennoot van de waarde van zijn aandelen en als een gedeeltelijke verdeling
van het maatschappelijk vermogen
diende beschouwd te worden, belastbaar
bij toepassing van artikel 15, § 2, van de
gecoordineerde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, en zulks bij toepassing van de door het Hof van cassatie
vastgestelde principes inzake samenwerkende vennootschappen, tet·wijl, ee'/"ste
onderdeel, de personenvennootschap met
beperkte aansprakelijkheid een vennootschap met << vast kapitaal » is en geen
vennootschap met << veranderlijk kapitaal », dat de akte waardoor een aandeelhouder van een personenvennootschap
met beperkte aansprakelijkheid zijn aandeel aan de vennootschap verkoopt, een
verkoop van de aan het aandeel verbonden rechten uitmaakt, die niet verschilt
van een verkoop die hij met een derde
zou hebben afgesloten, en die niet belastbaar zou zijn ; terwijl, bijgevolg, deze
verrichting ook als een aankoop moet
beschouwd worden in hoofde van de
vennootschap, die in huidig geval over
een zuiver voorkoopsrecht over de aandelen die de aandeelhouders wilden afstaan beschikte ; te1•wijl deze koop-verkoop geen gedeeltelijke verdeling van het
vennootschapspatrimonium uitmaakt, en
derhalve niet aan artikel 15, § 1, noch
aan artikel15, § 2, van de gecoordineerde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen onderworpen is (schending van
al de in het middel aangeduide beschikkingen, behalve artikel 97 van de Grandwet); te1·wijl, tweede ondeTdeel, in elk geval
de motieven waarbij het arrest vaststelt
dat wijlen Huts zijn aandeel in de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid << De Trouw >> aan deze
vennootschap verkocht had en die waarbij het beslist dat deze vennootschap en
Huts een gedeeltelijke verdeling van het
maatschappelijk vermogen bedongen, onverenigbaar en tegenstrijdig zijn, vermits
een enkele verrichting niet terzelfdertijd
een koop-verkoop van aandelen en een
verdeling van het maatschappelijk patrilUonium kan uitmaken, hetgeen een
schending uitmaakt van artikel 97 van
de Grondwet :

W at betreft het eerste onderdeel
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat de rechtsvoorganger van
de eisers zijn lidmaatschap in de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid << Gezworen Wegers en Meters
De Trouw >> heeft opgezegd en de tegenwaarde van zijn deelbewijs heeft ontvangen, zijnde het gerevaloriseerd kapitaalsaandeel vermeerderd met de reserves
en de meerwaarden, en dat dientengevolge het maatschappelijk kapitaal evenredig werd verminderd ;
Overwegende dat het arrest hieruit
wettelijk kon afieiden dat zodanige verrichting een gedeeltelijke verdeling van
het maatschappelijk vermogen uitmaakt,
waarvan de opbrengst in zover zij de
overeenkomstig artikel 15, § 2, van de
gecoordineerde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen gerevaloriseerde inbreng te boven gaat, in de bedrijfsbelasting belastbaar is, overeenkomstig artikel 35, § 4, van dezelfde wetten, vermits
de rechtsvoorganger van eiser een werkend vennoot was ;
Overwegende immers dat de personenvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, ten aanzien van de toepassing
van de wetten betreffende de directe
belastingen, gelijkgesteld worden met
personenvennootschappen ;
Overwegende dat de artikelen 125 tot
128 van de gecoordineerde wetten betreffende de handelsvennootschappen,
wat betreft de afstand van deelbewijzen
van de vennoten in een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
een eigen regeling invoeren, welke verschilt van die welke voor de afstand van
aandelen in een naamloze vennootschap
geldt;
Overwegende dat artikel 15, § 2, van
de gecoordineerde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen geen onderscheid
maakt tussen vennootschappen « met
vast kapitaal >> en vennootschappen " met
veranderlijk kapitaal >> ;
Overwegende dat de algemene bewoordingen van het eerste lid van artilml 15,
§ 2, << verdeling van het maatschappelijk
vermogen, zelfs ten dele, tengevolge van
liquidatie of om enige andere reden », niet
enkel doelen op het geval waarin de uittredende vennoot de tegenwaarde van
zijn aandeel in het maatschappelijk vermogen verkrijgt krachtens een stellig
recht dat hij aan de wetten op de handelsvennootschappen ontleent, wat het geval
is in de samenwerkende vennootschappen,
met het gevolg dat de vermindering van
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bedoeld vermogen het rechtstreeks gevolg
is van de uittreding van de vennoot ;
Dat zij ook van toepassing zijn wanneer, zoals ten deze, een vennoot in een
personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid zich uit de vennootschap
terugtrekt, zonder de vereffening ervan
te vorderen, en deswege, ingevolge een
overeenkomst of een regelmatige beslissing van de organen van de vennootschap,
de teruggave van zijn inbreng bekomt,
vermeerderd met de aangroei ervan en
met zijn aandeel in de reserves en de
winsten, om het even of de vermindering
van het kapitaal in dit geval slechts het
gevolg is van een latere beslissing van
de algemene vergadering ;
Dat het onderdeel naar recht faalt ;
Wat betreft het tweede onderdeel :
Overwegende dat het arrest, door
eensdeels vast te stellen dat de rechtsvoorganger van de eisers zijn deelbewijs
in de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid « Gezworen ':Vegers en Meters De Trouw )) aan die vennootschap heeft overgemaakt in de vorm
van een verkoop, en anderdeels te beslissen dat zodanige verrichting een gedeeltelijke verdeling van het maatschappelijk vermogen uitmaakt, met generlei
tegenstrijdigheid behept is;
Overwegende dat het onderdeel feitelijke grondslag mist ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eisers in de kosten.
18 april 1967. - 2 8 kamer. - VoorzittM', H. van Beirs, voorzitter. - Verslaggeve?', H. Naulaerts.- Gelijklnidende
conclnsie, H. Ganshof van der Meersch,
eerste advocaat-generaal. Pleite1·s,
HH. Van Ryn en Van Leynseele.

2° GEMEENTELIJKE EN PROVINCIALE BELASTINGEN. - VERORDENING DIE AANDUIDT DAT DE BELASTING EEN INDIREOTE BELASTING IS.BENAMING ZONDER BELANG VOOR DE
JURIDISOHE AARD VAN DE BELASTING.

go GEMEENTELIJKE EN PROVINCIALE BELASTINGEN.- DrREOTE
OF INDIREOTE AARD VAN DE BELASTINGEN.- BETALINGSMODALITEITEN VAN
DE BELASTING. - MODALITEITEN ZONDER BELANG VOOR DE JURIDISOHE AARD
VAN DE BELASTING.
4° GEMEENTELIJKE EN PROVINCIALE BELASTINGEN. TAxE
OP DE RIOLERINGS- EN WEGENWERKEN
TEN LASTE VAN DE AANPALENDE EIGENAARS. - DIREOTE BELASTING.
l

0

Is een di1·ecte belasting de belasting
die tot grondslag heeft niet alleenstaande
of voorbijgaande en door de belastingschuldige gestelde daden, doch een uiteraanl du~wzame toestand (l).

2° De bepaling « indirecte ,, wellce door
de gemeenteverordening die de taxe invoert, eraan wordt gegeven, ve?'leent op
zichzelf daaman de bewuste hoedaniglwid niet (2).

go De betalingsmoclaliteiten van een gemeentebelasting zijn niet doorslaggevend voo1· het bepalen van het direct
of indirect ka1·akte1· e1·van.
4° Een gemeentetaxe op de wegen- en
1'ioleringswe1·lcen ten laste van de aanpalende eigenaars van de openba1·e weg
is een di1·ecte belasting (g).

(NORRE, T. GEMEENTE
SINT-STEVENS-WOLUWE.)
ARREST.

2 8 KAlliER.- 18 april 1967.
1° GEMEENTELIJKE EN PROVINCIALE BELASTINGEN.- DrREOTE
BELASTING. - BEGRIP.
Cass., 18 januari 1966 (B1tll. en PAsiC,,
I, 644).
Cass., 18 mei 1965 (B1tll. en PAsw.,
I, 1005); raadpl. cass., 4 april 1967,
supm, biz. 939.

(I)
1966,
(2)
1965,

HET HOF; - Gelet op de besluiten
van de Bestendige Deputatie van de
Provincieraad van Brabant van 16 september 1965;
Over het middel afgeleid uit de schending van artikel 8 van de Grondwet, doordat eiser door de bestendige deputatie

(3) Raadpl. cass., 24 april 1958 (Bttll, en

PASIO., 1958, I, 942) en 19 februari 1959 (ibid.,
1959, I, 623).
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tegen zijn wil wordt afgetrokken van de
rechter die hem toegekend is door de
artikelen 5 en 6 van de wet van 29 april
1819, wanneer de bestendige deputatie
zich bevoegd verklaart om uitspraak te
doen over de reclamaties door hem gericht
tegen de als directe uitvoerbaar verklaarde belastingen, waarvan hij de wettelijkheid betwistte, en wanneer zij als
gronden van haar beslissing aangeeft dat
de door de gemeente in haar reglement
gebezigde benaming van de belasting
« directe of indirecte ll geenszins het karakter van de taxe bepaalt, dat het de
overheid, die over de bezwaren uitspraak
moet doen, behoort het werkelijk karakter van de taxe te bepalen en dat, zo de
modaliteiten van de werkelijke belasting
in acht genomen worden, de toepassing
van het reglement regelmatig is, ongeacht de door de gemeente gegeven benaming:
Overwegende dat door de bestreden
besluiten de Bestendige Deputatie van
Brabant de reclamaties heeft verworpen
door eiser gericht tegen de aanslagen voor
de dienstjaren 1961, 1962, 1963 en 1964
door de gemeente Sint-Stevens-Woluwe
te zijnen laste gevestigd krachtens het
taxe-reglement. van 5 november 1963,
goedgekeurd bij koninklijk besluit van
13 mei 1954, waarbij een.taxe werd gevestigd ten laste van eigenaars van eigendommen, palend aan de open bare weg,
waarop wegen- en rioleringswerken door
de gemeente op haar kosten werden uitgevoerd;
Overwegende dat de bepaling « indirecte n, welke door de gemeenteverordening aan die taxe werd gegeven, op zichzelf daaraan de bewuste hoedanigheid
niet verleent;
Overwegende dat de litigieuze taxes
niet rusten op door de belastingplichtige
verrichte afzonderlijke of voorbijgaande
daden, doch, volgens de vaststelling van
de bestreden besluiten, op een uiteraard
duurzame toestand, te weten het aan
elkaar palen van de eigendommen en de
openbare weg waarop wegen- en rioleringswerken uitgevoerd werden ;
Overwegende dat dergelijke taxes directe belastingen zijn; dat de betalingsmodaliteiten ervan niet doorslaggevend
zijn bij de bepaling van het karakter van
de belasting ;
Dat eruit volgt dat de bestendige deputatie de in het middel aangeduide bepaling niet geschonden heeft door, om
zich bevoegd te verklaren, te steunen op
de redenen welke eiser critiseert ;
Dat het middel naar recht faalt ;

En overwegende dat nit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan
blijkt dat geen middel de openbare orde
aan belangend van ambtswege dient opgeworpen te worden ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
18 april 1967. - 2e kamer. - Voo1·zitte1·, H. van Beirs, voorzitter. - Verslaggever, H. Neven. Gelijkluiaende
conclusie, H. Ganshof van der Meersch,
eerste advocaat-generaal.

2e

KAMER. -

18 april 1967,

1o INKOMSTENBELASTINGE"N.
A¥TREK VAN DE REEDS BELASTE BESTANDDELEN TENEINDE DUBBELE AANSLAG TE VERl\'IIJDEN.- STELSEL INGEVOERD DOOR DE WETTEN BETREFFENDE
DE INKOl\'ISTENBELASTINGEN, GECOORDINEERD BIJ RET BESLUIT VAN DE
REGENT VAN 15 JANUARI 1948. !NTERESTEN
VAN
HYPOTHECAIRE
SCHULDVORDERINGEN OP IN BELGIE
GELEGEN ONROERENDE GOEDEREN. lNTERESTEN DIE l\'IOETEN WORDEN BESCHOUWD ALS REEDS AANGESLAGEN
INKOl\'ISTEN, TEN BEDRAGE VAN HET
KADASTRAAL INKOl\'IEN VAN DIE ONROERENDE GOEDEREN.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
AFTREK VAN DE REEDS BELASTE BESTANDDELEN TENEINDE DUBBELE AANSLAG TE VERl\'IIJDEN. lNTERESTEN
VAN HYPOTHECAIRE SCHULDVORDERINGEN WELKE WORDEN BESCHOUWD ALS
INKOMSTEN REEDS AANGESLAGEN TEN
BELOPE VAN HET KADASTRAAL INKOl\'IEN
VAN DE GEHYPOTHEKEERDE ONROERENDE GOEDEREN. MAAT WAARIN
DIE INKOl\'ISTEN VAN DE BELASTBARE
INKOl\'ISTEN KUNNEN WORDEN AFGE·
TROKKEN.

3°

INKOMSTENBELASTINGEN.
A¥TREK VAN DE REEDS BELASTE BESTANDDELEN TENEINDE DUBBELE AAN •
SLAG TE VERMIJDEN. ARTIKEL 52,
§ 5, LID 1, VAN DE GECOORDINEERDE
WETTEN BETREFFENDE DE INKOMSTEN •
BELASTINGEN, GEWIJZIGD BIJ ARTIKEL 1 VAN DE WET VAN 13 JULI 1959.
DRAAGWIJDTE.

4°

INKOMSTENBELASTINGEN.
AFTREK VAN DE REEDS BELASTE BE-
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STANDDELEN TENEINDE DUBBELE AANSLAG TE VERMIJDEN. SOMMEN DIE
IN DEPOSITO ZIJN AANGENOMEN OF
ONTLEEND, BELEGD IN EEN BEPAALD
ACTIVA-BESTANDDEEL, MET NAME RYPOTREOAIRE LENINGEN.- FINANOIEI.E
LASTEN
WELKE
DRUKKEN
OP DIT
ACTIVA-BESTANDDEEL. FINANOIELE
LASTEN DIE IN VERBAND MET DIT AOTIVA-BESTANDDEEL DIENEN TE WORDEN
GEBRAORT.

5°

6°

INKOMSTENBELASTINGEN.
AFTREK VAN DE REEDS BELASTE BESTANDDELEN TENEINDE DUBBELE AANSLAG TE VERMIJDEN. ARTIKEL 52,
§ 5, LID 1, VAN DE GEOOORDINEERDE
WETTEN BETREFFENDE DE INKOMSTENBELASTINGEN.
TOEPASSING VAN
§ 4 VAN RETZELFDE ARTIKEL IN DE
GEVALLEN WAARIN DE
BELASTINGPLIORTIGE NIET BEWIJST DAT DE ONTLEENDE OF IN DEPOSITO ONTVANGEN
SOMMEN IN EEN BEPAALD AOTIVA-BESTANDDEEL WERDEN BELEGD.
INKOMSTENBELASTINGEN.
AFTREK VAN DE REEDS BELASTE BESTANDDELEN TENEINDE DUBBELE AANSLAG TE VERMIJDEN. ARTIKEL 52,
§ 5, LID l, VAN DE GEOOORDINEERDE
WETTEN BETREFFENDE DE INKOMSTENBELASTINGEN. FINANOIELE LASTEN
VAN DE ONTLENINGEN EN DEPOSITO'S.
LASTEN DIE GEAORT WORDEN RET
GERELE AOTIEF VAN DE BELASTINGPLIORTIGE TE BEZWAREN EN SLEORTS
IN VERBAND KOMEN MET EEN BEPAALD
ACTIVA-BESTANDDEEL IN EVENREDIGREID MET DE BELANGRIJKREID VAN DIT
AOTIEF IN VERROUDING TOT RET GERELE AOTIEF VAN DE
BELASTINGPLIORTIGE.

7°

INKOMSTENBELASTINGEN.
AFTREK VAN DE REEDS BELASTE BESTANDDELEN TENEINDE DUBBELE AANSLAG TE VERMIJDEN. REGEL VAN
ARTIKEL 52, § 5, LID 3, VAN DE GEOOORDINEERDE WETTEN.- REGEL DIE
TOT DOEL REEFT EEN BEPAALD AOTIVABESTANDDEEL IN VERBAND TE BRENGEN
MET DE FINANOIELE LASTEN DIE RET
OONDITIONEREN.

8°

INKOMSTENBELASTINGEN.
AFTREK VAN DE REEDS BELASTE BESTANDDELEN TENEINDE DUBBELE AANSLAG TE VERMIJDEN. ARTIKEL 52,
§ 5, LID l EN 3, VAN DE GECOORDI·
NEERDE WETTEN BETREFFENDE DE

INKOMSTENBELASTINGEN. BEPALINGEN DIE EEN TOEPASSINGSMODALITEIT
ZIJN VAN DE REGEL VOLGENS WELKE
DE REEDS AANGESLAGEN INKOMSTEN
SLEORTS KUNNEN WORDEN AFGETROKKEN IN DE MATE WAARIN ZIJ IN RET
BATIG SALDO VAN RET BOEKJAAR TERUG
VOORKOMEN.

1° E1· blijkt uit de samenlezing van de artikelen 22 en 52, § 2, van de gecoordinee?·de wetten betretfende de inkomstenbelastingen, dat de inte?'esten van hypothecai?·e schuldvonleringen op in Belgiii gelegen onroe?·ende goede1·en, onde1·
het ?'egime van evengenoemde wetten
gecoordineenl bij het besluit van de
Regent van 15 janua1•i 1948, als ?'eeds
aangeslagen inkomsten moesten beschouwd wonlen ten beclrage van het
kadastraal inkomen van die onroerende
goede?·en.
2o De reeds aangeslagen inkomsten opgele-

verd door het deel van de interesten
van hypothecai1•e schulclvorderingen, ten
belope van het kadastmal inkomen van
de gehypothekeerde mwoe?'ende goederen,
mogen van de belaste inlcomsten slechts
worden afgetrolclcen in zover deze reeds
aangeslagen inlcomsten in het batig
saldo van het beschouwd boek- of rekeningjaa?' tentg voorlcomen, dit wil zeggen
voor hun totaal bedrag voomf verminderd
met de daa?'op dntlclcende financiiile lasten en met een evenrecz.ig aandeel in de
algemene beheerskosten. (Gecoordineerde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 52, §§ 2 en 4.)
3o Paragraaf 5, licl1, van m·tikel 52 van cle

gecoo1•dineercle wetten bet?'effencle cle inkomstenbelastingen, gewijzigcl bij a?·tikel 1 van cle wet van 13 juli 1959, stelt,
voo?' de toepassing van § 4, litte?'a a, van
hetzelfcle artilcel, als ?'egel clat cle financiele
lasten, ve?·bonclen aan cle sommen die cle
belastingschulclige ontleencl of in deposito
of ancle1·szins ontvangen heeft, in mincle?·ing gebmcht wonlen van de ?'eeds
aangeslagen inkomsten, clit wil zeggen
ervan afget?·oklcen worden in cle mate
ove?'eenstemmend met cle ve1•houcling tussen de waa1·de van cle bestanddelen die
?'eecls aangeslagen zijn en lcrachtens § 3
al clan niet aftrekbare inkomsten lcunnen
opbrengen en de waarcle van de gezamenlijke activabestancldelen.
4o W anneer in deposito aangenomen of ont-

leencle bed1·agen in een bepaalcl activa-
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bestanddeel wo1·den belegd dat al dan niet
1·eeds aangeslagen inkomsten kan voortbrengen, ten deze hypothecai1·e leningen,
moeten de financiele lasten ttitgemaakt
door de interesten van de deposito's en
de leningen en die betrekking hebben op
dit activabestanddeel, in ve1·band wo1·den
gebracht met dit bestanddeel, k!-achtens
lid 3, van § 5, van a~·tikel 52 van de
gecoih·dineenle wetten betreffende de inkomstenbelastingen.
5° A1·tikel 52, § 5, licl 1, van de gecoih·dinee1·de wetten bet1·efjende de inkomstenbelastingen d1·nkt een eqnatie nit die het
bij § 4 van hetzelfde a1·tikel gestelde principe aanwendt in alle gevallen waarin
de belastingplichtige niet bewijst dat de
doo1• hem ontleende of in deposito aangenomen sommen in een bepaald act1:vabestanddeel wenlen belegd.
6° Volgens artikel 52, § 5, lid 1, van de
gecoo1·dineerde wetten bet1·efjende de
inkomstenbelastingen worden de financiele lasten van de ontleningen en deposito's, geacht het gehele actief van de belastingplichtige te bezwa1·en en met een bepaald activabestanddeel, dat, ?'eeds aangeslagen, al dan niet aft1·ekba1·e inkomsten opbrengt, slechts in ve1·band te
komen in evenredigheid met de belang?'ijkheid van dit actief in ve1•houding
tot het gehele actief van de belastingplichtige.

7° Wannee1· a1·tikel 52, § 5, lid 3, van de
gecoo1·dineerde wetten bet1·efjende de
inkomstenbelastingen bepaalt dat, indien
wm·dt aangetoond dat de sommen, die cle
belastingplichtige ontleend of in deposito
of ande1·szins ontvangen !weft, in een
bepaalcl activa-bestanddeel wer·den belegd, de financiele lasten in ve1·band
wo1·den geb1•acht met dat activa-bestanddee~, wm·dt daa~·bij beoogd clit bepaald
actwa-bestanddeel en de financiele lasten
die het conditione1·en in onde1·linge betrekking te stellen.
8° Lid 3 van § 5 van a1·tikel 52 van de
gecoo1·dineerde wetten betretfende de
inkomstenbelastingen is zoals lid 1 van
dezelfde paragmaf een wijze van toepassing van de algemene in § 4 gestelde
1•egel volgens welke de 1·eeds aangeslagen
inkomsten slechts mogen worden afget?·oklcen in de mate waa1·in zij in het
batig saldo van het boekjaar te~·ug voo?'komen, dit wil zeggen voo1· hun totaal
bedmg, voo1·af ve?·minde1·d met de « daa?'op drukkende '' fi.nanciele lasten.

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEJN, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
« ANTWERPSE HYPOTHEEKKAS l>,)

ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 18 juni 1964 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 en 112 van de
Grondwet. en 52, inzonderheid § 5, van
de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, gecoiirdineerd bij het besluit
van de Regent van 15 jan.uari 1948, zoals
deze paragraaf werd gewijzigd bij artikel 1 van de wet van 13 juli 1959, doO?'dat
het bestreden arrest de betwiste aanslagen vernietigt in de mate waarin de
financiele lasten van zekere passivabestanddelen, overeenstemmende met de
hypothecaire schuldvorderingen van verweerster, alleen van de aftrekbare reeds
be~ast~ inkomsten (zijnde de hypothecmre mteresten ten belope van het kad.astraal inkomen der gehypothekeerde
mgendommen) werden afgetrokken en
niet van de niet reeds belaste inkomsten
~zijnde het excedent van de hypothecaire
mteresten op het bedoelde kadastraal
inkomen), terwijl, zo het vaststaat dat
de in lid 1 van § 5 van voormeld artikel 52 bepaalde proportionele berekeningswijze van de financiele lasten door
lid 3 van dezelfde paragraaf wordt prijsgegeven en lid 3 ten deze toepasselijk is 1
dit laatste lid niet afwijkt van de principiele regel d!e in lid 1 is vooropgezet
en welke geb1edt de financiele lasten,
die overeenstemmen met de productieve
activabestanddelen, uitsluitend in mindering te brengen van de aftrekbare reeds
aangeslagen inkomsten opgebracht door
deze bestanddelen, en verbiedt die financiele lasten aan te rekenen op de reeds
aangeslagen maar niet bestendige inkom.sten of op de niet reeds belaste inkomsten, opgebracht door dezelfde bestanddelen ; terwijl het arrest enkel de afwijking van lid 1 door lid 3 onder het oogp~t van de proportionele berekeningsWlJZe van de financiele lasten motiveert,
doch hiermede geenszins zijn besluit tot
gedeeltelijke vernietiging van de betwiste
aanslagen wegens een onjuiste toepassing
van artikel 52, § 5, lid 3, heeft verantwoord of kunnen verantwoorden :
Overwegende dat nit het bestreden
arrest blijkt dat de verwerende vennootschap, door middel van de deposito's
die haar worden toevertrouwd en van de.
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opbrengst van de obligatieleningen die
zij aangaat, hypothecaire leningen uitgeeft; dat zij, eensdeels, interesten op de
deposito's en op de ontleningen betaalt
en, anderdeels, de interesten van de
hypothecaire leningen int ; dat de interesten betaald op de deposito's en op de
ontleningen financiiile lasten uitmaken
die de inkomsten van de hypothecaire
leningen bezwaren ;
Overwegende dat uit de samenlezing
van artikel 22 en van artikel 52, § 2, van
de wetten betreffende de inkomstenbelastingen gecoi:irdineerd bij het besluit van
de Regent van I5 januari I948 v66r de
hervorming van 20 november I962,
blijkt dat de interesten van de hypothecaire schuldvorderingen op in Belgiii
gelegen onroerende goederen als reeds
aangeslagen inkomsten moesten beschouwd worden ten bedrage van het
kadastraal inkomen van die onroerende
goederen;
Overwegende dat het middel het arrest
niet critiseert in zover dit, voor de toepassing van artikel 52 van de gecoordineerde wetten, dat ertoe strekte dubbele
belasting van eenzelfde inkomen te vermijden, gesteund heeft op § 4 en op § 5,
lid 3, van dit artikel ; doch dat eiser het
hofvan beroep verwijt bevolen te hebben
dat bedoeld lid 3 zal toegepast worden
op een wijze die hij niet in overeenstemming acht met de wet;
Overwegende dat volgens voorrneld
§ 4, de reeds aangeslagen inkomsten, ten
deze het gedeelte van de interesten van
de hypothecaire schuldvorderingen ten
belope van het kadastraal inkomen van
de onroerende goederen, van de belastbare inkomsten slechts mogen worden
afgetrokken in de mate waarin zij in het
batig saldo van het beschouwd hoek- of
rekeningjaar terug voorkomen, dit wil
zeggen voor haar totaal bedrag vooraf
verminderd : a) met de daarop drukkende
financiiile lasten, b) met haar evenredig
aandeel in de algemene beheerskosten ... ;
Overwegende dat voor de toepassing
van § 4, letter a, § 5 van artikel 52 voornoemd, gewijzigd bij artikel I van de
wet van I3 juli I959, in lid I als regel
stelt dat de financiele lasten, verbonden
aan de sommen die de belastingplichtige
ontleend of in deposito of anderszins
ontvangen heeft, in mindering gebracht
worden van de reeds aangeslagen inkomsten in een mate overeenstemmend met
de verhouding tussen de waarde van de
bestanddelen die reeds aangeslagen en
krachtens § 3 al dan niet aftrekbare in-

komsten kunnen opbrengen, en de waarde
van de gezamenlijke activabestanddelen ;
Overwegende dat deze proportionele
regel van toepassing zou geweest zijn,
indien, ten deze, niet was bewezen, zoals
het arrest het vaststelt, dat de ontvangen
of ontleende bedragen door verweerster
gebruikt werden voor het uitgeven van
hypothecaire leningen ;
Overwegende dat, nu uit het arrest
blijkt dat de door verweerster in deposito
aangenomen of ontleende bedragen werden belegd in een bepaald activabestanddeel dat al dan niet reeds aangeslagen
inkomsten kon opbrengen, ten deze hypothecaire leningen, de op dit bepaald
activabestanddeel betrekking hebbende
financiiile lasten ermede in verband moeten worden gebracht krachtens lid 3 van
§ 5 van artikel 52; dat ten deze de financiiile lasten, welke door de interesten
van de deposito's en van de ontleningen
worden opgeleverd, dus in verband moeten gebracht worden met het activabestanddeel dat uit de hypothecaire leningen bestaat ;
Overwegende dat dit verband of dit
in mindering brengen op twee verschillende wijzen kan opgevat worden : dat
volgens de stelling van eiser de financiiile
lasten geheel moeten afgetrokken worden
van de reeds aangeslagen inkomsten, dit
is van de door verweerster ontvangen
interesten ten belope van het kadastraal
inkomen van de onroerende goederen ;
dat volgens de stelling van verweerster,
waarbij het bestreden arrest zich heef1;
aangesloten, de financiiile last en op de
gezamenlijke interesten van de hypothecaire leningen drukken en slechts van
de reeds aangeslagen of daarmee gelijkgestelde inkomsten km1nen .worden in
mindering gebracht in de verhouding
van dat reeds aangeslagen gedeelte van
de interesten tot het geheel ervan ;
Overwegende dat eiser zijn betoog
grondt op een regel die hij uit artikel 52,
§ 5, lid I, afleidt en waarvan het derde
lid van dezelfde paragraaf niet zou hebben afgeweken;
Overwegende dat, volg,,ns hem, die
regel gebiedt de financiele lasten die
overeenstemmen met de activabestanddelen welke reeds aangeslagen inkomsten
kmmen opbrengen, uitsluitend in mindering te brengen van de reeds aangeslagen en aftrekbare inkomsten, die door
deze activabestanddelen worden opgebracht, en verbiedt deze financiele lasten
in mindering te brengen van de niet reeds
aangeslagen inkomsten die door dezelfde
activabestanddelen worden opgebracht ;
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Overwegende dat lid 1 van § 5 van
artikel 52 een equatie uitdrukt die het
bij § 4 van hetzelfde artikel gestelde principe aanwendt in alle gevallen waarin de
belastingplichtige niet bewijst dat de
door hem ontleende of in deposito aangenomen sommen in een bepaald activabestanddeel werden belegd; dat volgens
die bepaling de financiele lasten van de
ontleningen en van de deposito's geacht
worden het gehele actief van de belastingplichtige te bezwaren en met een
bepaald activabestanddeel dat reeds
aangeslagen, al dan niet aftrekbare inkomsten opbrengt, slechts in verband te
komen in evenredigheid met de belangrijkheid van dit actief in verhouding tot
het gehele actief van de belastingplichtige;
Overwegende dat wanneer lid 3 van
§ 5 bepaalt dat, indien wordt aangetoond dat de sommen die de belastingplichtige ontleend of in deposito of
anderszins ontvangen heeft in een bepaald activabestanddeel werden belegd,
de :financiele lasten in verband worden
gebracht met dat activabestanddeel,
daarbij beoogd wordt dit bepaald activabestanddeel en de :financiele lasten die
het conditioneren in onderlinge betrekking te stellen ;
Overwegende dat het bepaalde activabestanddeel ten deze uit het bedrag van
de hypothecaire leningen bestaat, zodat,
krachtens de bepaling van lid 3, de :financiele lasten op de inkomsten van de
hypothecaire leningen drukken, zonder
dat er een onderscheid moet worden gemaakt tussen het gedeelte van deze inkomsten dat overeenstemt met het kadastraal inkomen van de gehypothekeerde onroerende goederen en het gedeelte dat het bedoelde kadastraal inkomen overschrijdt;
Overwegende dat lid 3, zoals lid 1, een
wijze van toepassing is van de algemene
regel door § 4 voorgeschreven en volgens
welke de reeds aangeslagen inkomsten
slechts mogen worden afgetrokken in de
mate waarin zij in het batig saldo van
het boekjaar terug voorkomen, dit wil
zeggen voor hem totaal bedrag, vooraf
verminderd met de « daarop drukkende >>
financiele lasten, wat grammaticaal betekent dat, om de aftrekbare reeds aangeslagen inkomsten te bepalen, van de
reeds aangeslagen inkomsten slechts het
gedeelte van de financiele lasten dat
erop betrekking heeft moet afgetrokken
worden;
Overwegende dat hieruit af te leiden
valt dat ten deze de :financiele lasten

verdeeld moeten worden tussen het gedeelte van de hypothecaire interesten,
dat beschouwd wordt als inkomsten die
reeds aangeslagen zijn ten belope van
het kadastraal inkomen van de gehypothekeerde onroerende goederen, en het
gedeelte van die interesten dat het bedrag van het bedoelde kadastraal inkomen overschrijdt;
Dat het middel naar recht faalt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
18 april 1967. - 2e kamer. - Voo1'·
zitter, H. Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter.- Ve1·slaggeve1·, H. Neven. - Gelijkluidende conclusie, H. Ganshof van der Meersch, eerste advocaatgeneraal.- Pleiters, HH. Van Leynseele
en DeBruyn.

2e

KAMER.-

18 april 1967,

1° BEWIJS.- BEWIJS

DOOR GESOHRIFT.
Drn,ECTE BELASTINGEN.- BEWIJS·
KRACHT VAl.__, DE AKTEN. STATUTEN
VAN EEN VERENIGING ZONDER WINST·
OOGMERK. AAREST DAT OP GROND
VAN EXTRINSIEKE GEGEVENS BESLIST
DAT IN DE STATUTEN VAN DEZE VERE·
NIGING NIETS VAN AARD IS TE LATEN
VERMOEDEN DAT ZIJ OPGERICHT IS MET
RET DOEL HANDELSBEDRIJVIGHEDEN
UIT TE OEFENEN. INTERPRETA TIE
MET DE TERMEN VAN DE STATUTEN
VERENIGBAAR. GEEN MISKENNING
VAN DE BEWIJSKRACHT ERVAN.

2° BEWIJS.- BEWIJS DOOR

GESCHRIFT.
DIRECTE BELASTINGEN,- BEWIJS·
KRACHT VAN DE AKTEN. MIDDEL
BEWERENDE DAT DE BESTREDEN BE·
SLISSING DE BEWIJSKRACHT VAN EEN
BEPAALDE AKTE MISKENT. BESLIS·
SING WELKE NIET OP DEZE AKTE
STEUNT. MIDDEL DAT FEITELIJKE
GRONDSLAG MIST.

3° BEWIJS.

BEWIJS DOOR GESCHRIFT.
DIREOTE BELASTINGEN.- BEWIJS·
KRACHT VAN DE AKTEN. STATUTEN
VAN EEN VERENIGING ZONDER WINST·
OOGMERK. BEZOLDIGING VAN EEN
VENNOOT DIE IN DEZE VENNOOTSCHAP
DE FUNCTIES VAN ADMINISTRATEUR EN
VAN DIRECTEUR UITOEFENT.- BESLIS·
SING VOLGENS WELKE DEZE VERGOE·
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DING DE BEZOLDIGING VAN ZIJN BEDRIJVIGHEID ALS DIREOTEUR IS. INTERPRETATIE VERENIGBAAR MET DE
TERMEN VAN DE STATUTEN DER VERE·
NIGING. GEEN lVIISKENNING VAN DE
BEWIJSKRAOHT ERVAN.

1° De bewijskracht van de statuten van
een vereniging zoncle1· winstoogme1·k
wo1·clt niet mislcencl clam· het ar1·est, dat,
zonde1· van clie statuten een ~titlegging
te geven die met cle termen e1•van onve~·e
nigbaa?' is, bij het beoonlelen van cle
elementen van cle zctalc, beslist clat, wijl
niets in cle statuten van cle ve~·eniging
van die acwcl is clctt het laat ve?·oncle?·stellen clat zij opge1·icht wercl met het cloel
een hctndelsbed1•ijvigheid ttit te oefenen,
cle ve1·eniging het vm·wezenl~jlcen van een
onbaatz~tchtig cloel van ctlgemeen n~tt
beoogcl heeft (1).
2° Mist feitelijke
bewe1·encle clctt de
bewijskmcht van
lcent, wctnnee?' de
niet steunt (2).

gmndslctg hei middel
bestreclen beslissing de
een bepaalcle akte misbeslissing op cleze alcte

3° De bewijslcracht van sommige bepalingen van cle statuten van een vereniging
zonae?' winstoogme?·lc wonlt niet geschonclen door cle rechter clie, steunencle op
feitelij lee gegevens die hij soevm·ein beoonleelt, beslist clat n~t door het cum~t
leren vctn cle functies van administ?·ateur en van cli1·ecteur cle persoon met
cleze clubbele hoedanigheicl belcleed niet
onttmlclcen is aan het gezctg, het bestttur
en het toezicht wellce de ?'aad van beheer,
orgaan van cle vennootschap, collegiaal
op die persoon uitoefent, met bet?·ekking
tot zijn becl1·ijvigheicl van clirecteu?', cle
hem toegekencle vergoeclingen cle bezolcliging van zijn becb·ijvigheicl als clirecte~w
ttitmalcen, wannee1· cleze interp1·etatie van
cle bepalingen vctn cle stat·uten met cle
termen ervan niet onve1·enigbaar is (3).
(BELGISOHE STAAT, MINISTER VAN FINANOIEN, T. VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK « FIDUOIA ll EN DEPRET.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 5 februari 1965 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
(1) Cass., 14 oktober 1966, sttp1·a, biz. 204;
raadpl. cass., 1 juni 1965 (Bull. en PAsrc., 1965,
I, 1065).

I. In zover de voorziening gericht is
tegen het gedeelte van het arrest met
betrekking tot de vereniging zondei'
winstoogmerk '' Fiducia ,, verweerster :
Over het middel afgeleid uit de schellding van de artikelen 97, 112 van de
Grondwet, 1319 tot 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 1, 2 van de wet van 15 december 1872 houdende de titels I tot IV
van het vVetboek van koophandel, gewijzigd bij de artikelen 1 en 2 van de
wet van 3 j"Llii 1956, 25, § 1, en 31, § 1,
van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij het besluit
van de Regent van 15 januari 1948,
cloorclat, na te hebben vastgesteld dat de
vereniging zonder winstoogmerk « Fiducia " tot doel heeft « in naam en voor
rekening van de leden en van de aangeslotenen, al of een gedeelte van de
formaliteiten te vervullen opgelegd door
de fiscale wetten, bijvoorbeeld jaarlijkse
aangifte van de inkomsten, indienen en
verdedigen van de bezwaarschriften,
houden der boekhouding, enz., alsmede
al wat daarmede verband houdt of nuttig
kan zijn tot het bereiken van het sociaal
doel ,, dat, volgens artikel 25 van haar
standregelen, de inkomsten van die vereniging samengesteld worden door gebeurlijke toelagen, giften en interest op
geplaatste gelden, alsook door bijdragen
betaald door de leden en aangeslotenen
van de vereniging die hetzij op proportionele voet, hetzij forfaitair worden
berekend en bestemd zijn tot het dekken
van de administratiekosten van verweerster en dat de genaamden Depret en
Dewit, respectievelijk beheerder-directeur en afgevaardigde-beheerder van de
vereniging, de eerste op geringe wijze,
de tweede op aanzienlijke wijze, toekenningen van verweerster ontvangen hebben als vergelding voor de diensten die
zij aan de vereniging gepresteerd hebben,
het bestreden arrest beslist dat verweerster niet in de bedrijfsbelasting belastbaar
is daar « niets in haar standregelen van
die aard is dat het laat veronderstellen
dat zij opgericht werd met het doel handelsbedrijvigheden uit te oefenen lijkende
op deze gedreven door een fiduciaire "
en dat << de administratie niet bewijst
dat de juridische vorm aan de vereniging
gegeven slechts een mom uitmaakt van
aard om een zakenkantoor te verbergen ,,
(2) Cass., 25 oktober en 12 december 1966,
sup1·a, biz. 274 en 460.
(3) Raadpl. cass., 16 februari 1966 (Bull. en
PAsrc., 1966, I, 786).
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en deze beslissing op de volgende motieven stetmt : het doel van de vereniging
kan een algemeen nut dienen zoals het
geval is voor de bedrijfsgroeperingen en
de sociale secretariaten ; het bedrag
der ge'inde bijdragen wijst niet op vereisten tegenover de aangeslotenen die de
grenzen van het verwezenlijken van het
onbaatzuchtig doel zouden overschrijden
of een winstoogmerk aan het licht zouden
brengen ; het is aan een vereniging
zonder winstoogmerk niet verboden onrechtstreeks stoffelijke voordelen aan
haar leden te verlenen en bezoldigd personeel in haar dienst te hebben, indien
de gepresteerde diensten en de beloning
ervan nodig zijn tot het verwezenlijken
van het onbaatzuchtig doel, en het is
haar evenmin verboden deze werkzaamheden aan haar leden toe te vertrouwen,
terw~jl, ee1·ste onde1·deel, deze beslissing
onverenigbaar is met de termen van de
artikelen 1 en 25 van de aan het hof van
beroep voorgelegde statuten van de verenig:in,g zonder winstoogmerk « Fiducia »
en strijdig is met de niet betwiste vaststellingen van de beslissing van 30 september 1959 van de directeur der belastingen (schending van de artikelen 1319
tot 1322 van het Burgerlijk Wetboek) en
daarenboven in tegenspraak is met de
eigen vaststellingen van het hof van
beroep (schending van artikel 97 van de
Grondwet); tweede onderdeel, het arrest niet zonder de artikelen 1 en 2
van de wet van 15 december 1872, gewijzigd bij de artikelen 1 en 2 van de
wet van 3 juli 1956, te schenden, het
karakter van een onderneming van zaakwaarneming heeft kunnen ontzeggen aan
een vereniging die, zoals de vereniging
zonder winstoogmerk « Fiducia », haar
diensten aanbiedt aan het publiek om,
tegen beloning, bepaalde prestaties voor
derden te verrichten ; derde onderdeel,
krachtens de artikelen 25, § 1, en 31,
§ 1, van de gecoi:irdineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, de
inkomsten van welkdanige handelsbedrijvigheid of van een winstgevende betrekking met handelskarakter, in hoofde
van de genieter, aan de bech·ijfsbelasting
onderhevig zijn en het arrest voormelde
wetsbepalingen, alsmede artikel 112 van
de Grondwet heeft geschonden door een
niet wettelijk voorgeschreven vrijstelling
te verlenen ten aanzien van de inkomsten
die de vereniging zonder winstoogmerk
<< Fiducia >> uit een dergelijke bedrijvigheid heeft getrokken ; vier·de onderdeel,
het arrest geen of alleszins een onvoldoend antwoord verstrekt op de con-

clusie van de Belgische Staat, in zover
daarin werd betoogd dat de bedrijvigheid
van verweerster een onderneming van
zaakwaarneming is in de zin van artikel 2
van de wet van 15 december 1872, gewijzigd bij artikel 2 van de wet van
3 juli 1956, en de daaruit voortspruitende
in.komsten derhalve aan de bedrijfsbelasting onderhevig zijn (schending van artikel 97 van de Grondwet); vijfde onderdeel, het eerste der motieven waarop
het arrest zijn beslissing stetmt, namelijk
dat << het doel van de vereniging zonder
winstoogmerk << Fiducia » tot een algemeen nut kan dienen zoals dat het geval
is voor de bedrijfsgroeperingen en de
sociale secretariaten », ten dele van louter
conjectm·ele aard is en, voor het overige,
een niet nader verantwoorde vergelijking
inhoudt met verenigingen waarvoor evenmin een wettelijke belastingvrijstelling
is voorzien, zodat het motief in zijn geheel ondoeltreffend is (schending van
artikel 97 van de Grondwet) :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat uit de redenen van
het arrest blijkt dat het hof van beroep,
bij het beoordelen van de elementeJl van
de zaak, in feite beslist dat verweerster,
welke als vereniging zonder winstoogmerk werd opgericht, het verwezenlijken
van een onbaatzuchtig doel van algemeen
nut beoogd heeft ;
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat niets in de statuten van verweerster
van die aard is dat het laat veronderstellen dat zij opgericht werd met het
doel een handelsbedrijvigheid uit te oefenen, en dat de administratie niet bewijst dat de aan << Fiducia » gegeven
jm·idische vorm slechts een mom uitmaakt om een zakenkantoor te verbergen;
Dat die vaststelling met de bewoordingen van de artikelen 1 en 5 van de
statuten van de vereniging niet onverenigbaar is;
Overwegende dat het arrest de bewoordingen van artikel 1, § 1, van bedoelde statuten overneemt en artikel 25
ontleedt volgens hetwelk de inkomsten
van verweerster samengesteld worden
door : 1° de bijdragen die bestemd zijn
tot het dekken van de administratiekosten, bijdragen waarvan het bedrag en
de modaliteiten door een reglement van
de beheerraad vastgesteld worden; 2° gebeurlijke toelagen, giften en interest van
belegde gelden en alle andere inkomsten,
terwijl de vereniging nog een provisie
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kan innen tot het dekken van de kosten
van haar tussenkomst, provisie welke
op de persoonlijke rekening van de !eden
en aangeslotenen van de vereniging
wordt gebracht ;
Dat indien zodanige bepalingen in
voorkomend geval voor de handelsbedrijvigheid van een zakenkantoor kunnen
gelden en zo de bij artikel 1 bepaalde
bedrijvigheid kan uitgeoefend worden
met het oog op de bezoldiging welke zij
medebrengt, en aldus tot een winstoogmerk kan strekken, daaruit nochtans niet
voortvloeit dat hem inlassing in de statuten van de vereniging volstaat om de
door de vereniging uitgeoefende bedrijvigheden als daden van koophandel te
doen uitschijnen en om aan bedoelde
vereniging de hoedanigheid van handelaarster te verlenen ;
Overwegende dat het arrest zorgvuldig
erop wijst, zonder dat hierdoor enige
tegenstrijdigheid in de motieven ontstaat, enerzijds, dat niets in de door verweerster voorgelegde rekeningen aanduidt dat de ge1nde fondsen_ tot een andere bestemming dan het dekken van de
administratiekosten zouden aangewend
zijn, en anderzijds, dat het bedrag van
die inningen niet wijst op eisen tegenover
de aangeslotenen die de perken van de
verwezenlijking van het door de vereniging beoogd onbaatzuchtig doe! zouden
overschrijden of een winstoogmerk aan
het licht zouden brengen;
Dat het arrest, daarenboven, door
overwegingen waartegen het middel niet
opkomt, de opwerping verwerpt welke de
administratie wilde afleiden uit de omstandigheid dat verweerster reserves mag
aanleggen, waarover zij in geval van
ontbinding vrijelijk mag beschikken;
Overwegende dat het arrest, dat geenszins op de beslissing van de directeur
steunt en aan die beslissing geen vaststelling toeschrijft welke deze niet inhoudt, de bewijskracht ervan niet miskent;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat dit onderdeel van
het middel hierop stmmt dat verweerster
haar diensten aan het publiek zou aanbieden;
Overwegende dat -die aanvoering geen
steun vindt in de bestreden beslissing,
noch in de procedurestukken waarop het
Hof vermag acht te slaan ;
Over het derde onderdeel :
Overwegende dat uit het antwoord

op het eerste onderdeel van het middel
blijkt, dat het arrest vaststelt dat de
inkomsten van verweerster geen winsten
van een handelsbedrijvigheid zijn, noch
uit de opbrengsten van een winstgevende
betrekking met een handelskarakter
voortkomen ; dat het arrest daaruit wettelijk heeft kunnen afleiden dat deze
winsten, die niet behoren tot die welke
bij artikel 25, § 1, van de gecoordineerde
wetten vermeld worden, niet door de
bedrijfsbelasting getroffen worden ;
Over het vierde onderdeel :
Overwegende dat het arrest, op de
conclusie van eiser, volgens welke uit de
statuten van verweerster blijkt dat zij
geenszins een doe! van liefdadigheid,
noch een hoger moreel doe!, lJoch een
doe! van algemeen nut nastreeft, doch
integendeel een exploitatie in stand houdt
die eigen is aan een zakenkantoor, antwoordt dat niets in de statuten laat
veronderstellen dat de vereniging opgericht werd met het doe! een handelsbedrijvigheid uit te oefenen en nader bepaalt dat het doe! zoals dit uit de statuten
blijkt tot algemeen nut kan dienen ;
Overwegende dat het arrest, op de
conclusie volgens welke de zakenkantoren
bedoeld bij de wet van 15 december 1872,
die zijn welke hun diensten aan het publiek aanbieden om, tegen een salaris,
de zaken van een derde te behartigen,
antwoordt dat de administratie niet bewijst dat de juridische vorm van vereniging zonder winstoogmerk, die aan verweerster gegeven werd, slechts een mom
uitmaakt waardoor een zakenkantoor
wordt verborgen waarvan de diensten
aan het publiek worden aangeboden;
Overwegende dat op de conclusie valgens welke het uitoefenen van een handelsbedrijf, dit is een bedrijf dat valt
onder toepassing van de artikelen 1 tot 3
van de wet van 15 december 1872, juris
tantum wordt vermoed gepaard te gaan
n1et een winstoogmerk, en op de conclusie
volgens welke steeds belastbaar zijn de
inkomsten van een vereniging zonder
winstoogmerk waarvan de enige activiteit bestaat in het uitvoeren van handelsverrichtingen of die uitsluitend uit winstbejag handelt, het arrest antwoordt dat
verweerster niet opgericht werd om een
handelsbedrijvigheid te hebben en dat
de vereniging enkel haar onbaatzuchtig
doe! nastreeft ;
Overwegende dat het arrest, op de
conclusie volgens welke de juridische
vorm van vereniging zonder winstoogmerk niet ipso facto de belastingvrijstel-
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ling van de rechtspersoon inhoudt en
dat een dergelijke vereniging, zonder
dit karakter te verliezen, bepaalde verrichtingen kan stellen die medebrengen
dat deze vereniging in de bedrijfsbelasting
belastbaar wordt, antwoordt dat verweerster een onbaatzuchtig doel nastreeft
en geen bedrijvigheid heeft welke door
de bedrijfsbelasting getroffen winsten
opbrengt;
Over het vijfde onderdeel :
Overwegende dat de gecritiseerde reden
een gepast antwoord uitmaakt op de
conclusie van eiser waarbij aangevoerd
wordt dat de statnten van verweerster
het uitoefenen van een bedrijvigheid
met winstoogmerk impliceren ;
Dat geen onderdeel van het middel
kan aangenomen worden ;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen het gedeelte van het arrest met
betrekking tot verweerder Depret :
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet, 1319 tot 1322 van het Burgerlijk
W etboek, 25 en 35, § 4, van de wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij het besluit van de Regent
van 15 januari 1948, dooTdat het bestreden arrest beslist dat, blijkens de omstandigheden van de zaak, Depret in
dienst was van de vereniging zonder
winstoogmerk « Fiducia " en dat de hem
door deze laatste wegens zijn prestaties
toegekende vergoedingen dienen te worden belast als bezoldigingen van een
bediende op grond van artikel 25, § 1, 2°,
van voormelde gecoordineerde wetten,
en doo1·dat het arrest, om die beslissing
te motiveren, verwijst naar zijn uitspraak
ten aanzien van het beroep ingediend
door de vereniging, terwijl, ee1·ste ondrwdeel, deze beslissing op het beroep van
Depret onverenigbaar is met de niet
bestreden vaststellingen van de beslissing
van 19 oktober 1959, van de directeur
van de belastingen volgens welke Depret,
bij de stichting van de vereniging zonder
winstoogmerk « Fiducia ,, tot lid van de
beheerraad werd aangesteld en benoemd
tot beheerder-directeur, noch met de
artikelen 5, 9, 13, 17 en 32 van de aan
het hof van beroep voorgelegde statuten
van de vereniging, waaruit blijkt dat de
bevoegdheden welke aan Depret in zijn
hoedanigheid van beheerder werden toegekend, niet die zijn van een bediende
maar wel die van een leidende personaliteit (schending van de artikelen 1319 tot
1322 van hetBurgerlijk Wetboek); tweede

ondet·deel, de bezoldigingen door Depret
genoten in hoedanigheid van beheerderdirecteur van de vereniging « Fiducia "
niet kunnen worden ingedeeld bij die
bedoeld bij artikel 25, § l, 2°, van de
gecoordineerde wetten betreffende de
inkomsten belastingen, daar lid a van
deze wetsbepaling het bestaan veronderstelt van een band van ondergeschiktheid
tussen de belastingplichtige en degene
die zijn diensten gebruikt, wat ter zake
niet het geval is, en lid b van dezelfde
wetsbepaling enkel de bezoldigingen bedoelt van de beheerders, commissarissen,
vereffenaars en andere personen die soortgelijke ambten vervullen in vennootschappen op. aandelen en dus niet de
bezoldigingen van de beheerder-directeur
van een vereniging opgericht onder de
vorm van een vereniging zonder winstoogmerk; de1·de ondeTdeel, de verwijzing
naar de uitspraak nopens het beroep
ingediend door de vereniging « Fiducia "
niet dienend is, vermits deze beslissing
ten onrechte aan bedoelde vereniging
het karakter van een handelsonderneming heeft ontzegd (schending van artikel 97 van de Grondwet) :
Over het eerste en tweede onderdeel :
Overwegende dat de beslissing volgens
welke verweerder in dienst was van de
vereniging zonder winstoogmerk « Fiducia ll en de hem door deze laatste toegekende vergoedingen als bezoldigingen
van een bediende dienen beschouwd te
worden niet onverenigbaar is met de
vaststelling dat verweerder, die als lid
van de beheerraad was verkozen, administrateur-directeur was benoemd, noch
met de bepalingen van de statuten waarnaar het middel verwijst;
Dat, volgens de statuten van de vereniging, de beheerraad uit ten minste vijf
leden bestaat, dat dit maatschappelijk
orgaan inzonderheid bevoegd is om de
directem· en de bedienden te benoemen,
om de wedde en de bevoegdheden van
die aangestelden te bepalen en dat het
de beheerraad toegelaten is het dagelijks
beheer aan een directeur op te dragen,
zonder dat hem het verbod is opgelegd
een van zijn leden tot die bediening te
benoemen;
Dat, door het cumuleren van de functies van administrateur en directeur, de
persoon met deze dubbele hoedanigheid
bekleed niet onttrokken is aan het gezag,
het bestuur en het toezicht welke de beheerraad, orgaan van de vmmootschap,
collegiaal op die persoon uitoefent, met
betrekking tot zijn bedrijvigheid van
directeur of voor het uitoefenen waarvan
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hij desgevallend een andere administrateur benoemt ;
Overwegende dat het arrest derhalve
uit de elementen van de zaak wettelijk
heeft kunnen afieiden dat de aan verweerder toegekende vergoedingen de
bezoldiging van zijn bedrijvigheid als
directeur uitmaakten ;
Dat een dergelijke bezoldiging die is
welke bepaald is bij artikel 25, § 1, 2°,
a, van de gecoordineerde wetten ;
Dat geen van die onderdelen van het
mid del kan aangenomen worden;

VAN DE ADMINISTRATIE OM OPHELDE·
RINGEN. GEBREK AAN ANTWOORD.
GEBREK AAN GEGRONDE REDENEN.
SOEVEREINE BEOORDELING IN FEITE
DOOR DE REOHTER.

3°

Over het derde onderdeel :
Overwegende dat dit onderdeel van
het middel uitgaat van de· veronderstelling dat het bestreden arrest de tegenover
de verweerster uitgesproken beslissing
niet wettelijk verantwoord heeft ;
Overwegende dat ingevolge het verwerpen van de tegen die beslissing ingestelde voorziening de in dit onderdeel
van het middel opgeworpen grief zonder
grond is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
18 april I967. - 2e kamer. - Vom·zittm·, H. van Beirs, voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Neveu. Gelijkluidende
conclusie, H. Charles, advocaat-generaal.
Pleite1-s, HH. Van Leynseele en
Bayart.

Ie

1°

KA!VIER.-

21 april 1967.

4°

INKOMSTENBELASTINGEN.
RAMING VAN DE BELASTBARE GROND·
SLAG DOOR VERGELIJKING MET SOORT·
GELIJKE
BELASTINGSOHULDIGEN.
FORFAITAIRE BELASTINGGRONDSLAGEN
VASTGESTELD IN GEMEEN OVERLEG MET
DE BEDRIJFSGROEPERING VAN DE LAND·
BOUWERS. GRONDSLAGEN VASTGE·
STELD MET INAOHTNEMING VAN DE
GEMIDDELDE KWALITEIT VAN DE GRON·
DEN VAN DE STREEK.

5°

INKOMSTENBELASTIN GEN.
RAMING VAN DE BELASTBARE GROND·
SLAG DOOR VERGELIJKING MET SOORT·
GELIJKE
BELASTINGSOHULDIGEN.
FORFAITAIRE GRONDSLAGEN VASTGE·
STELD IN GEMEEN OVERLEG MET DE
BELANGHEBBENDE
BEDRIJFSGROEPE·
RINGEN. GRONDSLAGEN WAARVAN
SLEOHTS RAN WORDEN AFGEZIEN ZO
DE
BELASTINGSOHULDIGE
POSITIEVE
EN OONTROLEERBARE GEGEVENS VOOR·
BRENGT W AARUIT UITZONDERLIJKE EX·
PLOITATIEOMSTANDIGHEDEN BLIJKEN.

INKOMSTENBELASTINGEN.
AANSLAG VAN AMBTSWEGE.- BELAS·
TIN'GPLIOHTIGE DIE GEDURENDE MEER
DAN TWINTIG DAGEN EN ZONDER GE·
GRONDE REDENEN NALAAT DE DOOR
DE ADMINISTRATIE GEVRAAGDE OPHEL·
DERINGEN BETREFFENDE ZIJN AAN •
c+IFTE TE VERSTREKKEN.- WETTELIJK
VAN AMBTSWEGE GEVESTIGDE AANSLAG.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
RAMING VAN DE BELASTBARE GROND·
SLAG DOOR VERGELIJKING MET SOORT·
GELIJKE
BELASTINGSOHULDIGEN.
FORFAITAIRE BELASTINGGRONDSLAGEN
VASTGESTELD IN GEMEEN OVERLEG
MET DE BELANGHEBBENDE BEDRIJFS·
GROEPERINGEN.- BIJZONDER BEWIJS·
MIDDEL DAT DE ADMINISTRATIE MAG
TOEPASSEN BIJ GEBREKE VAN BEWIJS·
KRAOHTIGE GEGEVENS.

INKOMSTENBELASTIN GEN.
AANSLAG VAN AMBTSWEGE. c+IFTE IN DE BELASTINGEN. -

AAN·
VRAAG

(1) Cass., 15 januari 1963 (Bull. en PAsrc.,
1963, I, 570) en 22 november 1966, supm,
blz. 394.

I 0 W anneer een belastingplichtige gedu-

1"ende meer dan twintig dagen en zoncler
geg1·onde 1•edenen nalaat de gevraagde
ophelderingen bet1·etfende zijn aangifte
te ve1·strekken, mag de administratie
van ambtswege de aanslag vestigen (1).
(Gecoordineerde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen van I5 januari
I948, art. 55, § I, lid 3, en 56 [2].)
2° De rechter beoo1·deelt soeverein in feite
of de belastingplichtige gegronde redenen
heeft om na te laten de door de admi-

(2) Thans Wetboek van de inkomstenbelastingen, artikelen 222, 224 en 256.

_]-.

-

1015-

nistmtie gevraagde ophelde1·ingen betTefjende zijn aangifte te ve1·strekken (1).
3a Bestaan eT geen bewijskrachtige gege-

vens dan lean de administ1·atie de belastbaTe inkomsten van de belastingplichtige
vaststellen, bij toepassing van het biJ'zonde?· bij a1·tikel 28 van de gecoih·dinee1·de
wetten bet1·efjende de inkomstenbelastingen voo1·gesclu·even bewijsmiddel (2),
dom· veTgelijking met de nm·male winsten
van soo1·tgelijlce belastingschttldigen en
vooml doo?' middel van de fo1·jaitai1·e
belastingg1·ondslagen vastgesteld in gemeen ove?'leg met de belanghebbende
bed?·ijfsgToepe?·ingen (3).
4o Bij de vaststelling van de fo1·/aitai1·e

g1·ondslagen bedoeld bij a1·tilcel 28 van
de gecooTdinee?·de wetten betTefjende de
inlcomstenbelastingen, die moeten dienen
tot het bepalen van de belastbaTe inkomsten van de landbmtwe1·s, wm·dt Telcening
gehouden met de gemiddelde kwaliteit
van de g1•ond van de stTeek (4).
5° Het hof van be1·oep lean enkel afwijlcen
van de jo?·jaitai1·e g1·ondslagen die overeenlcomstig artikel 28 van de gecoonlinee?·de wetten betreffencle de inkomstenbelastingen (5) vastgesteld zijn in gemeen
ove1·leg met de belanghebbende bed1·ijfsg1·oepe1'ingen, ingeval de belastingschuldige te?' bestrijding van de toepassing
ervan positieve en cont1·olee1·bare gegevens
vom·brengt waa1·uit ttitzondeTlijke exploitatieomstandigheden blijlcen (6).
(GALLOO, T. BELGISOHE STAAT,
MINISTER VAN FINANOI:EN.)

ARREST.

HET HOF; -· Gelet op het bestreden
arrest, op 27 januari 1965 door het Hof
van beroep te Gent gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 55, voornamelijk § 1, en 56
van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij besluit van
de Regent van 15 januari 1948, dom·dat
het bestreden arrest beslist dat de aanslagen van eiser terecht van ambtswege

(1) Raadpl. cass., 22 juni 1965 (Bull. en
PAsrc., 1965, I, 1154).
(2) en (5) Thans Wetboek van de inkomstenbelastingen, artikel 248, § 1.

gevestigd werden voor het dienstjaar
1960 om de reden : « dat rekwestrant,
(thans eiser) bij herhaalde vragen om inlichtingen, verzocht werd de juiste zaaiverdeling van het jaar 1959 op te geven en
een volledige winstafrekening op te rnaken voor dit jaar, dat hij naliet desaangaande gegevens te verstrekken, zodat
het bestuur genoodzaakt was de aanslag
van ambtswege te vestigen bij toepassing
van artikel 56 van voormelde wetten, dat
rekwestrant de onmogelijkheid tegenwerpt de gevraagde inlichtingen te verstrekken wegens de aard van zijn bedrijf
en de gewoonte in dergelijke exploitatie
forfaitaire barema's toe te passen; dat
ieder belastingplichtige ertoe gehouden
is zich in de mogelijkheid te stellen het
juiste bedrag van zijn inkomsten aan te
geven, en erover bewijskrachtige gegevens te verstrekken, zoniet zich van
ambtswege te zien belasten "• te1•wijl deze
overwegingen de toevlucht tot de aanslag
van ambtswege niet wettelijk rechtvaardigen, daar de weigering de inlichtingen
of de rechtvaardigingsstukken te geven
aan de administratie, die ze vraagt, de
aanslag van ambtswege niet toelaat wanneer de belastingplichtige die inlichtingen
en die stukken niet bezit, en het a joTtio1·i
zo is wanneer het gaat, zoals ten deze,
om een landbouwexploitatie die niet gehouden is een boekhouding te houden
noch de bescneiden die het voorwerp
hadden gemaakt van de aan eiser gerichte
vraag om inlichti:ngen :
Overwegende dat, luidens artikel 55,
§ 1, eerste lid, van de wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, gecoordineerd
bij besluit van de Regent van 15 januari
1948, de belastingplichtige kan worden
uitgenodigd mondelinge of schriftelijke
uitleggingen te verschaffen ;
Overwegende dat luidens lid 3 van
diezelfde paragraaf, wanneer de belastingplichtige, « behoudens wettige redenen "•
gedurende meer dan twintig dagen nalaat
de gevraagde ophelderingen te verstrekken, zijn aangifte als ongedaan wordt
beschouwd en hij wordt aangeslagen
overeenkomstig artikel 56, dit is door
vestiging van ambtswege van de belasting, op grond van het vermoede bedrag
van de belastbare inkomsten ;
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat eiser, aangezocht de juiste zaaiverde-

(3) en (4) Cass., 3 februari 1966 (Bull. en
PAsrc., 1966, I, 711).
(6) Cass., 3 februari 1966 (Bull. en PABIC.,
1966, I, 711).
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ling voor het jaar 1959 op te geven en
een volledige winstafrekening voor dit
jaar op te maken, naliet desaangaande
gegevens te verstrekken en dat hij als
reden daartoe opgaf de beweerde onmogelijkheid om de gevraagde inlichtingen
te verstrekken '' wegens de aard van zijn
bedrijf en de gewoonte in dergelijke exploitatie forfaitaire barema's toe te passen>>;

Overwegende dat het arrest beslist
dat ieder belastingplichtige ertoe gehouden is " zich in de mogelijkheid te stellen
het juiste bedrag van zijn inkomsten aan
te geven en erover bewijskrachtige gegevens te verstrekken, zoniet zich van
ambtswege te zien belasten >> ;
Overwegende dat het arrest zodoende
te kennen geeft dat het weigert de door
eiser opgegeven reden te beschouwen als
voor eiser een werkelijke onmogelijkheid
uitmakend om de gevraagde inlichtingen
te verstrekken en dienvolgens als een
overeenkomstig artikel 55, § 1, lid 3,
« wettige reden >> om ze niet te vcrstrekken;
Overwegende dat het hof van beroep
soeverein oordeelt of er voor de belastingplichtige " wettige redenen >> bestaan
om de gevraagde ophelderingen niet te
verstrekken ;
Overwegende dat het arrest, door te
beslissen dat eiser geen wettige reden
heeft doen gelden, aldus het verweer van
eiser passend beantwoordt en de aanslag van ambtswege wettelijk rechtvaardigt;
Overwegende dat het arrest eiser niet
verwijt te hebben nagelaten een boekhouding of bepaalde boekhoudkundige
bescheiden over te leggen ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 28 van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij besluit van de Regent van
15 januari 1948, doordat het bestreden
arrest beslist dat de inkomsten van de
landbouwexploitatie van eiser terecht
bepaald werden op grond van de forfaitaire barema's door de administratie
ingesteld voor de polderstreek, om de
redenen : a) voor het dienstjaar 1956 :
" dat de administratie gerechtigd was bij
gebrek aan bewijskrachtige gegevens toepassing te maken van artikel 28 van de
gecoordineerde wetten en het belastbaar
inkomen te bepalen naar dezelfde forfaitaire barema's mits die te nemen die voor-

zien waren voor de streek van rekwestrant; dat uit de circulaire van de Minister van :financien, van 15 september 1956,
blijkt dat voor het dienstjaar 1956 in
het gebied van de Moeren, de winstschaal
voor de polders diende toegepast te worden ; dat de aanslag op deze basis gebeurde, na bericht van wijziging van
28 november 1956 ; dat vanwege rekwestrant
geen
tegen bewijs
ingebracht
wordt >>; b) voor het dienstjaar 1959
" dat bedoelde taxatie verantwoord is bij
toepassing van artikel 28, eerste lid, dat
namelijk de andere landbouwers van de
Moeren, die het forfaitair barema voor
de polders aanvaard hebben, passende
vergelijkingstypes uitmaken, waarop mag
gesteund worden om bij vergelijkil'g hetzelfde barema op rekwestrant toe te passen ; dat het aan rekwestrant behoorde
het vereiste tegenbewijs in te brengen >> ;
c) voor het dienstjaar 1960 : " dat de
beslissing van de directeur de belastbare
grondslag aangenomen heeft welke blijkt
nit de barema's van het ministerie, spijt
de afwezigheid van akkoord nopens dit
exploitatiejaar vanwege de beroepsvereniging « De Belgische Boerenbond >> ; dat
nu deze barema's door de meerderheid
van de landbouwers aangenomen werden, zij kunnen gelden als een vergelijkingselement, zoals bepaald bij artikel 28
van de gecoordineerde wetten; dat de
algemene beschouwingen nopens de minderwaarde van de landerijen van rekwestrant niet gegrond zijn, zoals hierboven
werd aangetoond ; dat, namelijk, het
bewijs niet geleverd is dat hij in minder
gunstige omstandigheden dan de andere
landbouwers van deze gemeente, zijn
bedrijf uitgeoefend heeft >> ; te1·wijl, eerste
onderdeel, door een schending voornamelijk van artikel 97 van de Grondwet, deze
overwegingen, noch de andere beschouwingen van het arrest, een passend antwoord zijn op de conclusie van eiser die
nauwkeurige en omstandige middelen in
rechte en in feite had laten gelden " ... >> ;
en, tweede onderdeel, ten overstaan van
de door eiser opgeworpen betwistingen,
de vaststellingen van het arrest geenszins
rechtvaardigen dat van artikel 28 van
de gecoordineerde wetten een wettelijke
toepassing gedaan werd, daar het niet
volstaat dat de vergelijking gemaakt
werd met de inkomsten aangegeven of
aanvaard door soortgelijke belastingplichtigen, doch dat zij moet gedaan
worden met de normale inkomsten van
gezegde belastingplichtigen, hetgeen het
arrest ten deze niet vaststelt (schending
van alle aangeduide wetsbepalingen) :
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Overwegende dat eiser tot staving van
zijn stelling, luidens welke de administratie niet gerechtigd was de forfaitaire
barema's voor de polders op zijn exploitatie toe te passen, in zijn onder littera a
van het eerste onderdeel aangehaalde
conclusie aanvoerde dat de forfaitaire
grondslagen van taxatie niet per landbouwstreek moeten worden vastgesteld
en dat er voor de gemeente De Moeren
geen enkele in gemeen overleg met een
werkelijk belanghebbende bedrijfsgroepering vastgestelde forfaitaire taxatiegrondslag bestond, dat integendeel van
de forfaitaire taxatiegrondslag moet worden afgeweken en rekening moet worden
gehouden met de bijzondere eigenschappen van bepaalde in die streken gelegen
gronden, wanneer, zoals dit voor de
Moerstreek ten opzichte van de polderstreek, en meer bepaald voor de minderwaardige gronden van eiser het geval is,
uitzonder1ijke exploitatievoorwaarden bestaan;
Overwegende dat het arrest tot staving
van zijn beslissing, luidens welke de administratie terecht toepassing maakt van
het forfaitaire barema voor de polders,
en eiser op geen afwijkende winstberekening kan aanspraak maken, vaststelt dat
de gronden van eiser gelegen zijn in twee
gemeenten die bij koninklijk besluit gerangschikt zijn in de landbouwstreek
van de polders, en dat het verslag 't J onck
enkel betoogt dat het hier een " minderwaardige " poldergrond betreft en dit
geen aanleiding is om deze gronden als
duingrond te beschouwen;
Overwegende dat het arrest verder
erop wijst dat, zo eiser uit het verslag
't J onck, volgens hetwelk zijn gronden
slechts een waarde van 70 t. h. hebben
ten opzichte van de beste gronden van
de Moeren, afleidt dat zijn exploitatie
in dezelfde voorwaarden geschiedt als de
hofstede Torreele en dus de aldaar toegepaste taxatie op grond van 50 t. h.
duinland en 50 t. h. zandleemstreek moet
genieten, ditzelfde verslag aan de gronden van eiser nog steeds een gemiddelde
toekent van 70 t. h. tegenover de " beste "
gronden uit de Moeren, zodat het door
de administratie aangenomen barema,
dat ook een "gemiddelde >> opbrengst
beoogt, toepasselijk blijft, dat eiser het
bewijs niet levert dat hij zijn bedrijf in
minder gunstige omstandigheden dan
de andere landbouwers van de gemeente
heeft uitgeoefend ;
Overwegende dat het arrest zodoende
voormelde onder littera a aangehaalde
conclusie van eiser passend beantwoordt ;

Overwegende dat de overige beschouwingen die eiser aldaar ontwikkelde,
slechts argumenten zijn die hij tot staving van hogervermeld verweer uiteenzet, en waarop het arrest, nu het geen
afzonderlijke middelen waren, niet afzonderlijk hoefde te antwoorden ;
Overwegende dat het onder littera b
van het eerste onderdeel aangehaalde
verweer van eiser hierin bestond dat de
omstandigheid dat de andere landbouwers van de gemeenten De Moeren en
Adinkerke het forfaitaire barema voor
de polderstreek hadden aanvaard, de
administratie niet toeliet dit barema te
beschouwen als de uitdrukking van de
inkomsten van soortgelijke belastingplichtigen, vermits de gronden van de
Moeren in het algemeen minder waard
zijn dan die van de andere polders en die
barema's, die slechts uit lijdzaamheid
door die landbouwers waren aanvaard,
derhalve geen normale winsten dekten ;
Overwegende dat hierboven werd aangetoond dat het arrest, aan de hand van
passende beschouwingen, het verweer
dat nit de minderwaarde, hetzij van de
gronden van eiser, hetzij van de gronden
van de Moerstreek in het algemeen,
wordt getrokken, heeft beantwoord ;
Overwegende dat deze beschouwingen
van het arrest ook de onder b aangehaalde
conclusie van eiser passend beantwoorden;
Dat zij tevens inhonden dat de gevallen
van de andere landbonwers nit de Moerstreek, die ook de barema's van de polderstreek hebben aanvaard, geva.llen zijn
die normale winsten van soortgelijlw
belastingplichtigen vertegenwoordigen,
zodat het arrest een jniste toepassing
heeft gemaakt van artikel 28 van de
wetten betreffende de inkomstenbelastingen;
Dat geen van de onderdelen van het
middel kan worden aangenomen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
21 april 1967. - 1e kamer. - Voorzitter, H. Belpaire, raadsheer waarnemend
voorzitter.- Verslaggever, H. de Vreese.
Gelifkluidende conclusie, H. Colard,
advocaat-generaal. - Pleite1·s, HH. Baltns (van de balie te Brnssel) en Van
Leynseele.
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KAMER.-

21 april 1967,

1°

INKOMSTENBELASTINGEN.
ExTRABELASTING. IN RET BUITENLAND BERAALDE INKOMSTEN EN AANGESLAGEN UIT ROOFDE VAN EEN BELAS·
TING DIE ANALOOG IS MET DE EXTRABELASTING. VERlliiNDERING VAN DE
EXTRABELASTING. GRENZEN.

2°

CASSATIEMIDDELEN. DIRECTE
BELASTINGEN.- MIDDEL DAT ONDERSCREIDEN GRIEVEN BEVAT. GESCRONDEN WETSBEPALINGEN DIE VOOR
ELKE GRIEF AFZONDERLIJK MOETEN
WORDEN VERMELD.

go

INKOMSTENBELASTINGEN.
EXTRABELASTING. DooR DE BELASTINGSCHULDIGE IN RET BUITENLAND
BETAALDE BELASTING UIT ROOFDE VAN
EEN BELASTING DIE ANALOOG IS MET
DE EXTRABELASTING. AFTREK VAN
DE EXTRABELASTING. TOEPASSELIJKE WISSELKOERS DOOR DE WET
NIET VASTGESTELD. BEREKENING
VAN DE AFTREKBARE SOM. SOEVEREINE BEOORDELING DOOR RET ROF
VAN BEROEP.

1° Et• blijkt uit de tekst van a?·tikel13, § 4,
lid 1, van de wet van 16 oktober 1945
tot invoering van een ext?·abelasting op
de in oo?'logstija behaalde exceptionele
inkomsten, winsten en baten, volgens
hetwelk de extrabelasting vm·bonclen aan
de in het buitenlanrl behaalde en aangeslagen belastbm·e inkomsten vet·rninde?'a
wordt rnet de sam, wellce de belastingschttldige bew~jst definitief in het buitenland op dezelfde inkomsten te hebben
betaald, uit hoofde van een belasting
analoog met die gevestigd bij deze wet,
dat de ajtrelc nooit rneer mag belopen
dan het gedeelte van de extrabelasting
dat pt·opo?·tioneel bett·elcking heeft op de
in het buitenland behaalde en aangeslagen inkomsten.
2° Inzake di1·ecte belastingen moet het
cassatiernicldel dat oncle?'scheiden grieven
naar vo1·en brengt voo?' ellce grief afzonderlijk de geschonden wetsbepalingen

(1) Oass., 11 mei 1965 (Bull. en PAsrc.,
1965, I, 967).
{2) Raadpl. cass., 18 januari 1955 (A1"1".
Verbr., 1955, blz. 384).
{3) Bull. en PASIC., 1964, I, 162.

aanduirlen (1). (Wetten van 6 september 1895, art. 14, en 2g juli 195g, art. 1.)
go De wet van 16 olctobe?' 1945 tot invoe1·ing
van een extt·abelasting op de in oorlogstijd behaalde exceptionele inkornsten,
winsten en baten bepaalt ae wisselkoe?"S
niet waaraan rnoet worden berelcencl de
dam· de belastingschulrlige in het buitenland betaalde belasting uit hoofde van
een belasting die analoog is rnet rle
extrabelasting; rle 1·echter beom·cleelt soeve?·ein in feite de berelceningswijze van
de sorn aie uit dien hoofcle van de ext?'abelasting lean worden afget?·okken (2).

(ERFGENAMEN LAMAIRE, T. BELGISCRE
STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN .)

ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 1 februari 1965 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen, uitspraak
doende als rechtscollege na verwijzing;
Gelet op het arrest op 15 oktober 196g
door het Hof gewezen (g);

I. vVat betreft de aanslag gevestigd
ten laste van de nalatenschap Floris Lamaire :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel1g, § 4, van de wet
van 16 oktober 1945 tot invoering van
een extrabelasting op de in oorlogstijd
behaalde exceptionele inkomsten, winsten en baten, doonlat, na eerst te hebben
vastgesteld dat op de in Frankrijk behaalde en aangeslagen inkomsten van
760.000 Franse frank
940.000 Franse
frank = 1. 700.000 Franse frank, er in
Frankrijk naar rato van 100 t. h. belaste
inkomsten voortvloeien :

+

1. 700.000 X 4.500.000 (werkel. belast)

5. 734.000 (totaal accres)
1,gg4,147 Franse frank, bet bestreden
arrest, bij toepassing van voormeld artike1, een som in mindering brengt van
l,gg4.147 Franse frank X 0,16107g9 =
214.896 Belgische frank, maar door enerzijds rekening te houden met een bedrag B, groot 780.g5o Belgische frank,
becijferd met inachtneming van de grandslag van de extrabelasting of g,205.828
Belgische frank, en het totaal van de
indicien of 4.g64.954 Belgische frank, en
anderzijds met een bedrag A, groot
3gg_342 Belgische frank, becijferd met
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inachtneming van de grondslag van de
totale accressen in Frankrijk of 5.734.000
Franse frank, en de werkelijk belaste
accressen of 4.500.000 Franse frank, bedoelde som van 214.896 Belgische frank
vermindert op 201.110 :frank, terwijl
artikel13, § 4, van de wet van 16 oktober
1945 bepaalt dat de extrabelasting verbonden aan de in het buitenland behaalde en aangeslagen belastbare inkomsten verminderd wordt met de som welke
de belastingplichtige bewijst definitief op
dezelfde inkomsten te hebben betaald,
zonder dat deze som, zoals het arrest
verkeerdelijk beslist heeft, nog eens mag
worden verminderd
Overwegende dat, in strijd met wat
het middel beweert, het arrest, bij
de berekening van de wegens dubbele
belasting in mindering te brengen som,
de door de eerste twee eiseressen in
Frankrijk op « dezelfde inkomsten n
betaalde som, hetzij 1.334.147 Franse
frank of 1.334.147 X 0,1610739
214.896 Belgische frank vermindert, door
die laatste som te vermenigvuldigen met
780.350 (B)
de verhouding van
omdat
833.842 (A)
het bedrag van de in Frankrijk naar rato
van 100 t. h. belaste inkomsten, te weten:
1.334.147 Franse frank of in Belgische
frank 1.334.147 X 62,50 t. h. = 833.842
(A) slechts ten belope van 780.350 (B)
in Belgie aan de extrabelasting onderworpen is;
Overwegende dat artikel 13, § 4, lid 1,
van de wet van 16 oktober 1945 bepa.alt:
« de extrabelasting verbonden aan de in
het buitenland behaalde en aangeslagen
belastbare inkomsten wordt verminderd
met de som welke de belastingsplichtige
bewijst definitief op dezelfde inkomsten
te hebben betaald uit hoofde van een
belasting analoog met die gevestigd bij
deze wet>>;
Overwegende dat uit die tekst, inzonderheid uit de bewoordingen : « De extrabelasting verbonden aan de in het buitenland behaalde en aangeslagen belastbare
inkomsten wordt verminderd met ... >>
blijkt dat de voorziene aftrek nooit meer
mag belopen dan het gedeelte van de
extrabelasting dat proportioneel betrekking heeft op de in het buitenland behaalde en· belaste inkomsten ;
Overwegende dat het middel niet kan
worden aangenomen ;

Gezien het tweede middel, afgeleid nit
de schending van de artikelen 97 van
de Grondwet, 13, § 4, van de wet van
16 oktober 1945 tot invoering van een
extrabelasting op de in oorlogstijd behaalde exceptionele inkomsten, winsten
en baten, 1351 en 1356 van het Burgerlijk W etboek, doordat het bestreden arrest
eerst erop wijst dat «de Belgische administratie van haar kant voor het berekenen van de belastbare basis gesteund
heeft op volgende elementen ... >>, waarvan voor de nalatenschap Floris Lamaire
de slotsom is : 3.535.828 frank, terwijl,
eerste onderdeel, het arrest verder voor
de, bij toepassing van artikel 13, § 4, van
de wet van 16 oktober 1945, in mindering
te brengen som, een berekening maakt
780.350 (B)
van 214.896 X - - - - - = 201.110 fr.
833.842 (A)
waarin, voor de becijfering van de bedragen onder A en B, gesteund wordt op
een totaal van indicien van 4.364.954 fr.;
tweede onderdeel, de berekening van de
som in mindering te brengen van de
Belgische extrabe1asting steunt op een
verkeerd cijfer van 4.364.954 frank, totaal van de indicien ; derde onderdeel,
partijen op dit punt gebonden blijven
door het definitief arrest op 17 mei 1961
door het Hof van beroep te Luik gewezen, hetwelk vaststelt dat de belastbare
basis in de extrabelasting dient te worden
verminderd met 497.600 frank voor
vooroorlogs bezit h1 beurswaarden, zodat
de aangenomen basis van 4.364.954 frank
definitief verminderd werd met voormeld bedrag en er ten onrechte met dit
bedrag geen rekening werd gehouden :
Over de grond van niet-ontvankelijkheid ambtshalve afgeleid uit het niet-nakomen van artike1 14 van de wet van
6 september 1895; vervangen door artikel 1 van de wet van 23 juli 1953.
Overwegende dat de eiseressen in het
middel, hetwelk glo baal de schending
van verschillende wetsbepalingen inroept, twee grieven doen gelden die hierin
bestaan, de eerste, dat het arrest de in
mindering van de extrabelasting te brengen som verkeerd berekend heeft (eerste
en tweede onderdeel), de tweede, dat
partijen door het op 17 mei 1961 door
het Hof van beroep te Luik gewezen arrest gebonden zijn wat betreft de vermindering, met 497.000 frank wegens vooroorlogs bezit, van de belastbare basis
van de extrabelasting (derde onderdee1);
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Dat de opgave van die grieven doet
blijken dat zij onderscheiden zijn en
zonder rechtsverband tussen elkaar, zodat ieder ervan een afzonderlijk middel
uitmaakt;
Overwegende dat het verzoekschrift,
de wetsbepalingen niet preciseert waarop
de tweede van bedoelde grieven betrekking heeft;
Overwegende dat de voorziening, om
aan het op straffe van nietigheid voorgeschreven vereiste van voormeld artikel 14 te voldoen, nauwkeurig en met
juistheid moet aanduiden welke wetsbepalingen op ieder van die middelen
betrekking hebben;
Overwegende derhalve dat het middel,
wat de tweede grief betreft, niet ontvankelijk is ;

dat de koers, die bij het ontstaan van
de belasti:ngschuld gold, moest worden
toegepast;
Overwegende dat het hof van beroep,
door te verklaren dat de administratie
terecht de wisselkoers van 0,1610739 in
acht genomen heeft, hetzij de waarde van
de Franse frank op de dag van de betaling van de Franse belasting, niet aileen
de in het eerste onderdeel bedoelde conclusie passend heeft beantwoord, maar
meteen zijn beslissing wettelijk heeft
gerechtvaardigd ; dat het immers niet
gaat om de aftrek van een som te berekenen naar de voorschriften van de wet
van 16 oktober 1945, maar om de aftrek
van een in het buitenland betaalde som ;
dat de rechter soeverein in feite oordeelt
op welke wijze deze berekening moet geschieden;

W at de eerste grief betreft, die een
middel uitmaakt :

Overwegende derhalve dat geen van
de onderdelen van het middel kan worden aangenomen ;

Overwegende dat het onderzoek van
het middel het Hof zou verplichten tot
feitelijke verificaties over te gaan; dat
nu het middel het recht met het feit vermengt, het niet ontvankelijk is ;

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

II. Wat betreft de beide aanslagen :
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 13, § 4, van de wet van
16 oktober 1945 tot invoering van een
extrabelasting op de in oorlogstijd behaalde exceptionele inkomsten, winsten
en baten, doo1·dat het bestreden arrest
beslist dat de wisselkoers terecht door de
administratis bepaald werd op 0,1610739,
hetzij de waarde van de Franse frank
op 23 juni 1949, datum waarop de Franse
belasting werkelijk werd betaald, terwijl,
eerste ondenleel, in een regelmatig neergelegde conclusie werd staande gehouden
dat de koers van 62,50 Belgische frank
voor 100 Franse frank gold, zijnde de
koers bij het van kracht worden van de
wet van 16 oktober 1945; tweede onderdeel, artikel13, § 4, van de wet van 16 oktober 1945 niet spreekt van enige koersberekening, maar alleenlijk van een definitief betaalde som op dezelfde in het
buitenland belaste inkomsten ingevolge
analoge belasting :
Overwegende dat de eiseressen in hun
conclusie deden gelden dat de toegepaste koers van 0,1610739 Franse frank
voor een Belgische frank niet opging,
daar de koers van 62,50 Belgische frank
voor 100 Franse frank gold en alleszins

21 april 1967. - 1e kamer. - Voo1'·
zitte1', H. Belpaire, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Gerniers.
Gelijkluidende conclusie, H. Colard,
advocaat-generaal.
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KAMER.-

21 april 1967,

BEWIJS. BEWIJS DOOR GESCHRIFT. BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. BURGERLIJKE ZAKEN. -DAGVAARDING
STREKKENDE TOT HET BEKOMEN VAN
DE VERGOEDING VAN HET NADEEL TEN
GEVOLGE VAN DE TOEEIGENING DOOR
DE ECHTGENOOT VAN DE VERKOOPPRIJS
VAN EEN EIGEN GOED VAN ZIJN NA DE
VERKOOP OVERLEDEN ECHTGENOTE. ARREST DAT OP GROND VAN DEZE DAG·
VAARDING EEN DESKUNDIGE ERMEDE
GELAST DE SAMENSTELLING TE BE·
PALEN VAN DE ROERENDE GOEDEREN
VAN DE GEMEENSCHAP EN VAN DE
NALATENSOHAP EN DE HERKOMST VAN
DIT VERMOGEN NATE GAAN.- ARREST
DAT ALDUS DE TAAK VAN DE DESKUNDIGE UITBREIDT TOT BUITEN DE GREN •
ZEN VAN DE IN DE DAGVAARDING VER·
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VATTE EIS. MISKENNING VAN DE
BEWIJSKRACHT ERVAN,

De bewijskmcht van het gedinginleiden~
exploot naa1' lttid van hetwelk de MB
strekte tot het bekomen van de betaling
van een bed1•ag als schadevergoeding
wegens de toeeigening do01· de echtgenoot
van de opbrengst van de verkoop van
een on1·oe1·end goed dat een eigen goed
was van de echtgenote, 1'echtsvoorgangste1•
van de ve1wee1·de1's overleden na de ve1'koop, wo1·dt miskend doo1• het a1'1'est
dat beslist dat het doo1· de ee1·ste 1·echte1'
bev~len deskundigenoncle1'Zoek dient t.e
worden uitgebreid om na te gaan waa1·u~t
de gemeenschap en de nalatenschap
bestond en de desktmdige M'mee gelast
de samenstelling van de roerende goede1'en bestaande op de datum van het ove1'lijden van de echtgenote va~t te stellen
en tevens de herkomst van d~t vermogen
na te gaan, zonder deze taalc te beperken
tot de opbtengst van bedoeld On?'Oe1'end
goed of tot de uit deze toeeigening ontstane schade ( 1).
(JACQUES, T. MAIGRET.)

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op ll januari 1966 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek en
97 van de Grondwet, doo1·dat het bestreden arrest, bij gedeeltelijke wijziging van
het beroepen vonnis, beslist dat de echtgenoten J acques-Bauwens gehuwd waren
onder het stelsel van de gemeenschap
beperkt tot de aanwinsten, zoals bepaald
bij de artikelen 1498 en 1499 van het
Burgerlijk W etboek, eiser veroordeelt tot
een provisionele betaling van 400.000 fr.
met de interesten aan 4,5 t. h. sedert
5 november 1961, een deskundige aanstelt
met de opdracht omschreven in zijn dispositief, en eiser in de kosten veroor~eel~,
op grond hiervan, namelijk « dat de mleidende dagvaarding niet beperkt was tot
de verkoopprijs van 400.000 frank, maar

(1) Raadpl. cass., 3 februari 1967, sup1'a,
biz. 686.

zich uitstrekte tot de som van 600.000 fr.,
te vermeerderen in de loop van het geding », overweging waarop de ontvankelijkheid van het incidenteel hoger beroep
van de verweerders door de rechter wordt
gestaafd, terwijl, .ee1:ste onderdeel, dit motief van de beshssmg noch emg ander
een passend antwoord uitmaa~t op het
middel door eiser aangevoerd, m de aanvullende conclusie, regelmatig in hoger
beroep neergelegd, volgens hetwelk « de
vraag strekkende tot toepa~sing van artikel 792 van het BurgerhJk vVetboek,
die niet werd gedaan in de dagvaarding
noch in eerste aanleg, evenmin ontvankelijk is; dat hetzelfde geldt ten aanzien
van de dubbelzinnige en zijdelingse vraag,
die voor de eerste maal in de conclusie
in hoger beroep werd gedaan, tot vereffening van de gemeenschap JacquesBauwens en van de nalatenschap Bauwens ; ... dat inderdaad de gei:ntimeerden
schijnen te willen vergeten dat zij slechts
gedagvaard hebben tot betaling van een
schadevergoeding van 600.000 frank >yegens een wel bepaalde, doch geenszms
bewezen operatie ... », zodat het arrest
als niet gemotiveerd voorkomt (scherrding inzonderheid van artikel 97 van de
Gro~dwet); tweede onderdeel, zelfs indien
het aangehaalde 1notief van het arrest
als een antwoord zou kunnen gelden op
het middel aangevoerd in de conch:~_~ie
van eiser, dit motief evenwel de beWIJSkracht miskent van de inleidende dagvaarding waarvan de termen enkel de
beweerde wegmaking, door eiser, van
de verkoopprijs van het h.~is verkocht
op 30 april 1959 en van ZIJ? eventuele
accessoria, aan de beoordelmg van de
rechter onderwierpen, [-] (schending,
inzonderheid van de artikelen 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek)
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de dagvaarding enkel
strekt tot betaling van een som van
600.000 frank, bedrag te verhogen of te
verminderen in de loop van het geding,
als schadevergoeding wegens het zich
toeeigenen door eiser, van de opbrengst
van de ve~lwop, op 30 april 1959, van
een onroerend goed, dat een eigen goed
was van zijn echtgenote, rechtsvoorgangster van de verweerders ;
Overwegende dat het arrest, na te
hebben overwogen « dat het gepast voorkomt het door de eerste rechter bevolen
deskundig onderzoek uit te breiden over
de inhoud van de gemeenschap en de
nalatenschap », de deskundige de opdracht geeft « het bedrag vast te stellen
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correlatief is met een tijdens de buitengewone aanslagtermijn gevestigd belastingsupplement ;
Overwegende dat blijkens de regelmatig aan het Hof overgelegde stukken
de aanslag in de bedrijfsbelasting voor
het dienstjaar 1959 ten laste van eiseres
in 1959 ten kohiere werd gebracht, dit is
binnen de gewone aanslagtermijn ;
Dat de beslissing die de toepassing van
artikel 7 4, lid 4, van de gecoordineerde
wetten afwijst, aldus wettelijk verantwoord is, zodat het middel niet ontvankelijk is wegens het ontbreken van belang ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
22 april 1967. - 1e kamer. - Voorzitter en V erslaggever, H. Moriame, raadsheer waarnemend voorzitter. - Gelijklttidende conclttsie, H. Delange, advocaatgeneraal.
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KAl\1ER.-

22 april 1967.

INKOMSTENBELASTINGEN.
AANSLAG EN TEN KOHIERE BRENGEN.
NIEUWE AANSLAG GEVESTIGD BIJ
TOEPASSING VAN ARTIKEL 74bis VAN
DE GEOOORDINEERDE WETTEN BETREF·
FENDE DE INKOMSTENBELASTINGEN. GEZAG VAN REOHTERLIJK GEWIJSDE
VAN DE BESLISSING WAARBIJ DE OOR·
SPRONKELIJKE AANSLAG NIETIG VER·
KLAARD WORDT. 0MVANG.

1° Het gezag van het rechte?'lijk gewijsde
van een arrest van het hof van beroep
waa;rbij een aanslag in de inlcomstenbelastingen nietig wordt ve?·klaa~·d strekt
zich uit tot de nieuwe aanslag, wellce
nadien is gevestigd, bij toepassing van
artilcel 74bis van de gecoordineerde wetten betretfende de inkomstenbelastingen,
op dezelfde belastingelem{3nten als de
oorspronkelijke aanslag (1).
2° T¥anneer een aanslag ten lcohiere gebracht ten name van een vennoot van
een coope1·atieve vennootschap ten aanzien. van sommen, welke deze aan de
vennoot voo1· de terugkoop van zijn aandeel heeft gestort, nietig verlclaa?·d is
door een a1'1'est van het hof van be1•oep
om de 1·eden dat artikel 15, § 2, van de
gecoordinee?·de wetten betretfende de
inlcomstenbelastingen niet op de aangeslagen bedmgen lean worden toegepast,
b# gebrelce van bewijs dat zij voortkomen
~tit een verdeling van het maatschappelijk
ve1•mogen, verzet het gezag van het rechterlijlc gewijsde van bedoeld aTTest zich
ertegen dat de administratie op grand
van geheel of een deel van dezelfde belastingelementen, bij toepassing van a?·tilcel 74bis van dezelfde wetten, een~ieuwe
aanslag vestigt lcrachtens evengenoemd
artikel 15, § 2, zelfs al w01·den nieuwe
bewijzen van de gedeeltelijke ve1•deling
van het maatschappelijlc veTmogen bij,qebmcht (2).
(KERMANS, T. BELGISOHE STAAT,
MINISTER VAN FINANOIEN.)

ARREST.

2° RECHTERLIJK GEWIJSDE.
DIREOTE BELASTINGEN. AANSLAG
TEN KOHIERE GEBRAOHT TEN NAME
VAN EEN VENNOOT VAN EEN OOOPERA·
TIEVE VENNOOTSOHAP TEN AANZIEN
VAN SOMMEN WELKE DEZE AAN DE
VENNOOT VOOR DE TERUGKOOP VAN
ZIJN AANDEEL HEEFT GESTORT. NIETIGVERKLARING DOOR HET HOF
VAN BEROEP BIJ GEBREKE VAN BEWIJS
DAT DE STORTINGEN VOORTKOMEN VAN
EEN VERDELING VAN HET MAATSOHAPPELIJK VERMOGEN. NrEUWE AAN·
SLAG TEN KOHIERE GEBRAOHT BIJ TOEPASSING VAN ARTIKEL 74bis VAN DE
GEOOORDINEERDE
WETTEN
BETREF·
FENDE DE INKO;MSTENBELASTINGEN EN
OP GROND VAN NIEUWE BEWIJZEN VAN
EEN VERDELING VAN HET MAATSOHAPPELIJK VERMOGEN. MISKENNING
VAN HET GEWIJSDE.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest op 15 maart 1965 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1319, 1320, 1322, 1349, 1350,
inzonderheid 3°, 1351, 1352 van het Burgerlijk Wetboek, 74bis van de wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij besluit van de Regen
van 15 januari 1948, 6 van de wette
betreffende de nationale crisisbelasting

(1)
1964,
(2)
1967,

Cass., 29 oktober 1963 (Bull. en PASIC,,
I, 224).
Raadpl. cass., 14 februari en 7 maart
sttpm, biz. 750 en 860.
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gecoordineerd bij besluit van de Regent
van 16 jahuari 1948, 480, 10°, van het
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, do01·dat, na te hebben vastgesteld
dat in 1944 ten laste van eiser een bedrag
van 152.800 frank door navordering van
rechten over 1942 aangeslagen werd in
de bedrijfsbelasting, in de nationale crisisbelasting en in de aanvullende personele
belasting, en dat die aanslagen bij een
arrest van het hof van beroep van 21 december 1949 waren nietig verklaard op
grond inzonderheid dat enerzijds, naar
de mening van de rechter, de artikelen 25
en 27, § 1, van de gecoordineerde wetten
geen ,toepassing vonden, en anderzijds
dat op artikel15, § 2, van dezelfde wetten
geen beroep kon worden gedaan, « daar
de administratie niet bewijst dat de besproken belastingen werden geheven op
stortingen die uit de verdeling van het
maatschappelijk vermogen voortkomen l>,
het bestreden arrest beslist dat, nadat de
ten laste van de cooperatieve vennootschap << Noordnatie "op dit zelfde bedrag
gevestigde aanslagen nietig waren verklaard bij een arrest van het hof van
beroep van 24 april1961, de administratie
de aanslagen waarvan bij het arrest van
21 december 1949 outlasting werd verleend, op geldige wijze opnieuw heeft
kunnen vestigen ten laste van eiser, op
grond dat << het arrest van 21 december
1949 door zijn motivering de mogelijkheid
niet uitsluit van een eventuele toepassing,
op het betwiste element, van artikel 15,
§ 2, van de gecoordineerde wetten ; dat
het eenvoudig vaststelt dat het feit
waaruit, volgens de zienswijze van de
administratie, de toepassing van deze
bepaling volgt, niet bewezen is ; dat het
thans vaststaat dat dit feit (te weten
dat het bedoelde bedrag stortingen vertegenwoordigt die uit de verdeling van
het maatschappelijk vermogen voortkomen) bewezen is, zoals reeds is gewezen
door het tweede arrest van 24 april 1961
... ; dat het arrest van 24 april 1961 vaststelde dat die omstandigheid duidelijk
bleek uit de twee overeenkomsten van
1 juli 1935 en 11 april1941 dieter terechtzitting van 27 maart 1961 werden neergelegd; dat uit deze motivering blijkt dat
het bewijsmateriaal eerst op de terechtzitting van het hof van beroep in 1961
werd overgelegd en in het debat gebracht;
dat op grond hiervan mag worden ondersteld dat de rechter ten tijde van het vorige arrest van 21 december 1949 niet
beschikte over deze bewijselementen
waaruit hij had kunnen afieiden dat het
bedrag van 152.800 frank belastbaar was
CASSA'l'IE,

1967. -

33

in de bedrijfsbelasting en in de aanvul~
lende personele belasting ; dat in elk
geval het hof van beroep niet moet
onderzoeken of in 1949 de rechter, in
,tegenstelling met zijn bewering, wel
over de bewijselementen beschikte; dat
het enkel kan constateren dat die rechter
heeft gesteld, en slechts dat heeft gesteld,
dat de nietigverklaring van de aanslagen
gemotiveerd was door een ontstentenis
van bewijs betreffende de verdeling die de
toepassing van artikel 15, § 2, van de
gecoordineerde wetten kan meebrengen ;
dat dientengevolge de vraag hierop neerkomt of het beginsel van het gezag van
het rechterlijk gewijsde, van welk beginsel artikel 7 4bis niet afwijkt, zich ertegen
verzet dat het hof van beroep, in 1965,
verklaart dat thans bewezen is hetgeen
volgens de beslissing van het hof in 1949
alsdan niet bewezen was ; dat zodanige
verklaring op zichzelfniet tegenstrijdig is,
aangezien wat op een bepaald ogenblik in
feite niet bewezen was, het vanzelfsprekend naderhand in feite kan worden ; ...
dat in belastingzaken het bestaan van artikel 74bis van de gecoordineerde wetten,
hoewel het geen afbreuk doet aan het
beginsel van het gezag van het rechterlijk
gewijsde, invloed kan hebben op de omvang van dit gezag ; dat immers dit
artikel 74bis tot gevolg heeft de administratie opnieuw te plaatsen in de toestand waarin zij zich bevond toen zij
de nietigverklaarde aanslagen heeft gevestigd ; dat deze tekst van toepassing
is zodra de aanslag nietig verklaard is
omdat hij niet werd gevestigd overeenkomstig een wettelijke regel, met uitzondering van een regel betreffende de
verjaring; dat zulks betekent dat de
administratie over de verlenging van de
in de tekst bepaalde aanslagtermijn beschikt zowel wanneer de oorspronkelijke
aanslag nietig verklaard is omdat hij
op een met de wet strijdig bewijsmiddel
berustte als wanneer een procedureregel
werd geschonden ; dat gebruik kan wor- ,
den gemaakt van nieuwe bewijselementen om de belastbaarheid aan te tonen
van de bedragen die vroeger het voorwerp waren geweest van nietigverklaarde
aanslagen ; dat zelfs niet vereist is dat
het bewijs van de belastingelementen
waarop de nietigverklaarde aanslag gevestigd was, op dezelfde wijze geleverd
werd als de aanslag die deze zal moeten
vervangen ... ; dat aldus in geval van
nietigverklaring omdat de administratie
de grondslag niet verantwoordt waarop
de aanslag wettelijk moet geschieden
(hetzij de administratie een ongeoorloofd
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bewijsmiddel heeft gebruikt, hetzij zij,
zoals in het onderhavig geval, een bewijs
.heeft voorgesteld dat geen of een onvoldoende bewijs is), de administratie nieuwe
bewijsmiddelen zal kurmen gebruiken,
evenals zij zou gerechtigd zijn een aanslag
van ambtswege die wegens willekeur nietig verklaard is, te vervangen door een
nieuwe eveneens van ambtswege gevestigde aanslag, die deze lmer echter behoorlijk verantwoord is ... ; dat in het
onderhavige geval, in strijd met wat
eiser beweert, het huidige dossier niet
meer hetzelfde is als dat hetwell;: in 1949
aan het hof is voorgelegd; dat immers
het arrest van 21 december 1949 er zich
weliswaar toe beperkt te constateren dat
er geen bewijs was betreffende de verdeling van het maatschappelijk vermogen,
maar dat het latere arrest van 24 april
1961 vaststelt dat deze omstandigheid
(de verdeling van het maatschappelijk
vermogen die bestaat in de uitbetaling
van aandelen aan een ontslagnen1end
vennoot) bleek uit overeenkomsten die
eerst op 27 maart 1961 neergelegd en in
het debat gebracht waren; dat trouwens
het feit van de verdeling thans niet meer
betwist wordt en dat het hof van beroep
niet mag nagaan of hetgeen werd gewezen, zowel in 1949 als in 1961, aldan niet
verkeerd is ; dat derhalve eiser niet gerechtigd is om de exceptie van gewijsde
aan te voeren », te?·wijl het arrest op die
wijze enerzijds het gezag van het rechterlijk gewijsde heeft miskend dat verbonden is aan het arrest van 21 december
1949, hetwelk zich er tegen verzette dat
de administratie, zelfs onder beroep op
nieuwe bewijselementen, de aanslagen
waarvan eiser was outlast, opnieuw ten
kohiere brengt (schending inzonderheid
van de artikelen 1349 tot 1352 van het
Burgerlijk Wetboek) en a1dus aan dit
Iaatste arrest een betekenis heeft gegeven
die onverenigbaar is met zijn bewoordingen, wat een miskenning is van de bewijskracht ervan (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek) en anderzijds aan het arrest
van 24 april 1961, waarbij eiser geen
partij was, op onwettelijke wijze een
gezag van rechterlijk gewijsde heeft toegekend dat tegenover eiser gold (schending inzonderheid van artikel 1351 van
het Burgerlijk Wetboek); en te1·wijl artikel 74bis, dat enkel de aanslagtermijnen
verlengt, geen rnachtiging kan verlenen
om het gezag van het rechterlijk gewijsde
te miskennen, zodat de reden die de rechter uit deze bepaling afieidt, evenmin als
de andere overwegingen die hij uiteenzet,

~

zijn beslissing wettelijk kunnen rechtvaardigen (schending van aile aangeduide bepalingen) :
Over de twee onderdelen
Overwegende dat uit het arrest en uit
de stukken waarop het Hof vermag acht
te slaan blijkt : a) dat het geschil loopt
over de opneming, door de adrninistratie
van directe belastingen, in de belastbare
grondslag van de bedrijf.'lbelasting, de nationale crisisbelasting en de aanvullende
personele belasting voor het dienstjaar
1961, navordering van rechten over 1942,
van een bedrag van 152.800 frank die de
coiiperatieve
vennootschap
cc Noordnatie '' in 1941 aan eiser als saldo van de
prijs van terugkoop van zijn aandeel in
het maatschappelijk vermogen gestort
heeft, ten gevolge van zijn tot in 1935
opklirnmend ontslag als werkend vennoot, en de :fiscus te dien einde toepassing
heeft gemaakt van de artikelen 15, § 2,
35, § 4, en 74bis van de gecoordineerde
wetten betreffende de inkornstenbelastingen; b) dat de administratie een eerste
rnaal eiser had aangeslagen op voornoernd
bedrag, dat toen door de administratie
werd beschouwd als een eigenlijk bedrijfsinkomen dat rechtstreeks onder toepassing viel van de artikelen 25 en 27 van
de voornoernde gecoiirdineerde wetten ;
Overwegende dat het Hof van beroep
te Brussel bij een regelmatig overgelegd
arrest van 21 december 1949 deze eerste
aanslag heeft nietig verklaard op grond :
1° dat dit bedrag van 152.800 frank aan
eiser als cc terngtrekking van kapitaal »
en niet als bedrijfsinkomen was gestort
en de belasting dm·halve onwettelijk was
ten aanzien van artikel 25 van de gecoiirdineerde wetten ; 2° dat artikel 27 van
deze wetten geen toepassing kon vinden;
omdat deze bepaling slaat op dtJ winst
van de nijverheids-, handels- en landbouwbedrijven, dat eiser, lid van een
cooperatieve vennootschap, geen koopman is en dat hij overigens sinds 1935
geen vennoot meer is ;
Dat het voornoemde arrest de nietigverklaring van de aanslagen nog verantwoordt op grond ook hiervan cc dat artikel 15, § 2, van de gecoiirdineerde wetten
des te minder kan worden ingeroepen
daar in werkelijkheid de administratie
van financien niet het bewijs !evert dat
de besproken belastingen werden geheven
op stortingen die uit een verdeling van
het maatschappelijk vermogen voortkomen »;
Overwegende dat voor het hof van
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beroep, voor hetwelk aanhangig was het
beroep door hem ingesteld tegen de beslissing van de directeur der belastingen
waarbij zijn bezwaar tegen de nieuwe
aanslagen ingekohierd voor het dienstjaar 1961, navordering van rechten over
1942, verworpen was, eiser tegen de aanspraak van verweerder de exceptie van
het op 21 december 1949 gewijsde die
op het hierboven aangehaalde motief
berust heeft opgeworpen ;
Overwegende dat het bestreden arrest,
dat vaststelt dat het arrest van 21 december 1949 in kracht van gewijsde gegaan is, deze exceptie verwerpt op de
gronden in het middel vermeld ;
Overwegende echter dat, wanneer, zoals in het onderhavige geval, een definitieve beslissing een oorspronkelijke aanslag heeft nietig verklaard op grand dat
artikel 15, § 2, niet op de aangeslagen
bedragen kan worden toegepast, daar de
administratie niet bewijst dat deze aanslagen « werden geheven op stortingen
die uit een verdeling van het maatschappelijk vermogen voortkomen )), het gezag
van het gewijsde van deze beslissing zich
ertegen verzet dat de administratie, met
toepassing van artikel 74bis van de gecoordineerde wetten, op grand van geheel
of een deel van dezelfde elementen een
nieuwe aanslag vestigt krachtens artikel 15, § 2, voornoemd, zelfs al voert zij
nieuwe bewijzen van de ged.eeltelijke
verdeling van het maatschappelijk vermogen aan;
W aaruit volgt dat het arrest, dat op
de gronden die het uiteenzet, de door
eiser opgeworpen exceptie van gewijsde
verwerpt, de in het middel aangeduide
artikelen 1351 van het Burgerlijk Wethoek en 7 4bis van de gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen
schendt;
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 verweerder in de kosten; verwijst
de zaak naar het Hof van beroep te Luik.
22 april 1967. - 1e kamer. - Voo1'zittm· en Ve1•slaggeve1·, H. Moriame, raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkluidende conclusie, H. Delange, advocaatgeneraal.

1e

KAMER. ----,-

22 april 1967.

VOORZIENING IN
CASSATIE.
AFSTAND. DIRECTE BELASTINGEN,
-DOOR HET HOF GEDECRETEERD.

W anneer in directe belastingen de belastingschuldige-eisM' van zijn voorziening
afstand doet, decretee1·t het Hof de afstand (1).
(PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID
« E TAB LIS S EMENTS VAN DAMME FRERES ET COMPAGNIE))' T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN.)

ARREST,

HET HOF; - Gelet. op het bestreden
arrest op 5 januari 1966 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Gelet op het, op 13 april 1966 ingediende verzoekschrift tot cassatie van
dit arrest;
Overwegende dat bij een akte, op
ll maart 1967 ondertekend door haar
zaakvoerders en op 17 maart daarna
ingediend ter griffie van het Hof, eiseres
verklaard heeft afstand te doen van haar
voorziening en heeft aangeboden de
kosten ervan te dragen ;
Om die redenen, decreteert de afstand
van de voorziening ; veroordeelt eiseres
in de kosten.
22 april 1967. - 1e kamer. - Voorzitte1' en Verslaggever, H. Moriame. raadsheer waarnemend voorzitter. - Gelijkluidende conclusie, H. Delange, advocaatgeneraal.

2e

1°

KAMER.-

24 april 1967.

HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN.
VONNIS vAN DE POLITIERECHTBANK.
-HOGER BEROEP VAN DE PROCUREUR
DES KONINGS. TE LATE BETEKENING.- NIET ONTVANKELIJK BEROEP,

(1) Cass., 10 november 1964 (Bull. en PA1965, I, 254).

SIC.,

2°
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CASSATIE. 0MVANG. STRAFZAKEN. NIET ONTVANKELIJK HOGER
BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE. REGELMATIG HOGER BEROEP
VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ, VERNIETIGING OP DE VOORZIENING VAN DE
BEKLAAGDE VAN DE BESLISSING OP
DE STRAFVORDERING. VERNIETIGING HIEROP GEGROND DAT DE RECHTER ONWETTELIJK RET HOGER BEROEP
VAN HET OPENBAAR MINISTERIE HEEFT
ONTVANGEN. 0JVIVANG VAN DE VERNIETIGING.

1° Niet ontvankelijk is het hager· ber·oep
van de pr·ocur·eur· des leanings, tegen
een vonnis van de politierechtbank, zo
het betekend is na het ver·strijken van
de ter·mijn van v~jjtien dagen, die de~
gevallend wor·dt verlengd overeenkomst~g
ar·tikel 644-, lid 1, van het W etboek van
str·afvonlering, te 1·ekenen vanaf de uitspmak van het vonnis (1). (Wetb. van
strafv., art. 205; wet van 1 mei 1849,
art. 8.)

2° W anneer op de voorziening van de beklaagcle, cle beslissing op de stmfvo?·dering vernietigd wordt omdat het hager·
ber·oep van het openbaar· ministerie door
de r·echter· in hager· bemep ontvangen
wer·cl, alhoewel het niet ontvanlcelijlc was,
str·elct de vernietiging zich niet uit tot
de op het 1'egelmatig hoge1· ber·oep van
de bu1•gedijke partij gewezen beslissing (2).

(MARCIPONT, T. FAVART.)

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 11 februari 1966 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te Charleroi;

I. In zover de voorziening gericht
wordt tegen de beslissing op de strafvordering die tegen eiser is ingesteld :
Over het rniddel am btshalve afgeleid
uit de schending van artikel 8 van de
wet van 1 rnei 1849, zoals het gewijzigd

(1)
1966,
(2)
1963,

Oass., 13 juni 1966 (Bull. en PAsrc.,
I, 1311).
Oass., 1 april 1963 (Bull. en PAsrc.,
I, 834).

is bij artikel 4 van de wet van 27 februari
1956 :
Overwegende dat, ingevolge artikel 8
van de wet van 1 mei 1849, zoals het
gewijzigd is bij artikel 4 van de wet van
27 februari 1956, het openbaar ministerie
bij de rechtbank of het hof welke van het
hoger beroep kennis moet nemen, zijn
beroep op straffe van verval, aan de
beklaagde rnoet betekenen binnen vijftien dagen te rekenen van de uitspraak
van het vonnis;
Overwegende dat het beroepen vonnis
op 11 februari 1966 is gewezen en dat
de akte van hoger beroep van de procureur des konings op dinsdag I maart
1966 aan de in Belgie woonplaats hebbende eiser is betekend, dit is na het
verstrijken van de termijn van vijftien
dagen, die in het onderhavige geval tot
rnaandag 28 februari 1966 was verlengd
overeenkomstig het eerste lid van artikel 644 dat bij de wet van 23 december
1963 in het Wetboek van strafvordering
is opgenornen ;
Overwegende dat het bestreden vonnis, dat in zulke omstandigheden het niet
ontvankelijk hoger beroep van het openbaar ministerie aanneemt, de voormelde
wetsbepalingen geschonden heeft ;
II. In zover de voorziening gericht
wordt tegen de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering :
Overwegende dat de burgerlijke partij,
thans verweerder, op 16 februari 1966 regelmatig hoger beroep heeft ingesteld ;
Overwegende dat wanneer op de voorziening van de beklaagde de beslissing
op de strafvordering vernietigd wordt,
orndat het hoger beroep van het openbaar ministerie door de rechter in hoger
beroep ontvangen is, terwijl het niet
ontvankelijk was, de vernietiging zich
niet uitstrekt tot de beslissing die op het
regelmatig hoger beroep van de burgerlijke partij is gewezen ;
Overwegende dat deze beslissing die,
zonder uitspraak te doen over een bevoegdheidsgeschil, eiser veroordeelt om
aan verweerder een frank provisioneel
te betalen en de zaak voor verdere behandeling naar de eerste rechter verwijst
ten amlZien van de overige door deze
burgerlijke partij gevorderde vergoedingen, geen eindbeslissing is in de zin van
artikel 416 van het Wetboek van strafvordering;
Dat de voorziening derhalve niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, vernietigt het bestre-
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den vonnis, in zover het rechtdoet op de
strafvordering; · verwerpt de voorziening
vooi' het overige; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; veroordeelt eiser in de helft
van 'de kosten; laat de andere helft ten
laste van de Staat ; en overwegende dat
de kosten van de strafvordering ten laste
van de Staat moeten blijven, aangezien
de bmgerlijke partij de:finitief de zaak
gewonnen heeft met betrekking tot het
beginsel van haar rechtsvordering, zegt
dat er geen grand is tot verwijzing.
24 april 1967. - 2e kamer. - VooTzitteT, H. De Bersaques, raadsheer waarnemend voorzitter.
V eTslag gevm·,
H. Perrichon. - Gelijkluidende conclttsie,
H. Duman, advocaat-generaal.

2 8 KAMER,- 24 april 1967 ..

1° SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN. TESTAMENT BIJ OPENBARE
AKTE. - DOOR DE ERFLATER GEDICTEERDE AKTE.- BEGRIP.
2° VOORZIENING IN CASSATIE. STRAFZAKEN. - ARREST VAN BUITENVERVOLGINGSTELLING.
YOORZIENING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ.DRAAGWIJDTE.
3° VOORZIENING IN CASSATIE. PERSONEN DIE BEVOEGD ZIJN OM ZICH
TE VOORZIEN.- STRAFZAKEN.- ARREST VAN BUITENVERVOLGINGSTELLING.
- YOORZIENING VAN DE BURGERLIJKE
P ARTIJ. - V ALSHEID EN GEBRUIK VAN
VALSHEID. - ARREST WAARBIJ DE BIJ
ARTIKEL 463 VAN RET WETBOEK VAN
STRAFVORDERING
VOORGESCHREVEN
MAATREGEL NIET BEVOLEN WERD. YOORZIENING WELKE DIT VERZUIM
AANKLAAGT. - NrET ONTVANKELIJKE
VOORZIENING.

DEL DAT ENKEL GERICHT IS TEGEN DE
BESCHIKKING VAN BUITENVERVOLGING·
STELLING.
NrnT ONTVANKELIJK
MID DEL.

1° Beslist wettelijk dat een bij openbm·e
akte opgesteld testament in de betekenis
vanaTtikel 972 van het Bu1·geTlijk Wetboek, dooT de eTflaatsteT gedictee1·d weTd,
het aT1'est dat vaststelt '' dat zo de notaTis
schTiftelijke aantekeningen ttit voTige
gesp1·ekken gebTuikt had, hiJ' het testament in tegenwooTdigheid van getuigen
lweft opgemaakt aan de hand zowel van
nade1·e bijzondeTheden die de e1·flaatste1'
hem spontaan heeft medegedeeld als van
haaT antwooTden op v1•agen gesteld met
het oogme1•k om zekeTheid te veTschaffen
omt1·ent haaT bedoelingen, dat gedu1'ende die ve1'1'ichtingen en de daaTop
volgende vo01·lezing van het testament
doo1• de notm·is, de e1·(laatstm· doo1' wooTden, opmeTkingen, nadeTe bijzonde1'heden en ondttbbelzinnige gebm·en te
kennen heeft gegeven dat de beschilclcingen van het testament haa1· uiteTste wil
t1·ouw ve1·tollcten " (1).
2° De bu1·gm·lijke paTtij is enlcel ontvankelijk om zich te voo1·zien tegen een a1·1·est
van buitenveTvolgingstelling in zoveT
het haaT veT001'Cleelt tot de betaling van
schadeve1•goeding, in de lcosten van de
stmjv01•de1ing of van de buTge1·lijlce
Techtsvo1·de1·ing (2).
,
3° De btwgeTlijke pa1·tij is niet ontvankelijlc om zich te voo1·zien tegen een a1'Test
van buitenvm·volgingstelling in zove1'
het onwettelijlc ve1•zuimd zou hebben de
bij m·tilcel 463 van het W etboek van
st1·ajvo1·deTing omsclweven maat1·egel toe
te passen, de alcte die het voo1·we1'p was
van de ve1·volging mate1·ieel vals zijnde.
(Impliciete oplossi"1g.)

4° CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. ARREST VAN BUITENVERVOLGINGSTELLING.
YOORZIENING
VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ.- MID-

4° De btwge1·lijke pm·tij die een vooTziening
instelt tegen een a1'1'est van buitenve1·volgingstelling waa1•bij zij ve1'o01·deeld woTdt
tot de betaling van schadeveTgoeding en
van de lcosten, is niet ontvanlcelijlc om
tot staving van haa1· voo1·ziening een
middel aan te voe1·en, dat in we1·lcelijkheid ge1·icht is tegen het beschiklcend
gedeelte van de bttitenve1·volgingstelling
op de stmfvoTde1'ing (3). (Wetb. van
strafv., art. 216 en 373.)

(1} Raadpl. cass., 22 januari 1858 (Bull.
en PAsrc., 1858, I, 53) en de conclusie van
procureur-generaal Mesdach de ter Kiele, en
onder meer PLANIOL en RIPERT, Traite p1'atique de d1•oit civil jran9ais, d. V, nr 559, en

KLUYSKENS, Beginselen van bu1•ge1·lijk recht,
d. III, nr 206-2°,
(2) en (3) Cass., 17 oktober 1966, supra,
blz. 211.
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(PROOUREUR-GENERAAL TE LUIK, A., :J.,
M. EN D. LESENFANTS EN :J, LALLEMAND, T. GODIN.)

ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 8 november 1966 gewezen door
het Hof van beroep te Luik, kamer van
inbeschuldigingstelling ;

I. Wat de voorziening van het openbaar ministerie betreft :
Over de eerste twee middelen samen,
het eerste, afgeleid uit de schending van
de artikelen 971 en 972 van het Burgerlijk
W etboek, doordat het bestreden arrest
beslist dat het dicteren van de uiterste
wil van de bij openbare akte testerende
erflater heeft plaatsgehad wanneer de
optredende notaris, na tijdens vorige
gesprekken buiten aanwezigheid van de
getuigen schriftelijke aantekeningen te
hebben gemaakt, ze daarna in tegenwoordigheid van de getuigen voorleest
aan de erflater die door woorden, opmerkingen, nadere bijzonderheden en ondubbelzinnige gebaren te kennen geeft dat
de voorgelezen beschikkingen zijn uiterste
wil trouw vertolken, te1·wijl zulks een
voorlezing is die in tegenwoordigheid van
getuigen goedgekeurd is en geen dicteren,
welke substantiele vorm als wezenlijke
waarborg van het spontane karakter van
de wilsuiting van de erflater vereist is in
testamenten bij open bare akte; het
tweecle, afgeleid uit de schending van de
artikelen 971 en 972 van het Burgerlijk
Wetboek en 195 tot 197 van het Strafwetboek, cloonlat het bestreden arrest ten
onrechte bet bestaan van aanwijzingen
van valsheid en van gebruik van valse
stukken heeft geloochend, te1•wijl de ten
laste gelegde valsheid juist hierin bestond
dat de openbare akte verklaarde dat het
testament gemaak;t en gedicteerd was
in tegenwoordigheid van de getuigen,
ofschoon dezen slechts de goedgekeurde
voorlezing en de ondertekening van de
akte hadden bijgewoond (schending van
de artikelen 195 en 197 van het Strafwetboek) :
Overwegende dat het arrest niet beslist
dat de wet in acht is genomen omdat de
notaris ten overstaan van getuigen aan
de erflaatster de aantekeningen voorgelezen heeft die hij tijdens vorige gesprekken gemaakt had buiten de aanwezigheid
van die getuigen, waarbij de bedoelde
erflaatster door woorden, opmerkingen,

nadere bijzonderheden en gebaren te
kennen gaf dat de voorgelezen beschikkingen haar zienswijze trouw vertolkten ;
Dat het impliciet beslist dat de erflaatster het testament overeenkomstig de
wet gedicteerd heeft ; dat het er immers
op wijst dat zo de notaris schriftelijke
aantekeningen uit vorige gesprekken gebruikt heeft, hij het testament in tegenwoordigheid van getuigen heeft opgemaakt aan de hand " zowel van de nadere
bijzonderheden die de erflaatster hem
spontaan medegedeeld heeft als van haar
antwoorden op vragen gesteld met het
oogmerk om zekerheid te verschaffen
orntrent haar bedoelingen )) ; dat het
arrest daaraan toevoegt (( dat de erflaatster, gedurende die verrichtingen en
de daaropvolgende voorlezing van het
testament door de notaris, door woorden,
oprnerkingen, nadere bijzonderheden en
ondubbelzinnige gebaren te kennen heeft
gegeven dat de beschikkingen van het
testament haar uiterste wil trouw vertolkten ; dat er daaromtrent bij de getuigen nooit de minste twijfel bestaan
heeft )) ;
Dat de middelen op een onjuiste nitlegging van de bestreden beslissing berusten en derhalve feitelijke grondslag
missen;
Over het derde middel, doonlat het
bestreden arrest (( ten overvloede )) en
zonder in dat opzicht op de schriftelijke
conclusie van het openbaar ministerie te
antwoorden eveneens ten onrechte beslist
dat er geen bedrieglijk opzet bij de verdachte aanwezig is, dat irnmers, zodra de
valsheid materieel bestond, zoals in I 0
en 2° hiervoren bewezen is, de afwezigheid
van bedrieglijk opzet niet overbodig maar
onontbeerlijk was om de buitenvervolgingstelling te bevestigen, met handhaving van de verplichting om de als materieel vals bevonden akte nietig te verklaren, dat het bestreden arrest aldus
tegenstrijdigheid vertoont in zij~ g~?n
den, niet antwoordt op de schnftehJke
conclusie van het openbaar ministerie en
derhalve artikel 97 van de Grondwet
miskent :
Overwegende dat vermits de beslissing
van buitenvervolgingstelling wettelijk
verantwoord is door de vaststelling dat
de aanwezigheid niet is aangetoond van
(( voldoende aanwijzingen voor het misdrijf met betrekking tot de materialiteit
van de feiten die het voorwerp zijn van
de telastlegging )), het middel niet ontvankelijk is wegens het ontbreken van
belang;
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Overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is;
II. W at de voorziening van de burgerlijke partijen betreft :
Over beide middelen samen, afgeleid,
het eerste, uit de schending van de ar.~i
kelen 971 en 972 van het BurgerhJk
Wetboek (beide gewijzigd bij het enige
artikel van de wet van 16 december 1922),
194 195 en 197 van het Strafwetboek,
463, van het W etboek van strafvordering
en 97 van de Grondwet, aoordat om te
verklaren dat er geen voldoende aanwijzing, zelfs met betrekk~ng tot de ma:terialiteit, bestaat voor de m de vord.ermg
omschreven misdrijven van valshmd en
gebruik van valse stukken, en _om de
beschikking van bmtenv~rvolg.mgstel
ling te bevestigen zonder de m art:r~el 463
van het W etboek van strafvordermg bepaalde maatregel voor te schrijven, ~et
bestreden arrest, na, met overnem:rng
van de gronden va11. de eerste rechter,
erop te hebben gewezen dat verweerder,
tijdens het onderhoud dat aan het yerlijden van het bedoelde authent:reke
testament voorging, « zek~re aa_ntekeningen heeft gemaak~,. :r;net mbe~r:rp van
de kadastrale aanw:rJzmgen d:re reeds
neergeschreven waren op een papier dat
de erflaatster bezat, om het testa:rnent
in een onberispelijke en juridische vorm
te kunnen opmaken; dat hij toen de
twee · getuigen heeft ontb<_Jden en het
authentieke testament dan m hun tegenwoordigheid heeft opge~~al~.t en daarna
heeft voorgelezen, waarbiJ hiJ nog vragen
stelde betreffende een of andere nadere
bijzonderheid, met het doel uit te maken
of de tekst wel degelijk overeenstemde
met het door haar gewilde ; dat de getuige Nicole Desoer z~lf preciseert ... dat
de belanghebbende met alleen door tekens haar inste:rnming te kennen gaf,
maar ook gesproken heeft om vragen te
stellen of erop te antwoorden en dat .de
door haar gestelde vragen aan getmge
ter zake dienende leken ,, zegt « dat .. ·
de wet in acht genomen is wauneer, ;z:oa.ls
in het onderhavige geval, de n~tar:rs, m
tegenwoordigheid van de getmgen, en
met behulp van de aldus gemaakte aa~
tekeningen (dit wil zeggen gemaakt t:rJdens vorige gesprekken), het testame~t
opmaakt aan de hand zowel van de b:rJzonderheden die de erflater hem spontaan mededeelt als van diens antwoorden
op vragen gesteld met het oogmerk. om
zekerheid te verschaffen omtrent d:rens
bedoelingen ; dat nit de gegevens van

~

het dossier blijkt dat de erflaatster gedurende die verrichtingen en de daarop
volgende voorlezing van het testament
door de notaris herhaaldelijk in het bijzijn van de g?tuigen door woorden.' v:~:-a
gen, opmerkmgen en ondubbelzmn:rge
gebaren te kennen heeft gegeven dat de
beschikkingen van het testmnent haar
uiterste wil trouw vertolkten ; dat er
daaromtrent bij de getuigen nooit de
minste twijfel bestaan heeft ,, te1·wijl de
rechter aldus niet vaststelt dat het bedoelde testament in zijn wezenlijke beschikkingen aan verweerder gedicteerd
is in tegenwoordigheid van de getuigen,
aangezien de in he~ best~eden arre.st omschrevi:m handelWIJZe met het dwteren
is in tegenwoordigheid van de getuigen,
zoals vereist in de artikelen 971 en 972
van het Burgerlijk W etboek, maar slechts
het opmaken en de ~oe~gekeurde voorl~
zing in tegenwoord:rghe:rd van de getmgen ; het tweede, uit de schending van
artikel 97 van de Grondwet, aoo1·dat het
bestreden arrest, om de beschikking van
buitenvervolgingstelling te bevestigen,
,, ten overvloede >> verklaart dat geen
enkele aanwijzing van bedrieglijk opzet
ten laste van verweerder kan worden
bewezen geacht, terwijl, zodra de. val~
heid materieel bestond, de afwez1ghe:rd
van bedrieglijk opzet niet ten overvloede
aangetoond was maar onontbeerlijk was
om de buitenvervolgingstelling te bevestigen, met handhaving van de verp~ic~
ting om de als vals bevonden akte met:rg
te verklaren, en te1·wijl het bestreden
arrest aldus door tegenstrijdigheid aangetast is en de conclusie van het openbaar ministerie zonder antwoord laat :
Overwegende dat het bestreden arrest
het verzet van de eisers tegen een beschikking van buitenvervolgingstelling
afwijst en, met toepassing van artikel 136
van het 'Vetboek van strafvordering,
ieder van hen veroordeelt tot het betalen van 2.000 frank schadevergoeding
aan de verdachte, thans verweerder, alsmede in de kosten van htm verzet en in de
door het openbaar ministerie gemaakte
kosten;
Overwegende dat de burgerlijke partij
slechts ontvankelijk is om zich tegen een
arrest van buitenvervolgingstelling in
cassatie te voorzien wat betreft de beschikkingen van het arrest waarbij ze
tot schadevergoeding jegens de verdachte in de kosten van de strafvorde-·
ring er: in die van de burgerlijke rechtsvordering veroordeeld is ;
Overwegende dat de verscheidene mid-
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delen door de eisers voorgedragen tegen
hun veroordeling tot schadevergoeding
en in de kosten, in werkelijkheid slechts
de beschikking van buitenvervolgingstelling op de strafvordering betreffen ;
dat ze dus niet ontvankelijk zijn ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt de eisers, burgerlijke
partijen, in de kosten van hun voorziening en laat de overige kosten ten laste
van de Staat.
24 april 1967. - 2e kamer. - Vom·zitter en Verslaggeve1·, H. De Bersaques,
raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijkluidende conclusie, H. Dumon, advocaat-generaal.

uit de procedure volgt dat op de dag
van de voorziening tegen het arrest verzet kon ingesteld worden binnen de gewone termijn ; dat de voorziening derhalve niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt de eisers in de kosten.
24 april 1967. - 2e kamer. - Voorzitte?', H. De Bersaques, raadsheer waarnemend voorzitter.
Vm·slaggever,
H. Perrichon. - Gelijlcluidende conclusie,
H. Dumon, advocaat-generaal.

2°

28

KAMER. -

24 april 1967,

(GRALINGER, BOUVY, BODART
EN DEOHAMPS.)

ARREST.
RET HOF ; Gelet op het bestreden
arrest, op 8 november 1966 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;

I. Op de voorziening van Gralinger,
Bouvy en Bodart :
Overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is;
II. Op de voorziening van Marie Dechamps :
Overwegende dat het bestreden arrest
tegen eiseres bij verstek is gewezen ; dat
(1) Oass., 20 maart 1967, supm, biz. 906.

24 april 1967.

1°

VERZET. STRAFZAKEN. VER·
OORDELEND VERSTEKARREST. BE·
KLAAGDE DIE VERZET AANTEKENT HOE·
WEL HIJ VERSCHENEN IS OP DE IN DE
AKTE VAN VERZET VERJ\'!ELDE TERECHT·
ZITTING. ZAAK TOT EEN LATERE
TERECHTZITTING VERDAAGD. BEKLAAGDE DIE OP DEZE TEREOHTZITTING
VERSCHENEN IS. ARREST WAARBIJ
HET VERZET ONGEDAAN WORDT VER·
KLAARD. 0NWETTELIJKE BESLIS·
SING.

2°

CASSATIE. OMVANG. STRAF·
ZAKEN. VERNIETIGING OP DE VOOR·
ZIENING VAN DE BEKLAAGDE VAN EEN
ARREST WAARBIJ HET TEGEN EEN
VERSTEKARREST AANGETEKEND VERZET
ONWETTELIJK ONGEDAAN WORDT VER·
KLAARD. VERNIETIGING DIE ZICH
NIET UITSTREKT TOT DE BESLISSING
VAN ONTVANKELIJKHEID VAN HET VER·
ZET.

VOORZIENING IN CASSATIE.
TERMIJN.- STRAFZAKEN.- VEROOR·
DELEND ARREST BIJ VERSTEK GEVi'EZEN.
VoORZIENING VAN DE BEKLAAGDE
TIJDENS DE GEWONE TERMIJN VAN
VERZET. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

Niet ontvankelijk is de voo1·ziening welke
beklaagde tijdens de gewone termijn van
verzet heeft ingesteld, tegen een arrest
dat hem bij verstelc ve1·oordeelt (1).

KAMER. -

1° H et rechtscollege waarbij aanhangig is
een vm·zet tegen -een bij vm·stelc gewezen
beslissing mag bedoeld ve~·zet niet ongedaan ve?·kla1·en wanneer de eiser in verzet
die ve1·schenen is op de ee~·ste dienende
tm·echtzitting niet mee1· ve1·schijnt op een
late1·e terechtzitting waarop de zaalc ve?'·
daagd is (2).

2° H1 annee~· op de vooTziening van de beklaagde het Hof het best1·eden a?'?'est vernietigt, in zover het ve~·zet van de be(2) Raadpl. Rep. pmt. d1·. belge, v" P1'ocedu1'e penale, nr 785.
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klaagde ongedaan wordt verklaard, strekt
de vernietiging zich niet uit tot de expliciete of impliciete beslissing volgens
welke het ve1·zet ontvankelijk is (1).

zitte1·, H. De Bersaques, raadsheer waarnemend voorzitter.
Ve1·slaggeve1·,
H. Trousse. - Gelijlchtidende conclusie,
H. Dumon, advocaat-generaal.

(NIHOUL.)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest op 12 oktober 1966 gewezen door
het Hof van beroep te Luik ;
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 151,
188 en 208 van het Wetboek van straf-.
vordering :
Overwegende dat, na te hebben vastgesteld dat eiseres die verzet had gedaan
tegen een verstekarrest van 22 juni 1966,
« verschenen is op de terechtzitting van
10 augustus 1966 voor welke het verzet
van rechtswege dagvaarding meebracht,
maar dat de zaak op haar verzoek tot
de terechtzitting van 21 september 1966
verdaagd werd om over de gegrondheid
van het verzet te debatteren », het bestreden arrest het verzet ontvangt maar
verklaart dat het ongedaan is op grond
dat eiseres op de bedoelde terechtzitting
van 21 september niet meer is verschenen;
Overwegende dat het gerecht, bij hetwelk verzet is aanhangig gemaakt, niet
op grond van de in het middel vermelde
artikelen dit verzet ongedaan kan verklaren, wanneer de eiser in verzet verschenen is op de eerste dienende terechtzitting waarop dit gerecht kennis ervan
moest nemen, en niet verschijnt op een
latere terechtzitting waarop de zaak verdaagd was;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zover dit het verzet
ontvankelijk verklaart; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; laat de kosten ten laste
van de Staat; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van beroep te Brussel.
24 april 1967. -

2e kamer. -

Voo1·-

(1) Omtrent het feit clat de beslissing waarbij een verzet ongedaan worclt verklaard impliciet beslist dat clit rechtsmidclel ontvankelijk was, raadplege men cass., 8 juli 1957
(B1tll. en PAsiC., 1957, I, 1336).

2e

KAmER. -

24 april 1967.

MISBRUIK VAN VERTROUWEN.
BEGRIP.

Rechtvaardigt niet wettelijlc de ve1·oo1'deling
van een belclaagde ter zake van het bedrieglijlc ve~•dtdste1·en van een geldsom,
het arrest dat er niet op wijst dat deze
aan de belclaagde was overhandigd onder
de verplichting ze terug te geven of ze voor
een bepaald doel te gebTuilcen of aan te
wenden, doch zich eTtoe bepe~·lct vast te
stellen dat deze sam hem ove1·handigd
weTd tot veTgoeding van een bepaald
weTlc dat hij zich veTbonden had uit te
voeTen en niet heeft uitgevoe1·d (2).

(CORBEAU.)

ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 8 februari 1967 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van artikel 491 van het
Strafwetboek, dooTdat de gronden van
het bestreden arrest de veroordeling van
eiser wegens de in het bedoelde artike1
omschreven telastlegging niet wettelijk
rechtvaardigen :
Overwegende dat het arrest enerzijds
vaststelt « dat het vaststaat dat de bee
klaagden zich bij tal van personen hebben aangeboden om de schoorsteen te
vegen en het dak te herstellen en dat
ze zich geldsommen lieten overhandigen
voor een werk dat in feite niet of slechts
gedeeltelijk uitgevoerd werd '' ;
Dat het beslist dat de beklaagden en
namelijk eiser zich aldus schuldig hebben
gemaakt aan het in artikel 491 van het
Strafwetboek omschreven wanbedrijf van
misbruik van vertrouwen op grond « dat

(2) Raadpl. Hofvan cassatie van Frankrijk,
31 januari 1930 (Si1·ey, 1931, I, 200).
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de beklaagden op geen enkel ogenblik
tegenover die personen de hoedanigheid
hebben gehad van zelfstandigen aan wie
voorschotten in volle eigendom werden
overbandigd, maar wel de hoedanigheid
van arbeiders aan wie geldsommen overhandigd werden om een welbepaald werk
te verrichten ; dat de beklaagden, door
de bedoelde bedragen te behouden, zonder ze tot het tussen partijen overeengekomen doel aan te wenden, misbruik
hebben gemaakt van hun opdracht en
zich schuldig hebben gemaakt aan verduistering " ;
Overwegende echter dat het arrest
zodoende niet vaststelt dat eiser een
geldsom ontvangen heeft onder verplichting ze terug te geven of ze voor een
bepaald doel te gebruiken of aan te wenden; dat het zich ertoe beperkt te vermelden dat de beklaagde het werk waarvoor hij een bezoldiging ontvangen had
niet heeft uitgevoerd;
Dat die gronden derhalve de veroordeling niet rechtvaardigen;
Om die redenen, en zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van de middelen die aangevoerd zijn in de door
eiser neergelegde memorie en die geen
cassatie zonder verwijzing zouden kcmnen meebrengen, vernietigt het bestreden
arrest in zover het rechtdoet over de
strafvordering die tegen eiser is ingesteld,
maar niet in zover het de telastleggingen
A-2 en B-1 niet bewezen verklaart en
hem daarvan vrijspreekt; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; laat de kosten ten
laste van de Staat; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van beroep
te Brussel.
24 april 1967. - 2e kamer. - Voorzitter, H. De Bersaques, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. de Waersegger. Gelijkluidende
conclusie, H. Dumon, advocaat-generaal.

Beslist wetteUjk dat de beklaagde zich schuldig gemaakt heeft aan het b~j a1·tikel 329
van het St1·ajwetboek bedoelde misddjj,
de 1·echte1' die vaststelt, dat om het huis
niet te moeten ve1·laten, zoals het hem
op wettige wijze dom· de burgm·lijke
pm·tij bevolen was, beklaagde zijn hand
op een in 't oog vallende wijze en herhaaldelijk naa1· de zak van zijn jas had
gebmcht, waarin naar deze pa1'tij kon
ve1"moeden een wapen stak, zodat hij
de b~wgerlijke partij met een aanslag
op zijn leven !weft bed1·eigd (1).
(GEERAERTS, T. EVRARD.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 11 januari 1967 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel ;

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 97 van de Grondwet, 329, 398, 399 en 400 van het Strafwetboek, doo1·dat het bestreden arrest
overeenkomstig artikel 329 van het Strafwetboek eiser veroordeeld heeft wegens
bedreiging door gebaren of zinnebeelden
en dientengevolge de burgerlijke rechtsvordering van de verweerder Evrard
tegen eiser gegrond heeft verklaard omdat het hof, dat op soevereine wijze
oordeelt over de feiten van 3 november
1963, en daarbij rekening houdt met aile
omstandigheden van de zaak, onder meer
met de grote vijandigheid tussen eiser
en de burgerlijke partij met alle incidenten die zich tussen hen hadden voorgedaan wegens de overspelige betrekkingen
tussen eiser en de vrouw van de burgerlijke partij, en tenslotte met de dreigende,
hoewel geen misdrijf opleverende woorden die eiser enkele ogenblikken voordien
in tegenwoordigheid van een getuige had
geuit, van gevoelen was dat het hieronder
uiteengezette feit het wanbedrijf van

2e KAMER.- 24 april 1967.
BEDREIGINGEN. BEDREIGINGEN
DOOR GEBAREN OF ZINNEBEELDEN MET
EEN AANSLAG OP PERSONEN OF EIGENDOll'IMEN, STRAFWETBOEK, ARTIKEL 329. - BEGRIP.

(1) Omtrent het feit dat het misdadig opzet
vereist voor het bestaan van dit misdrijf bestaat in de bedoeling gevoelens van schrik
teweeg te brengen in hoofde van de persoon
die bedreigd wordt, raadpl. cass., 19 januari
1959 (An·. Verbr., 1959, biz. 400).
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bedreiging door gebaar, voorwerp van
de telastlegging I-B, opleverde, het feit
namelijk dat eiser, veldwachter, die zonder uitnodiging en zonder enige dienstreden te kunnen doen gelden, in de
keuken van de burgerlijke partij binnengedrongen was, geweigerd heeft weg
te gaan zoals hem bevolen werd, de burgerlijke partij spottend bekeken heeft,
en herhaaldelijk en op een in 't oog vallende wijze, zijn hand naar de zak van
zijn jas gebracht heeft waarin, naar de
burgerlijke partij met reden kon vermoeden, het dienstwapen zat dat beklaagde normaal kon dragen, zodat de
burgerlijke partij terecht kon vrezen dat
de beklaagde het tegen hem zou gebruiken indien hij op zijn elementair recht
bleef staan en eiste dat de minnaar
van zijn vrouw zijn eigen woonplaats zou
verlaten, terwijl krachtens artikel 329
van het Strafwetboek de bedreiging door
gebaar slechts strafbaar is indien bedreigd
wordt met een aanslag op personen of
eigendommen, waarop de doodstraf of
dwangarbeid gesteld is, terwijl in het
bijzonder niet strafbaar is de bedreiging
met een aanslag op personen, waarop
overeenkomstig de artikelen 398, 399
en 400 van het Strafwetboek gevangenisstraf of opsluiting gesteld is, zodat het
bestreden arrest, dat elke bedreiging
met enige aanslag op personen als strafbaar beschouwt, de hierboven aangevoerde artikelen van het Strafwetboek
geschonden heeft, en terwijl in elk geval
aan de hand van de motivering van het
bestreden arrest niet kan worden uitgemaakt in hoever de rechter geoordeeld
heeft dat elke bedreiging met enige aanslag op personen strafbaar was krachtens
artikel 329 van het Strafwetboek, noch
in hoever hij onderzocht heeft of de bedreiging door gebaar die eiser zou hebben
gedaan, in het onderhavige geval de
bedreiging was met een aanslag waarop
de doodstraf of dwangarbeid gesteld is,
en deze dubbelzinnigheid in de redengeving van het bestreden arrest een
schending van artikel 97 van de Grandwet oplevert :
Overwegende dat, door vast te stellen
dat eiser, om het huis niet te moeten verlaten, zoals verweerder hem op wettige
wijze had bevolen, zijn hand op een in
't oog vallende wijze en herhaaldelijk
naar de zak van zijn jas had gebracht
waarin vermoedelijk een vuurwapen
stak, de rechter er noodzakelijkerwijs
op gewezen heeft dat eiser aldus verweerder bedreigd had met een aanslag
op zijn leven door middel van dat wapen;

Dat het arrest aldus heeft vastgesteld
dat de bestanddelen van het in artikel 329
van het Strafwetboek bepaalde misdrijf
bij de eiser aanwezig zijn;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en
?-at 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 ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
24 april 1967. - 2 8 kamer. - Voo1·zitte1· en Ve1·slaggeve1·, H. De Bersaques,
raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijkluidende conclusie, H. Dumon, advocaat-generaal.

28 KAMER. -

24 april 1967,

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG.
STRAFZAKEN. ARTIKELEN 479 EN
VOLGENDE VAN HET WETBOEK VAN
STRAFVORDERING.- WANBEDRIJF GEPLEEGD DOOR EEN OFFIOIER VAN GEREOHTELIJKE POLITIE IN DE UITOEFENING VAN ZIJN AMBT. - BEVOEGDHEID
VAN HET HOF VAN BEROEP.- RECHT
VAN VERVOLGING DAT ENKEL TOT DE
BEVOEGDHEID VAN DE PROOUREURGENERAAL BIJ BEDOELD HOF BEHOORT.
2° VOORONDERZOEK (IN STRAFZAKEN). - w ANBEDRIJF GEPLEEGD
DOOR EEN OFFICIER VAN GEREOHTELIJKE POLITIE IN DE UITOEFENING VAN
ZIJN AMBT. - WETBOEK VAN STRAFVORDERING, ARTIKELEN 479 EN 483.
- VERWIJZING VAN DE BEKLAAGDE
NAAR DE POLITIEREOHTBANK.- PROOUREUR DES KONINGS NIET BEVOEGD
OM ZE TE VORDEREN EN RAADKAMER
VAN DE REOHTBANK NIET BEVOEGD
OM ZE TE BEVELEN.
3° CASSATIE. - OMVANG. - STRAFZAKEN. -BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER WAARBIJ NAAR DE POLITIEREOHTBANK VERWEZEN WORDT EEN
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OFFIOIER VAN GERECHTELIJKE PCLITIE
WEGENS EEN IN DE UITOEFENING VAN
ZIJN AMBT GEPLEEGD WANBEDRIJF.VoORZIENING TEGEN RET VEROORDELEND VONNIS. VERNIETIGING VAN
RET VONNIS EN VAN DE VROEGERE
RECHTSPLEGING TOT EN MET DE BESCHIKKING TOT VERWIJZING.

1° Alleen het Hoi van beroep is bevoegd
om kennis te nemen van een doot• een
otficiet• van get·echtelijke politie in de
ttitoelening van zijn ambt gepleegd wanbedrijI en het recht van ve1·volging wegenB
dit misdt·ijI behoot·t uitslttitend aan de
pi'OGttt•eut·-genemal bij bedoeld hoi (1).
(Wetb. van strafv., art. 479 en 483
en wet van 6 juli 1810, art. 4.)
2° De pi'OGU?"etw des leanings is niet bevoegd om de verwijzing naar de politierechtbank te vonlet·en van een officie?'
van gerechtelijke politie, beklaagd wegens
een in de uitoelening van zijn ambt
gepleegd wanbecl?·ijl, en de madkamm·
van de 1'echtbank is niet bevoegd om ze
te bevelen (2).
3° Op de voorziening ingesteld tegen een
doo1' de correctionele rechtbank in hager
be1·oep gewezen veroonlelencl vonnis ter
zake van een dam· een otficie?' van ge1'echtelijke politic in de ttitoelening van
zijn ambt gepleegcl wanbed1·ijl, die naa1·
de politiet·echtbank is vet·wezen bij beschikking van de t·aadlcame1', vernietigt
het Hoi bedoeld vonnis en wat et·aan
voot·algaat, tot en met de beschikking
van ve1·wijzing (2). (Wetb. van strafv.,
art. 408 en 413.)
(F. EN A. HEBRANT.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis op 14 oktober 1966 in hager beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Charleroi;
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 479
en 483 van het Wetboek van strafvordering, doordat de Correctionele Rechtbank
te Charleroi, rechtdoende in hoger beroep,
(1) Raadpl. cass., 6 december 1965 (Btdl.
en PASIC., 1966, I, 470),
(2) Cass., 8 mei 1882 (Bull. en PAsrc., 1882,
I, 314); DESTEXHE, P1·ivilege de ju1•id·iction,
redevoering dd. 15 september 1938, biz. 13 ;
J". CoNSTANT, Crimes commis pm· les juges (Les

de eisers veroordeeld heeft wegens een
in de uitoefening van hem ambt als officier
van gerechtelijke poHtie gepleegd wanbedrijf dat bij beschikking van de raadkamer was gecontraventionaliseerd :
Overwegende dat de eisers op 21 juni
1965, met aanneming van verzachtende
omstandigheden, bij beschikking van
de raadkamer van de Rechtbank van
eerste aanleg te Charleroi, verwezen werden naar de politierechtbank om op
14 maart 1965 te Chatelet, Alain Vlieghe,
Daniel Delvigne en Andre Wyard door
gebaren of zinnebeelden bedreigd te hebben met een aanslag op personen of eigendommen waarop de doodstraf of dwangarbeid gesteld is ;
Overwegende dat, op het hoger beroep
van de eisers tegen het vonnis van 15 december 1965 van de Politierechtbank te
Chatelet, het bestreden vonnis de door
de eerste rechter uitgesproken veroordelingen van de eisers bevestigd heeft ;
Overwegende dat het vonnis vaststelt
dat de eisers officier van gerechtelijke
politic zijn en dat de te hunnen laste
gelegde feiten in de uitoefening van hem
ambt zijn gepleegd ;
Overwegende dat aileen de burgerlijke
kamer van het hof van beroep onder het
voorzitterschap van de eerste voorzitter,
bevoegd is om kennis te nemen van een
misdrijf gepleegd door een officier van
gerechtelijke politic in de uitoefening van
zijn ambt, en dat aileen de procureurgeneraal het recht heeft om wegens dit
misdrijf een vervolging in te stellen ;
Overwegende dat de in de artikelen 4 79
en 483 van het Wetboek van strafvordering bepaalde bevoegdheid absoluut is
en de openbare orde raakt;
Overwegende dat daaruit volgt dat
de procureur des konings te Charleroi
niet bevoegd was om de verwijzing van
de eisers naar een politierechtbank te
vorderen en dat de raadkamer onbevoegd
was om de verwijzing te bevelen;
Overwegende dat de telastlegging tegen de eisers niet wettelijk werd aaJlhangig gemaakt bij de Politierechtbank te
Chatelet en dat de Correctionele Rechtbank te Charleroi, door zich bevoegd te
verklaren, de artikelen 4 79 en 483 van
het W etboek van strafvordering heeft
geschonden ;
Novelles, Procedure penale, d. II, bd. II),

n"" 75 en 76.
(2) Raadpl. cass., 8 november 1943 (Bull.
en PAsro., 1944, I, 45) en noot getekend
R.V.B.; 3 januari 1966 (ibid., 1966, I, 583).
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Overwegende dat naar luid van ·de
artikelen 408 en 413 van het Wetboek
van strafvordering, deze schending van
de wet de vernietiging meebrengt van
het bestreden vonnis en van hetgeen
daaraan is voorafgegaan van de eerste
nietige akte af, met name de beschikking
van 21 juni 1965 van de raadkamer van
de Rechtbank van eerste aanleg te Charleroi;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis en al hetgeen eraan voorafgaat vanaf en met inbegrip van de
beschikking van 21 juni 1965 van de
raadkamer van de Rechtbank van eerste
aanleg te Charleroi; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de vernietigde beslissingen;
laat de kosten ten laste van de Staat; verwijst de zaak naar de prom.u·eur-generaal
bij het Hof van beroep te Brussel.
24 april 1967. - 2e kamer. - Vo01'zitter, H. De Bersaques, raadsheer waarnemend voorzitter.
Ve1·slaggever,
H. de Waersegger. .:__ Gelijkh!idende
conclusie, H. Dun:wn, advocaat-generaal.

ze

KAMER. -

De te1·mijn waa1·over beklaagde beschilct
om een cassatieberoep in te stellen tegen
een tegen hem bij verstelc gewezen veroo1'delende beslissing waa1·tegen ve1·zet openstaat, begint te lop en bij het verst1·~i lcen
van de gewone te1·mijn van ve1·zet, zelfs zo
de betelcening van deze beslissing niet
is geschiecl sprelcende met zijn pm·soon (1).
(PRPIO.)
ARREST.
Gelet op het bestreden

(1) Oass., 20 september 1965 (Bull. en FA1966, I, 85).

SIC.,

Dat eiser zich eerst op 7 november 1966
in cassatie voorzien heeft, dit is nadat
de termijn voor het cassatieberoep verstreken was ;
Dat de voorziening derhalve niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
24 april 1967. - 2e kamer. - Voo1·,
zittm·, H. De Bersaques, raadsheer waar,
nemend voorzitter.
Verslaggeve?';
Ridder de Schaetzen. Geliflcluidende
conclt!sie, H. Dumon, advocaat-generaal.

24 april 1967.

VOORZIENING IN CASSATIE.
TERMIJN. - STRAFZAKEN. - VooRZIENING VAN DE BEKLAAGDE TEGEN
EEN BIJ VERSTEK GEWEZEN VEROORDELENDE BESLISSING. - VERTREKPUNT
VAN DE TERMIJN.

RET HOF ; -

arrest, op 21 september 1966 bij verstek
gewezen door het Hof van beroep te
Brussel;
Overwegende dat het bedoelde arrest
op 13 oktober 1966 aan de woonplaats
werd betekend en dat een afschrift aan de
bevoegde gemeenteoverheid werd overhandigd;
Overwegende dat de gewone termijn
van verzet tegen die beslissing op 23 oktober 1966 verstreken was en dat de termijn van tien vrije dagen waarover eiser
beschikte om zich in cassatie te voorzien
vanaf die datmn is beginnen te lopen ;

2e KAMER.- 24 april 1967.
CASSATIEMIDDELEN.
STRAFZAKEN.- NIEUWE MIDDELEN.- BLOED,
PROEF.- WET VAN 1 AUGUSTUS 1899,
GEWIJZIGD BIJ DIE VAN 15 APRIL 1958,
ARTIKEL 4bis. - RESULTAAT VAN DE
ANALYSE NIET BETEKEND AAN DE
PERSOON VAN WIE EEN BLOEDMONSTER
IS GENOMEN.- KONINKLIJK BESLUIT
VAN 10 JUNI 1959, ARTIKEL 9.- RECHTER OVERGELEGD. - NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.

Kan niet voo1• het ee1·st aan het hof van
cassatie wo1·den overgelegd het middel
hie1·uit afgeleid dat de ambtenaar van
het openbaa1· ministe1·ie of de onderzoelcsrechte?' niet in de bij artilcel 9 van
het koninklijlc besluit van 10 funi 1959
gestelde voorwaa1·den het 1·esultaat van
de bloedproef heeft betelcend aan de persoon van wie een bloedrnonster is genamen, bij toepassing van a1·tilcel 4bis van
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de wet van 1 augustus 1899, gewijzigd
, bij die van 15 april 1958 (1).
(MARIONE.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 3 november 1966 in hager
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Brussel ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 4bis van de wet
van 1 augustus 1899 houdende herziening
van de wetgeving en van de reglementen
op de politie van het vervoer, gewijzigd
bij de wet van 15 april 1958, en 9 van
het koninklijk besluit van 10 juni 1959
betre:ffende de bloedproef met het oog
op het bepalen van het alcoholgehalte,
doordat het bestreden vonnis onder meer
eiser veroordeelt wegens overtreding van
de artikelen 2-3, eerste lid, 2-4 van de
wet van 1 augustus 1899 en 1 van de
besluitwet van 14 november 1939 en
tegen hem, wegens een nieuwe herhaling,
het definiti~f verval uitspreekt van het
recht om motorrijtuigen van de categorieen A tot F te besturen, zonder uit de
debatten de analyse te weren, gedaan
nadat een bloedmonster genomen was
krachtens artikel 4bis van de wet van
1 augustus 1899, te1·wijl uit geen enkel
processtuk blijkt dat aan eiser overeenkomstig artikel 9 van het koninklijk
besluit van 10 juni 1959 kennis is gegeveJl
van de uitslag van deze analyse noch
dat eiser terzelfdertijd is gewaarschuwd
dat hij het recht had eventueel een
tweede analyse, als controle, te doen verrichten :
Overwegende dat uit de processtukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
niet blijkt dat eiser voor de rechter in
feitelijke aanleg de zogezegde om·egelmatigheid wegens het niet in acht nemen
van de bepalingen van artikel 9 van het
koninklijk besluit van 10 juni 1959 heeft
opgeworpen ;
Dat eiser niet ontvankelijk is om deze
grief voor de eerste keer v66r het Hof
aan te voeren ;
Dat het middel niet ontvankelijk is ;
En overwegende, voor het overige, dat
de substantiele of op stra:ffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen wer(1) Oass., 19 maart 1962 (Bull. en PAsrc.,
1962, I, 798).

den nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
24 april 1967. - 2 6 kamer. - Voorzitte?·, H. De Bersaques, raadsheer waarnemend voorzitter.
V e?'Slaggever,
H. de Waersegger. Gelijkluidende
concl~tsie, H. Dmnon, advocaat-generaal.

2e KAMER. -

24 april 1967,

CASSATIE.- BEVOEGDHEID.- STRAFZAKEN. MIDDEL WAARBI.J AANGEVOERD WORDT DAT DE KAMER VAN
INBESOHULDIGINGSTELLING TEN ON·
REOHTE HEEFT BESLIST DAT DE FElTEN,
WAARVOOR EEN BEVEL TOT AANHOUDING DOOR DE RAADKAMER BEVESTIGD
WERD, VOLDOENDE BEWEZEN WAREN.
HOF NIET BEVOEGD OM KENNIS
ERVAN TE NEMEN.

Het Hof van cassatie is niet bevoegd om
na te gaan of de lcamer van inbeschulcligingstelling van het hof van be1·oep
goecl of slecht in feite beoordeeld heeft
of er voldoende indicien van schuld bestonden van aard om het bevel tot aanhouding of de bevestiging ervan te ?'echtvaanligen (2).
(KREPER.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 20 februari 1967 gewezen door
het Hof van beroep te Luik, kamer van
inbeschuldigingstelling ;
Over het middel, hieruit afgeleid dat
het bestreden arrest de beroepen beschikking bevestigt en beveelt dat het te~en
eiser verleende bevel tot aanhoudmg
gehandhaafd zal worden, terwijl van de
twee feiten waarvoor het bevel tot aanhouding verleend is, het eerste, met name
een valse naam in het openbaar te hebben
gevoerd, niet is bewezen en voor het
tweede, met name oplichting ten nadele
van Pintiaux, reeds vroeger een vervolging werd ingesteld :
Overwegende enerzijds dat het Hof
(2) Raadpl. cass., 5 juli 1953 (Bull. en

PASIC., 1953, I, 887).
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niet bevoegd is om na te gaan of de feiten
die het bevel tot a~tnhouding en de bevestiging ervan gemotiveerd hebben, al dan
niet voldoende bewezen zijn en anderzijds dat noch uit het arrest noch uit de
stukken waarop het IIof vermag acht
te slaan, blijkt dat voor deze feiten reeds
een vervolging zou zijn ingesteld en een
veroordeling uitgesproken ;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en
~at de beslissing overeenkomstig de wet
IS;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
24 april 1967. - 2 8 kamer. - Vom·zitter, H. De Bersaques, raadsheer waarnemend voorzitter.
Ve1•slaggevm·,
H. Trousse. Gelijkluidende conclusie,
H. Dumon, advocaat-generaal.

28
1o

KAlVIER.-

25 april 1967.

INKOMSTENBELASTINGEN.
MOBILIENBELASTING. RENTEN BE·
TAALD DOOR EEN VERENIGING ZONDER
WINSTOOGMERK AAN HAAR OBLIGATIE·
HOUDENDE SOHULDEISERS. lNKOMSTEN UIT ROERENDE KAPITALEN ONDERWORPEN AAN DE MOBILIENBELAS·
TING KRAOHTENS ARTIKEL 14, § 1,
3°, b, VAN DE GEOOORDINEERDE WET·
TEN BETREFFENDE DE INKOMSTEN •
BELASTINGEN.

2o

INKOMSTENBELASTINGEN.
MOBILIENBELASTING. PREMIE BETAALD BIJ DE UITGIFTE VAN EEN LE·
NING. !NKOMEN BEDOELD BIJ ARTI·
KEL 14, § l, LID l, EN 3°, b, VAN DE

(1) Raadpl. Parlem.

St., Kamer,

GEOOORDINEERDE
WETTEN
BETREFFENDE DE INKOMSTENBELASTINGEN.

l

0

N ~t de wetgever met de woonlen " de
natuu1·lijke pe1•sonen en de vennootschappen andere dan op aandelen », die
voo1·lcomen in a1·tikel 14, § 1, 3°, b, van
de gecoi:h·dineenle wetten betre fjende de
inlcomstenbelastingen, de bedoeling heeft
gehacl cle natuu1·lijke pe1·sonen en de
rechtspersonen van privaat 1·echt ande1·e
dan de vennootschappen op aandelen aan
de belasting te onde1·we1·pen, vormen de
1·enten wellce een vereniging zonde1• winstoogmerlc, 1'echtspe1·soon van p1·ivaat recht,
aan haar obligatiehoudende schuldeisers
betaalt, inlcomsten ~tit 1'0e1•encle lcapitalen
wellce in de mobilienbelasting belastbaa1'
zijn (1).

2° Nu a1·tilcel 14, § 1, lid 1, en 3°, b, van
de gecoih·dineerde wetten bet1•efjende de
inlcomstenbelastingen onde1•werpt aan de
mobilienbelasting alle opb1·engsten te1'
ve1•gelding van aan natuu1·lijlce of 1'echtspe1·sonen van privaat 1·echt ande1·e dan
de vennootschappen op aanclelen uitgeleencle lcapitalen, ongeacht de wijze waaq·.
op de contracte1'encle pa1·tijen b~i ove1·eenlcomst de toelcenningsvoorwaw·den van de
toegekende q·ente hebben vastgesteld, onde?' meeT b~i een venlubbeling van de
1·ente voor het ee1·ste jaar in de vo1·m van
een p1·emie voo1· zover de insclwijving
voo1· een bepaalde datum volgestort is (2).

(VERENIGING
ZONDER
WINSTOOGMERK
"ROYAL
WATERLOO
GOLF
CLUB »,
T. BELGISOHE STAAT, MINISTER VAN
FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 2 december 1963 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel ;

zittijd

1918-1919, nr 320, biz. 1406, nr 420, biz. 1448,
en nr 443, en Parlem. Handel., Kan1er,
biz. 2026; zie tevens het versiag van de Commissie voor financien van de Senaat, Pariem.
St., zittijd 1918-1919, Senaat, nr 256, biz. 155;
raadpl. tevens WAUWERMANS, L'imp{Jt SU1' les
revenus, biz. 32 ; VAN HoUTTE, Principes de
droit fiscal, nr 225; SoHREUDER, Les imp6ts
sur les revenus, nr 112, en contra : BoURs,
La notion des revenus taxables, blz. 107, noot 3;
AMERYOKX, Fiscaal recht, d. I, nr 212.
Over het punt dat het onderscheid tussen
de vennootschap en de vereniging in burger-

lijk en handelsrecht op het nagestreefde doel
berust en dat zo dit doel een winstoogmerk
is, het contract de naam van vennootschap
draagt, en dat zo dit doel geen winstoogmerk
is, het de naam van vereniging, st1·icto sensu,
krijgt, raadplege men tevens DE PAGE, d. V,
nr 3, Rep. p1·at. d1·. belge, V 0 Societe, nr 1, en
DALLOZ, Rep., V 0 Socil!tes, nr 31.

(2) Raadpl. cass., 20 maart 1956 (A1·r.
V erb1·., 1956, blz. 604); 30 november 1950
(ibid., 1951, blz. 149); zie tevens DE PAGE,
d. VI, nr 271, D.
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Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97, IIO en 112
van de Grondwet, 2, 14, § 1, 18, 20 en 34,
§ 1, van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij het
besluit van de Regent van 15 januari
1948, 1, 2, 15, 18, 116, 141, 165 en 202
van de wetten op de handelsvennootschappen, gecoordineerd bij koninklijk
besluit van 30 november 1935, 1315,
1832 van het Burgerlijk Wetboek en 1
van de wet van 27 juni 1921 waarbij
rechtspersoonlijkheid wordt verleend aan
verenigingen zonder winstoogmerk, iloo?·ilat het bestreden arrest verklaarb dat
de inkomsten uit obligaties uitgegeven
door de eiseres, rechtspersoonlijkheid
bezittende vereniging zonder winstoogmerk, in de mobilienbelasting vailen, op
grond dat luidens artikel 2 van de gecoiirdineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen de inkomsten uit aile
roerende goederen belastbaar zijn, dat
uit geen enkele tekst, die krachtens artikel 112 van de Grondwet klaar en nauwkeurig zou moeten zijn, kan worden besloten dat de inkomsten uit obligaties
van een vereniging zonder winstoogmerk
belastingvrij zijn, temeer daar de eigenlijke mobilienbelastingschuldige de obligatiehouder is, dat er geen reden is om
te denken dat, door bij artikel 14, § 1,
3°, b, van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen de mobilienbelasting toepasselijk te verklaren op de inkomsten
uit aile schuldvorderingen ten laste der
natuurlijke personen en << der vennootschappen andere dan op aandelen ,, de
wetgever stilzwijgend, door het gebruik
van een voor interpretatie vatbaar, ja
zelfs dubbelzinnig woord, belastingvrijdom heeft Willen verlenen voor de schuldvorderingen ten laste van rechtspersonen
die eigenlijk geen vennootsehappen zijn,
en aldus ingaat tegen artikel 2, en dat,
derhalve, niettegenstaande het gebruik
van die technisch onjuiste woorden,
moet worden aangenomen dat voornoemd artikel 14, § 1, 3°, b, in het algemeen aile privaatrechtelijke rechtspersonen andere dan de vennootschappen
op aandelen en dientengevolge de verenigingen zonder winstoogmerk heeft
bedoeld, te,rwijl de toepassing van de
mobilienbelasting niet voortvloeit uit
artikel 2 van de wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, maar enkel en
aileen uit artikel 14 van deze wetten, dat
op beperkende wijze de inkomsten opsomt die aileen in de mobilienbelasting
vailen en daarna in de artikelen 15 tot 19
nader worden omschreven, uit artikel 34

van dezelfde wetten, da6 aileen voor de
aldus opgesomde inkomsten het belastingprocent bepaalt, en uit artikel 20 van
deze wetten, dat zegt wie de belasting
op de genoemde inkomsten verschuldigd
is, waaruit volgt dat, aangezien de belasting alleen door de wet kan worden ingevoerd, het arrest, door aan voornoemd
artikel 2 een verkeerde betekenis toe te
schrijven, de mobilienbelasting onwettig
op de bedoelde inkomsten heeft toegepast
onder voorwendsel dat uit geen enkele
tekst tot hun vrijsteiling van de zogezegd
bij dit artikel ingevoerde belasting kon
worden besloten en op dezelfde dubbelzimlige gronden heeft beslist dat de wetgever door artikel 14, § 1, 3°, b, de privaatrechtelijke rechtspersonen andere
dan de vennootschappen op aandelen niet
heeft willen vrijsteilen van de belasting
(schending van de in het middel aangehaalde artikelen van de Grondwet en
van de gecoiirdineerde wetten betreffende
de inkomstenbelastingen en van artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek),
en te1·w~jl artikel 14, § 1, 3°, b, van de
gecoiirdineerde wetten betreffende de
inkomstenbelastix1gen aileen op de inkomsten uit schuldvorderingen ten laste
van natuurlijke personen << en van vennootschappen andere dan op aandelen "
de mobilienbelasting toepast ; te1·wijl in
hun gebruikelijke zin, die overeenstemt
met hun betekenis in de rechtstaal, deze
klare en nauwkeurige woorden, die geen
uitlegging behoeven, in de categoric van
de in artikel 2 van de wetten op de handelsvennootschappen opgesomde vennootschappen van koophandel of in
handelsvorm, uitsluitend betrekking hebben op die welke geen vennootschappen
op aandelen zijn ; te1·wijl de voormelde
woorden, wegens het beginsel van de
strikte uitlegging van de belastingwetten,
door analogie of op grond van identiteit
van redenen of onder voorwendsel een
leemte in de wetgeving aan te vuilen
wettig niet kunnen worden toegepast op
alle privaatrechtelijke rechtspersonen,
noch dientengevolge op een vereniging
zonder winstoogmerk, die uiteraard niet
opgericht is met het oog op het maken
en verdelen van winst en dus geen vennootschap is (schending van de artikelen 110 van de Grondwet, 14, § 1, inzonderheid 3°, b, van de wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, gecoordi11eerd
bij het besluit van de Regent van 15 januari 1948, van de in het middel aangehaalde artikelen van de wetten op de
handelsvennootschappen, gecoordineerd
bij koninklijk besluit van 30 november
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1935, 1 van de wet van 27 juni 1921 op
de verenigingen zonder winstgevend doel
en 1832 van het Burgerlijk Wetboek) :
Overwegende dat, blijkens de parlementaire voorbereiding van de wet van
29 oktober 1919 waarbij in de belastingwetgeving artikel 14, § 1, 3°, b, is ingevoegd, dit artikel met de uitdrukking
« de natuurlijke personen en de vennootschappen andere dan op aandelen )) heeft
bedoeld de schuldenaren die niet ondergebracht waren in de twee vorige klassen,
waartoe enerzijds de vennootschappen
op aandelen en anderzijds de publiekrechtelijke rechtspersonen behoorden, dit
wil zeggen de particulieren, onverschillig
of zij natuurlijke personen zijn dan wel
rechtspersonen die al dan niet rechtspersoonlijkheid bezitten ;
Overwegende dat die uitlegging van
artikel14, § 1, 3°, b, bevestigd wordt door
de opsomming in artikel 20, § 1, 3°, dat
bepaalt welke personen gehouden zijn
de belasting te betalen door afhouding
aan de bron ; dat ten slotte zij niet in
tegenspraak is met de gebruikelijke betekenis van het woord « vennootschap ll,
waarmee wordt bedoeld elke vereniging
van verscheidene personen die een geTneenschappelijk doel onder sommige
voorwaarden en volgens bepaalde regelen
nastreven;
Overwegende dat het arrest de beperkende uitlegging van eiseres afwijst op
grond dat, « indien het door de wetgever
gebruikte woord « vennootschap )) technisch onjuist is, toch moet worden aangenomen )) aan de hand van de overwegingen van het arrest " dat hij (de
wetgever) de belasting op de natuurlijke
personen en de rechtspersonen zonder
onderscheid heeft willen toepassen )) en
nog « dat de verenigingen zonder winstoogmerk bij de privaatrechtelijke rechtspersonen 1noeten worden ondergebracht ll,
en zodoende artikel 14, § 1, 3°, b, juist
heeft toegepast en aan het vormvereiste
van artikel 97 van de Grondwet heeft
voldaan;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 en 110
van de Grondwet, 14, § 1, inzonderheid
3°, b, 18 en 20 van de wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, gecoi:irdineerd
bij het besluit van de Regent van 15 januari 1948, doo1·dat het bestreden arrest
weliswaar vaststelt en niet betwist dat,
zoals eiseres bij conclusie aanvoerde, bij
de uitgifte van de obligatielening op

26 april 1948 bedongen werd dat de rente
van 6 t. h. vanaf 1 juli 1958 zou lopen,
maar dat de obligatiehouder voor de
aandelen waarop hij ingeschreven had
en die voor deze datum volgestort waren,
recht zou hebben op de volle coupon
van 1958, dit is op 12 in plaats van
6 maanden rente, maar verklaart dat de
in 1959 betaalde aanvullende helft van
de coupon van 1958 valt in de mobilienbelasting, bepaald bij artikel 14, § 1,
3°, b, van de voornoemde gecoi:irdineerde
wetten, op grond dat eiseres, door de
rente voor het eerste jaar te verdubbelen
met een premie voor de aandelen volgestort v66r 1 juli 1958, aan de bedragen
die aan haar obligaties werden toegekend,
niet het karakter heeft ontnomen van
roerend inkomen, dit wil zeggen de opbrengst van het geleende kapitaal, en dat
de onregelmatigheid van de inning of de
aanzienlijkheid van de opbrengst niet
voldoende is om daaraan het wezenlijk
karakter van inkomen te ontnemen, te?·wijl de artikelen 14, § 1, inzonderheid 3°,
b, en 18 van de gecoi:irdineerde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen de
mobilienbelasting enkel toepassen op
hetgeen in de eigenlijke zin een inkomen
is nit de schuldvorderingen ten laste der
natuurlijke personen en der vennootschappen andere dan op aandelen, dit
wil zeggen, de periodieke vruchten en
opbrengsten van die schuldvorderingen,
en te1·wijl uit de vaststellingen van het
arrest blijkt dat de toekenning, in de
vonn van een premie, van de volle coupon van 1948 aan de obligaties waarop
v66r 1 juli 1958 ingetekend was, een enig
en alleenstaand feit was, met uitsluiting
van elke periodiciteit, en dus geen belastbaar inkomen was, niettegenstaande de
obligaties uitgegeven waren voor hun
nominaal bedrag (schending van de in
het middel aangehaalde wetsbepalingen,
met uitsluiting van artikel 97 van de
Grondwet), en tm·wijl het arrest niet
met redenen is omkleed, daar het niet
passend antwoordt op de conclusie van
eiseres die de niet-belastbaarheid van
de aldus toegekende bedragen juist
afleidde uit het enige, alleenstaande en
niet-periodiek karakter van deze toekenning (schending van alle in het middel
aangehaalde bepalingen) :
Overwegende dat artikel 14, § 1, de
mobilienbelasting op de opbrengsten van
de aangewende kapitalen die inkomsten
zijn, dit wil zeggen op de periodieke
vruchten of opbrengsten van de roerende
kapitalen, toepast ;
Overwegende dat eiseres bij conclusie
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stelde dat de premie, door haar betaald
ter gelegenheid van de leninguitgifte en
bestaande in een aanvullende rente voor
de obligaties waarop v66r 1 juli 1958
ingetekend was, niet in de mobilienbelasting viel, "omdat zij een enig, alleenstaand en niet-periodiek feit was »;
Dat het arrest, dat het middel verwerpt op grond dat "verzoekster door
de rente voor het eerste jaar te verdubbelen in de vorm. van een premie voor
zover de inschrijving v66r een bepaalde
datum volgestort was, aan de bedragen
die aan haar obligaties werden toegekend,
niet het karakter heeft ontnomen van
een roerend inkomen, dit wil zeggen een
opbrengst van het geleende kapitaal ,,
zijn beschikkend gedeelte regelmatig gemotiveerd en wettelijk gerechtvaardigd
heeft ; dat immers de bewoordingen van
artikel 14, § 1, lid 1, en 3°, b, van de
gecoiirdineerde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen in de ruimste betekenis zijn opgevat; dat zij de mobilienbelasting toepassen op alle opbrengsten
ter vergoeding van kapitalen geleend
aan natuurlijke of rechtspersonen, afgezien van de wijze waarop de contracterende partijen, die het verlenen van
een uitgiftepremie op het oog hadden,
bij overeenkomst de toekenningsvoorwaarden van de verleende rente hebben
vastgesteld met inachtneming van het
ogenblik waarop de intekening op de in
de vorm van een obligatieuitgifte uitgeschreven lening plaats heeft ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de, kosten.
25 april 1967. - 2 6 kamer. - Voor·zitte~·, H. van Beirs, voorzitter. Ver·slaggeve~·, H. Trousse. Gelijkl~dclende
conclusie, H. Charles, advocaat-generaai.
- PleiteTs, HH. Roelandt en Fally (de
eerste van de balie van beroep te Brussel).

LIJKE ONTHEFFING VOORZIEN IN DE
WET VAN 15 JULI 1959 TOT INVOERING
VAN TIJDELIJKE FISOALE ONTHEFFINGEN MET HET OOG OP RET BEGUNSTIGEN
VAN AANVULLENDE BELEGGINGEN. NIJVERHEIDS- OF AMBAOHTSBEDRIJVEN
DIE ONDER DE TOEPASSING VAN DEZE
WET VALLEN. UITSLUITING VAN DE
ONDERNEMING VOOR DIENSTVERRIOHTING.

2o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. DIREOTE BELASTINGEN. TEGENSTRIJDIGE REDENEN.
NIET GEMOTIVEERDE BESLISSING.

1° De wet van 15 juli 1959 tot invoer·ing
van tijdelijke fi.scale onthetfingen met
het oog op het begunstigen van aanvullende beleggingen heeft het voor·deel van
zijn toepassing voorbehouden vooT de
nijver·heicls- of ambachtsbedr·~jven welke
reeds bedoelcl war•en bij ar·tikel 1 van de
wet van 1 juli 1954 tot invoe~·ing van
fiscale onthetfingen ten eincle pr•oclttctieve
investeringen te begunstigen, zoclat wettelijk is de beslissing clat de nijve?'l!eidsof ambachtsbeclrijven bedoelcl biy' de wet
van 15 y'uli 1959 die ziy'n welke het delven, ver·vaardigen, hervor·men of het
afwer·ken van gr·onclstofjen tot wezenliy'k
doel hebben en dat de onderneming voor
dienstverrichtingen uit de toepassingssfeer er·van uitgesloten is (1).
2° Niet met r·edenen omlcleed is het ar·r·est
dat ziy'n beslissing op tegenstr·iy'dige r·eclenen steunt.

(NAAlHLOZE VENNOOTSOHAP <C UNION DES
BLANOHISSERIES - TEINTURERIES
PINGOUIN - ZONNEKLAAR - OLAIRETTE »,
T. BELGISOHE STAAT, :JVIINISTER VAN
FINANOIElN.)
ARREST.
RET HOF; Gelet op het bestreden
arrest, op 6 april 1964 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
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KAMER.-

25 april 1967,

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING.
GEDEELTE-

Over het middel afgeleid nit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet en 1 van de wet van 15 juli 1959
tot invoering van tijdelijke fiscale ont-

(1) Raadpl. cass., 14 september 1965 (Bull.
en PASIO., 1966, I, 70); vVAUWERMANS, L'intpot s~tr les r·evenus, blz. 53 en 54; VANRYN,
Principes de dr·oit cormner·cial, a. I, nr 48;
SCHREUDER, Les impots s~t1' les r·evenus, nr 234,

en bijvoegsel, n r 234bis, alsook de rnernorie
van toelichting van de wet van 15 juli 1959,
Parlern. St., Karner, buitengewone zitting
1959, nr 238/1.

1o

i:-
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heffingen met het oog op het begunstigen van aanvullende beleggingen, doordat, eerste onde1•dee~, het arrest dat de
in artikel 1 van de voormelde wet van
15 juli 1959 bedoelde nijverheids- of
ambachtsbedrijven omschrijft als die
welke het delven, vervaardigen, vervormen of het afwerken van de grondstoffen
als wezenlijk doel hebben en dat << de
ondernemingen voor dienstverrichtingen " uit het toepassingsveld van deze
wet uitsluit, aan het genoemde artikel 1
een onwettelijk beperkende draagwijdte
geeft die onverenigbaar is zowel met het
algemeen karakter van de gebruikte bewoordingen als met de duidelijk uitgedrukte wil van de wetgever om het voordeel van de wet niet meer te beperken
tot de « productieve investeringen » aileen, zoals het bij de wet van 1 juli 1954
was vastgesteld ; tweede onderdeel, het
arrest tegenstrijdig en dubbelzinnig en
alleszins ontoereikend met redenen omkleed is, cloordat het, enerzijds, vaststelt
dat het maatschappelijk doel van eiseres
bestaat in « alle verrichtingen van welke
aard of in welke vorm ook die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de nijverheid of de handel inzake
het linnengoed, het wassen ervan, inzake
het verven en het chemisch wassen van
alle stoffen alsook ontsmetting » en niet
betwist, wat trouwens vaststaat, dat de
werkelijk door eiseres uitgeoefende bedrijvigheid wel degelijk die is welke in
haar statuten is omschreven en het, anderzijds, zijn stelling, volgens welke eiseres geen nijverheids- of ambachtsbedrijf
is overeenkomstig de wet van 15 juli 1959,
hierop stelmt dat zij geen enkele activiteiten uitoefent die voorkomen in de
definitie welke het arrest geeft van de
nijverheidsbedrijven en dat zij een onderneming voor dienstverrichtingen blijkt
te zijn die het voordeel van de wet niet
geniet, te1•wijl verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op de nijverheid of de handel
inzake linnengoed, het wassen ervan,
inzake het verven en chemisch wassen
van alle stoffen alsook inzake ontsmetting, onmiskenbaar verrichtingen zijn
van vervaardiging, vervorming of van
afwerking van grondstoffen, zodat eiseres
aldus moet beschouwd worden als een
nijverheidsbedrijf volgens de definitie
zelf die het bestreden arrest geeft (tegenstrijdige motivering), en dat het, anderzijds, niet mogelijk is uit te maken op
welke welbepaalde en controleerbare
gegevens de stelling berust volgens welke
eiseres een onderneming voor dienst-

verrichtingen is noch in welk opzicht
deze omstandigheid, in de onderstelling
dat ze juist is, aan de onderneming van
eiseres het karakter van nijverheidsbedrijf kan ontnemen (dubbelzinnige motivering en alleszins ontoereikend om het
toezicht van het Hof van cassatie mogelijk te maken) :
Over de beide onderdelen samen :
Overwegende dat de wet van 15 juli
1959 tot tijdelijke wijziging van het
belastingstelsel van de meerwaarden nJ.et
het oog op het begunstigen van de beleggingen, weliswaar het criterium van de
produktieve investering in aanmerking
genomen door de wet van 1 juli 1954
tot invoering van fiscale ontheffingen ten
einde produktieve investeringen te begunstigen, heeft laten varen om daaraan
het criterium van de aanvullende belegging in de plaats te stellen, doch dat zij
nochtans slechts het voordeel ervan
heeft verleend aan de nijverheids- of
ambachtsbedrijven die reeds bij artikel 1
van de voormelde wet van 1 juli 1954
bedoeld waren ;
Overwegende dat het arrest, bijgevolg,
wettelijk heeft beslist dat de bij voormelde wet van 15 juli 1959 bedoelde
nijverheids- of ambachtsbedrijven die
zijn welke het delven, vervaardigen, vervormen of het afwerken van grondstoffen
tot wezenlijk doel hebben en het de
onderneming voor dienstverrichtingen
uit het toepassingsveld ervan uitsluit ;
Maar overwegende dat het arrest dat
erop wijst dat eiseres alle verrichtingen
van welke aard of in welke vorm ook tot
maatschappelijk doel heeft die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de nijverheid of de handel inzake
het linnengoed, het wassen ervan, inzake
het verven en het chemisch wassen van
alle stoffen alsook inzake ontsmetting,
aldus niet vaststelt dat het voorwerp van
de door eiseres in feite uitgeoefende activiteit er alleen in bestaat grondstoffen
opnieuw voor gebruik geschikt te maken
die geen koopwaren zijn onderworpen aan
een nijverheids- of ambachtsafwerking;
Overwegende dat het arrest derhalve
niet heeft kunnen beslissen, dat eiseres
geen enkele verrichting van vervaardiging, verwerking of afwerking van grondstoffen deed die haar het karakter kon
verlenen van een bij de voormelde wet
van 15 juli 1959 bedoeld nijverheidsof ambachtsbedrijf en dat zij derhalve
een onderneming voor dienstverrichtingen bleek te zijn die het voordeel van
deze wet niet genoot ;
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Overwegende dat het middel gegrond
is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest ; beveelt dat van het thans
gewezen arrest melding zal worden gernaakt op de kant van de vernietigde
beslissing ; veroordeelt verweerder in de
kosten ; verwijst de zaak naar het Hof
van beroep te Luik.
25 april 1967. - 2e lmmer. - Voorzitte?', H. van Beirs, voorzitter. - Verslaggeve?', Baron Richard. Gelijkluidende conclusie, H. Charles, advocaatgeneraal.

2° De bewijslcracht van de conclusie wordt
niet miskencl do01' de rechter die een met
de bewo01·dingen ervan ve1·enigbaTe u-itlegging geeft (2).

3° TVannee1· de gTondslag van de aanslag
met het advies van de fiscale commissie
overeenstemt, kan cle belastingplichtige
cle ve1·mindering enkel bekomen, bij wege
van reclamatie, door oveTlegging van
het bewifs van het fuiste bedTag van
zijn belastbare inlcomsten (3). (Gecoiirdineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 55, § 3, lid 4.)
(LEDUC, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIElN.)

2e
1o

KAMER. -

25 april 1967.

INKOMSTENBELASTINGEN.
ANNUALITEIT VAN DE BELASTING.
GECOORDINEERDE
WETTEN
BETREFFENDE
DE
INKOJHSTENBELASTINGEN,
ARTIKEL 32. DRAAGWIJDTE VAN DE
REGEL.

2° BEWIJS.- BEWIJS

DOOR GESCHRIFT.
DIRECTE BELASTINGEN.- BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. CoNCLUSIE.
UITLEGGING VAN DE CONCLUSIE.UITLEGGING l\1ET DE BEWOORDINGEN
ERVAN VERENIGBAAR. GEEN MISKENNING VAN DE BEvVIJSKRACHT VAN
DE CONCLUSIE.

3°

INKOMSTEN13ELASTINGEN.
RAMING VAN DE BELASTBARE C+RONDSLAG. FISCALE COMlVIISSIE. MET
HET AD VIES VAN DEZE COMMISSIE OVEREENSTEMMENDE AANSLAG. BEWIJS
VAN HET JUISTE BEDRAG VAN DE BELASTBARE INKOMSTEN TEN LASTE VAN
DE BELASTINGSCHULDIGE.

1° De ?'egel van de anmtaliteit van de
belasting, gehuldigd doo1· a?'tikel 32
van de gecoorclineenle wetten betretfende
de inkomstenbelastingen, ve?·hindert in
beginsel niet dat de aclminist?·atie, voor
de vaststelling van de belastba1·e inkomsten van een clienstjam·, gegevens van
vroege?'e dienstja1·en als feitelijke ve?'moedens tot grondslag neemt ( 1).
(1) Cass., 30 maart 1965 (Bttll. en PAsrc.,
1965, I, 814); raadpl. cass., 1 en 3 februari
1966 (ibid., 1966, I, 703 en 711).
(2) Raadpl. cass., 12 september 1966, sttpra,
biz. 40.
(3) Cass., 3 januari 1967, sttp?'a, biz. 528.

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 23 april1964 door het Hof van
beroep te Luik gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1353 van het Burgerlijk Wetbock, 32, inzonderheid § 1, 55, inzonderheid §§ 1 en 3, en 74 van de gecoiirdineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, clooTclat het arrest a) aanneemt dat om op grond van tekenen of
indicien het bedrag vast te stellen van
de belastbare inkomsten ontvangen in
de loop van het tijdperk van 1 januari
1957 tot 31 december 1960, de adrninistratie en de fiscale cornmissie zich
wettelijk gegrond hebben op het vermoeden dat voortspruit uit tijdens dit tijdvak
behaalde vermogensaccressen, gelet op
de toestand op 1 januari 1957, welke
zelf bekomen werd aan de hand van de
methode van indicien toegepast op het
vorige tijdvak van 1 januari 1945 tot
31 december 1956, b) verklaart dat de
administratie en de fiscale- cornmissie
op het einde van hun onderzoek een
" mogelijk, dit wil zeggen een waarschijnlijk of vermoedelijk actief "' hebben bekomen en het daaraan de waarde hecht
van een indicie in de zin van artikel 55
van de gecoiirdineerde wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, terwijl, a) de
onderzoeksbevoegdheid van de administratie nauw verbonden is met het
recht om aanslagen ten kohiere te brengen door navordering van rechten, daar
de ene niet bestaat zonder het andere,
zodat de adrninistratie niet gerechtigd
was ontvangsten en uitgaven van v66r
1 januari 1957 te ramen en door op te
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klimmen tot 1945 de belastingschuldige
ertoe verplicht bewijsmateriaal te zoeken betreffende dienstjaren die door verval gedekt waren (schending van de artikelen 55 en 74 van de gecoi:irdineerde
wetten), b) de bijvoeglijke naamwoorden
« mogelijk >>, « waarschijnlijk >> en « vermoedelijk >> op verre na niet synoniem
zijn, zodat een gegeven van een op indiciiin gegronde toestand weliswaar een
vermoedelijk gegeven kan zijn, dit wil
zeggen niet bewezen in overeenstemming
met de werkelijkbeid, maar het toch niet
voldoende is dat hij eenvoudig « mogelijk >> is (schending van artikel 32, § 1,
van de gecoordineerde wetten); dat de
mogelijkheid aan een onderstelling, maar
niet aan een vermoeden ten grondslag
kan liggen ; dat de motivering van bet
arrest aldus een tegenstrijdigheid bevat
(schending van artikel 97 van de Grandwet) en het wettelijk begrip van vermoeden miskent (schending van de artikelen 1353 van bet Burgerlijk Wetboek
en 55 van de gecoordineerde wetten),
c) de fiscale commissie ongetwijfeld de
feitelijke gegevens op soevereine wijze
beoordeelt, maar niet bevoegd is om de
onwettelijkheid waarmee behept zijn de
gegevens waarop zij haar mening grondt
te dekken en over te nemen (schending
vi1n artikel 55 van de gecoordineerde
wetten) :
Overwegende dat de administratie, die
<< de toestand van het actief >> van eiser
op 1 januari 1957 vaststelt door vergelijking van feitelijke gegevens betreffende
verscbeidene voorgaande belastingsjaren,
de belastbare grondslag voor de te belasten dienstjaren geraamd heeft, overeenkomstig het in het middel aangehaalde
artikel 55, § 1, lid 3, volgens tekenen of
indiciiin waaruit een hogere graad van
gegoedheid blijkt dan uit de aangegeven
inkomsten;
Overwegende dat bet arrest zich niet
ertoe beperkt erop te wijzen dat de administratie bet << mogelijke >> actief van eiser
op 1 januari 1957 vastger;teld heeft, doch
de nadruk legt op bepaalde onderscbeiden
gegevens die bet mogelijk maken een
overtuiging te vestigen en onderstreept
dat de fiscale commissie de raming van
de administratie <<met een ruime geest >>
beoordeeld heeft en vaststelt dat zij, bij
bet weder in beschouwing nemen van een
belangrijk gegeven van de raming, het
bedrag ervan in een aan eiser voordelige
zin gewijzigd heeft;
Dat het aldus zonder tegenstrijdigheid
beslist dat de in werkelijkheid op feite-

~

lijke vermoedens gegronde raming van
bet vermogen op 1 januari 1957 helemaal
niet willekeurig is ;
Overwegende dat het advies van de
fiscale commissie dus niet behept is met
enige door het middel aangevoerde onwettelijkheid ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1317 tot 1322 van bet Burgerlijk Wetboek, 55 en 74 van de gecoi:irdineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, dooTdat het bestreden arrest
stelt dat « de administratie niet aanvoert
dat de v66r 1957 gedane aangiften van
inkomsten onvoldoende zijn geweest en
dat wegens deze onvoldoendheid een
aanslag vastgesteld zou zijn voor bet
tijdvak 1957-1960 >>, te1·wijl eiser bij conclusie geenszins had beweerd dat de
administratie deze stelling ingenomen
had maar, door de vermogensbalans,
die de controleur had opgemaakt, te
splitsen op 1 januari 1950, had willen
bewijzen dat deze onjuist was en voor
bet tijdvak 1957-1960 de belasting impliceerde wegens een zogenaamde onvoldoendheid, die men op grond van de
cijfers van de administratie zou willen
plaatsen v66r 1 januari 1957; dat de
conclusie aldus verdraaid werd (schending
van de artikelen 1317 tot 1322 van het
Burgerlijk Wetboek) en bet arrest, door
er niet op te antwoorden, haar bewijskracht heeft miskend en onvoldoende met
redenen is omkleed (schending van artikel 97 van de Grondwet en van de artikelen 1317 tot 1322 van het Burgerlijk
Wetboek) :
Overwegende dat naar luid van artikel 55, § 3, lid 4, van de gecoordineerde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, wanneer de grondslag van de
belasting met het advies van de commissie overeenkomt, de belastingplichtige
door reclamatie geen vermindering kan
verkrijgen tenzij hij het bewijs van het
juiste bedrag van zijn belastbare inkomsten bijbrengt ;
Overwegende dat het arrest, na erop
gewezen te hebben dat de belasting met
inachtneming van de door de fiscale commissie bepaalde cijfers gevestigd werd,
vaststelt dat eiser aan de hand van een
regelmatige en bewijskrachtige boekhouding het bewijs van het juiste bedrag
van zijn inkomsten niet bijbrengt ; dat
het wettelijk vermoeden waarop het
regelmatig en wettelijk door de fiscale
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commissie geuit advies berust aldus niet
omgekeerd wordt ;
Overwegende dat deze overweging volstaat om het bestreden beschikkend gedeelte wettelijk te rechtvaardigen ; dat
eruit volgt dat het middel, dat de nadruk
legt op een schending van de bewijskracht
van een conclusie waarbij betoogd wordt
dat de door de controleur opgemaakte
activabalans onjuist was, middel dat
ook aan het arrest verwijt deze conclusie
niet beantwoord te hebben, niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang ;
(Het ove1·ige zonde?' belang.)
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
25 april 1967. - 2e kamer. - Voo?'zitter, H. van Beirs, voorzitter. - Vm·Gelijkluislaggeve?', Baron Richard. dende conclttsie, H. Charles, advocaatgeneraal.

1e KAJ\'IER.- 27 april 1967.
1 o VONNISSEN EN ARRESTEN.
EURGERLIJKE ZAKEN. - EINDVONNIS
OP TUSSENGESOHIL. - BEGRIP.

2° HOGER BEROEP. - BURGERLIJKE
ZAKEN. - BESLISSING VAN DE EERSTE
REOHTER DIE EEN ONDERZOEKSMAATREGEL BEVEELT. PARTIJ DIE BETWIST DAT DEZE MAATREGEL WETTELIJK MOOHT WORDEN BEVOLEN.
0NMIDDELLIJK HOGER BEROEP.
0NTVANKELIJKHEID,
1° en 2° In bu1·ge1'lijke zaken is een einclbeslissing op tttssengeschil (1) waa?'tegen
cle1·halve onmiclclellijk hogm· beroep kan
wo1·den ingestelcl, de beslissing waa1•bij
de ee?'ste ?'echte?' te?' vm•we1·ping van de
conclusie wam·in een pa1'tij betwistte dat
een onclerzoeksmaatregel wettelijk mocht
wo1·den bevolen, cleze maat1·egel beveelt (2). (Wetb. van burgeri. rechtsv.,
art. 31, 451 en 452.)

(1) Omtrent het begrip van eindvonnis op
tussengeschil, raadplege men noot 3, biz. 414
onder cass., 1 december 1961 (Bttll. en PAsrc.,
1962, I, 414).
(2) Verg. cass., 29 september 1949 (Bull.
en PAsrc., 1950, I, 43) en 26 april1962 (ibid.,
1962, I, 931).

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « LAINIERE
JULES GAY ET COMPAGNIE», T. THERER.)
ARREST.
RET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 17 maart 1965 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Verviers ;
Over het middel afgeleid nit de scherrding van de artikelen 30 van de Grandwet, 138 van de wet van 18 juni 1869
op de rechterlijke inrichting, 252, 255,
302, 451, 452 en 454 van het Wetboek
van burgerlijke rechtsvordering, cloo1·clat
het bestreden vonnis het hoger beroep
van eiseres tegen de beslissing op 21 april
1964 gewezen door de Vrederechter van
het kanton Verviers niet ontvankelijk
verklaart, om de reden dat bij de aanstelling van dokter Jose Lambert te
Heusy als deskundige met de uitsluitende
opdracht " alle inlichtingen te verzamelen, de bron en de betrouwbaarheid
ervan te vermelden, onder meer over
te gaan tot alle vaststellingen die nuttig zijn om de waarheid te achterhalen,
inlichtingen in te winnen bij de behandelende geneesheren van de getroffene
om aldus alle medische gegevens en
dergelijke nuttige inlichtingen te verenigen, tenslotte in een geschreven en
omstandig verslag zijn advies uit te brengen omtrent het voorhanden zijn, ten
deze, van de vereisten tot het bestaan
van een arbeidsongeval », de eerste rechter door geen enkel gegeven of element
zijn mening omtrent de gegrondheid van
de eis of omtrent de oplossing van de
voor hem opgeworpen betwisting liet
blijken, zodat zijn beslissing voorbereidend en niet interlocutoir is vermits
" door aan een geneesheer, gelet op het
hoofdzakelijk medisch aspect van het
probleem, de opdracht toe te vertrouwen
de elementen op te sporen die hem nader
konden inlichten omtrent de werkelijkheid zelf van de aangevoerde materiele
feiten en omtrent het voorhanden zijn
van de vereisten tot het bestaan van een
arbeidsongeval, de eerste rechter enkel
een maatregel bevolen heeft om de zaak
in staat van wijzen te brengen » en het
" des te meer zo is daar hij de rechteil
van partijen wat andere onderzoeksmaatregelen betreft aangehouden heeft », te1'wijl een beslissing, zelfs al is zij voorbereidend, steeds voor hoger beroep vatbaar
is, zodra de eiser in hoger beroep staande
houdt dat ze met een machtsoverschrijding behept is (schending van de arti-
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kelen 30 van de Grondwet, 138 van
de wet van IS juni 1869, 451, 452 van
het W etboek van burgerlijke rechtsvordering) en dit ten andere werkelijk ten deze
het geval was, aangezien de eerste rechter, wiens beslissing door het bestreden
vonnis bevestigd werd, een geneesheer
ermee gelast had na te gaan of de wettelijke vereisten tot het bestaan van een
arbeidsongeval voorhanden Waren en
daartoe getuigen te onderhoren, zodat
de eerste rechter aldus tevens de regels
voorgeschreven voor het getuigenverhoor
geschonden heeft en de wettelijke instelling van het desktmdig onderzoek miskend heeft en daarbij van ee:h deel van
zijn jurisdictionele macht afstand gedaan
heeft om ze aan een deskcmdige toe te
vertrouwen (schending van alle in het
middel aangeduide wetsbepalingen) :
Overwegende dat er voor de eerste
rechter, voor wie een eis strekkende tot
vergoeding van de nit een arbeidsongeval
voortspruitende schade aanhangig werd
gemaakt, onder partijen een debat is
ontstaan betreffende de opdracht welke
diende toevertrouwd te worden aan de
geneesheer-deskundige mn wiens aanstelling de eisers, thans verweerders, subsidiair verzochten ;
Dat de verweerders de voorkeur gaven
aan een « ruimere opdracht )) waarin,
benevens de vaststelling van de onbekwaamheden, « een onderzoek in de fabriek omtrent de omstandigheden van
het ongeval en de juiste aard ervan )) begrepen was, terwijl verweerster, thans
eiseres, zich tegen dergelijke uitbreiding
van de opdracht verzette, en hierbij betoogde dat aldus de artikelen 252 en
volgende van het W etboek van burgerlijke rechtsvordering, 24 van de wet
van 10 juli 1951 en 138 van de wet van
18 juni 1869 zouden geschonden worden;
Overwegende dat de eerste rechter op
21 april 1964 een geneesheer-deskundige
aangesteld heeft met de opdracht onder
meer << over te gaan tot alle vaststellingen
die nuttig zijn om de waarheid te achterhalen, bij de werkmakkers, bij de familie
en de behandelende"geneesheren van de
getroffene inlichtingen in te winnen en
aldus alle medische gegevens en dergelijke
nuttige inlichtingen te verenigen )) ;
Dat eiseres, die hoger beroep tegen
deze beslissing had ingesteld; tot staving
ervan deed gelden dat de eerste rechter,
toen hij deze opdracht beval, zijn rechtsmacht onwettelijk afgevaardigd had ;
Dat het bestreden vonnis het hoger
beroep niet-ontvankelijk heeft verklaard

om de enige reden dat de beslissing van
21 april 1964 voorbereidend was;
Doch overwegende dat de eerste rechter bij deze beslissing de door eiseres
opgeworpen betwisting heeft verworpen,
welke op de wettigheid van de door de
verweerders gevraagde onderzoeksmaatregel betrekking had ;
Dat, wat dit betreft, het vonnis van
21 april 1964 derhalve geen voorbereidend vonnis was ;
Waaruit volgt dat het door de voorziening bestreden vonnis de artikelen 31,
451 en 452 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering schendt ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis ; beveelt dat melding van dit
arrest zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; en gelet
op de wet van 20 maart 1948, veroordeelt
eiseres in de kosten; verwijst de zaak
naar de Rechtbank van eerste aanleg
te Luik, rechtdoende in hoger beroep.
27 april 1967. - Ie kamer. - Voorzitte?' en VM·slaggeve1·, H. Valentin, raadsheer waarnemend voorzitter. - Gelijkluidende conclusie, H. R. Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. - Pleite1',
H. Ansiaux.

1e KAMER. -

27 april 1967,

WOONPLAATS. - PLAATS WAAR EEN
PERSOON ZIJN HOOFDVERBLIJF HEEFT.
PLAATS DIE NIET NOODZAKELIJK
OVEREENSTEMT MET DIE WAAR DE
PERSOON WERKELIJK WOONT.

Zo de plaats waar een pe1·soon zijn woonplaats heeft de plaats is waar hij zijn
hoojdve1·blij f heeft, is die plaats niet
noodzakelijk de plaats waa1· hij werlcelijk
woont (1). (Burgeri. Wetb., art. 102.)
(MADELEINE MAIRE, T. MAURICE MAIRE.)
ARREST.
HET HOF ; -

Gelet op het bestreden

(1) Omtrent bet onderscheid tussen de
begrippen "hoofdverblijf, en « plaats waar
iemand woont », in geval van woonplaats en
verblijfplaats, raadplege men DE PAGE, d. I,
nrs 307 en 308,
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arrest, op 21 maal't 1966 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 13, gewijzigd bij
de artikelen 1 en 2 van de wet van I5 december 1949, I02, gewijzigd bij artikel l
van de voormelde wet, I03, I04, I05,
llO van het Burgerlijk Wetboek, 47,
inzonderheid 1°, 52, inzonderheid 4°, van
de wet van 25 maart I876 houdende
titel I van het voorafgaande boek van
het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, 7 van de Frans-Belgische Overeenkomst van 8 juli I899 betreffende de
rechterlijke bevoegdheid, het enig artikel
van de wet van 31 maart I900 tot goedkeuring van de bedoelde overeenkomst
en 97 van de Grondwet, doonlat het
bestreden arrest, hoewel eiseres beweerd
had dat de door verweerder ingestelde
vordering tot verdeling van de nalatenschap van Berthe Denel niet tot de
bevoegdheid van de Belgische rechter
behoorde en dat ze, krachtens artikel 7,
§ I, van de Frans-Belgische Overeenkomst van 8 juli I899, v66r de Franse
rechter had moeten gebracht worden
daar de de cttjus in Frankrijk, in het
godshuis te Ludres waar ze haar woonplaats had, overleden is, en eiseres in haar
conclusie had doen gelden dat Berthe
Denel, na haar woonplaats in het tehuis
Notre-Dame Pellevoisin te Vorst te hebben verlaten om zich te Ludres te gaan
vestigen, « nooit haar werkelijke woonplaats of enige andere verblijfplaats te
Sint-Joost-ten-Noode >> heeft gehad, deze
exceptie van onbevoegdheid verwerpt en
de Belgische rechter bevoegd verklaart
op grond « dat ze (de de cujus) tot op
einde december I954 ingeschreven bleef
in de bevolkingsregisters van Vorst en dat
niet betwist wordt dat ze er tenminste
tot op II december 1954 haar werkelijke
verblijfplaats heeft behouden; dat ze op
die datmn naar Ludres ging in een instelling die bejaringsgesticht wordt genoemd
door de Franse administratieve overheid
maar rusthuis .door haar exploitanten;
dat de bijzondere gemachtigde van de
de cujus, op vertoon van haar identiteitskaart, in de eerste dagen van januari
1955 haar liet inschrijven in de bevolkingsregisters van de gemeente SintJoost-ten-Noode; ... dat Mevrouw Deuel,
in de brieven die ze korte tij d voor haar
vertrek naar Ludres schreef, uitdrukkelijk haar voornemen te kennen gaf haar
woonplaats in de Brusselse agglomeratie
te behouden; dat haar inschrijving te
Sint-Joost-ten-Noode door haar gemachtigde deze wil schijnt te verwezenlijken

en ook schijnt aan te tonen dat de de
cttjus, toen ze naar Ludres ging, helemaal
niet van plan was zich daar voorgoed
te vestigen; dat trouwens geen enkel
stuk overgelegd is waaruit blijkt dat de
de cujus gevraagd zou hebben haar woonplaats naar Ludres over te brengen; ...
dat het verblijf te Ludres, gedurende
hetwelk Mevrouw Deuel overleden is,
dus niet voldoet aan de vereisten opdat
er in het onderhavig geval een verandering van woonplaats zou geweest zijn,
dit is het feit zich in een andere plaats
te vestigen met het voornemen om aldaar
zijn hoofdverblijf te vestigen; dat hieruit
moet besloten worden dat de de cujus
nog steeds haar woonplaats in de Brusselse agglomeratie had n, te1'wijl de artikelen I02 en I03 van het Burgerlijk Wethoek vereisen dat de woonplaats gematerialiseerd wordt door een werkelijk wonen
en niet met zekerheid uit de vermeldingen
van het arrest blijkt dat de de cuj~ts op
de dag van haar overlijden werkelijk te
Sint-Josse-ten-Noode woonde noch dat
ze een woonst te Vorst behouden had,
waaruit volgt dat het arrest het wettelijk
begrip van woonplaats miskent (schending van de artikelen I3, I02, I03, 104,
105 en 110 van het Burgerlijk Wetboek),
de bevoegdheid van de Belgische rechter
niet wettelijk rechtvaardigt (schending
van de artikelen 47, inzonderheid I 0 , 52,
inzonderheid 4°, van de wet van 25 maart
I876, 7 van de Frans-Belgische Overeenkomst van 8 juli I899 en het enig artikel
van de wet van 31 maart 1900) en, in
ieder geval, dubbelzinnig is en niet regelmatig antwoordt op de voormelde conclusie van eiseres (schending van artikel 97 van de Grondwet) :
Overwegende dat, na erop gewezen
te hebben dat aan Berthe Deuel, die op
11 januari I955 te Ludres in Frankrijk
in een rusthuis is overleden, verlof werd
verleend om haar woonplaats in Belgie
te vestigen, dat ze haar woonplaats te
Vorst had en er werkelijk woonde tenminste tot op ll december 1954, het
arrest uit verscheidene erin vermelde
feitelijke gegevens, onder meer uit brieven
die door Denel geschreven werden korte
tijd voor haar vertrek naar Ludres en
uit een inschrijving door haar gemachtigde in het bevolkingsregister van SintJoost-ten-Noode in de eerste dagen van
januari 1955, afleidt << dat het verblijf
te Ludres, gedurende hetwelk Mevrouw
Denel overleden is, dus niet voldoet aan
de vereisten opdat er in het onderhavig
geval een verandering van woonplaats
zou geweest zijn, dit is het feit zich in
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een andere plaats te vestigen met het
voornemen om aldaar zijn hoofdverblijf
te vestigen " ;
Overwegende, enerzijds, dat, in strijd
met wat het middel beweert, de plaats
waar een persoon zijn woonplaats heeft
niet noodzakelijk die is waar hij werkelijk
woont en nog minder die waar hij bestendig woont;
Overwegende, anderzijds, dat het hof
van beroep door de vaststellingen (1), die
het vermeldt, ondubbelzinnig de conclusie
van eiseres heeft beantwoord en eruit
heeft kunnen afieiden, zonder enige van
de in het middel aangeduide wetsbepalingen te schenden, dat Berthe Deuel lmar
hoofdverblijf in de Brusselse agglomeratie
behouden had;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.

27 april 1967. - 1e kamer. - Voo1'·
zitter en Verslaggevm·, H. Valentin, raadsheer waarnemend voorzitter.- Gelijkluidende conclusie, H. R. Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. Pleite?'S,
HH. Fally en Ansiaux.

1e

KAMER. -

27 april 1967.

SOMMIGE WERKNEMERS OP EEN VER·
GOEDING WEGENS ONTSLAG WANNEER
DE ARBEIDSOVEREENKOMST DOOR DE
WERKGEVER VERBROKEN WORDT BINNEN DE TWAALF MAANDEN DIE AAN DE
SLUITING VAN DE ONDERNEMING VOOR·
AFGAAN. VERBREKING VAN DEAR·
BEIDSOVEREENKOMST DOOR DE WERK•
GEVER.
BETEKENIS VAN DEZE
WOORDEN.

In artikel 4, lid 1, van de wet van 27 juni
1960 (2), betrefjende de schadeloosstelling van de werknemers die ontslagen
worden bij sluiting van ondernemingen,
dat aan de werlcnemers, die ten minste
vijf jaar ancienniteit hebben in de onde1··
neming, het 1·echt ve1'leent op een vergoeding wegens ontslag onder mem·
wanneer de m·beidsove1·eenlcomst gesloten
voo1· onbepaalde dttur, doo1· de we1·lcgevm·
ve1'b1·olcen wo1·dt binnen de twaalf maanden die aan de sluiting van de onderneming voo1·afgaan, beogen de woorden
«dam· de we1·lcgeve1' verb1'olcen wordt », in
geval van verbreking van de arbeidsovereenkomst met opzeggingste1·mijn, niet de
dag van het vm·strijlcen van de opzeggingstermijn, doch de clag waa1·op de
werkgeve1· aan de we1·lcneme1' zijn beslissing hem te ontslaan te1' lcennis brengt (3).
(BAYAU, T. NAAMLOZE VENNOOTSOHAP
« LA LAINilllRE ».)

HUUR vAN WERK. ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEDIENDEN OF VOOR
WERKLIEDEN.- 0VEREENKOMST VOOR
ONBEPAALDE DUUR.
WET VAN
27 JUNI 1960 BETREFFENDE DE SOHADELOOSSTELLING VAN DE WERKNEMERS
DIE ONTSLAGEN WORDEN BIJ SLUITING
VAN ONDERNEMINGEN. RECHT VAN

HET HOF ; - Gelet op de bestreden
sententie, op 25 februari 1965 gewezen
door de W erkrechtersraad van beroep
te Luik, kamer voor bedienden ;
Over het middel afgeleid uit de schen-

(1) De inschrijving van een persoon in het
bevolkingsregister, maakt, op zichzelf, geen
bewijs uit van de werkelijkheid van de woon·
plaats. Raadpl. cass., 31 januari en 17 april
1958 (Bull. en PAsrc., 1958, I, 586 en 891)
alsook cass., 9 apri11951 (ibid., 1951, I, 525).
(2) In het onderhavige geval verstreek de
opzeggi11gstermijn op 31 december 19tH, der·
halve werd het geschil beheerst door de wet
van 27 juni 1960.
Deze wet is opgeheven bij de wet van 28 juni
1966 die in artikel 4, de bewoordingen van
lid 1 van artikel 4 van de wet van 27 juni
1960 "arbeidsovereenkomst die door de werkgever verbroken wordt " overneemt ; ofschoon
lid 3 in artikel 6 van de wet van 27 juni 1960
zich ertoe beperkte vast te stellen dat de
ancienniteitsvoorwaarde moet vervuld zijn

« op de dag van de verbreking van de arbeids·
ovel'eenkomst » stelt artikel 6, lid 6, van de
nieuwe wet nauwkeurig vast dat deze voorwaarde vereist wordt « op de dag waarop de
opzeggingstermi jningaat of, in geval van beeindiging zonder opzegging, op de dag waarop de overeenkomst wordt beeindigd >>, Men
vergelijke de bepaling welke de artikelen 2
en 32 van de wet van 10 december 1962 res·
pectievelijk hebpen ingelast in artikel 19,
§ 2, van de wet op het arbeidscontract en in
artikel 15 van de gecoordineerde wetten be·
treffende het bediendencontract : « de opzeg·
gingstermijnen moeten berekend worden valgens de verworven ancienniteit op het ogenb!ik
dat de opzegging ingaat »,
(3) TAQUET, «La loi du 27 juin 1960 » ,Jomn.
trib., 1960, blz. 539, :nr 14.

ARREST.
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ding van de artikelen 4 van de wet van
27 juni I960 betreffende de schadeloosstelling van de werknemers die ontslagen
worden bij sluit:ing van ondernemingen
en 97 van de Grondwet, rloo1•dat de bestreden sententie besl:ist dat de rechtsvorder:ing van eiser ,niet gegrond is omdat
het tussen eiser en verweerster bestaande
bediendencontract sinds meer dan twaalf
maanden was verbroken op het ogenblik
van de sluiting van de onderneming door
verweerster, dat de verbrek:ing van het
contract, zoals zij wordt bedoeld bij artikel 4 van de voormelde wet van 27 jcmi
I960, plaats heeft op het ogenblik dat d,e
werkgever aan de bediende zijn ontslag
ter kennis brengt, terwijl wanneer, zoals
in het onderhavige geval, een opzegging
is gegeven, de verbreking van het bedielldencontract plaats heeft bij het verstrijken van de opzeggingstermijn en er geen
grand bestaat om, met betrekking tot de
voormelde wet van 27 juni I960, een
uitzondering te maken op deze algemene
regel, zodat de sententie, door het tegenovergestelde te beslissen, de in het middel
aangeduide wetsbepalingen heoft geschondon :
Overwegende dat de bewoordingen
« wanneer de arbeidsovereenkomst
door de werkgever verbroken wordt ...
op het ogenblik van de sluiting ... "• door
de wetgever gebruikt in artikel 4, lid I,
van de wet van 27 jcmi I960 betreffende
de schadeloosstelling van de werknemers
die ontslagen worden bij sluiting van
ondernemingen, impliceren dat, in de
z:in van de genoemde wet, de datum van
de verbrek:ing van het contract niet die
is van de dag van het verstrijken van
dit contract, maar die van de dag waarop
het ondernemingshoofd aan de werknemer zijn beslissing hem te ontslaan ter
kennis brengt ;
Overwegende bovendien dat uit het
genoemde lid I, enerzijds, en uit lid 2
van hetzelfde artikel en lid 3 van artikel 9, anderzijds, blijkt dat de wetgever
een onderscheid heeft gemaakt tussen de
« verbreking van het contract" door de
werkgever, met opzegging, en« het beeindigen van het contract " ; dat de bediende
die de bij artikel 4, lid I, gestelde voorwaarden vervult, recht heeft op een vergoeding vanaf de verbreking van het
contract door de werkgever, maar dat
deze vergoeding hem slechts na de beeindiging van het contract moet worden
betaald;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.

27 april I967. - I• kamer. - VoorzitteT, H. Valentin, raadsheer waarnemend voorzitter.- Vm·slaggevm·, H. Busin. Gelijkluidende conclusie, H. R.
Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. - Pleite1·s, HH. Van Ryn en De
Bruyn.

I 8 KAMER.- 28 april 1967.
I 0 HOGER BEROEP. ~ BURGERLIJKE
ZAKEN. - EvocATIE. - VooRWAARDEN.
2° HOGER BEROEP. - BuRGERLIJKE
ZAKEN. - EVOCATIE. - HOOFDEIS EN
TEGENEIS. - EISEN DIE GEDEELTELIJK
DE BEOORDELING VAN DEZELFDE GESCHILPUNTEN IMPLICEREN. VooRWAARDEN EN PERREN VAN DE EVOCATIE.
3° CASSATIE.- 0MVANG.- BURGERLIJKE ZAKEN. - CASSATIE VAN EEN
BESLISSING DIE ONWETTELIJK BIJ WEGE
VAN EVOCATIE OP EEN TEGENEIS UIT·
SPRAAK DOET. - CASSATIE DIE ZICH
NIET UITSTREKT TOT DE BESLISSING
WELKE WETTELIJK BIJ WEGE VAN EVOCATIE OP DE HOOl!'DEIS UITSPRAAK
DOET.
4° CASSATIEMIDDELEN. -BURGERLIJKE ZAKEN.- MIDDEL DAT AAN DE
RECHTER VERWIJT ZIJN BESLISSING TE
HEBBEN GEGROND OP TEGENSTRIJDIGE
OF DUBBELZINNIGE REDENEN.- NIET
TEGENSTRIJDIGE OF DUBBELZINNIGE
REDENEN. - MID DEL DAT FEITELIJKE
GRONDSLAG li'IIST.
I 0 In burge1·lijke zaken mag de rechte1·

zijn evocatierecht enkel gebr~tiken zo
hij tm·zelfde?·tijd en definitief b~i een
en hetzelfde vonnis over de zaak zelf
uitspraak doet (I). (Wetb. van burgeri.
rechtsv., art. 473, lid I en 2.)
2° In burge~·lijke zaken mag de 1·echter
in hogm· bm·oep die kennis neemt van
een hoofdeis en een tegeneis, waarvan
rle be1•ech#ng ten dele de beom·deling
van rlezelfde geschilpunten impliceert,
wannee1• alleen cle hoofrleis in staat is om
definitief gewezen te wo1•den de hoofdeis
aan zich t1·ekken, op voorwam·de dat hij
bij een en hetzelfrle vonnis rlefinitief
uitspraak doet ove1• rle zaak zelf, doch
(1) Oass., 23 april 1964 (Bttll. en PAsiC.,
1964 I, 902).
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mag hij op de tegeneis geen uitspraak
do en bij wege van evocatie ( 1).
3° De cassatie van een beslissing in burgerlijke zaken, waa?"bij onwettelijk bij wege
van evocatie op de tegeneis uitspraak
won1t gedaan, leidt niet tot de cassatie
van de beslissing waa1·bij wettelijk bij
wege van evocatie de hoofdeis wordt be?"echt, zelfs zo de be1·echting van de ene
en de ande1•e eis gedeeltelijk de beoo?"deling van dezelfde geschilpunten implicee~·t.

4° Feitelijke g1·ondslag mist het middel
dat aan de 1·echte1· ve~·wijt zijn beslissing
te hebben gegrond op tegenst1·ijdige of
dubbelzinnige 1·edenen, wannee?" de 1·edenen van de beslissing noch tegenstrijdig
noch dubbelzinnig zijn (2).

{NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « LE PATRIMOINE l>, T. WEDUWE SCHIETECATTE.)

ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 23 februari 1965 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te Antwerpen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 473 van het Wethoek van burgerlijke rechtsvordering,
zoals aangevuld bij artikel 13 van de
wet van 15 maart 1932, doo?"dat, ingevolge
het hoger beroep door beide partijen
ingesteld tegen het tussenvonnis van
1 juli 1963 van de vrederechter van het
derde kanton te Antwerpen, kennis nemende, enerzijds, van de hoofdeis van
eiseres die ertoe strekte te horen zeggen
voor recht dat het overlijden van Victor
Schietecatte niet het gevolg was van een
arbeidsongeval en dat eiseres derhalve,
als verzekeraar -arbeidsongevallen, niet
gehouden was aan verweerster, weduwe
van het slachtoffer en moeder van zijn
twee minderjarige kinderen, enige vergoeding uit te keren ten gevolge van bedoeld overlijden, en anderzijds, van een
exceptie van onbevoegdheid mtione loci

(1) Omtrent het feit dat de rechter in hoger
beroep, die kennis neemt van een eis waarin
verschillende punten vervat zijn, het punt
dat in staat is definitief gewezen te worden
tot zich trekken kan zonder dit te doen voor
de andere punten, raadplege men cass., 9 december 1937 (Bull. en PAsrc., 1937, I, 376);

van de voornoemde vrederechter en van
de tegeneisen die er subsidiair toe strekten te horen zeggen dat het slachtoffer
wel een. arbeidsongeval had ondergaan
en dat de vergoedingen bepaald door de
wet op de arbeidsongevallen aan verweerster, voor haarzelf en haar kinderen
verschuldigd waren rekening houdend
met een basisloon van 76.648 frank, de
Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, bij het bestreden vonnis, na op
het hoger beroep van verweerster de
beroepen beslissing te hebben te niet
gedaan, verklaart dat de vrederechter
van het derde kanton te Antwerpen onbevoegd was 1·atione loci en, na te hebben
vastgesteld dat de zaak in staat van
wijzen was, de zaak aan zich trekt en,
rechtdoende ten gronde op de tegeneisen,
voor recht zegt dat wijlen Victor Schietecatte op 17 mei 1962 het slachtoffer is
geweest van een arbeidsongeval, dat verweerster recht heeft, voor haarzelf en
haar kinderen, op de vergoedingen bepaald door de wet op de arbeidsongevallen, en « gezien de betwisting over het
basisloon "• de heropening van de debatten beveelt om aan de partijen toe te
laten desaangaande te concluderen en
te pleiten, tenvijl, om de zaak aan zich
te kunnen trekken bij toepassing van
artikel 473, lid 1 en 2, van het Wetboek
van burgerlijke rechtsvordering, de rechtbank terzelfdertijd en definitief ten
gronde dient te beslissen bij een en hetzelfde vonnis, onder voorbehoud, indien
de zaak verschillende eisen bevat, over
die te beslissen welke in staat zijn om
een definitieve oplossing te ontvangen
en de andere naar de eerste rechter te
verwijzen, en t&1'Wijl, na in hoofde van
v.erweerster en haar kinderen het prinmpe van hun recht op de wettelijke vergoedingen te hebben erkend en aldus
over de tegeneisen te hebben gevonnist,
de rechter, door de debatten te heropenen
om een van de elementen noodzakelijk
voor de vaststelling van deze vergoedingen te onderzoeken, bovengemelde
wetsbepaling geschonden heeft, wat de
cassatie van zijn beslissing voor het geheel moet medebrengen :
Overwegende dat nit de stukken waarop het Hof acht vermag te slaan blijkt
dat de vordering van eiseres er toe strekte
1 maart 1963 (ibid., 1964, I, 724) en 22 november 1963 (ibid,, 1964, I, 311); verg. cass.,
5 mei 1949 (Arr. Verb?·., 1949, blz. 302) en
23 juni 1955 (ibid., 1955, biz. 365).
(2) Cass., 26 september 1966, supra, biz. 120.
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te horen zeggen voor recht dat het overlijden van de echtgenoot van verweerster
niet het gevolg was van een arbeidsongeval en dat eiseres dus niet gehouden
was aan verweerster en aan haar kinderen
enige vergoeding uit dien hoofde uit te
keren, terwijl verweerster in hoofdorde
de exceptie van onbevoegdheid 1'atione
loci van de vrederechter van het derde
kanton te Antwerpen opwierp, om de
reden dat het overlijden van haar echtgenoot toe te schrijven was aan een verkeersongeval dat zich te Lint, kanton
Kontich, voordeed en, subsidiair, tegeneisen instelde er toe strekkende eiseres
te horen veroordelen tot betaling van de
vergoedingen bepaald door de wet op
de arbeidsongevallen;
Overwegende dat de vrederechter van
het derde kanton te Antwerpen, na te
hebben overwogen dat, zolang niet vaststand dat de oorzaak van het overlijden
van de echtgenoot van verweerster in
verband stond met het bedoelde verkeersongeval, wat de toepassing van de wetten
betreffende de arbeidsongevallen met zich
zou brengen, hij ten deze bevoegd was,
er zich in de beroepen beslissing toe beperkte, alvorens over de hoofdeis en de
tegeneis te oordelen, een desktmdige aan
te stellen ;
Overwegende dat de rechtbank van
eerste aanleg, uitspraak doende over het
hoger beroep van eiseres en over het
incidenteel beroep van verweerster, de
beroepen beslissing vernietigt, voor recht
zegt dat de vrederechter van het derde
kanton te Antwerpen Tatione loci onbevoegd was en, de zaak bij toepassing
van artikel 473 van het Wetboek van
burgerlijke rechtsvordering aan zich
trekkend, beslist dat de echtgenoot van
verweerster het slachtoffer was van een
arbeidsongeval en dat verweerster en
haar kinderen recht hebben op de vergoedingen bepaald door de wet betreffende de arbeidsongevallen; dat het bestreden vonnis, gezien de betwisting over
het basisloon, vooraleer verder recht te
doen over de tegeneisen van verweerster
strekkende tot betaling van de wettelijke
vergoedingen, de heropening van de debatten beveelt om partijen toe te laten
desaangaande te concluderen, en ten
slotte de kosten tot op de dag van het
vonnis ten laste legt van eiseres, de verdere kosten voorbehoudend;
Overwegende dat hieruit blijkt dat
het vonnis definitief uitspraak doet over
de vordering van eiseres alsook over de
door verweerster in hoofdorde opgeworpen exceptie van onbevoegdheid ratione

loci; dat het integendeel niet definitief
uitspraak doet over de door verweerster
subsidiair ingestelde tegeneisen strekkende tot betaling van de wettelijke
vergoedingen ;
Overwegende dat, vermits de eerste
rechter noch over de oorspronkelijke
vordering van eiseres noch over de tegeneisen van verweerster uitspraak had gedaan, de rechter in hoger beroep slechts
ingevolge zijn evocatierecht over die vorderingen kon beslissen ;
Overwegende dat, luidens de leden I
en 2 van artikel 473 van het Wetboek
van burgerlijke rechtsvordering, de rechter in hoger beroep de zaak slechts aan
zich kan trekken indien hij tegelijkertijd
bij een en hetzelfde vonnis definitief
over de zaak zelf uitspraak doet ;
Overwegende dat hieruit volgt dat het
vonnis, in zover het uitspraak doet over
de door· verweerster in ondergeschikte
orde ingestelde tegeneisen, welke niet in
staat waren om definitief berecht te worden, voormeld artikel 473 schendt;
Dat het middel gegrond is ;
Overwegende dat, nu de rechter in
hager beroep, luidens voormeld artikel 473, vermocht uitspraak te doen over
de hoofdvordering waarover hij definitief
uitspraak doet, de vernietiging zich, in
strijd met wat eiseres staande houdt,
niet moet uitstrekken tot de beslissingen
waarbij gevonnist werd dat de eerste
rechter 1'atione loci onbevoegd was, dat
de echtgenoot van verweerster het slachtoffer was van een arbeidsongeval, dat
verweerster en haar kinderen recht hebben op de wettelijke vergoedingen en
dat de kosten gedaan tot op de dag
van het vonnis ten laste blijven van
eiseres;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen ll34,
I3I5, I3I9, I320, I322 van bet Burgerlijk
Wetboek, I en 4 van de gecoordineerde
wetten betreffende de vergoeding der
schade voortspruitende uit arbeidsongevallen, I, 2 van de besluitwet van I3 december I945 betreffende de vergoeding
der schade voortspruitende uit ongevallen
die zich op de weg naar of van het werk
voordoen, en 97 van de Grondwet, dooTdat de rechtbank van eerste aanleg, bij
het bestreden vonnis, na de zaak aan
zich te hebben getrokken, uitspraak
doende ten grande, voor recht zegt dat
wijlen Victor Schietecatte op I7 mei I962
slachtoffer was van een arbeidsongeval,
en dat verweerster, voor haarzelf als
weduwe, en voor haar twee minderjarige
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kinderen, recht heeft op de vergoedingen
bepaald door de wet op de arbeidsongevalleri, te1·wijl, ee1•ste onae1·deel, de rechter,
nit de feitelijke elementen die hij in acht
neemt, had afgeleid " dat, ten deze, het
arbeidsongeval of minstens het ongeval
op de weg naar de arbeid bewezen was»,
het tegenstrijdig is, na te hebben vastgesteld dat verweerster het bewijs had
geleverd van een ongeval op de weg naar
de arbeid, voor recht te zeggen dat haar
echtgenoot slachtoffer was van een arbeidsongeval (schending van artikel 97
van de Grondwet), ten minste het vonnis
het niet mogelijk maakt met zekerheid
te beslissen of de rechter de wettelijke
vergoedingen ten laste van eiseres legt
wegens een arbeidsongeval of wegens
een ongeval op de weg naar de arbeid
en, aldns, door dnbbelzinnigheid en onzekerheid aangetast is (schending van
dezelfde wetsbepaling en, voor zover als
nodig, van de in het middel aangednide
artikelen betreffende de vergoeding der
schade voortsprnitend nit arbeidsongevallen en uit de ongevallen op de weg
naar of van het werk) ; tweecle oncle1·deel,
in zover de rechter als grondslag van
zijn beslissing het bestaan van een ongeval op de weg naar de arbeid aangeeft,
hij de gerechtelijke overeenkomst miskent (schending van artikel 1134 van
het Burgerlijk Wetboek), alsmede de
bewijskracht van de dagvaarding en van
de voor hem door beide partijen genomen
conclusies (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Bnrgerlijk
Wetboek), daar, indien partijen wel in
betwisting waren nopens het bestaan
van een arbeidsongeval, zij nooit beweerd hadden dat wijlen Victor Schietecatte het slachtoffer was geweest van
een ongeval op de weg naar de arbeid;
de1·cle onde1·cleel, de rechter meteen de
grondregelen miskent betreffende de
bewijslast (schending van artikel 1315
van het Burgerlijk Wetboek) en betreffende de bestanddelen van de ongevallen
op de weg naar de arbeid, nodig om. aanleiding te kunnen geven tot vergoedmgen
ten laste van de verzekeraar-arbeidsongevallen (schending van de artikelen 1
en 2 van de besluitwet van 13 december
1945) en het vonnis derhalve niet passend
is gemotiveerd (schending van artikel 97
van de Grondwet) :
W at het eerste onderdeel betreft
Overwegende dat de rechter in hoger
beroep, onderzoekend of de eerste rechter
tatione · loci bevoegd was, vaststelt dat
het arbeidsongeval of althans het ongeval

op de weg naar het werk bewezen is en
dat dit ongeval zich in het kanton Kon.
tich voordeed, zodat de eerste rechter
onbevoegd was ;
Overwegende dat de rechter vervolgens, nitspraak doende over de vraag
zelf of verweerster en haar kinderen recht
hebben op de vergoedingen bepaald door
de wet betreffende de arbeidsongevallen,
beslist dat het overlijden van het slachtoffer het gevolg is van een arbeidsongeval,
gezien het oorzakelijk verband tussen
het verkeersongeval en dit overlijden;
Overwegende dat de beslissing luidens
welke verweerster en haar kinderen recht
hebben op de wettelijke vergoedingen
duidelijk steunt op het voorhanden zijn
van een arbeidsongeval ;
Overwegende dat het noch tegenstrijdig noch dubbelzinnig is, ener:Zijds, met
het oog op de vraag naar de bevoegdheid, te constateren dat het ten deze gaat
ofwel om een ar beidsongeval ofwel om
een ongeval op de weg naar het werk,
overkomen in het kanton Kontich, zodat
de eerste rechter in elk geval onbevoegd
was 1·atione loci, en anderzijds, met het
oog op de beslissing over de vordering
zelf, te oordelen dat het overlijden van
het slachtoffer het gevolg was van een
arbeidsongeval;
W at het tweede en het derde onderdeel
betreft :
Overwegende dat beide onderdelen
uitgaan van de onderstelling dat de
rechter zijn beslissing over het verschul"
digd zijn van de wettelijke vergoedingen
grondt op het bestaan van een ongeval
op de weg naar het werk;
Overwegende dat nit het antwoord
op het eerste onderdeel blijkt dat dit
niet het geval is ;
Overwegende dat elk van de onderdelen van het middel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, in zover het uitspraak doet
over de door verweerster ingestelde tegeneisen en in zover het de verdere kosten
voorbehoudt; beveelt dat melding van
dit arrest zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ;
gelet op de wet van 20 maart 1948, veroordeelt eiseres in de kosten; verwijst
de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van eerste aanleg te Mechelen,
rechtdoende in hoger beroep.
28 april 1967. - 1e kamer. - Voorzittm·, H. Belpaire, raadsheer waarnemend
voorzitter.- Verslaggeve1·, H. de Vreese.
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Gelijkluidende conclusie, H. Paul MaPleiters,

haux, advocaat-generaal.
HH. Dassesse en Bayart.

1e KAMER. -

28 april 1967,

1° ARBEIDSONGEVAL. ARBEIDSONGEVAL OP DE WEG NAAR EN VAN
RET WERK.- WEG NAAR EN VAN RET
WERK. - BE GRIP.

2° ARBEIDSONGEVAL. ONGEVAL
OP DE WEG NAAR EN VAN RET WERK.
- VERBLIJF VAN DE WERKNEMER.BEGRIP.
3° ARBEIDSONGEV AL. 0NGEVAL
OP DE WEG NAAR EN VAN RET WERK.WEG VAN DE VERBLIJFPLAATS VAN
DE WERKNEMER NAAR DE PLAATS WAAR
RET WERK WORDT VERRICHT. - BEGRIP.
I 0 De weg naa1' en van het werle, in de zin
van a1·tikel 1 van de besluitwet van

13 december 1945 is niet noodzakelijk
de openba?'e weg; het sl1tit de weg niet
uit wellee de we?·kneme?' op zijn erf dient
af te leggen, in veTbancl met cle noodzaak
waa1'in hij zich bevindt zich te begeven
van de plaats van zijn ve1·blijj naa?' cle
plaats waa?' hij zijn we1·le ve?'?'icht en
omgekee?·cl (1).
2° De bij aTtikel 1 van cle besluitwet van
13 clecembeT 1945 becloelde veTblijjplaats
van cle wedcnemeT omvat niet de bijho1·igheclen van cle eigenlijlee woning
welke dienen te woTclen beschouwcl als
cleel 1titmaleende van de weg welke de
we?·leneme?' moet afleggen om zich van
cle plaats van zijn ve1·blijj te begeven
naaT cle plaats waar hij zijn weTk veT1'icht en omgeleee?·cl (2).
3o Het ongeval dat een we?·kneme?' is oVC?'komen, in een aanhorigheid van zijn
woning doch buiten zijn eigenlijke waning, lean wo?·clen beschouwcl als voo?'gevallen op cle weg naa?' en van het weTk
en niet in het vetblijf van de wetleneme?·,
wannee?' deze aanho1·igheicl cleel uitmaakt van de weg wellee cle we?·knemer
client af te leggen om zich te begeven
(1) Raadpi. cass., 10 januari 1952 (A1'1'.
Vm·br., 1952, biz. 227); 23 oktober 1964 (Bull.
en PAsiC., 1965, I, 197) en noot 1.
(2) Raadpl. HoRioN, Accidents du travail,
nr 251; cass., 26 februari en 25 maart 1960

van cle plaats van zijn verblijj naar de
plaats waar hij zijn werle verricht en
omgekee?·d, onder meer wanneer het
ongeval is gebeurcl toen de We?'leneme1'
die pe1' fiets naar zijn werle moest rijden
op zijn e1•j cloch buiten zijn woning op
de palekenclrager van cleze fiets een voorweTp bevestigde (3).
(LAMEIR, T. ZWITSERSE VERZEKERINGSMAATSOHAPPIJ TEGEN ONGEVALLEN
"WINTERTHUR ll.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 8 maart 1966 in hoger beroep
door de Rechtbank van eerste aanleg te
Antwerpen gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending 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 (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), I, 2, 6, 9 van de
bij koninklijk besluit van 28 september
1931 gecoordineerde wetten betreffende
de vergoeding der schade voortspruitende
uit arbeidsongevallen, zoals die wetsbepalingen werden gewijzigd bij de artikelen I van de besluitwet van 9 juni 1945
en 1 van de wet van 10 juli 1951, doo1·dat
het bestreden vonnis, bij bevestiging van
de beslissing van de vrederechter, de
vordering van eiser, strekkende tot het
bekomen van de wettelijke vergoedingen
wegens het ongeval dat hem was overkomen op de weg naar zijn werk, afwijst,
hoewel het aanneemt dat eiser ernstig
aan het oog werd gekwetst door het afspringen van de snelbinder van zijn fiets
toen hij, buiten zijn woning, zijn tas
met eetwaar op de pakkendrager van
zijn fiets met die snelbinder vastbond,
om de reden dat dit ongeval zich voordeed op het erf van eiser, in open lucht
in een ziji'ngang van zijn woonst, en dus
niet op de weg van het werk, zodat hij
zijn verblijfplaats niet had verlaten,
(Ar1·. Ve?·br., 1960, biz. 607 en 693); 9 maart
1956 (ibid., 1956, biz. 563).
Omtrent het begrip van verblijfpiaats in
het aigemeen raadpiege men DE PAGE, d. I,
nr 307, en KLUYSKENS, d. VII, nr 152bis.
(3) Raadpl. cass., 10 januari 1952 en 23 oktober 1964, in noot 1 hierboven.
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te1·wijl als risico verbonden aan het aflegge)l van de weg naar of van het werk
dient te worden aangezien elk ongeval
dat in betrekking staat met ·de noodzakelijkheid voor de arbeider om zich
naar zijn werk te begeven, en de weg
naar het werk begint van het ogenblik
af dat de arbeider zijn huis, in de enge
zi'n van het woord, verlaat en het, in
strijd met wat het vonnis aanneemt, niet
vereist is dat het ongeval zich zou voordoen op een ogenblik dat de arbeider
de openbare weg heeft bereikt
Overwegende dat uit het vonnis blijkt
dat eiser, om zich naar de plaats van zijn
werk per fiets te begeven, zich op zijn
erf bevond, met een snelbinder een voorwerp vastbond op de pakkendrager van
zijn fiets, die op de zijkant van zijn erf
tegen de haag van een gebuur stond, en,
bij het afspringen van de snelbinder, in
het oog getroffen werd ;
Overwegende dat de rechter, niettegenstaande hij er op wijst dat de weg naar
het werk niet noodzakelijk een openbare
weg is, uit de aangehaalde omstandigheden afleidt dat het ongeval niet gebeurde
op de weg naar het werk maar op de verblijfplaats van eiser, die zowel de woning
omvat als al haar bijbehorigheden waarvan de bewoner het exclusief gebruik
heeft;
Overwegende, eensdeels, dat de weg
naar of van het werk, in de zin van artikel l van de besluitwet van 13 december
1945, niet noodzakelijk de openbare weg
is en de weg niet uitsluit die de arbeider
op zijn erf moet afleggen in verband met
de . noodzakelijkheid, waarin hij zich
bevindt, zich naar de bij dit artikel omschreven plaatsen te begeven of ervan
terug te keren ;
Overwegende, anderdeels, dat de bij
voormeld artikel bedoelde verblijfplaats
die aanhorigheden van de eigenlijke waning, welke dienen beschouwd te worden
als deel uitmakend van de aldus af te
leggen weg, niet omvat ;
Overwegende dat het vonnis, door het
ongeval te aanzien als zich niet hebbende
voorgedaan op de weg naar het werk
om de enkele reden dat het gebeurde op
een aanhorigheid van de verblijfplaats
van eiser, de in het middel aangeduide
wetsbepalingen schendt ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, en zonder acht te
slaan op het tweede middel dat tot geen
ruimere vernietiging kan leiden, vernietigt het bestreden vonnis ; beveelt dat
melding van dit arrest zal gemaakt wor-

den op de kant van de vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerster in de kosten; verwijst de zaak naar de Rechtbank
van eerste aanleg te Turnhout, rechtdoende in hoger beroep.
28 april 1967. - 1e kamer. - Voo1·zitte1·, H. Belpaire, raadsheer waarnemend
voorzitter.- Verslaggeve1·, H. Delahaye.
- Gelijkluidende concl~tsie, H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. Pleiters,
HH. Van LeYJ.~seele en De Bruyn.

1 e KAMER. -

28 april 1967,

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. -BURGERLIJKE ZAKEN.
- CoNCLUSIE. - EIS DIE GEEN REDEN
VAN BESTAAN 1\iEER HEEFT INGEVOLGE
EEN VASTSTELLING VAN DE RECHTER.
- RECHTER NIET VERPLICHT DEZE EIS
TE BEANTWOORDEN,

De 1'echte1' is niet vetplicht een in conclusie
aangevoercle eis te beantwoo1·den, wanneer deze eis zoncler 1·eden van bestaan
wo1·clt ingevolge een vaststelling van zijn
beslissing (l). (Grondwet, art. 97.)
(CONSORTEN VAN RUNCKELEN,
T. GIELEN.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 18 januari 1966 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over het tweede middel afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet, doordat het bestreden arrest de eisers
veroordeelt om aan verweerder de som
van 179.194 frank te betalen, meer de
interesten en de kosten, als saldo van
onkosten en ereloon, en aan de eisers
geen provisie toekent, minstens gelijk
aan het bedrag van het saldo van dit
ereloon, op de schadevergoeding die verweerder aan de eisers verschuldigd is
wegens fouten en tekortkomingen in de
uitvoering van zijn contractuele en beroepsverplichtingen, in verband met het
(1) Raadpl, cass., 24 maart 1966 (Bttll. en

PAsrc., 1966, I, 965) en 20 oktober 1966, sttp?·a,
biz. 237.
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oprichten van het gebouw, terwijl de eisers in hun eerste en in hun aanvullende
conclusie staande gehouden hadden dat
het saldo van het ereloon van verweerder
« diende verrekend te worden in compensatie met de provisie op de schadevergoeding '' die door verweerder aan de
eisers verschuldigd is en dat « er reeds
een provisie diende toegekend te worden
minstens gelijk aan het bedrag van het
saldo van de honoraria dat aan verweerder nog toekomt "• te1·wiy'l het arrest op
deze conclusies niet geantwoord heeft,
zodat zijn beslissing niet regelmatig gemotiveerd voorkomt :

4°

Overwegende dat het arrest, bij bevestiging van het beroepen vonnis, de door
de eisers ingestelde hoofdeis, deels ongegrond verldaart en voor het overige' een
deskundige aanstelt ten einde de rechter
in de mogelijkheid te stellen na te gaan
of verweerder enige schuld treft ;
Overwegende dat, nu de rechter zich
onvoldoende ingelicht achtte om uitspraak te doen over de eventuele aansprakelijkheid van verweerder, hij aan
de eisers geen provisie kon toekennen ;
dat vermits geen provisie toegekend
werd, hij niet moest antwoorden op de
conclusie waarbij de eisers verzochten
het door hen verschuldigde bedrag en de
gevorderde provisie te compenseren;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;

5°

01n die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eisers in de kosten.
28 april 1967. - 1e kamer. - Voorzitter, H. Belpaire, raadsheer waarnemend
voorzitter.- Verslaggeve1·, H. Delahaye.
- Gelijkl~tidende conclttsie, H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.

2e

KAMER. -

2 mei 1967.

1°

GEMEENTELIJKE EN PROVINCIALE BELASTINGEN.- DmECTE
BELASTING. BEGRIP.

2°

GEMEENTELIJKE EN PROVINCIALE BELASTINGEN. BELASTING OP DE WEGEN- EN RIOLERINGSWERKEN TEN LASTE VAN DE EIGENAARS VAN BELENDINGEN.- DmECTE
BELASTING.

3°

GEMEENTELIJKE EN

PROVIN-

CIALE BELASTINGEN. DmEOTE
OF INDillEOTE BELASTING. BETALINGSMODALITEITEN VAN DE BELASTING. J\IIODALITEITEN ZONDER GEVOLG VOOR DE AARD VAN DE BELASTING.
GEMEENTELIJKE EN PROVINCIALE BELASTINGEN. GEMEENTEREGLEMENT TOT VASTSTELLING VAN
ONDERSOHEIDEN OPVORDERINGSPROOEDURES NAARGELANG HET OM DillECTE
OF
INDIREOTE BELASTINGEN
GAAT.
- BELASTINGEN DIE DOOR HET REGLEMENT INDIREOTE BELASTINGEN WORDEN GEHETEN HOEWEL HET OM DIREOTE BELASTINGEN GAAT. BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE,
WAARBIJ WORDT BESLIST DAT
DE
INVORDERINGSPROOEDURE VOOR DEDIREOTE BELASTINGEN VAN. TOEPASSING
IS OP DE VERKEERDELIJK GEKWALIFIOEERDE INDIREOTE BELASTINGEN.1VETTELIJKE BESLISSING.

GEMEENTELIJKE EN PROVINCIALE BELASTINGEN.- GEMEENTELIJKE BELASTINGEN. INSOHRIJVING IN DE JAARLIJKSE BEGROTING
VAN DE GE111:EENTE.- BEGRIP.

1° De belasting wam·van de grondslag niet
bestaat in afzonde1'lijke of vo01•bijgaande
door de belastingschttldige gepleegde
feiten doch in een uitemm·d duu1·zame
toestand is een di1·ecte belasting ( 1).
2° Een gemeentelijke belasting op de wegenen 1•ioleringswerken ten laste van de
boordeigenaars van de openbare weg is
een di1·ecte belasting (2).
3° De betalingsmodaliteiten van een ge-

meentelijke belasting laten niet toe de
di1·ecte of indirecte aard ervan te bepalen (3).

4° De bestendige deputatie van een p1·ovinciale 1·aad die vaststelt eensdeels dat
een gemeenteve1·ordening onde1'8cheiden
inv01·deringsp1·ocedures bepaalt voor de
belastingen die het invoert naar gelang
van de di1•ecte of indirecte aard die het
eman toekent en anderdeels, dat de belasting die door de ve1'o1·denir~,g indirecte
belasting w01·dt geheten in 1'echte een
di1•ecte belasting is, kan wettelijk eruit
afleiden dat de invorderingsp1·oced~we betretfende de directe belasting client te

(1) (2) en (3) Oass., 18 april 1967, sup1·a,
biz. 1004.
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worden toegepast op de ve1·kee1'delijk
gekwalificee~·de belasting (1).
5o De bestendige deputatie van een p1'0·
vincie1'aad die vaststelt dat, hoewel een
gemeente in haM jaa1'lijkse beg1'oting
geen uitd1·ukkelijlce ve1'melding van de
opb1•engst van de « belasting op de 1'iole1·ingswe1·ken » bevat, ontvangsten M' zijn
ingesch1'even uit de belasting op de wegenwe1·ken, welke gelijktijdig uitgevoe1·d
we~·den en eAn geheel V01'men en dat de
bed1·agen van die ontvangsten, afzonde1'lijk be1'ekend, onde~· dezelfde titel « invo1'·
de1'ingsbelasting >> zijn samengebracht,
kan wettelijk e1·uit afleiden dat de ontvangsten uit de 1·iole1'ingswe1·ken 1'egelmatig op cle beg1'oting zijn gebracht (2).
(Gemeentewet, art. 134.)
(CARSAU, T. GEMEENTE WILRIJK.)

ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
besluit, op 23 november 1965 door de
Bestendige Deputatie van de Provincie
Antwerpen gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1 van de
wet van 22 juni 1865, 8 van de wet van
5 september 1871, van de wet van 29 april
1819, en van artikell38 van de gemeentewet, do01•dat de bestendige deputatie zich
bevoegd erkent om over de grand van
het geschil uitspraak te doen, nate hebben vastgesteld dat de litigieuze belasting
een directe belasting is, hoewel, krachtens
het toepasselijk gemeentereglement, namelijk dat van 1955, die belasting indirect is, afgezien van de bewoordingen
van dat reglement zelf, te1·wijl een gemeentebelasting als direct is aan te merken wanneer twee kenmerken gezamenlijk aanwezig zijn, namelijk wanneer de
belasting slaat op een duurzame toestand
zoals de contigui:teit van de eigendom
met de openbare wegenis en periodisch
verschuldigd is, maar dat de belasting
indirect is, zo een van beide kenmerken
ontbreekt, te~·wijl, ook indien men aanneemt da.t de duurzaamheid of de nietduurzaamheid van de toestand of van

(1) Raadpl. cass., 4 april 1967, sup1·a.,
biz. 939.
(2) Raadpl. cass., 20 juli 1925 (Bull. en
PAsru., 1925, I, 381) en noot.
CASSATIE,
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de feiten die aanleiding geven tot vestiging van belasting, in hoofde van de
belastingplichtige en niet in hoofde van
het bestuur moeten worden gezocht, het
tweede criterium, datgene van de periodiciteit, daardoor niet wordt uitgeschakeld,
terwijl het gemeentelijk belastingreglement van Wilrijk van 1955 zeer uitdrukkelijk bepaalt dat de litigieuze belasting
een eenmalige belasting is en dat zij
slechts op verzoek van de belastingplichtige met annui:teiten kan worden
vereffend, zodat zij een wezenlijk kenmerk van de directe belasting mist :
Overwegende dat het bestreden besluit
vaststelt dat ·de grondslag van de belasting op het uitvoeren van wegen- en
rioleringswerken gelegen is in de belending van de eigendommen aan de openbare wegen waar deze werken worden
uitgevoerd, dat die belending op een van
nature duurzame toestand wijst, terwijl
de daad die aanleiding geeft tot het heffen
van de belasting, namelijk de uitvoering
van die werken, een daad is die uitgaat
niet van de belastingplichtige maar van
de overheid, en hieruit besluit dat de
kwestieuze belasting direct is, de omstandigheid dat de taks in beginsel niet
periodiek is onverschillig zijnde, vermits
de periodiciteit geen wezenlijke eigenschap is om de belasting als direct of
indirect aan te merken ;
Overwegende dat de beslissing zodoende een juiste toepassing maakt van
de in het middel aangehaalde wetsbepalingen;
Overwegende dat meer in het bijzonder
de omstandigheid dat een belasting in
principe in een maal eisbaar is, de directe
of indirecte aard van de belasting niet
bei:nvloedt ;
Overwegende dat het middel naar
recht faalt ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen I l l en 115
van de Grondwet, 138 van de gemeentewet, 2 van de wet van 15 mei 1846, 74,
lid 1, van de gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen en van
de bepalingen van de taksreglementen
van de gemeente Wilrijk van l l oktober
1954 (rioleringswerken) en 30 maart 1955
(wegenwerken}, beide goedgekeurd bij
koninklijk besluit van 4 juli 1955, do01·dat
de bestendige deputatie het middel van
eiser heeft afgewezen luidens hetwelk de
betwiste aanslag laattijdig was gevestigd,
terwijl beide taksreglementen op de meest
uitdrukkelijke wijze bepalen dat de belasting in principe ineens 'opeisbaar is en
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slechts op verzoek van de belastingplichtige in een annui:teitsbelasting wordt
omgezet, zodat beide belastingen, zelfs
indien zij als directe belastingen moeten
worden beschouwd, alleszins eenmalige
belastingen blijven, ineens opeisbaar voor
hun geheel bedrag, tenzij de belastingplichtige de omzetting in een a~mu'iteits
belasting vraagt, hetgeen lmdens de
rechtspraak van het Hof van cassatie
slechts een modaliteit van betaling vormt,
te1·wijl eiser nooit heeft gevraagd de belas·ting om te zetten in annuiteiten, zo_dat
eiser in de eemnalige directe belastmg,
voor het gehele bedrag van elk der belastingen (wegeniswerken en riolering) mo~st
worden aangeslagen, en deze eenmahge
belastingen gevestigd en ingekohierd
moesten worden binnen de wettelijke termijnen welke, krachtens de taksreglementen, begonnen te lopen van_af. de ingebruikstelling van de straat, d1t IS volgens
een vorige uitspraak van de bestendige
deputatie, vanaf I4 november I955, zodat
de termijn van vestiging op 30 maart I956
verliep, en, de aanslag niet binnen d~ze
termijn gevestigd zijnde, de belastmg
derhalve verjaard is voor het geheel van
haar bedrag, tm·wijl het duidelijk is dat
de gemeente niet eigenmachtig_ de eer:Inalige aanslag mag omvormen In anncnteiten mn aan de gevolgen van haar
nalatigheid te ontsnappen, en dat het
bedrag van 8.0I9 frank, voor zover het
zou beschouwd worden als een gedeelte
van de eenmalige gehele belasting, eveneens verjaard is, te1·wijl het bostreden
besluit dit lTliddel niot beantwoordt waar
het verklaart " dat de interpretatie van
deze bepaling dient afgestemd op de aard
van de belasting die in onderhavig besluit
wordt vastgelegd en die niet deze is oorspronkelijk in het belastingreglement
aangegeven », te1'1-?ijl de bestendig~ dt::
putatie de belastm.groglementen die ZIJ
beweert te interpreteren, schendt vermits
zij aan de gemeentelijke o:verl!eid~ tegen
de wil van de belastmgphchtige m, het
recht en de bevoegdheid toekent om
eigenmachtig de eenmalige belasting in
een annu'iteitsbelasting 01n te zetten,
te1·wijl bovendien de ?vervyegi~Jg ~at
deze spreiding de belastmgphchtige met
schaadt onjuist en niet terzake dienend
is, vermits zij die belastingplichtige berooft van het voordeel van de wetsbepalingen betreffende de termijnen tijd~ns
welke de aanslagen moeten gevestigd
worden :
Overwegende dat beide te~ deze toepasselijke taksre_glem_enten. m~t b~palen
« dat de belastmg Ill prmmpe Ineens

betaalbaar is », maar respectievelijk in
hun artikel 5 en 6 bepalen dat de kwestieuze belasting « in principe onrechtstreeks is en wordt opgevorderd op grand
van artikel I38, lid 2, van de gemeentewet, doch op verzoek van de betrokken
eigenaar wordt omgezet in een annui:teitsbelasting die dan als rechtstreekse belasting zal worden opgevorderd ingevolge
artikel I38, lid I, van de gemeentewet '';
Overwegende dat eiser uit die bepaling
afl.eidt dat, vermits hij de omzetting niet
aanvroeg, hij voor het gehele bedrag
moest worden aangeslagen in een eenmalige belasting die gevestigd en ingekohierd moest worden binnen de wettelijke
termijn welke verstreek op 30 maart
I956;
Overwegende echter dat voormelde bepaling van voormelde artikelen uitgaat
van de onderstelling, niet dat de belasting
eenmalig is, ITlaar dat zij indirect is en
op grand van die indirecte aard de invorderingsprocedure bepaalt ; dat het van
die " onrechtstreekse » helasting is dat
het artikel zegt dat ze op verzoek van
de hetrokken eigenaar in een directe
annui:teitsbelasting kan worden omgezet ;
Overwegende dat uit het antwoord
op het eerste middel blijkt dat de belasting integendeel uiteraard direct is ;
Overwegende dat het besluit dienvolgens wettelijk heeft kunnen oordelen dat
de interpretatie van voormelde bepaling
van de artikelen 5 en 6 client afgestemd
op de aard van de belasting zoals die in
onderhavig hesluit wordt vastgelegd dit
is die van directe belasting ;
Overwegende dat, gezien de in werkelijkheid directe aard van de belasting
voormelde bepaling van haar toepassingsveld berooft, integendeel die bepalingen
van voormelde artikelen ITweten worrlen
toegepast die betrekking hebben op het
geval waarin de belasting een direct
karakter krijgt, en luidens welke " de
rechtstreekse belasting verschuldigd is
op I januari van het dienstjaar waarop
de belasting slaat » en " a.ls eerste dienstjaar heeft het jaar volgend op dit waarin
de straat voor het publiek is opengesteld ";
Overwegende dat het besluit vaststelt
dat, voor het dienstj aar I964, een negende
annui:teit van 8.0I9 frank tijdig werd
ingekohierd en uitvoerbaar verklaard;
Overwegende dat het besluit zodoende
zijn beslissing, luidens welke de litigieuze
belasting niet is verjaard, wettelijk rechtvaardigt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
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Over het derde middel, afgeleid uit aan de belanghebbende een kohierde schending van de artikelen 97, lli, uittreksel werd gezonden vermeldend
II 0 van de Grondwet, van de regelen " dienstjaar I964
annui:teit voor
betreffende de begroting voor het jaar wegenwerken n ;
I964 van de gemeente Wilrijk, doo1·dat,
Overwegende dat het besluit, aan de
terwijl eiser in zijn bezwaarschrift had hand van die beschouwingen, de in het
laten opmerken dat het bedrag van middel aangehaalde conclusie van eiser
8.0I9 frank, van hem gevorderd onder passend beantwoordt, en zijn beslissing
de verwarring stichtende benaming " we- wettelijk rechtvaardigt ;
genbelasting n, in werkelijkheid twee aanDat het middel niet kan worden aanslagen in twee verschillende belastingen genomen;
omvatte, namelijk een aanslag in de
Overwegende dat uit de regelmatig
belasting op wegeniswerken (reglement
aan het Hof overgelegde stukken niet
van 30 maart I955) en een belasting op blijkt dat een middel dat de openbare
het leggen van riolen (reglement van orde aanbelangt ambtshalve moet worden
ll oktober I954), en dat deze beide aanopgeworpen;
slagen het voorwerp van twee inkohieringen moesten uitmaken en steunen op
Om die redenen, verwerpt de voorzietwee bijzondere voorzieningen in de be- ning ; veroordeelt eiser in de kosten.
grating van de gemeente, het bestreden
besluit toegeeft dat in de begroting van
de gemeente Wilrijk voor het jaar I964
2 mei I967.- 2e kamer.- Voorzitter,
geen voorziening voor belasting op riole- H. Hallemans, raadsheer waarnemend
ringswerken voorkomt, zodat dergelijke voorzitter.- Verslaggever, H. de Vreese.
belasting niet grondwettelijk kon worden Gelijkluidende conclttsie, H. Dumon,
gevestigd, te1•wijl het bestreden besluit advocaat-generaal. - Pleite1·s, HH. J.
op het middel luidens hetwelk beide Mertens de Wilmars (van de balie te
belastingen het voorwerp moesten uit- Antwerpen) en DeBruyn.
maken van een afzonderlijke inkohiering,
geen antwoord geeft door te verklaren
dat de wet niet voorschrijft welke gegevens moeten vermeld · worden op het
aanslagbiljet, evenmin door vast te stelIen dat op het kohier de vermelding
" annui:teit voor wegenwerken n voorkwam, terw~jl bet besluit door in deze
2e KAMER. - 2 mei 1967.
omstandigheden de aanslag in de belasting op rioleringswerken te handhaven,
l o GEMEENTELIJKE EN PROVINde artikelen llO en lli van de Grondwet
CIALE BELASTINGEN. INDIschendt alsmede tekortkomt aan de
RECTE BELASTINGEN, U ITERAARD
plicht tot motivering vermeld in artiVOORBIJGAANDE DAAD OF VERRICH·
kel 97 van de Grondwet :
TING DIE AANLEIDING GEEFT TOT HET
Overwegende dat, zo het besluit inderINNEN VAN EEN INDIRECTE BELAS·
daad vaststelt dat in de begroting I964,
TING. DAAD OF VERRICHTING DIE
onder het artikel " belasting op rioleringslVIOET WORDEN VERNIEUWD OM TO'!;'
werken n, geen opbrengst werd ingeschreEEN NIEUWE HEFFING VAN DE BELASven, het evenwel vaststelt dat in diezelfde
TING AANLEIDING TE GEVEN.- DAAD
begroting, onder artikel 74 a) "belasting
OF VERRICHTING VAN DE BELASTING·
op het bestraten n, een opbrengst van
PLICHTIGE ZELF EN NIET VAN DE OPEN-.
400.000 frank ingeschreven werd "omBARE MACHT,
vattend zowel de eigenlijke wegenwerken
2° GEMEENTELIJKE EN PROVIN.
als de rioleringswerken '';
CIALE BELASTINGEN. BELAsOverwegende dat het besluit verder
TING OP HET OPENEN VANSTRATEN TEN
releveert dat beide soorten werken gelijkLASTE VAN DE BOORDEIGENAARS.
tijdig uitgevoerd werden "en als een
DmECTE BELASTING.
geheel kunnen aangezien worden n, dat
de verschuldigde belastingen, deze op de
3° BELASTING. GELIJKHEID VOOR
wegenwerken en deze op de rioleringsDE BELASTING. BEGRIP,
werken, afzonderlijk werden berekend
maar dat beide sommen in een kohier
" verhaalbelastingen n, werden samenge1° De uitemm·d voorbij gaande daad of
bracht en uitvoerbaar verklaard, terwijl
ver1ichting die aanleiding geeft tot het
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irmen van een indir·ecte belasting op
het ogenbWc waar·op z~j gesteld of uitgevoMd wo1'dt en die moet wor·den ve1'nieuwd om tot een nieuwe hetfing van
de belasting aanleiding te geven, is de
daad of de vet-richting van de belastingplichtige zelf en niet die van de openbar·e
macht (1).
2o Is een dit·ecte belasting de gemeentebelasting welke is gevestigd ten lctste
van eigenaa1's van ont·oe1'ende goeder·en
die palen aan een openbar·e weg die is
opengesteld, ve1'lengd en ver·bt·eecl op de
lcosten van de gemeente (2).

3° Het pt•incipe van de gelijkheicl vom· de
belasting ver·biedt niet sommige categot•ieen van burger·s in de belasting aan te
slaan, in zover· al diegenen die in dezelfde
feitelijke voo1'waa1'den ver·lce1'en in gelijke
mate wonlen getr·offen (3). (Grondwet,
art. 112.)
(CARSAU, T. GEMEENTE WIJ-RIJK.)

ARREST.

HET HOF; - Gelet op de bestreden
besluiten, op 28 oktober 1965 door de
Bestendige Deputatie van de Provinciale
Raad van Antwerpen gewezen ;
Overwegende dat de voorzieningen,
respectievelijk gericht tegen de beslissing
gewezen over het dienstjaar 1963 en tegen
die gewezen over het dienstjaar 1964,
verknocht zijn en dienen te worden samengevoegd ;
Over het eerste en het tweede middel,
afgeleid, het eer·ste, uit de schending van
de artikelen 1 van de wet van 22 juni
1865, 8 van de wet van 5 september 1871,
van de wet van 29 april1819, en van artikel 138 van de gemeentewet, doonlat de
bestendige deputatie zich bevoegd erkent
om over de grand van het geschil uitspraak te doen, na te hebben vastgesteld
dat de litigieuze belasting een directe belasting is, teTwijl lu·achtens het toepasselijk gemeentereglement, namelijk dat van
1955, die belasting indirect is, afgezien

(1)
1966,
(2)
1936,

Cass., 18 januari 1966 (Bttll. en PAsrc.,
I, 644).

Cass., 7 december 1936 (Bttll. en PAsrc.,
I, 439) ; raadpl. cass., 16 juni 1964

(ibid., 1964, I, 1115).

(3) Cass., 16 november 1966, supt•a, blz. 352.
(4) Bttll. en PAsrc., 1957, I, 268.

van de bewoordingen van dat reglement
zelf, ter·wijl, krachtens het cassatiearrest
van 13 november 1956 (4), een gemeentebelasting als direct is aan te merken wanneer twee kenmerken gezamenlijk aanwezig zijn, namelijk warmeer de belasting
slaat op een duurzame toestand zoals de
contigui:teit van de eigendom met de
openbare wegenis en periodisch verschuldigd is, maar dat de belasting indirect
is, zo een van beide kenmerken ontbreekt,
te1'wijl ook indien men aanneemt dat de
duurzaamheid of de niet-duurzaamheid
van de toestand of van de feiten die aanleiding geven tot vestiging van belasting,
in hoofde van de belastingplichtige en
niet in hoofde van de administratie moeten worden gezocht, het tweede criterium,
datgene van de periodiciteit, daardoor
niet uitgeschakeld wordt, tet·wijl het
gemeentelijk belastingreglement van 'ilfilrijk van 1955 zeer uitdrukkelijk bepaalt
dat de litigieuze belasting een eenmalige
belasting is en dat zij slechts op verzoek
van de belastingplichtige met annui:teiten
kan worden vereffend, zodat zij een wezenlijk kenmerk van de directe belasting
n1.ist, teTwijl dit middel door de bestendige
deputatie ten onrechte afgewezen wordt
met de verklaring dat de Iitigieuze aanslag
onderworpen was aan het gemeentelijk
taksreglement van 16 november 1962,
omdat de datum van openverklaring van
de straat, of beter van dat enig gedeelte
van de straat palend aan de eigendom
van eiser waarvan de gen1.eente de eigendom van hem had verworven, bij raadsbesluit op 13 juli 1963 gesteld werd omdat
krachtens het gemeentelijk taksreglement
zelf, zowel dat van 1955 als dat van 1962,
het ogenblik van de vastlegging van de
datum van opening enjof ingebruikstelling het jaar van vestiging van de belasting aangeeft, tet·wijl het !outer administratieve willekeur is een datum van
opening of ingebruikstelling te bepalen,
welke niet in het minst overeenstemt met
de periode van werkelijke ingebruikstelling van de straat, en ter zake is komen
vast te staan dat de kwestieuze straat
reeds in 1955 in gebruik werd genomen,
tenvijl de bestendige deputatie ten onrechte niet aanneemt dat het besluit van
het college van burgemeester en schepenen van 14 november 1955, waarbij proces-verbaal opgesteld werd van de voorlopige aanvaarding van de voltooiingswerken uitgevoerd in de Frans De Cortlaan, het besluit zou zijn waarvan sprake
is in artikel 6 van het taksreglement van
1955, hetwelk bepaalt' dat de belasting
eisbaar is op het ogenblik dat de straat
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voor het publiek open verklaard wordt en is, dan nog het reglement van 1955 van
na vaststelling enjof raming van de alge- toepassing was en die belasting eenmalig
mene lwstprijs, en ten onrechte voor- moest worden gevestigd, zoals wordt
houdt dat dit artikel zou moeten gei:nter- bepaald in het desbetreffend reglmnent,
preteerd worden in de zin dat zulk besluit hetwelk luidt dat de belasting in principe
slechts kan uitgevaardigd worden nadat ineens opeisbaar is en slechts 6p verzoek
de volledige aankoopprijs van de bedding van de belastingplichtige in een annui:gekend is, te?·wijl dit artikel moet verstaan teitsbelasting wordt omgezet, teTwijl eiser
worden in de zin dat, na de openverkla- de omzetting nooit heeft gevraagd, zodat
ring, de kostprijs moet vastgesteld of hij in een eenmalige directe belasting
1ninstens geraamd worden en dat aldus en voor het gehele bedrag moest worden
de belasting na de openverklaring eisbaar aangeslagen binnen de door het reglement
is, de vaststelling enjof raming van de voorziene termijn welke began te lopen
algemene kostprijs een voorwaarde zijnde vanaf de ingebruikstelling van de straat,
tot vaststelling van de heffingsbasis, of beter vanaf het ogenblik dat de vastwelke vaststelling onmiddellijk na de stelling van de ingebruikstelling geopenverklaring dient te geschieden, te?'- schiedde of terzake diende te geschieden,
wijl de gemeente dus niet mag aanvoeren namelijk in 1955 :
dat de kostprijs niet kon vastgesteld
Overwegende dat uit de bestreden beworden op dat ogenblik omdat zij de
sluiten
blijkt dat de aanslagen die ten
bedding of delen ervan nog niet verworven had, daar het gemeentelijk taksregle- laste van eiser gevestigd werden, aanment zelf de mogelijkheid van een raming slagen zijn in de belasting op het openen
voorziet en anderzijds verplichtend stelt, van straten welke tot voorwerp had de
en de gemeente in feite een fout beging kosten te verhalen welke door de gemeente gedaan werden ten einde de
waaronder eiser nie~ hoefb te lijden, te?'beddingsgronden te verwerven die nood~vijl, ,zelfs indien men zou aannemen dat
een eenmalige belasting toch het karakter zakelijk waren voor het openen, het vervan directe belasting kan hebben, met lengen of het verbreden van openbare
andere woorden dat zulke belasting, hoe- wegen, terwijl de belasting bedoeld door
het gemeentereglement van 1955 tot
wei zij een blijvende t6estand moet treffen, die toestand niet blijvend moet voorwerp had de kosten gedaan voor het
treffen, de bestendige deputatie dan nog uitvoeren van allerlei wegen- en riolede in het middel geviseerde wetsbepa- ringswerken te recupereren ;
Overwegende dat uit het reglement
lingen heeft geschonden omdat de litivan
16 november 1962 van de gemeente
gieuze belasting, zij weze die van het
Wilrijk
blijkt dat de belasting welke het
reglement van 1955 of die van het regleinvoert slechts eisbaar is nadat het geheel
ment van 1962, een ander wezenlijk kenmerk van de directe belasting mist, ver- van de uitgaven gekend is en nadat bet
college van bm·gemeester en schepenen
mits zij geen in hoofde van de schatplichtige duurzame toestand treft, teTwijl « de datum van opening enjof ingebruikhet aanpalen aan de openbare wegenis, stelling van de nieuwe, de verlengde of
de verbrede openbare weg bij besluit
in zijn duurzaamheid beschouwd, slechts
vastgelegd
heeft " ;
het gevolg is van het eenmalige, dit is
Overwegende dat de bestreden besluihet op een welbepaald ogenblik aanpalen
aan de openbare wegenis, namelijk op ten bieruit wettelijk afgeleid hebbei1 dat
het ogenblik dat de straat opengesteld een gelijkaardige vaststelling, in 1955
of in gebruik genomen wordt, wat geen door bedoeld college gedaan en welke de
duurzame toestand maar wel een uiter- eisbaarheid uitlokte van een andere belasaard ogenblikkelijk feit is, zodat de ting, die welke bedoeld is door het reglebelasting indirect is ; het tweede, uit de ment van 1955, daar zij een andere
schending van de artikelen Ill en 115 grondslag had, zonder uitwerking was
van de Grondwet, 138 van de gemeente- op de eisbaarheid van de ten laste van
wet, 2 van de wet van 15 mei 1846 en eiser gevestigde belasting op het openen
74, lid l, van de gecoordineerde wetten van straten ;
Overwegende dat de besluiten derhalve
betreffende de inkomstenbelastingen,
dom·dat de bestendige deputatie het mid- ook wettelijk hebben beslist dat in bet
del van eiser afwijst luidens hetwelk de onderhavig geval van toepassing is, niet
aanslag laattijdig gevestigd werd, teTwiil, het reglement van 1955, maar het takszoals in het eerste middel wordt aange- , reglement van 16 november 1962 op
toond, zelfs indien men zou aannemen bet openen van straten, hetwelk van
dat die belasting een directe belasting kracht was op de datmn waarop het
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college, ingevolge een besluit van 9 december 1963, met het oog op het innen
van de litigieuze belasting, de straat
open verklaarde ;
Overwegende dat hieruit volgt dat het
eerste middel, in zover het inroept dat
de litigieuze aanslagen indirecte belastingen zijn omdat het belastingreglement
van 1955 uitdrukkelijk bepaalt dat de
litigieuze belasting een eenmalige belasting is, en het tweede middel hetwelk inroept dat, overeenkomstig het reglement
van 1955, de belasting ineens opeisbaar
was in 1955, en dat ze derhalve verjaard
is, niet lnmnen worden aangenomen ;
Overwegende dat de uiteraard voorbijgaande daad of verrichting die aanleiding geeft tot het innen van een indirecte belasting op het ogenblik waarop
zij gesteld of uitgevoerd wordt en die
moet vernieuwd worden om tot een
nieuwe belasting aanleiding te geven, de
daad of de verrichting is van de belastingplichtige zelf of die welke hem betreft, doch niet de daad of de verrichting
van de openbare macht die gezegde belasting vestigt ;
Overwegende dat de litigieuze belastingen geen alleenstaande of voorbijgaande en door de belastingplichtige
gestelde daden tot grondslag hebben,
doch, volgens de vaststelling van de
bestreden besluiten, een uiteraard duurzame toestand, namelijk het palen van
de eigendommen aan de weg of de straat,
waar werken door de openbare macht
werden uitgevoerd ; dat bedoelde belastingen dienvolgens directe belastingen
uitmaken;
Overwegende dat de middelen niet
kunnen worden aangenomen;
Over het derde middel, afgeleid uit
de schending van artikel 6 van de Grandwet en van het belastingreglement, hetzij
dit van 1955, van 1962 of van 1963, dooTdat de betwiste aanslag de grond en de
teclmiek van de verhaalbelasting miskent, te1·wijl de door die reglementen
voorziene belasting juist een verhaalbelasting is en de last van elke be lasting·
plichtige bestaat uit een deel van de totale kosten van de straat, te1·wijl de gemeente het reglement in feite toepast
alsof elk boordeigenaar het gedeelte van
de straat v66r zijn eigendom moest bekostigen, welke opvatting volkomen
strijdig is met het beginsel van de gelijkheid van de bm·gers, en de gemeente
slechts een deel van de straat open verklaart hoewel die straat reeds lang voiledig in gebruik genomen werd, zodat de
belasting onwettig is omdat de kosten

van verwerving van de bedding, zelfs
ingeval de straat gedeeltelijk open wordt
verklaard zoals hier, afgezien van de
administratieve willekeur terzake, dan
nog tegen aile boordeigenaars van de
ganse straat moeten worden verhaald,
en men zoniet komt tot het kennelijk
onwettig systeem waarin elk boordeigenaar (( zijn stukje straat » betaalt, te1'wijl de gemeente daartegen ten onrechte
voorhoudt dat de andere boordeigenaars
van de belasting ontslagen zijn doordat
de gemeente ofwel de bedding door afstand bekomen heeft ofwel reeds eigenares
was of geworden was van de andere delen
van de bedding ingevolge andere verwervingswijzen dan afstand te haren
voordele, te1'wijl de eigenaars palende
aan die delen waarvan de gemeente reeds
eigenares was, ook belastingplichtig zijn,
vermits deze laatste eigenaars of hun
voorgangers nooit de bedding hebben
moeten afstaan en derhalve, juist zoals
eiser, hlm deel moeten bijdragen in de
belasting die de totale kostprijs van de
verwerving van de beddingsgrond compenseert :
Overwegende dat een gemeentebestuur
niet verplicht is een straat in een keer
in haar geheel open te verklaren;
Overwegende dat de kwestieuze verhaalbelasting aile boordeigenaars treft
waarvan de gemeente, hetzij door onteigening, hetzij door vrijwillige afstand,
mits vergoeding gronden heeft verworven;
Overwegende dat de besluiten vaststollen dat, behalve eiser, alle boordeigenaars hun akkoord hebben betuigd
om de nodige grond kosteloos aan de
gemeente af te staan en derhalve van de
verhaalbelasting zijn vrijgesteld ;
Overwegende dat het principe van de
gelijkheid van de burgers voor de belasting niet verbiedt dat ten gunste van
bepaalde categorieen van personen vrij ·
stellingen worden bepaald ; dat het enkel
vereist dat al diegenen welke in eenzelfde
toestand verkeren gelijk worden getroffen, hetgeen ten deze het geval is ;
-Overwegende dat het middel naar
recht faalt ;
Overwegende dat uit de regelmatig
aan het Hof overgelegde stukken niet
blijkt dat een middel dat de openbare
orde aanbelangt ambtshalve moet worden
opgeworpen ;
Om die redenen, voegt samen de voorzieningen respectievelijk gericht tegen
het besluit gewezen over het dienstjaar
1963 en tegen dat gewezen over het
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dienstjaar 1964; verwerpt d'3 voorzieningen ; veroordeelt eiser in de kosten.
2 mei 1967.-2° kamer.- Voorzitter,
H. Hallemans, raadsheer waarnemend
voorzitter.- Ve1·slaggever, H. de Vreese.
- Gelijkluirlende conclusie, H. Dumon,
advocaat-generaal. - Pleiter, H. J . .Mertens de Wilmars (van de balie te Antwerpen).

2e

K~MER. -

2 mei 1967,

GEMEENTELIJKE
EN
PROVINCIALE BELASTIN'GEN. DIRECTE
GEMEENTELIJKE BELASTING. RECLAj\fATIE BIJ DE BESTENDIGE DEPUTATIE.
TERMIJN.

De te~·mijn van drie maanrlen voor het
inclienen bij rle bestenrlige dep~ttatie
van een provincie1·aacl van een ?'eclamatie
tegen rle aanslag in een di1·ecte gemeentelijlce belasting loopt vanaf de datttm
waa1•op het aanslagbiljet is afgeleve?·d (1) (2). (Wet van 5 juli 1871,
art. 8.)
(MINDERS, T. GEMEENTE DILBEEK.)

ARREST.
RET HOF;- Gelet op het bestreden
besluit, op 20 januari 1966 door de Bestendige Deputatie van de Provincieraad
van Brabant gewezen ;

Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 138, inzonderheid
lid 1, van de gemeentewet, 1 van de wet
van 22 juni 1865, 8 van de wet van 5 juli
1871, waarbij in de belastingwetten wijzigingen worden aangebracht, 60 van
de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij bet besluit van
de Regent van 15 januari 1948, 40 en 92
van het koninklijk besluit van 22 september 1937, genomen ter uitvoering

(1) Cass., 26 maart 1963 (Bull. en PAsro.,
1963, I, 817); raadpl. de noot onder cass.,
13 december 1966, sup1·a, biz. 474.
(2) Omtrent het begrip « afievering » van

een aanslagbiljet raadplege men het in de
noot 1 aangehaalde arrest.

van de gecoordineerde wetten op de
inkomstenbelastingen, en 97 van de
Grondwet, doordat het bestreden besluit,
na erop te hebben gewezen dat een aanslagbiljet op 30 januari 1961 door de
gemeente aan eiser afgeleverd werd, dat
eiser op 29 maart 1961 aan de gemeente
bepaalde opmerkingen deed toekomen,
dat deze op 20 maart 1965 aan eiser een
nieuwe afrekening zond " en hem tevens
een aanslagbiljet liet geworden over het
dienstjaar 1959 met aangepast bed.rag >>,
niet ontvankelijk verklaart, als te laat
ingediend, het bezwaarschrift dat op
7 april 1965 door eiser bij de bestendige
deputatie was ingediend, en doo1·dat het
bestreden besluit, om aldus te beslissen,
in hoofdzaak hierop steunt, dat " uit de
bescheiden van het dossier blijkt dat het
aanslagbiljet reeds op 30 januari 1961
aan bezwaarindiener afgeleverd werd ;
... dat het desbetreffend aanslagbiljet afgeleverd werd op 30 januari 1961 niet vernietigd werd en ook geen nieuwe inkohiering gebeurd is, wat trouwens, wat het
jaar 1959 betreft, niet meer mogelijk was
na 31 maart 1960, maar dat het bedrag
dat in het oorspronkelijk kohier voorkwam na een periode van vier jaar, gewoon gewijzigd werd, wijziging welke onder vorm van een gewijzigd aanslagbilj et met brief aan de Heer Minders
bekend gemaakt werd; ... dat zulks voldoende blijkt nit het feit dat beida documenten die bezwaarindiener ontvangen
heeft gewoon het dienstjaar 1959 zonder
m.eer betreffen en beide vermelden dat het
desbetre:ffend kohier door de bestendige
deputatie uitvoerbaar verklaard werd op
20 maart 1960 ; ... dat het stuk dat aan
belanghebbende afgeleverd word op
20 maart 1965 niet kan beschouwd worden als een gewoon aansla.gbiljet maar wel
als een rectificatie van een voorgaand
aanslagbiljet en dus ook geen aanleiding
kan geven tot de opening van een nieuwe
periode van drie maanden gedurende
welke krachtens gezegd artikel 8 van
de wet van 5 juli 1871 een ontvankelijk
bezwaar kon ingediend worden ; . . . dat
de enige geldige periode van drie maanden dus alleen kon beginnen te lopen
bij de ontvangst van het eerste en enige
aanslagbiljet 't is te zeggen op 30 januari 1961 », te1·wijl, em·ste onderdeel,
de termijn van drie maanden die door
de wet aan de belastingschuldige wordt
verleend voor het indienen van een bezwaarschrift bij de bestendige deputatie
loopt vanaf het afleveren van het aanslagbiljet, dit wil zeggen vanafhet zenden
hiervan door de gemeente, zonder dat
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enige wetsbepaling toelaat aan die termijn een ander aanvangspunt toe te
schrijven (schending van aile in bet middel aangeduide wetsbepalingen), e!l terwijl, tweede onderdeel, bet enkel fe1t dat
een aanslagbiljet aan de belastingschuldige wordt afgeleverd voor deze bet recht
doet ontstaan een bezwaarschrift in te
dienen, ook al heeft voormeld aanslagbiljet zelfs het karakter van een b_ericht
van wijziging (schending van aile m bet
middel aangeduide wetsbepalingen) :
Over de twee onderdelen van bet middel :
Overwegende dat het bestreden besluit
wettelijk beslist dat een bezwaarschrift,
ingediend op 7 april 1965 betreffende een
op 30 januari 1961 aan de belastingschuldige afgeleverd aanslagbiljet, te
laat ingediend werd en niet ontvankelijk
is;
Overwegende dat het besluit vaststelt,
zonder deswege bestrede~1. te worden, dat
het stuk met het opschrift << verwittiginguittreksel " cut bet kohier, dat op
20 maart 1965 aan eiser werd afgeleverd,
in werkelijkheid geen nieuw aanslagbiljet
is, maar wel het bericht van een wijziging,
gedaan ten voordele van eiser betreffende
de aanslag, vermeld in het aanslagbiljet
van 30 januari 1961, die definitief gewo~
den was bij gebreke van een regelmat1g
bezwaarschrift binnen drie maanden na
de aflevering van bedoeld aanslagbiljet;
Dat bet besluit, door aldus te beslissen
dat het op 7 april 1965 door eiser ingediende bezwaarschrift niet ontvankelijk
was, geen van de in het middel aangeduide wetsbepalingen heeft geschonden;
Overwegende dat uit geen van de regelmatig aan het Hof overgelegde stukken
van de rechtspleging blijkt dat een middel
dat de openbare orde aanbelangt, van
ambtswege dient te worden opgeworpen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
2 mei 1967.- 2e kamer.- Vom·zitte1·,
H. Hailemans, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1•slaggever, H. Gerniers.
Gelijkluiclende conclusie, H. Dumon,
advocaat-generaal. - Pleiter, H. Faures.

2e

KAMER. -

2 rnei 1967.

INKOMSTENBELASTINGEN.
AANVULLENDE PERSONELE BELASTING.
GEHELE OF GEDEELTELIJKE VERDE·
LING VAN HET VERMOGEN VAN EEN
VENNOOTSOHAP ANDER DAN OP AANDELEN, WELKE DE REOHTSPERSOONLIJKHEID BEZIT, OF VAN EEN PERSON EN·
VENNOOTSOHAP MET BEPERKTE AAN·
SPRAKELIJKHEID. SOMMEN VERLEEND OF TOEGEKEND AAN WERKENDE
VENNOTEN. SOMMEN AAN DE AANVULLENDE PERSONELE BELASTING ONDERWORPEN.

De sommen die ten gevolge van een gehele
of gedeeltelijke ve1·deling van het maatschappelijk vermogen van een vennootschap ander dan op aandelen, welke
de rechtspe1•soonlijkheid bezit, of van
een personenvennootschap met beperkte
aanspmkelijkheid, vedeend of toegekencl
zijn aan werlcende vennoten, zijn in de
mate bepaald bij artilcel 15, lid 2, van
de gecoih·dinee1·de wetten betreffende de
inlcomstenbelastingen b~i toepassing van
m·tilcel 4.2 van dezelfde wetten onderW01'pen aan de aanvullende pe1·sonele
belasting (1).
(HUYBREOHTS, T. BELGISOHE STAAT,
MINISTER VAN FINANOIEN.)

ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 8 januari 1966 door bet Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 15, voornamelijk
§ 2, 25, voornamelijk § 1, 27, voornamelijk § 1, 35, voornamelijk § 4, 37 en 42
van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen gecoordineerd bij het besluit
van de Regent van 15 januari 1948, doordat bet bestreden arrest beslist dat de
likwidatiebonus aan eiser toegekend, ingevolge de verdeling van bet maa~~ch_~-p
pelijk bezit van de vennootschap biJ WlJZe
van enkele geldschieting « Huybrechts
Gebroeders "• een inkomen uitmaakt belastbaar in de aanvullende personele
belasting om de reden dat : « luidens

(1) Cass., 20 september 1966, en 7 maart
en 11 april 1967, supm, blz. 76, 854 en 976.
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artikel 42 der samengeschakelde wetten
al de bedrijfsinkomsten aan de aanvullende personele belasting onderworpen
zijn behoudens zekere uitzonderingen
waaronder de likwidatiebonussen niet
begrepen zijn ; dat de tekst van dit artikel
algemeen is en evenzeer de bedrijfsinkomsten bedoelt voorzien door de artikelen 25, 27, § I, 35, § 4, der gecoordineerde
wetten, als de belastbare stof voortvloeiende uit de toepassing van artikel15,
§ 2, van dezelfde gecoordineerde wetten,
wanneer zoals ten deze de belastbare stof
aan de bedrijfsbelasting onderworpen is
krachtens artikel 35, § 4, der gecoordineerde wetten, omdat de genieter ervan
oen werkend vennoot is ; dat derhalve
de kwestienze toekenningen ook aan de
aanvullende personele belasting onderworpen zijn ,, te1·wijl de likwidatiebonus,
die voortspruit uit de verdeling van het
maatschappelijk bezit van de personenvennootschappen, slechts belastbaar is
ingevolge artikel 15, § 2, der gecoordineerde wetten, en dan· nog slechts in de
mobilienbelasting of in de bedrijfsbelasting en, geen eigenlijk roerend of bedrijfsinkomen zijnde, niet belastbaar is in de
aanvullende personele belasting ingevolge
de door het bestreden arrest ingeroepen
bepalingen, bepalingen welke alzo door
het arrest geschonden werden :
Overwegende dat bij gehele of gedeeltelijke verdeling van het vermogen van
een vennootschap ander dan op aandelen
welke rechtspersoonlijkheid bezit, de uitgekeerde sommen, na aftrek van het
gerevaloriseerd bedrag van het werkelijk
gestort maatschappelijk kapitaal dat nog
terugbetaalbaar is, bedrijfsinkomsten uitn1aken van de werkende vennoten aan
wie zij verleend of toegekend zijn;
Overwegende dat krachtens artikel 42
van dezelfde wetten, al de bedrijfsinkomsten, ter uitsluiting van diegene vermeld
onder wetsbepalingen vreemd aan de
zaak, aan de aanvullende personele belasting onderworpen zijn;
Dat bet middel naar recht faalt ;

2° KAMER.- 3 mei 1967.

1° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). - STRAFZAKEN.
- 00RZAKELIJK VERBAND TUSSEN DE
VERWETEN FOUT EN DE SCHADE. BEGRIP.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. ARREST DAT IN RET ONZEKERE LAAT
OF EISER GEEN SCHADE HEEFT OPGELO·
PEN DAN WEL OF, ZO HIJ SCHADE GELE·
DEN HEEFT, ER SLECHTS EEN ONRECHT·
STREEKS OORZAKELIJK VERBAND BE·
STAAT TUSSEN DE DOOR VERWEERDER
BEDREVEN FOUT EN DE SCHADE. ARREST NIET MET REDENEN OMKLEED.
I 0 en 2° Is niet 1·egelmatig met 1·edenen

omkleeil het ar1·est, dat niet toelaat te
onilM·scheiden of eise1• geen recht heeft
op een ve1•goeding omdat hij geen schaile
heeft geleden, dan wel of hij schade heeft
geleilen, doch geen 1•echt heeft op een
vergoeding omdat er slechts een 01M'echtst1·eeks oorzakelijk verband bestaat tttssen
ile doo1• VM'Weerder bed1·even fout en ile
schade (1).
(NATIONAAL PENSIOENFONDS
VOOR MIJNWERICERS, T. NULENS.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 26 april 1966 door het Hof
van beroep te Luik gewezen ;

A. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de publieke vordering :
Overwegende dat de voorziening van
eiser, burgerlijke partij, die tot geen
deel der kosten jegens de openbare partij
veroordeeld werd, niet ontvankelijk is ;

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

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

2 mei 1967.- 2e kamer.- Voorzitter,
H. Hallemans, raadsheer waarnemend
voorzitter. Verslaggever, Ridder de
Schaetzen. Gelijkluiilende conclttsie,
H. Dumon, advocaat-generaal. - Pleitm·s, HH. Baltus (van de balie bij het
Hof van beroep te Brussel) en Van Leynseele.

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1382 en
volgende van het Burgerlijk \Vetboek

(1) Raadpl. cass., 4 oktober 1965 (Bull. en
PAsiC., 1966, I, 164); 28 maart 1966 (ibid.,
1966, I, 976); 6 juni 1966 (ibid., 1966, I, 1276).
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en 97 van de Grondwet, doonlat bet bestreden arrest de eis tot schadevergoeding
van eiser verworpen heeft om de redenen
dat degene die een delictuele of quasidelictuele font begaan heeft slechts verplicht is de rechtstreekse nadelen, hetzij
stoffelijke, hetzij morele, to vergoeden,
dat eiser, die toegeeft op geen subrogatiemogelijkheid te kunnen beroep doen en
op zichzelf de benaming « risico-drager " toepast, « niet rechtstreeks door
de daad van verweerder in zijn patrimoniuin geschaad wcrd, maar veeleer en
alleszins oorspronkelijk om reden van de
verplichtingen die de wet hem oplegt
en tot de uitvoering waarvan hij opgericht
werd, dat hier dus niet voorhanden is
wat gemeenlijk als causaal verband bestempeld wordt " en dat het de rechter
niet behoort door middel van de indeplaatsstelling, welke ten doze door de
wetgever niet voorzien werd, onrechtstreekse nadelen voor vergoeding vatbaar
te maken, terw1:jl deze uitspraak in strijd
is met een groot deel van de rechtspraak
en van de rechtsleer, te1'w~jl de uitkering
door eiser van een invaliditeitspensioen
aan het slachtoffer Paesen een rechtstreeks gevolg is van het delictuele feit,
terwijl zelfs ware zij een onrechtstreeks
gevolg, degene die een delictuele of quasidelictuele font begaat, aansprakelijk blijft
voor die onrechtstreekse nadelen :
Overwegende dat het bestreden arrest,
na eraan herinnerd te hebben dat eiser
«de terugbetaling aanvraagt van bedragen die hij uitgekeerd heeft en in de
toekomst nog zal moeten uitkeren onder
de vorm van invaliditeitspensioenen aan
zekere Leonard Paesen, ingevolge een
ziekte waardoor deze laatste aangetast
werd in verband met het gebrek aan
vooruitzicht door beklaagde (thans verweerder) aan de dag gelegd "• het afwijzen
door de eerste rechter van deze eis bevestigt om de reclen clat eiser « niet rechtstreeks door de daad van beklaagde in
zijn patrimonium geschaad werd, maar
veeleer en alleszins oorspronkelijk om
reclen van de verplichtingen die de wet
hem oplegt en tot cle uitvoering waarvan
hij opgericht werd; dat hier dus niet
voorhanden is wat gemeenlijk als causaal verband bestempeld wordt ";
Overwegende dat die beslissing niet
toelaat te bepalen of eiser geen recht
heeft op vergoeding omdat hij geen
schade heeft geleden, dan wel of hij
schade heeft geleden doch geen recht
heeft op vergoeding omdat er in concreto
geen noodzakelijk oorzakelijk verband

bestaat tussen die schade en de door
verweerder bedreven font ;
Dat het arrest zijn beslissing niet regelmatig motiveert ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, doch enkel in zover het uitspraak doet over de tegen verweerder
door eiser ingestelde burgerlijke verdering en over de kosten ervan ; verwerpt
de voorziening voor het overige ; beveelt
dat melding van dit arrest zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerder in de kosten, behoudens de kosten van betokening van de voorziening
aan het openbaar ministerie, welke ten
laste van eiser zullen blijven ; verwijst
de aldus beperkte zaak naar het Hof
van beroep te Brussel.
3 mei 1967.- 2 8 kamer.- Voorzitter,
H. Louveaux, raadsheer waarnemend
voorzittor. - Verslaggever, H. Wauters.
Gelijkluidende conclusie, H. Krings,
advocaat-generaal. - Pleite1·s, HH. Meyers (van de balie te Hasselt) en DeBruyn.
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KAMER.-·

3 mei 1967.

HERZIENING. Nmuw FEIT.
FElT IN VERBAND MET EEN OMSTANDIG·
REID VAN HET MISDRIJF, ZONDER DAT
HIERUIT HET BEWIJS KAN BLIJKEN VAN
DE ONSCHULD VAN ElSER OF VAN DE
TOEPASSING VAN EEN TE STRENGE
STRAFWET. NrET ONTVANKELIJKE
AANVRAAG.

20 HERZIENING. Ol\1STANDIGHEID
WELKE DE VEROORDEELDE TEN TIJDE
VAN HET GEDING NIET HEEFT KUNNEN
BEWIJZEN.- VERKLARINGEN VAN GETUIGEN EN OVERLEGGING VAN EEN
STUK. VEROORDEELDE DIE NIET
BEWEERT DAT HIJ TEN TIJDE VAN
HET GEDING DE VERKLARINGEN NIET
HEEFT KUNNEN INROEPEN EN HET STUK
NIET HEEFT KUNNEN OVERLEGGEN.
NIET ONTVANKELIJKE AANVRAAG.

1o Is niet ontvankelijk de aanvraag tot

he1·ziening van een straj1·echtelijke veT·
oordeling gegrond op de aanvoe1·ing 1•an
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een nieuw feit, clat slechts bet?·ekking
heeft op een de1' omstandigheden van
het misd1·ij f waaman eise1' schuldig weTd
vm·klaa1·d, teTwijl uit dit feit het bewijs
zou blijken noch van de onschuld van eise?' noch van de toepassing van een stTenge?'e st1·ajwet dan wie welke hij ove1't1'eden
!weft (1). (Wetb. van strafv., art. 443,
3° [wet van 18 juni 1894].)
2° Is niet ontvanlcelijlc de aanvmag tot
heTziening van een st?·afTechtelijlce vm·oonleling die gegTond is op de veTlclaTingen van getuigen en op de oveTlegging
van een stttlc, wannee1' ve1'Zoeke1' niet bewee1't dat hij ten tijde van het geding
de getuigenissen, die hij thans inToept
tot staving van zijn veTzoelcsch?-ift, niet
heeft lcunnen inToepen, en het stulc niet
heeft lcunnen oveTleggen.

(DE SCHUTTER, T. DREYFUS.)

ARREST.

RET HOF; - Gelet op het verzoekschrift ondertekend door Mr De Bruyn,
advocaat bij het Hof van cassatie, waarbij Jan De Schutter de herziening aanvraagt van een in kracht van gewijsde
gegaan arrest van het Hof van beroep te
Brussel dd. 2 juni 1950 dat hem veroordeeld heeft tot een gevangenisstraf van
acht maanden om vrijwillig zijn medewerking te hebben verleend aan de nitveering van de onregelmatige maatregelen welke de vijand ten aanzien van de
roerende goederen toebehorende aan
Paul Dreyfus heeft genomen ;
Gelet op het met redenen omkleed
gunstig advies van drie advocaten bij
het Hof van beroep te Brussel, met
tien jaar inschrijving op de lijst;
Gelet op het exploot aan Paul Dreyfus,
burgerlijke partij, betekend op 5 oktober
1966;

een gerechtelijk onderzoek werden ingewonnen en waaruit zou blijken dat in
tegenstrijd met wat door een getuige
te zijnen laste verklaard werd, eiser
geen salongarnituur voortkomende van
de inboedel van P. Dreyfus geleverd
heeft;
Dat hij insgelijks doet gelden dat valgens getuigenissen hij onwetend was van
de maatregel die door de bezetter betre:ffende het vermogen van Dreyfus
genomen was en hij noch als koper noch
als vervoerder van roerende voorwerpen
die deel uitmaakten van dit vermogen,
optrad;
Dat ook getuigen bereid zijn onder eed
te verklaren dat het houten o.~L.-Vrouw
beeld, hetwelk volgens het arrest aan
Dreyfus toebehoorde, reeds voor 1940
eigendom was van eiser ;
Overwegende dat buiten de gegevens
van het gerechtelijk onderzoek, eiser het
bewijs niet voorbrengt dat de getuigenissen en een kopie van de factuur van
Putters dd. 10 november 1942 welke hij
nu aanhaalt ten tijde van het geding
niet konden ingeroepen of overgelegd
worden;
Overwegende dat, wat de gegevens
van het gerechtelijk onderzoek betreft,
de omstandigheid dat eiser geen salongarnituur voortkomende van de inboedel
van Dreyfus persoonlijk zou geleverd
hebben, niet van die aard is dat zijn
onschuld hieruit zou blijken;
Om die redenen, verwerpt de aanvraag
tot herziening ; veroordeelt eiser in de
kosten.
3 mei 1967.- 2e kamer.- Voo1·zitter
en Ye1·slaggeve1', H. Louveaux, raadsheer
waarnemend voorzitter.- Gelijlcluidende
conclusie, H. Krings, advocaat-generaal.
- PleiteT, H. DeBruyn.

Overwegende dat tot staving van zijn
verzoek eiser zekere inlichtingen doet
geld en, die na zijn veroordeling ingevolge

(1) Cass., 11 mei 1953 (Bttll. en PAsrc.,
l953, I, 698); raadpl. cass., 12 december 1960
(ibid., 1961, I, 398).
(2) Cass. 19 februari 1923 (Bttll. en PAsiC.,
1923, I, 200) en noot; 13 mei en 2 december

1946 (ibid., 1946, I, 189 en 459); 29 november
1948 (ibid., 1948, I, 685); 27 juli 1949 (ibid.,
1949, I, 553); 26 mei 1952 (ibid., 1!152, I,
611) ; 4 november 1957 en 10 maart 1958
(ibid., 1958, I, 227 en 754).
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CASSATIEMIDDELEN.
STRAFZA·
KEN. BURGERLIJKE RECHTSVORDE·
RING. BEKLAAGDE, VERWEERDER IN
DE VORDERING, DIE ZIJN VERZEKERAAR
TOT TUSSENKOJYIST OPROEPT. DOOR
ElSER TOT TUSSENKOMST GENOMEN CONCLUSIE TEGEN DE TOT TUSSENKOMST
OPGEROEPENE.
MIDDEL AANGEVOERD TOT STAVING VAN DE VOORZIE·
NING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ EN
AFGELEID UIT RET GEMIS AAN ANT·
WOORD OP DEZE CONCLUSIE. VOORWAARDEN VAN ONTVANKELIJKHEID.

T¥annee1· de beklaagrle zijn ve1·zekemar tot
tussenkomst heeft opge1·oepen en vom·
de 1·echte1· in hager bm·oep een conclusie
heeft genomen tegen hem, is de bu1·ge1·lijke pm·t~f ontvankelijk om tot staving
van haar voorziening het gemis aan antwoord op rleze concl~tsie aan te voe1·en,
als rle oplossing van cle bij cleze conclusie
opgewo1·pen betwisting vom· het tussen
haar en de beklaagcle bestaancle geschil
een belang veTtoont ( 1).
(DE BEVERE, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
« MINERVE ll; VANTOURNHOUT, T. NAAM·
LOZE VENNOOTSCHAP << MINER\'E ll EN
DE REVERE.)

ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis op 7 oktober 1966 in hager beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Kortrijk ;

I. Wat betreft de voorziening van
Vantournhout :

A. In zover die voorziening gericht is
tegen de beslissing over zijn eis tot tussenkomst en vrijwaring jegens de naamloze
vennootschap de Belgische verzekeringsmaatschappij « Minerve" ingesteld :
Over het middel afgeleid uit de scherrding van artikel 97 van de Grondwet,
cloo1·dat het bestreden vonnis, hetwelk
beslist dat de overeenkomst tot aansprakelijkheidsverzekering inzake motorvoer(1) Raadpl. cass., 6 september 1965 (Bull.
en PAsrc., 1966, I, 22) en noot 1; 28 november
en 15 december 1966, supra, b1z. 412 en noot 1,
en 488.

tuigen, gesloten tussen eiser en verweerster, v66r het ongeval van 12 december
1964 met wederzijdse toestemming werd
geschorst door tussenkomst van een
daartoe althans schijnbaar lasthebbende
verzekeringsagent, niet regelmatig met
redenen omkleed is, nu het geen antwoord geeft op de conclusie waardoor
eiser deed gelden dat « uiteindelijk appe1lante (thans verweerster) op 31 januari
1965 de polis opzegde op grand van artikel 30-5° (na ieder ongeval) ; dat door
het contract op te zeggen, appellante
erkende dat de polis bestond en uitwerking had" :
Overwegende dat het bestreden vonnis
de schorsing van het verzekeringscontract, aangegaan door eiser bij verweerster, afleidt uit een reeks vermoedens;
Overwegende dat eiser, om de bewijskracht van die vermoedens te bestrijden,
in regelmatig genomen conclusie aanvoerde dat verweerster door het contract
op 31 januari 1965 op te zeggen aldus
impliciet erkend had dat het contract
nog uitwerking had op 12 december 1964,
dag van het ongeval ;
Overwegende dat de rechter voornoemde conclusie niet beantwoordt en
het middel derhalve gegrond is;
B. In zover die voorziening gericht is
tegen de beslissing over de eis van de burgerlijke partij De Bevere :
Overwegende dat de voorziening dienaangaande zonder voorwerp is daar het
bestreden vonnis over die eis geen uitspraak doet en die eis overigens bij de
correctionele rechtbank niet aanhangig
was;

II. Wat betreft de voorziening van
De Bevere :
Overwegende dat eiser hetzelfde middel
inroept als Vantournhout en gerechtigd
is een gebrek aan antwoord op de conclusie door Vantournhout genomen in te
roepen daar de betwisting door die conclusie opgeworpen eenzelfde belang vertoonde voor de oplossing van het geschil
tussen hem en eerste eiser ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis behoudens in zover het het
hager beroep van verweerster ontvankelijk verklaart; verwerpt de voorziening
van Vantournhout voor zoveel zij gericht
is tegen de beslissing over de burgerlijke
eis van De Bevere en veroordeelt Vantournhout in de kosten jegens die partij ;
beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroor-
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deelt verweerster in de kosten behoudens
in de kosten van de betekening van de
voorziening aan verweerster door Vantournhout welke ten laste van deze laatste
zullen blijven ; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de Correctionele Rechtbank
te Oudenaarde, zetelende in hoger beroep.
3 mei 1967.- 2e kamer.- Voot·zittet·
en Vet·slaggever, H. Louveaux, raadsheer
waarnemend voorzitter.- Gelijkluidende
conclusie, H. Krings, advocaat-generaal.
- Pleitet•s, HH. VanRyn en Fally.

2e KAMER. lO

3 mei 1967.

CASSATIE. BEVOEGDHEID.
STRAFZAKEN.- VERJARING.- RECHT
VAN HET HOF VAN OASSATIE OJ\{ NA TE
GAAN OF ER EEN REGELMATIG OVERGELEGD PROOESSTUK BESTAAT DAT DE
VERJARING VAN DE STRAFVORDERING
STUIT.

2° VERJARIN G.
STRAFZAKEN
STRAFVORDERING. - WANBEDRIJF. STUITENDE DAAD DIE VERRICHT IS
MINDER DAN DRIE JAAR SINDS DE DAG
WAAROP HET MISDIJF IS GEPLEEGD
EN v66R DE EINDBESLISSING. - NIET
VERJAARDE STRAFVORDERING.
0

-

1° Het Hof van cassatie heejt het recht om
na te gaan of et• ondet· de 1'egelmatig
overgelegde processtuklcen een is dat de
vet'J'aring van de stmfvonlet·ing stuit ( 1).
2° De op grond van een wanbedt·ijj ingestelde st?·ajvordet•ing verjaat·t niet als
een stuitende daad vet·richt is mindet·
dan drie jaar sinds het plegen van het
misdrijj en minder dan drie jaar v661·
de eindbeslissing (2). (Wet van 17 april
1878, art. 21 tot 23, gewijzigd bij de
wet van 30 mei 1961, art. 12.)
(MERTENS EN LITISOONSORTEN.)
ARREST.
HET HOF ; -

Gelet op het bestreden

(1) Cass., 30 april 1962 (Bull. en PAsrc.,
1962, I, 956); raadpl. cass., 21 maart 1966
(ibid., 1966, I, 934).
(2) Cruis., 29 juli 1954 (Bull.
PAsrc.,
1954, I, 1011); raadpl. cass., 11 juli 1955
(ibid., 1955, I, 1229).

en

arrest, door het Hof van beroep te Luik
op 13 oktober 1966 gewezen;

I. W at betreft de voorziening van
Henri Vanrijkel :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 21, 23 en 26
van de wet van 17 april 1878 houdende
de voorafgaande titel van het Wetboek
van strafvordering, zoals die artikelen
werden vervangen door artikel 1 van
de wet van 30 mei 1961, doordat het bestreden arrest eiser veroordeelt wegens
feit E, terwijl het ten onrechte aanneemt
dat, wat de betichting betreft, waarvoor
eiser vervolgd werd, dit is een feit gepleegd op 29 december 1960, de verjaring
van de publieke vordering gestuit is geworden door de opstelling van het deskundig verslag gedateerd 15 november 1963,
tet·wijl de akte van een deskundige die zonder hoedanigheid is om de publieke vordering uit te voeren - geen
stuitend karakter heeft, zodat, wat eiser
betreft, de betichting E verjaard was
en hij dus wegens dat feit niet meer kon
veroordeeld worden :
Overwegende dat het Hof de macht
heeft nate gaan of er in de stukken van
de rechtspleging, welke regelmatig zijn
overgelegd, een daad besta.at die een
stuitende uitwerking op de verjaring
van de strafvordering medebrengt ;
Overwegende dat, ten deze, uit die
akten blijkt dat de onderzoeksrechter op
29 november 1963 de hoofdcommissaris
met de gerechtelijke opdrachten gelast
heeft met het verhoor van de verscheidene verdachten over de bevindingen
van de deskundige en met de voortzetting
van het onderzoek ;
Overwegende dat die daad van onderzoek plaatsvond binnen een termijn van
rninder dan drie jaar sedert het plegen
van het wanbedrijf, dit is 29 december
1960, en minder dan drie jaar v66r de
eindbeslissing, dit is 13 oktober 1966;
Dat het middel dienvolgens bij gebrek
aan belang niet ontvankelijk is ;
Over het tweede middel, eet·ste ondet·deel, afgeleid uit de schending van de
artikelen 163 van het Wetboek van strafvordering, zoals het vervangen werd door
de wet van 2 januari 1924, eu 97 van de
Grondwet, dom·aat het bestreden arrest,
om eiser wegens de betichting G te veroordelen, geen andere beschouwingen inroept dan die welke het afleidt uit het
feit dat, in de stichtingsakte van de
naarnloze vennootschap Vierbo dd. 23 fe-
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bruari 1961, er valselijk werd vermeld
dat op ieder der aandelen waarop ingeschreven werd 60 t. h. werd volgestort,
te1·wijl eisers samenwerking aan die akte
hem niet verweten was, doch enkel een
verjaard feit gepleegd op 29 december
1960, zodat de overwegingen betreffende
de valsheid gepleegd op 23 februari 1961
de veroordeling van eiser niet konden
staven en het arrest dus, wat die veroordeling betreft, niet naar eis van recht
gemotiveerd is ; tweede onde1•deel, afgeleid uit de schending van de artikelen 163 van het W etboek van strafvordering, 97 van de Grondwet, 489, 490
van het Strafwetboek, 53 der samengeordende wetten op de handelsvennootschappen (koninklijk besluit van 30 november
1935), 577 van het Wetboek van koophandel (wet van 18 april 1851), doorclat
voor zoveel het arrest eiser als aandeelhouder der naamloze vennootschap
Vierbo wegens betichting G zou veroordeeld hebben, het desaangaand geen motivering inhoudt, en doordat een loutere
aandeelhouder, die niet met het beheer
van de vennootschap is belast, wegens
bedrieglijke bankbreuk niet kan veroordeeld worden indien de vennootschap in
staat van faillissement werd verklaard ;
Overwegende dat eiser slechts tot een
enkele straf veroordeeld werd wegens de
feiten E en G; dat de uitgesproken straf
wettelijk gerechtvaardigd is door de
betichting E welke door de rechter bewezen verklaard is zodat het middel van
belang is ontbloot en dan ook niet ontvankelijk is ;
II. W at de voorzieningen betreft van
Henri Vamijkel, Schoefs, Diricks, M. Nijsten en G. Nijsten :
Overwegende dat de substantiele of op
stra:ffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing geen onwettelijkheid vertoont welke op de voorzieningen van
eisers kan worden ingeroepen ;
III. W at de voorziening van Biesmans
betreft :
Overwegende dat de substantiele of op
stra:ffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
IV. Wat de voorziening van Alfons
Mertens betreft :
Over het middel afgeleid uit de schending van artikel 97 van de Grand wet,
doordat het bestreden arrest eiser (9° betichte) veroordeelt wegens de feiten
sub E en G der telastlegging, tot een

enkele straf zijnde een gevangenisstraf
van een maand en een geldboete van
100 frank gebracht op 2.000 frank, te1·wijl
hij niet beticht was van de feiten sub E
en het bestreden arrest, wat betreft de
feiten sub G, als enkele motivering inroept, om de veroordeling te rechtvaardigen, d9 beschouwingen welke het bevat
wat de feiten E betreft, waaraan eiser
volkomen vreemd was :
Overwegende dat eiser vervolgd was
om in zijn hoedanigheid van afgevaardigde-beheerder van de naamloze vennootschap Vierbo, in staat van faillissement verkerende vennootschap, bedrieglijke bankbreuk te hebben gepleegd, als
dader of medeplichtige (telastlegging G) ;
Overwegende dat het bestreden arrest
om deze betichting bewezen te verklaren
hierop steunt dat eiser en zijn medebeklaagden willens en wetens valse verklaringen afgelegd hebben in verband
met het storten van geld en (betichting E)
waardoor werkelijke schade ontstaan is
vermits het gebrek aan het in de stichtingsakte voorziene kapitaal een der
voornaamste oorzaken geweest is van
de faling;
Maar overwegende dat eiser niet vervolgd was wegens valsheid in geschriften
(betichting E) en dat de rechter in hager
beroep niet vermocht dit feit van ambtswege te zijnen laste te leggen, noch de
bestanddelen van de betichting G uit die
van het feit E af te lei den, zodat de toegepaste straf noch voor de betichting E
noch voor de betichting G wettelijk is
verantwoord ;
Dat hot middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest doch enkel in zover het Alfons
Mertens veroordeelt wegens de feiten E
en G en tot een negende van de kosten ;
verwerpt de voorzieningen van Vanrijkel,
Schoefs, Diricks, M. Nijsten, G. Nijsten
en P. Biesmans en veroordeelt hen in de
kosten van hun voorziening ; beveelt dat
melding van het thans gewezen arrest
zal gedaan worden op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; laat
de kosten van de voorziening van A. Mertens ten laste van de Staat; verwijst de
aldus beperkte zaak naar het Hof van
beroep te Brussel.
3 mei 1967.- 2° kamer.- Voo1·zitter
en Verslaggever, H. Louveaux, raadsheer
waarnemend voorzitter.- Gelijkluidende
conclusie, H. Krings, advocaat~generaal.
- Pleiter, H. Van Leynseele.
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VOORZIENING IN CASSATIE.
TERMIJN.- STRAFZAKEN.- VEROORDELING BIJ VERSTEK VAN DE BEKLAAGDE EN VAN DE BURGERREOHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ.- VERZET. - IN HOGER BEROEP GEWEZEN
VONNIS WAARBIJ RET VERZET NIET
BESTAANDE WORDT VERKLAARD.
VOORZIENINGEN DOOR DE VEROORDEELDE EN DE BURGERREOHTELIJK
AANSPRAKELIJKE PARTIJ INGESTELD NA
VERLOOP' VAN DE TERMIJN, BEPAALD
BIJ ARTIKEL 373 VAN RET WETBOEK
VAN STRAFVORDERING EN AANVANG
NEMEND TE REKENEN VAN DE BETEKENING VAN RET BESTREDEN VONNIS.
- NIET ONTVANKELIJKE VOORZIENING.

Zijn niet ontvankelijk de vom·zieningen van
de beklaagde en van de burge1'1'echteliJ'k
aanspmkelijke prn·tij tegen het in hager
bm·oep gewezen vonnis, waa1·bij wegens
niet-ve1'schiJ'ning, niet bestaancle wm·clt
verklaa?·cl het ve?·zet doo?' hen gedaan
tegen een vonnis, wawrbij zij bij ve1·stek
we1·clen ve1'oo1·deelcl, zo zij ingestelcl zijn
meer clan tien dagen na de betelcening
van het bestreden vonnis (1).
(VAN DE VILLE EN PERSONEN\TENNOOTSOHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID DEDEKEN, T. HELSEN EN LITISOONSORTEN.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 8 september 1966 in hager
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Brugge ;
Overwegende dat voormeld vonnis,
dat bij verstek gewezen werd, het verzet
als niet bestaande verklaart dat op 16 jlmi
1966 door de eisers tegen het te hunnen
laste gewezen vonnis van veroordeling
gedaan werd ;
Dat het aan eiser op 20 september 1966,
en aan eiseres op 7 oktober 1966 betekend
werd, terwijl de voorzieningen slechts
op 7 november 1966 ingesteld werden,
hetzij na het verstrijken van de bij artikel 373 van het Wetboek van strafvordering bepaalde termijn ;

(1) Oass., 9 juni 1964 (Bull. en PAsrc., 1964,

I, 1079).

Dat de voorzieningen derhalve niet
ontvankelijk zijn ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt de eisers in de kosten.
3 mei 1967.- 2e kamer.- Voorzitter,
H. Louveaux, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Gerniers.
Gelijlcluidende conclusie, H. Krings,
advocaat-generaal.

ze

KAMER.- 3 mei 1967.

CASSATIE. - BEVOEGDHEID.- STRAFZAKEN. VERSOHRIJVING IN RET
PROOES-VERBAAL VAN EEN TEREOHTZITTING. BEVOEGDHEID VAN RET.
HoF OM ZE TE VERBETEREN.

Om een cassatiemiclclel te beoor·clelen heeft
het Hof het recht om een in het zittingsblad begane ve1·sclwijving te ve1·beteren,
als deze veJ•schrijving cluidelij 7c blij let
uit cle context van clit stulc en ~~it de·
processtulclcen warn·op het Hof acht ve?·mag te slaan (2).
(HOUTHOOFD EN DEBO, T. DEBOUVERE.)
ARREST.
RET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 8 december 1966 in hager
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Ieper ;

I. In zover de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissing over de publieke
vordering ingesteld :
1o tegen verweerder :

Overwegende dat de eisers niet bevoegd zijn om zich te voorzien tegen de
beslissing die een medebeklaagde vrijspreekt;

2o tegen de eisers :
Over het middel afgeleid nit de scherrding van de artikelen 153, 155, 174 en
(2) Raadpl. cass., 28 november 1966 en
16 januari 1967, sttp1'a, blz. 414 en 593.
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17 6 van het W etboek van strafvordering,
doordat het zittingsblad van de Politierechtbank te Ieper dd. 5 april 1966 enerzijds vermeldt dat de in het zittingsblad
opgesomde getuigen de door de wet voorgeschreven eed hebben afgelegd en anderzijds vermeldt dat de getuigen afwezig
waren, te1·wijl deze tegenstrijdigheid in
de vermeldingen van het zittingsblad niet
toelaat te weten of de door voormelde
artikelen 153 en 155 voorgeschreven
pleegvormen in zake verhoor van getuigen nageleefd werden ; en doordat het
zittingsblad van de Politierechtbank te
Ieper dd. 3 mei 1966 eveneens vermeldt
dat de getuigen de door de wet voorgeschreven eed hebben afgelegd doch
geen enkele vermelding bevat welke zou
toelaten die getuigen te identificeren,
terwijl de afwezigheid van de door voormeld artikel 155 voorgeschreven vermeldingen, indien het hierdoor onmogelijk wordt de getuigen te identificeren,
de nietigheid der procedure als gevolg
heeft, en doordat, door na te laten de
onregelmatigheden te weren waarmede
de procedure voor de eerste rechter behept was, het bestreden vonnis zich deze
onregelmatigheden heeft toegeeigend en
aldus de hierboven ingeroepen wettelijke
bepalingen heeft geschonden :
Overwegende dat op het zittingsblad
van 5 april 1966 van de politierechtbank,
na de gedrukte woorden « er wordt overgegaan tot het verhoor van de volgende
getuige(n). Deze wordt (worden) aehtereenvolgens binnengelaten en verhoord
na in handen van de heer Voorzitter de
eed van ... » gevolgd door de gedrukte
formule van de eed en de verklaring
geen bloed- of aanverwante van de gedaagde(n) te zijn . . . « De voornaamste
verklaringen zijn ''• de naam en de eenzelvigheid van drie getuigen voorkomt,
met de melding ernaast " afw. ''• gevolgd
door een blanco ; dat dezelfde gedrukte
formule voorkomt op het zittingsblad
van 3 mei 1966, doch dat op dit blad
geen namen van getuigen, noch verklaringen vermeld worden; dat de drie getuigen, wiens namen op het zittingsblad van
5 april 1966 vermeld worden, op latere
zittingen onder eed verhoord werden;
Dat hieruit blijkt dat het ingevolge een
materiele vergissing is dat de op het zittingsblad gedrukte formule welke aan de
verklaringen van de getuigen, wanneer
deze verhoord worden, voorafgaat, niet
doorgehaald werd ; dat uit beide zittingsbladen inderdaad blijkt dat op de zittingen van 5 april en 3 mei 1966 geen getuigen verhoord werden ;

Dat het middel feitelijke grondslag
mist·;
En overwegende, voor het overige, dat
de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven reehtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. In zover de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissing over de burgerlijke vordering :
Overwegende dat de eisers geen bijzonder middel inroepen ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt de eisers in de kosten.
3 mei 1967.- 2 6 kamer.- Vom·zittm·,
H. Louveaux, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Wauters.
Gelijkluidende conclusie, H. Krings,
advocaat-generaal.- Pleiter, H. Bayart.

2e

KAMER. -

3 mei 1967,

RECHTEN VAN' DE VERDEDIGIN'G.
STRAFZAKEN. STRAFVORDERINC+.
BESLISSINC+ VAN VEROORDELINC+
WAARBIJ DE KWALIFICATIE VAN RET
FElT C+EWIJZIC+D WORDT. AAN DE
BEKLAAC+DE C+EC+EVEN VOORAFC+AANDE
VERWITTIC+ING. GEEN BIJZONDERE
FORMALITEIT.

Schendt de 1·echten van de venlediging niet
de 1'echte1• in hoge1· bm·oep, die de oorspronkelijke kwalificatie van het feit
do01' een andere kwaliflcatie vm·vangt,
wannee1· de beklaagde et·van vm·wittigd
we1•d dat hij zich tegen de nieuwe
kwalificatie diencle te verdecligen, nu
deze ve1·wittiging aan geen bijzondere
formaliteit onderwm·pen is ( 1).
(VAN DAMME.)

ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 5 deeember 1966 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Recht bank te Dendermonde;
(1) Raadpl. cass., 19 september 1966, supra,
blz. 78.
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Over het middel afgeleid uit de scherrding van de rechten van de verdediging
en van de regels betreffende het gerechtelijk contract (artikelen 182, 195, 211 van
het W etboek van strafvordering en 97
van de Grondwet), doo1·dat de rechter in
hoger beroep, na samenvoeging van de
zaken ingeschreven onder nummers
12.868/66 en 14.315(66, eiser veroordeelt
tot een voorwaardelijke boete van 10 fr.
en tot de kosten wegens de betichting
een motorloos rijwiel te hebben bestuurd
en, een maneuver willende uitvoeren, de
normale gang van de andere bestuurders
te hebben gehinderd, op grond van de
overwegingen << dat de rechtbank de
plicht heeft aan het ten laste gelegde feit
zijn ware omschrijving te geven ; ... dat
het ter zitting van deze aanleg heromschreven feit aan hetzelfde feit beantwoordt als dit oorspronkelijk door het
openbaar ministerie omschreven ; ... dat
het feit bewezen is ... », terwijl het bestreden vonnis aldus de oorspronkelijke
kwalificatie van de betichting door een
andere vervangt zonder de betichte
voorafgaandelijk ervan te verwittigen en
hem uit te nodigen zijn verdediging voor
te brengen tegen de nieuwe kwalificatie :
Overwegende dat het bestreden vonnis
vaststelt, zonder dienaangaande bestreden te zijn, dat het feit hetwelk op de
terechtzitting in hoger beroep anders
gekwalificeerd werd hetzelfde feit is als
het oorspronkelijk door het openbaar
ministerie omschreven feit; dat het middel enkel staande houdt dat de rechten
van de verdediging werden geschonden
omdat eiser vooraf ervan niet verwittigd
werd dat hij zich tegen een anders gekwalificeerde telastlegging diende te verdedigen;
.
Maar overwegende dat zodanige verwittiging aan geen bijzondere formaliteiten onderworpen is en dat uit de conclusie van eiser voor de rechter in hoger
beroep blijkt dat die verwittiging hem
gegeven werd, vermits hijzelf de nieuwe
kwalificatie daarin vermeldt ;
Dat eiser derhalve in de gelegenheid
werd gesteld zijn verdediging voor te
dragen;
Dat mitsdien het middel feitelijke
grondslag mist ;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en
?-at de beslissing overeenkomstig de wet
lS;

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

3 mei 1967.- 2e kamer.- Voorzitte1•,
H. Louveaux, raadsheer waarnemend
voorzitter.- Ve1wlaggever, H. Naulaerts.
- Gelijkluidende conclusie, H. Krings,
advocaat-generaal.

2e KAMER. -

3 mei 1967,

1° VOORZIENING IN CASSATIE.
PERSONEN TEGEN WIE EEN OASSATIEBEROEP KAN INGESTELD WORDEN, STRAFZAKEN. VERZEKERAAR DIE
TOT TUSSENKOMST IS OPGEROEPEN OF
VRIJWILLIG IS TUSSENGEKOMEN. VOORZIENING TEGEN RET OPENBAAR
MINISTERIE. - GEEN VEROORDELING
VAN DE VERZEKERAAR IN DE KOSTEN
JEGENS DE OPENBARE PARTIJ.- NIETONTVANKELIJKHEID.
2° VERZEKERINGEN.- VERPLIOHTE
VERZEKERING VAN DE BURGERREOHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID INZAKE
MOTORRIJTUIGEN .. EIGEN RECHT
VAN DE BENADEELDE PERSOON TEGEN
DE VERZEKERAAR.- VoORWAARDE.0NTBINDING OF SCHORSING VAN HET
VERZEKERINGSOONTRACT VOOR RET ONGEVAL. - GEVOLGEN OP DE DffiECTE
REOHTSVORDERING, TEGEN DE VERZEKERAAR, VAN DE DOOR RET ONGEVAL
BENADEELDE PERSOON.
1° De ve1·zeke1•aa1· van de burgerrechtelijke
aanspralcelijlcheid inzalce moto1'1'ijtuigen,
die tot tttssenkomst is opgeroepen of
m·ijwillig is tttssengelcomen voo1· een
strajge1·echt, is niet bevoegd om een
cassatieberoep in te stellen tegen het
openbaa1· ministerie, indien hij niet
vet·oo1·deeld werd in de lcosten j egens de
openbare partij (1).

2° Het eigen recht tegen de verzelceraa1·, dat
ingevoet•d is door Mtikel 6 van de wet
van 1 juli 1956 ten voordele van de benadeelde persoon, hangt af van het bestaan van een ve1·zeke1·ing op het ogenblik van het ongeval, doch de verzeket•aa1'
lean, zolang artilcel 13 van bedoelde wet
niet van kracht is, aan de benadeelde
pe1•soon die een 1·echtst1·eelcse vm·dering
instelt slechts tegenwe1·pen dat het contract ontbonden of gescho1·st werd voordat
het ongeval plaatshad, op voorwam·de
(1) Cass., 24 oktober 1966, sttpra, blz. 250.
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dat deze ontbinding of schor'Bing blijkt
ofwel uit een akkooTd met de ve1'zeke1'Cle,
ofwel 1tit een r·echtel'l~j ke beslissing ; het
akkoor·d met cle ver·zeke1'Cle kan blij lcen
1tit een bepaling van het veTzelceTingscontmct zelf (I).
(NAAMLOZE
VENNOOTSOHAP
(( GROEP
JOSI "• T, HUYGHENS EN LITISOONSORTEN.)
ARREST,

HET HOF; - Gelet op de bestreden
arresten, op 26 november en 30 december
I966 door het Hof van beroep te Brussel
gewezen;
I. W at betreft de voorziening tegen
het arrest van 30 december I966 :

Overwegende, eensdeels, dat eiseres,
tot tussenkomst gedagvaard door de
burgerlijke partijen in de door hen ingestelde vorderingen tegen de beldaagde
Huyghens, niet bevoegd is om zich te
voorzien tegen het openbaar m.inisterie
en tegen de strafrechtelijke beslissingen
van dit arrest dat haar niet tot de kosten
jegens de openbare partij heeft veroordeeld;
Overwegende, anderdeels, dat bedoeld
arrest geen veroordeling uitspreekt tegen
eiseres op de vorderingen van de burgerlijke partijen;
Dat de voorziening derhalve niet ontvankelijk is ;
II. Wat betreft de voorziening tegen
het arrest van 26 november I966 :
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen llOI, ll08, ll26,
ll34, ll35, I3I9, I320, I322 van het
Burgerlijk Wetboek, I, 4, 25, 27, 3I van
de wet van ll juni I874 op de verzekeringen in het algemeen, 3, inzonderheid
lid I, 6, inzonderheid lid I, ll, I2, I3, inzonderheid lid I, I6 en 26 van de wet van
I juli I956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, doo1•dat, na erop te hebben gewezen, '' dat betichte bij de rechtstreeks
gedaagde partij de naamloze vennootschap '' Groep .Josi " door verzekeringspolis nr 886.I84 in burgerlijke aansprake-

(1) Oass., 26 november 1965 (Btttl. en PA1966, I, 408) en noot 1; 10 oktober 1966,
sttpra, biz. 178.
SIO.,

lijkheid was gedekt voor een personenwagen Opel, bouwjaar I954, nummerplaat
40I.X.9, met aanvang op ll september
I964 en eindvervaldag op I8 augustus
I969; dat betichte het in de polis omschreven voertuig op IO december I964
aan zekere Rousseau verkocht en geenszins bewezen is dat hij nadien in het bezit
zou gebleven zijn van dit voertuig; dat
hij op I jtmi I965 van Robert Schols
en Georges Lanneer, in vervanging van
zijn personenwagen Opel, de traktor
aankocht . . . waaraan hij voormelde
nummerplaat hechtte en waarmede hij
het ongeval op 26 juni I965 veroorzaakte ; ... dat betichte v66r het ongeval
geen mededeling had gedaan van deze
verkoop noch van deze aankoop aan
zijn verzekeraar de naamloze vennootschap '' Groep .Josi >> ; ... dat, luidens artikel 33 van de polis, in geval van overdracht van het erin omschreven voertuig, de verzekeringnemer daarvan binnen de acht dagen mededeling moet doen
aan de maatschappij en het contract
geschorst wordt zo, als ter zake, het
overgedragen motorrijtuig niet onmiddellijk vervangen wordt ; dat deze schorsing in zulk geval aanvang neemt op de
dag van de overdracht ... "• bet bestreden
arrest van 26 november I966, om te
beslissen dat eiseres dient in te staan
voor de schade, door de burgerlijke partij
geleden ten gevolge van het door de
beklaagde veroorzaakte ongeval, eiseres
te veroordelen tot schadeloosstelling van
de burgerlijke partijen en verweerder het
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds
bniten de zaak te stellen, hierop stetmt,
'' dat de verzekering, krachtens artikel 6
van de wet van I juli I956, een eigen recht
geeft aan de benadeelde tegen de verzekeraar ; dat dit recht weliswaar afhankelijk is van het bestaan van een verzekering op het ogenblik van het ongeval ; dat
de verzekeraar, tegen wie de benadeelde
persoon zijn rechtstreekse vordering instelt, hem aldus kan tegenwerpen dat de
ingeroepen overeenkomst geschorst of
ontbonden werd v66r dat die schorsing
of ontbinding plaatsvond, maar dit
slecllts kan doen op voorwaarde dat die
schorsing of ontbinding tot stand kwam
hetzij met akkoord van de verzekerde,
hetzij ingevolge een rechterlijke beslissing ... ; dat die voorwaarde ter zake niet
vervuld is >> ; en clooTdat het bestreden
arrest van 30 december I966, uitspraak
doende over het verzet van verweerder
Huyghens tegen bet bestreden arrest van
26 november 1966, te zijnen opzichte
bij verstek gewezen, insgelijks eiseres
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veroordeelt om de burgerlijke partijen
schadeloos te stelleu, tenvijl het eigen
recht tegen de verzekeraar dat artikel 6
van de wet van 1 juli 1956 ten voordele
van de benadeelde in het leven geroepen
heeft het bestaan van een verzekering
op het ogenblik van het ongeval onderstelt, en terwiJ'l de verzekeraar, tegen wie
de benadeelde zijn rechtstreekse vordering uitoefent, aan deze kan tegenwerpen
dat het contract waarop hij zich beroept
geschorst of verbroken werd, reeds v66rdat het ongeval plaatsgreep, onder meer
met de uit een stipulatie van het verze,
keringscontract zelve voortvloeiende instemming van de verzekerde, onder het
voorbehoud evenwel, wanneer artikel 13
van genoemde wet in werking zal zijn
getreden, van vervulling van de formaliteiten voorgeschreven en van verstrijking van de termijn vastgesteld door
deze bepaling; terwijl, uit kracht van
artikel 1 van de algemene voorwaarden
van de tussen eiseres en verweerder
Huyghens gesloten verzekeringsovereenkomst, de verzekering tot doel heeft te
dekken de burgerlijke aansprakelijkheid
van de verzekerde "voor de schade in
Belgie veroorzaakt door het motorrijtuig
dat in de bijzondere voorwaarden is omschreven », te weten een voertuig Opel ;
terwijl, volgens artikel 33 van bedoelde
alg8lnene voorwaarden, wanneer, in geval
van overdracht van het omschreven
motorrijtuig, dit rijtuig niet onmiddellijk
wordt vervangen, «dan wordt het contract geschorst in de voorwaarden door
artikel 34 bepaald », naar luid van hetwelk, " in geval van schorsing van het
contract moet de verzekeringnemer, die
v66r het verstrijken van bet vijfde jaar
van de schorsing het hierna omschreven
motorrijtuig in het verkeer brengt, daarvan mededeling doen aan de maatschappij en wordt het contract opnieuw in
werking gesteld aan de voorwaarden van
het tarief dat op het ogenblik bij de
maatschappij van toepassing is », waaruit
volgt dat de uitlegging van de verzekeringspolis waarop het bestreden arrest
van 26 november 1966 steunt, de bewijskracht miskent van voormelde stipulaties
die impliceren, enerzijds, dat het verzekeringscontract dat de burgerlijke aansprakelijkheid van verweerder Huyghens
als bestuurder van het aangeduide rijtuig,
te weten een rijtuig Opel, dekte, op de
dag van het ongeval geschorst was met
de instemming der partijen, dit wil zeggen
nit kracht van een stipulatie van het
contract, hoewel eiseres niet was verwittigd van de overdracht en de vervan-

ging van het aangeduide rijtuig en hoewel
geen polis-aanhangsel van schorsing was
opgemaakt, en, anderzijds, dat het weder
in werking stellen van het contract afhankelijk was van de voorwaarde dat de
verzekeringnen~er de verzekeraar zou
verwittigen van het in het verkeer brengen van een nieuw rijtuig (schending van
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek); tenvijl bijgevolg
genoemd. arrest aan bedoelde stipulaties
niet de bindende kracht geeft die zij
behelzen, een van hun gevolgen de schorsing van het verzekeringscontract zijnde
(schending van de artikelen 1134, 1135
en, voor zoveel als nodig, 1101, 1108,
1126 van het Burgerlijk Wetboek, 1, 4,
25, 27 en 31 van de wet van 11 juni 1874);
terwijl voorts, gezien de schorsing va~~
het verzekeringscontract en in strijd met
wat meergenoemd arrest beslist, de door
het ongeval gelaedeerde personen generlei eigen recht tegen eiseres hadden
(schending van de artikelen 6, 11, 13 en,
voor zoveel als nodig, 3, 12 en 26 van
de wet van 1 juli 1956) en zij, onverminderd hun vordering tegen verweerder
Huyghens, een recht op schadeloosstelling alleen konden doen gelden ten opzichte van tweede verweerder, het Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds
(schending van artikel 16 van voornoemde wet) :
Overwegende dat uit de vaststellingen
van het arrest blijkt : dat de beklaagde
Huyghens zijn burgerlijke aansprakelijkheid door eiseres heeft doen dekken met
betrekking tot het gebruik van een in
de polis omschreven personenwagen
Opel; dat hij dit voertuig op 10 december
1964 heeft verkocht en het op 1 juni 1965,
zonder zijn verzekeraar ervan te verwittigen, vervangen heeft door een traktor
waarmede hij op 26 juni 1965 het ongeval
heeft veroorzaakt waarvoor hij aansprakelijk werd gesteld en tot schadevergoeding werd veroordeeld tegenover de partijen Bellemans, Bogaert en Vanderhoeven;

Overwegende dat eiseres, tot tussenkomst gedagvaard v66r de strafrechter,
in hoger beroep in solidum met de ·beklaagde veroordeeld werd tot betaling
van die schadevergoeding, terwijl het
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds
buiten de zaak werd gesteld ;
Overwegende dat het arrest, toegevende dat het eigen recht, hetwelk .door
artikel 6 van de wet van 1 juli 1956 aan
de benadeelde tegen de verzekeraar toegekend wordt, het bestaan van een ver-
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zekering op het ogenblik van het ongeval
onderstelt en dat de verzekeraar, tegen
wie de benadeelde zijn rechtstreekse vordering instelt, aan deze kan tegenwerpen
dab het contract waarop hij zich beroept
geschorst of ontbonden werd voordat
het ongeval plaatsgreep, eiseres nochtans
schadeplichtig stelt omdat de schorsing
van de verzekering, waarop zij zich beroept, tot stand is gekomen noch met
instemming van de verzekerde, noch
ingevolge een rechterlijke beslissing;
Maar overwegende dat de instemming
van de verzekerde kan voortvloeien nit
een beding van de verzekeringsovereenkomst zelve ;
Overwegende dat artikel 33 van het
ten deze afgesloten model-verzekeringscontract onder meer bepaalt dat, in geval
van overdracht van het in de bijzondere
voorwaarden omschreven 1notorrijtuig,
wanneer het overgedragen motorrijtuig
niet onmiddellijk vervangen wordt, het
contract geschorst wordt en desgevallend
opnieuw in werking wordt gesteld in de
voorwaarden door artikel 34 bepaald ;
Overwegende dat daaruit volgt dat het
onderwerpelijk contract, reeds voor het
ongeval, met instemming van de verzekerde, ipso facto geschorst was, vermits, zoals het arrest het constateert,
de verzekerde het overgedragen voertuig
niet onmiddellijk vervangen had ;
Overwegende derhalve dat het hof
van beroep, door te beslissen dat de
schorsing van het verzekeringscontract
ten deze niet _tot stand is gekomen bij
ontstentenis van instemming van de verzekeringnemer, een beslissing genomen
heeft welke met de termen van voormeld
artikel 33 van de verzekeringspolis onverenigbaar is;
Dat het middel gegrond is ;
Overwegende dat de beslissing betreffende het bestaan van een verzekeringscontract, welke het voorwerp uitmaakt
van de voorziening, de beslissing beheerst
welke gevallen is ten opzichte van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds ;
dat beide beslissingen, die op dezelfde
onwettelijke grond steunen, ondeelbaar
zijn, zodat de vernietiging van de ene
zich tot de andere uitstrekken moet ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest van 26 november 1966 in zover
het de vorderingen van de burgerlijke
partijen tegen eiseres gegrond verklaart
en de eisen van de burgerlijke partijen
Bellemans en Bogaerts tegen het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds ontzegt ; verwerpt de voorzieningen voor

het overige ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van. de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt de verweerders in de
kosten, met uitzondering van de kosten
van de voorziening tegen het arrest van
30 december 1966, welke ten laste van
eiseres blijven; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van beroep te Gent.
3 mei 1967.- 2 8 kamer.- Voo1·zitter,
H. Louveaux, raadsheer waarnemend
voorzitter.- Ve1·slaggever, H. Naulaerts.
Gelijkluidende conclusie, H. Krings,
advocaat-generaal. - Pleitm·, H. Fally.

ze

KAMER. -

3 mei 1967.

REGELING VAN RECHTSGEBIED.STRAFZAKEN. BESCHIKKING VAN
VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONELE
RECHTBANK. MISDAAD EN SAMEN •
HANGEND WANBEDRIJF. VERZACHTENDE OlVISTANDIGHEDEN NIET VER·
MELD TEN AANZIEN VAN DE l\I[!SDAAD.
BESLISSING VAN ONBEVOEGDHEID.
VERNIETIGING VAN DE BESCHIKKING
EN VERWIJZING NAAR EEN KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING.

vVannee1·

de raadkame1· een ve1·dachte wegens een misdaad en een samenhangend
wanbedrijj naar de co?'?'ectionele ?'echtbanlc verwijst, zonde1· ve1·zachtende omstandigheden te ve1·melden ten aanzien
van de misdaad, en het vonnisge1·echt
zich onbevoegd heeft verklaw·d om lcennis
te nemen van de zaaJ.;, vernietigt het Hof,
dat het ?"echtsgebied regelt, de beschilclcing
van de raadkamer en verwijst de zaak
naar een kamm· van inbeschuldigingstelling (1).

(PROOUREUR DES KONINGS TE HASSELT,
T. NEOFOTISTOS EN CRAVARIS.)

ARREST.

RET HOF; - Gelet op het verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied op
31 januari 1967 ingediend door de Pro(1) Cass., 14 maart 1966 (B11lt. en PAsr<'.,
1966, I, 912); raadpl. cass., 19 december 1966,
supra, blz. 510.
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curem des Konings bij de Rechtbank
van eerste aanleg te Hasselt ;
Overwegende dat de raadkamer van
de Rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, bij bevelschrift van 29 juni 1965
Panagiotis Neofotistos en Ioanis Cravaris
naar de correctionele rechtbank verwezen heeft, de eerste, uit hoofde van A :
hetzij als dader, hetzij als medeplichtige,
met behulp van braak, inklimming of
valse sleutels handelswaren die hem niet
toebehoren bedrieglijk weggenomen te
hebben, de tweede, uit hoofde van B :
heling van weggenomen, verduisterde of
door misdaad of wanbedrijf verkregen
zaken;
Overwegende dat zonder gebeurlijke
verzachtende omstandigheden nader te
bepalen, voormeld bevelschrift zich ertoe
beperkt, bij aanneming van de beweegredenen van de vordering van de procurem des Konings, naar artikel 2 van
de wet van 4 oktober 1867, zoals gewijzigd door artikel 3 van de wet van 23 augustus 1919, naar het enig artikel van de
wet van 19 maart 1956 te verwijzen;
Overwegende dat de Correctionele
Rechtbank te Hasselt, bij vonnis van
20 juli 1965, eerste verdachte, gehandeld
hebbende als dader, uit hoofde van het
feit A veroordeeld heeft tot een gevangenisstraf van vier maanden, en de tweede
verdachte uit hoofde van het feit B tot
een gevangenisstraf van een m.aand en
een geldboete van 100 frank ;
Overwegende dat het Hof van beroep
te Luik, uitspraak doende op het tegen
voormeld vonnis ingesteld hager beroep,
bij arrest van 17 januari 1967, het beroepen vonnis te niet heeft gedaan en beslist
heeft dat de correctionele rechtbank onbevoegd was om van de strafrechtelijke
vervolgingen kennis te nemen en zich
zelf eveneens onbevoegd verklaard heeft,
om de redenen, eensdeels, dat de raadkamer nagelaten had verzachtende omstandigheden aan te duiden die de correctionalisatie van de ten laste van eerste
verdachte gelegde misdaad (feit A) rechtvaardigen, en anderdeels, dat het ten
laste van tweede verdachte gelegd feit B
in de bevoegdheid valt van de correctionele rechtbank, maar dat het wegens
verknochtheid met het feit A, samen met
dit laatste feit dient beoordeeld te worden;
Overwegende dat die beslissing en het
bevelschrift van de raadkamer in kracht
van gewijsde getreden zijn, en dat uit
hun tegenstrijdigheid een geschil van
rechtsgebied is gerezen dat de gang van
het gerecht belemmert ;

Overwegende dat uit de rechtspleging
schijnt te blijken dat het feit A werkelijk
een misdaad is, in zover eerste verdachte
als dader gehandeld heeft, en dat de feiten A en B verknocht zijn;
Dat, nu de raadkamer geen verzachtende omstandigheden aanduidt, wat het
feit A betreft en in zover eerste verdachte
daarbij als dader gehandeld heeft, het
hof van beroep niet bevoegd was om
van de zaak kennis te nemen ;
Om die redenen, het rechtsgebied regelend, vernietigt het bevelschrift van de
raadkamer van de Rechtbank van eerste
aanleg te Hasselt van 29 jtmi 1965; beveelt dat van het thans gewezen arrest
melding zal gemaakt worden op de kant
van het vernietigde bevelschrift ; verwijst de zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van beroep te Luik.
3 mei 1967.- 2 8 kamer.- Voorzitte1·,
H. Louveaux, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Vm·slaggeve1·, H. Gerniers.
Gelijlcluidende conclusie, H. Krings,
advocaat-generaal.

2e KAMER. 1°

3 mei 1967.

GEMEENTELIJKE VERORDENING. VERORDENING DIE VERBIEDT EEN DANSPARTIJ TE HOUDEN
OF TE LATEN DANSEN IN DRANKGELEGENHEDEN ZONDER VOORAFGAANDE
KENNISGEVING AAN DE BEVOEGDE GEMEENTEOVERHEID.
WETTELIJKE
VERORDENING.

2° MORELE BESCHERMING VAN DE
JEUGD. - HODDER OF EXPLOITANT
VAN EEN DRANKGELEGENHEID WAAR
DANSPARTIJEN WORDEN GEHOUDEN OF
WAAR MEN LAAT DANSEN. VERPLICHTING HET PLAKKAAT DAT VOORGESCHREVEN WORDT DOOR ARTIKEL 8
VAN DE WET VAN 15 JULI 1960 UIT TE
HANGEN. - DRAAGWIJDTE.
1° Is wettelijlc de gemeentelijlce ve1·ordening,
waa1·bij een gemeentemad, die handelt
binnen het raam van de opd1•acht die op
hem rust om de politie van de openba1·e
plaatsen te ?'egelen, het 1·echt danspartijen te houden of te laten dansen in een
dranlcgelegenheid onde1·wm·pt aan een
sch?-iftelijlce of mondelinge, voomfgaande
lcennisgeving aan de politie (1).

-

1078-

2o Het bij artikel 8 van de wet van 15 ju_li
1960 voo1·gesclweven plakkaat moet uttgehangen wonlen cloor elke hottde1· of
exploitant van een inrichting waa1· het
dansen toegelaten is, ongeacht of minderjarigen al dan niet in die inrichting
dansen of er op heterdaad al dansende
betrapt worden (2).
(HILLEWIG.)
ARREST.

afgaande, hetzij schriftelijke hetzq :nondelinge kennisgeving aan de pohtw te
onderwerpen ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 3 van de ~ret
van I5 juli I960 tot morele beschermmg
van de jeugd, doo1•dat het bestreden vonnis eiseres tot een geldboete veroordeelt
wegens overtreding van artikel 8 van
even bedoelde wet, terwijl dit artikel i!l
verband moet worden gebracht met artJkel 3 van dezelfde wet en de betrapping
op heterdaad onderstelt van dansen~~
en niet dansende minderjarigen en terwtJl
uit het proces-verbaal geenszins blijkt
dat er dansende koppels in de herberg
van eiseres aanwezig waren en er althans
geen ge1denti:f:iceerd werden, zodat er
van een betrapping op heterdaad geen
spraak kan zijn (3) :
Overwegende dat het plakkaat omschreven in artikel 8 van de wet van
I5 juli I960 door elke houder of exploitant van een in artikel I van dezelfde
wet bepaalde inrichting dient aangeplakt
te worden, ongeacht of minderjarigen al
dan niet in die inrichting dansen of op
heterdaad al dansende betrapt worden;
Overwegende dat het vonnis vaststelt
op grond niet aileen van het proces-verbaal maar ook van het vooronderzoek,
de verhandelingen op de terechtzitting
en de elementen van het dossier, dat
eiseres een herberg exploiteert waar dan~:
partijen gehouden worden .?f wa~r .zlJ
laat dansen; dat het aldus ZlJn beshssmg
wettelijk rechtvaardigt ;
Dat het middel naar recht faalt ;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvor1nen werden nageleefd en
dat de beslissing overeenkomstig de wet
is;
·

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 3I januari I967 in boger beroep door de Correctionele Rechtbank te
Gent gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 3I van de Grandwet doonlat het bestreden VOJmis eiseres
tot 'een geldboete veroordeelt om, bij
overtreding van de artikelen I en 7 van
het gemeentereglement van de stad Gent
van 26 januari I959, in haar herberg een
danspartij te hebben gehouden of laten
dansen zonder voorafgaande kennisgeving aan de politie van haar wijk, hetzij
schriftelijk hetzij mondeling te hebben
gedaan, te1·wijl sedert het in werking treden van de wet van I5 juli I960 het houden van danspartijen in herbergen en het
reglementeren ervan niet meer kunnen
beschouwd worden als zijnde van uitsluitend gemeentelijk belang, maar door
de wet worden aangezien als een nationaal
probleem van opvoeding en cultuur,
zodat de gemeentelijke overheden aile
bevoegdheid hebben verloren en aileen
de wetgever bevoegd is om dienaangaande
een reglementering met de daartoe behorende sancties uit te vaardigen :
Overwegende dat, zo de wet van I5 juli
I960 de aanwezigheid van minderjarigen
in danszalen en drankgelegenheden terwijl er gedanst wordt aan bepaalde voorwaarden onderwerpt en, in geval van
overtreding,
strafmaatregelen
voorschrijft, hieruit geenszins volgt dat aan
de gemeenten de bevoegdheid wordt
ontnomen, met het oog op de politie van
de openbare inrichtingen, het recht om
danspartijen te houden en te laten dansen
in herbergen in 't algemeen aan een voor-

3 mei I967.- 2e kamer.- Voorzitte1·,
H. Louveaux, raadsheer waarnemend
voorzitter.- Verslaggever, H. Naulaerts.
Gelijkluidende conclttsie, H. Krings,
advocaat-generaal. - Pleiter, H. Schepens (van de balie bij het Hof van beroep
te Gent).

(1) Raadpl. cass., 23 april 1958 (Bull. en
PAsiO., 1958, I, 938) en noot 1; 24 november
1958 (ibid., 1959, I, 311) en noot 1.
(2) en (3) De wetgever heeft niet geacht dat
er slechts overtreding van artikel 1 van .de

wet van 15 juli 1960 bestaat in geval van
betrapping op heterdaad. Raadpl. dienaangaande cass., 5 oktober 1964 (Bull. en PAsiO.,
1965, I, ll3).

Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
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1°

HUUR VAN WERK.- HuUR VAN
DIENSTEN.- TIENJARIGE AANSPRAKELIJKREID VAN DE ARCHITECT EN VAN
DE AANNEli1ER. ARTIKELEN 1792 EN
2270 VAN RET BURGERLIJK WETBOEK.
WETSBEPALINGEN DIE OP DE ONDERAANNEl\1ER VAN TOEPAS SING ZIJN.

2°

HUUR VAN WERK.- HuuR vAN
DIENSTEN.- TIENJARIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT EN VAN
DE AANNEMER. ARTIKELEN J 792 EN
2270 VAN RET BURGERLIJK WETBOEK.
GEBREK IN DE BOUW DAT AAN DE
AANNEl\1ER TE WIJTEN IS. BEGRIP.

1° vVannee1· een gebouw geheel of gedeeltelij k teniet gaat rloor een gebrelc in cle
bouw, dat te wijten is aan de onderaannemer, is deze gerlu1·ende tien jaar aansprakel~jk jegens cle aanneme1·, die hem
de we?"ken bij onderaanneming lweft
toeve?·t1·ouwr1 (1). (Burgerlijk ViTetboek,
art. 1792 en 2270.)

2° De ?'echte?' die vaststelt dat een gebouw
geheel of gedeeltelijk teniet is gegaan,
omdat de aanneme1· balken lweft geb1'uikt
die voo1' rle onde?'?Wmen we?·ken niet geschikt waren, rlam· hun ste?·kte niet of
slecht doo1· hem be?·ekend was, beslist
wettelijlc, zelfs zo deze be1·ekening normaal op de m·chitect berustte, dat bedoelde aannemm· hiervoor gedurende
tien jaren aansp1·akelijk is, ovm·eenkomstig de m·tikelen 1792 en 2270 van het
Bu1·ge1'lijk Wetboek.
(PERSONENVENNOOTSCHAP l\1ET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKREID
«A L G E M E N E
BOUWONDERNEMING EMILE WEYTS ll,
T. NAAl\ILOZE VENNOOTSCHAP « MEUBELMAKERIJ GEORGES SELlS ll.)

ARREST.
RET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 3 mei 1966 in hoger beroep

(1) Raadpl. A. DELVAUX, Tmite iuridique
des btltisseurs, d. II, nr 625, 5°; BRICMON'l',
La 1·esponsabilite des a1'chitectes et entrep1'enett1'S
en d1·oit belge et en droU fmn9ais, nrs 87 tot 92;
J. LEPAFFE, « Les contrats d'entreprise du
batiment ,, Jotwn. trib., 1956, nr 42; M. A.
FLAMME et J. LEPAFFE, Le contmt d'ent1·ep1·ise (Repm·toi1·e pratique d•t d·roit belge, Complement, d. II, V 0 Devis et marches), urs 635

gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Antwerpen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1319, 1322
van het Burgerlijk W etboek en 97 van
de Grondwet, rloo?·dat het bestreden vonnis eiseres veroordeelt tot vrijwaring van
verweerster om de reden dat « de eerste
rechter terloops verklaart dat de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek op de onderaannemer niet van toepassing zijn, dat appellante (thans verweerster) hiertegen een groot deel andersluidende rechtspraak inroept, en dat
beroepene (thans eiseres) zelf bekent dat
het een fel omstreden kwestie blijft, zodat
zij de stelling van appellante hieromtrent
niet meer aanvecht, dat men ;niet inziet
waarom een onderaan;nemer, die toch
een gewoon aannemer is ten opzichte van
de hoofdaannemer, zijn meester van het
werk, niet zou onderworpen zijn aan de
aansprakelijkheid die op alle aannemers
rust ll, terwijl, ee1·ste onde1·deel, eiseres iJl
haar voor de rechter in hoger beroep
genomen conclusie het volgende staande
hield : « de eerste rechter heeft aangenomen dat de artikelen 1792 en 2270 van
het Burgerlijk Wetboek niet toepasselijk
zijn op een onderaannemer ; aldus nam
hij stelling in een fel omstreden kwestie ;
het staat beroepster vrij de andersluidende stelling te verdedigen; in casu
heeft deze betwisting weinig belang ; de
eerste fout die aan concluante wordt
aangewreven geeft immers geen aanleiding tot de tienjarige aansprakelijkheid,
terwijl de tweede opgeworpen fout enkel
kon leiden tot de tienjarige aansprakelijkheid van de architect ll en de tekst van
deze conclusie voorafgegaan was door de
verklaring dat eiseres alle voorbehoud
maakte en zonder enig nadelige erkentenis concludeerde, zodat het vonnis, door
te oordelen dat eiseres de toepassing van
de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk W etboek niet meer betwistte, de
bewijskracht van voormelde conclusie
heeft miskend (schending van de artikelen 1319 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek) ; tweede onde1·deel, het vonnis het
niet mogelijk maakt vast te stellen of
en 636; COLIN et CAPITANT, d. II, 10• nitgave, nr 1105.
Cont1·a : DE PAGE, T1·aite, d. IV, ur 899;
DALCQ, Traite de la 1'esponsabilite civile (Les
Novelles, Droit civil, d. V-1), nr 823; MAzEAUD,
LeQons de d1·oit civil, d. III, ur 1366, blz. 1128;
PLANIOL et RIPERT, Tmite pratique de droit
civil jran9ais, d. XI, nr 952.

-

1080-

het beslist dat de artikelen 1792 en 2270
van het Burgerlijk Wetboek op de onderaannemer van toepassing zijn, enkel en
aileen om de reden dat eiseres zogezegd
niet meer betwistte dat deze zouden van
toepassing zijn, ofwel om enige andere
reden, en het feit dat het vonnis beschouwt « dat men niet inziet " dat het
anders zou kru1nen gaan, geen voldoende
motivering uitmaakt en in ieder geval
een duistere, dubbelzinnige en tegenstrijdige motivering is (schending van
artikel 97 van de Grondwet) :
W at het tweede onderdeel betreft
Overwegende 'dat uit de in het middel
aangehaalde motivering van het vonnis
blijkt dat dit vonnis de artikelen 1792
en 2270 van het Burgerlijk Wetboek op
de onderaannemers toepasselijk acht omdat de door die artikelen bepaalde aansprakelijkheid op aile aannemers rust en
derhalve ook op de onderaannemer ten
opzichte van de hoofdaannemer, vermits
ook de onderaannemer een aannemer is ;
Overwegende dat deze motivering noch
duister, noch dubbelzinnig, noch tegenstrijdig is en voldoet aan het vereiste
van artikel 97 van de Grondwet ;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag
mist;
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel het
vonnis verwijt te hebben geoordeeld dat
eiseres de stelling van verweerster, luidens welke voormelde artikelen op de
onderaannemer toepasselijk zijn, niet
meer aanvocht, en zodoende de bewijskracht van de conclusie van eiseres te
hebben miskend;
Overwegende dat die grief opkomt
tegen een overtollige reden van het vonnis en dit onderdeel van het middel dienvolgens niet ontvankelijk is ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1792, 2270
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van
de Grondwet, r1o01·dat het bestred9n vonnis eiseres veroordeelt tot vrijwaring van
verweerster om de reden dat << de eerste
rechter terloops verklaart dat de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wethoek op de onderaannemer niet van toepassing zijn ; dat appellante (thans verweerster) hiertegen een groot deel andersluidende rechtspraak inroept, en dat
beroepene (thans eiseres) zelf bekent dat
het een fel omstreden kwestie blijft, zodat
zij de stelling van appellante hierop niet

meer aanvecht ; dat men niet inziet
waarom een onderaannemer, die toch een
gewoon aannemer is ten opzichte van de
hoofdaannemer, zijn meester van het
werk, niet zou onderworpen zijn aan de
aansprakelijkheid die op alle aannemers
rust "• tM·wijl, ee1·ste onderdeel, de kwestie
of de artikelen 1792 en 2270 van het
Burgerlijk Wetboek al dan niet van toepassing zijn op een onderaannemer, zoals
eiseres, behoort tot de openbare orde,
en het feit of eiseres al dan niet deze
toepasselijkheid zou betwist hebben geen
geldig motief is om deze artikelen van
toepassing te maken (schending van aile
aangeduide wetsbepalingen); tweede onderileel, de voormelde artikelen 1792 en
2270 hoegenaamd niet van toepassing
zijn op een onderaannemer, zoals eiseres
er een was, en aileen van toepassing zijn
op de betrekkingen tussen de meester
van het werk en de hoofdaannemer, en
men, ten opzichte van de onderaannemer,
de hoofdaannemer hoegenaamd niet kan
gelijkstellen met een meester van het
werk (schending van de artikelen 1792
en 2270 van het Burgerlijk Wetboek)
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de grief tegen een
overtollige reden van het vonnis opkomt
en het onderdeel dienvolgens niet ontvankelijk is ;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat een onderaannemer
aannemer is voor het gedeelte van het
werk dat hij uitvoert ;
Overwegende dat artikel 1792 van het
Burgerlijk Wetboek, onder het hoofd
« Bestekken en aannemingen "• in algemene termen « de aannemer " gedurende
tien jaren aansprakelijk stelt, zonder die
aansprakelijkheid afhankelijk te stellen
van de voorwaarde dat de aannemer zou
hebben gecontracteerd met iemand die
niet als hoofdaannemer optreedt ;
Overwegende dat de tienjarige aansprakelijkheid van architecten en aannemers immers een dubbele bescherming
nastreeft : deze van de meester van het
werk en deze van de openbare veiligheid
welke stevige gebouwen vergt ;
Overwegende dat die bescherming van
de meester van het werk ook ten overstaan van een hoofdaannemer gerechtvaardigd is vermits deze de onderaanneming veelal toevertrouwt aan specialisten
in bepaalde technieken waarmede hij
zelf minder vertrouwd is, terwijl de bescherming van de openbare veiligheid
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vergt dat ook de onderaannemer aansprakelijk weze in geval een gebouw geheel of gedeeltelijk te niet gaat ingevolge
een gebrek in de bouw dat aan de onderaannemer te wijten is;
Overwegende dat dit onderdeel van het
middel naar recht faalt ;

balken en ijzeren balken, behorende tot
de taak van de leidende architect Selis,
geen aanleiding kunnen geven tot aansprakelijkheid in hoofde van eiseres, onderaannemer (schending van de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wethoek) :

Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1, 6 van de
wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van
architect, 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden vonnis eiseres veroordeelt tot vrijwaring van
verweerster om de reden dat « de eerste
rechter de fouten van beroepene (thans
eiseres) uitschakelt omdat hij meent dat
het berekenen van de sterkte van de
balken de taak van de leidende architect
Selis was ; dat het niet bewezen is dat
er een conceptiefout in het plan van de
architect te vinden is ; dat beroepene zelf
bekent dat haar slechts een beknopte
schets werd overhandigd, zodat zijzelf
een gedetailleerd bestek van haar werk
opstelde en instond voor de sterkteberekening van de nodige balken ; dat de
deskundige zeer duidelijk aanneemt dat
deze berekening ten laste van de onderaannemer was, nu hij in zijn verslag vermeldt : « gezien de bundel van de aannemersfirma W eyts geen berekening
bevat of deze mij niet werd medegedeeld, client verondersteld te worden
dat er door de aannemer ook geen berekeningen werden gedaan en hij zich door
zijn ondervinding heeft laten leiden voor
het bepalen van de balken welke hier
gebruikt werden, doch die op bet eerste
zicht geen profiel hebben zoals die welke
normaal voor zulke werken gebruikt
worden » ; dat de deskundige verder de
scheuren en barsten in de gevel alsook
de verzakkingen in het gebouw toeschrijft
aan het gemis aan de nodige berekeningen, vooral van de ijzeren balken van de
uitstalramen », terwijl, ee?·ste onde?·deel, de
nodige berekeningen voor de steride van
de onderschorende balken een taak uitmaken die behoort tot deze van de architect, en eiseres niet gerechtigd is, zelfs
met de toestemming van de architect,
dergelijke berekeningen op zich te nemen,
daar zij uitsluitend aannemer is en derhalve zich niet mag inlaten met het uitvoeren van het beroep van architect
(schending van de artikelen 1 en 6 van
de wet van 20 februari 1939) ; tweede
onderdeel, de door het vonnis vastgestelde
fouten, die hun oorsprong vinden in de
afwezigheid of de gebrekkigheid van de
berekeningen voor het plaatsen van de

Overwegende dat het vonnis zijn beslissing niet steunt op de omstandigheid
dat eiseres, die aannemer is, de nodige
berekening van de sterkte van de balken
zou hebben op zich genomen ;
Overwegende dat het vonnis integendeel in feite vaststelt dat noch door de
architect, noch door eiseres, aannemer,
een berekening van de sterkte van de
balken werd gedaan, en dat eiseres zich,
voor het bepalen van de te gebruiken
balken, door haar ondervinding heeft
laten leiden, en balken gebruikt heeft die
niet het profiel hadden van de soort
balken die normaal voor zulke werken
worden gebruikt;
Overwegende dat noch de wet op de
bescherming van de titel en van het beroep van architect, noch de artikelen 1792
en 2270 van het Burgerlijk Wetboek de
rechter kunnen beletten een aannemer
aansprakelijk te verklaren omdat die
aannemer ofwel een berekening die tot
de taak van de architect behoorde op
zich nam en op gebrekkige wijze uitvoerde, ofwel zonder zulke berekening
werken uitvoerde waarvoor die berekening nochtans onontbeerlijk was ;
Overwegende dat geen van de onderdelen van het middel kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
5 mei 1967.- 1e kamer.- Voorzitte?',
H. Belpaire, raadsheer waarnemend voorzitter.- Verslaggever, H. de Vreese.Gelijkluidende conclusie, H. Duman, advocaat-generaal. Pleiters, HR. Van
Ryn en Fally.

1°

KAMER.-

5 mei 1967,

1° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). BURENHINDER. AANNEMER DIE GEEN FOUT
HEEFT BEGAAN IN DE CONCEPTIE OF
DE UITVOERING VAN DE BOUWWERKEN
VAN EEN ONROEREND GOED, AAN-
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TASTING VAN HET EIGENDOMSREOHT
VAN EEN GEBUUR DIE EEN HINDER
OPLEVERT WELKE DE MATE VAN DE
NORMALE BURENHINDER TE BUITEN
GAAT.- ARREST DAT BESLIST DAT DE
AANNEMER HOOFDELIJK MET DE EIGE·
NAAR, DIE EVENMIN EEN FOUT HEEFT
BEGAAN, GEHOUDEN IS TOT HET HER·
STEL VAN BEDOELDE AANTASTING.
0NWETTELIJKHEID.

2°

HUUR VAN WERK.- HuuR VAN
DIENSTEN.
CoNTRAOTUELE AAN·
SPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER
JEGENS DE EIGENAAR. 0MVANG. LASTENKOHIER. UITLEGGING DOOR
DE FEITENREOHTER. MISKENNING
VAN DE BEWIJSKRAOHT VAN BEDOELDE
AKTE. BEGRIP.

I 0 Schendt artikel 1382 van het

B~wgeTlijk

T'Vetboek het aT?'est clat, na te hebben
vastgesteld clat de aanneme?' geen fout
of nctlatigheid in de conceptie of de uitvoe?·ing van de aangenomen we?'lcen
heeft begaan, hem niettemin vm·oordeelt
op gmncl van bedoelde wetsbepaling om
hoofclelijk met de eigenaa1·, voor wiens
?'ekening hij bmcwt, een ve1·goeding te
betalen aan de eigenaaT van een belendend goed, om de 1·eclen dat « hij als
aanneme1• moest en kon voo?·zien dat
zijn wedcen een ctantasting van het eigendoms?·echt van de gebnn?· of een bijdTage
daartoe zouden of konden tot gevolg hebben "• aantasting die een hindeT oplevm·t
die de mate van de no1·male b~wenhindeT
te buiten gaat, waanloo1· de eigenaar van
de bouw, zelfs zo er geen fmct is gepleegd,
ve1·plicht wonlt de schade te ve?'goeden (I).
2° Miskent niet de bewijsk1·acht van een
beding van een lastenkohier dat bepaalt
dat " de aanneme?' alle ctanspmkelijlcheid
en alle risico op zich neemt en pm·soonlijk
aanspmkelijk is voo1· alle mogelijke
schade, ?'ecl~tstJ'eekse of oJwechtst?·eekse,
vooJ·ziene of onvoo1'Ziene, be?'okkend door
hem, dam· zijn we1·knemm·s of anderszins
(aan de meeste?' van het We?'k) of aan
derden ", de J'echtm· die hiencit a fleidt dat
de aanneme1', al heeft hij geen fmct be(1) Op de aannemer die geen font heeft
begaan bij de uitvoering van werken rust
niet de verplichting die opgelegd wordt aan
een eigenaar van een onroerend goed, die aan
de eigenaar van een belendend goed een hinder
berokkent welke de mate van de gewone
burenhinder te buiten gaat, om de gelijkheid
tussen naburige eigendommen te herstellen
door toekenning van een rechtvaardige en

gaan die hem zou kunnen toegeschreven
worden, e1·toe verplicht is de meester van
het we1·k te v1·ijwm·en tegen een vonle1·ing
ingesteld uit kmcht van a?·tikel 544 van
het Btwge?·lijk T1'etboek, door de eigenaa?'
van een belendend goed omwille van een
hinder die de mate van de normale b~wen
hinde?' te buiten gaat (2).
(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « ALGEMENE
BOUWONDERNEJ\HNGEN VAN RIEL EN
VANDENBERGH J>, T. MOMONTENNAAM·
LOZE VENNOOTSOHAP « GEVAERT PHOTO·
PRODUKTEN l>.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 4 juni 1965 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 544, I200,
I202, I382 en I383 van het Burgerlijk
Wetboek, 11 en 97 van de Grondwet,
doonlat het bestreden arrest, bij bevestiging van de beslissing van de eerste
rechter, eiseres, als aannmner van de
werken, en tweede verweerster, als besteller van het werk, solidair veroordeelt
tot betaling aan de eerste verweerster
van een som van I86.326 frank, vermeerderd met de interesten, de onkosten van
het desknndig onderzoek en deze van
het geding, wegens schade berokkend aan
haar eigendom, genotsderving, mindergenot en minderwaarde tengevolge van
de zettingen teweeggebracht bij de oprichting van een bouw door eiseres voor
rekening van de tweede verweerster, dit
mn de redenen dat eiseres slechts op
aquiliaanse grondslag tegenover de eerste
verweerster zou kunnen aansprakelijk
zijn, dat echter de aansprakelijkheid van
de aannemer, die de besproken werken
heeft uitgevoerd, niet beperkt is tot een
bepaalde fout in de conceptie of in de
uitvoering die door de benadeelde zou
moeten bewezen worden, daar bewuste
aansprakelijkheid ook ontstaat wanneer
de aannemer bijdraagt tot de aantasting

passende vergoeding. Raadpl. hieromtrent
cass., 28 januari 1965 (B>tll. en PAsiC., 1965,
I, 521) en de conclusie van de heer advocaatgeneraal Paul Mahaux.
(2) Raadpl., M. A, FLAMMEl en J. LEPAFFE,

Le contrat d' enb·ep1·ise (Repe1·toi1'e pmtiq>te du
d1·oit belge, Complement, d. II, vo Devis et mareMs), nr 795quater.
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van het eigendomsrecht van de benadeelde eigenaar, voor zover hij normaal
moest en kon voorzien dat zijn bedrijvigheid zulks tot gevolg zou of kon hebhen,
dat dit het geval is voor eiseres in de
uitoefening van haar vakhedrijf, doch,
bovendien, ook voor de tweede verweerster die zich ervan hewust moest zijn
dat bij het oprichten van een zwaar
industrieel gehouw naast een gewone
woning noodlottige gevolgen te vrezen
zijn, dat hieruit volgt dat de hoofdeis
tegen eiseres gegrond is krachtens artikel 1382 van het Burgerlijk W etboek en
tegen de tweede verweerster en krachtens
hetzelfde artikel en op grond van artikel 544 van het Burgerlijk W etboek, en
dat, wanneer verschillende partijen, op
aquiliaanse grondslag, wegens een fout
die hun gemeen is, aansprakelijk zijn
voor vergoeding van eenzelfde schade,
zij daartoe solidair gehouden zijn, te1·wijl
noch de eigenaar die houwt, zich ervan
hewust is of moet zijn dat hij het oprichten van zijn gehouw noodlottige gevolgen
te vrezen zijn voor de nahurige eigendonlmen, noch de aannemer die tot de houw
hijdraagt wanneer hij normaal moest of
kon voorzien dat zijn hedrijvigheid zulks
tot gevolg zou of kon hehhen, zonder dat
door een van heiden een fout is hegaan
in de conceptie of de uitvoering van het
werk, een fout hegaan wegens welke zij
krachtens artikel 1382 van het Burgerlijk
W ethoek aansprakelijk zijn, en te1·wijl,
indien de eigenaar, die door de ondernomen werken een nahurige eigenaar een
stoornis doet ondergaan welke de mate
van de gewone nadelen van de huurschap
te hoven gaat, een rechtmatige en aangepaste vergoeding aan deze laatste kan
verschuldigd zijn waardoor de verhroken
gelijkheid tussen de naburige eigendommen wordt hersteld, deze op de artikelen 544 van het Burgerlijk Wethoek en 11
van de Grondwet gesteunde verhintenis
zich niet uitstrekt tot de aannemer die de
werken huiten elke fout uitvoert, zodat
voormelde ten laste van eiseres uitgesproken veroordelingen noch krachtens
artikel1382 van het Burgerlijk Wethoek,
noch op grond van artikel 544 van hetzelfde wethoek wettelijk gerechtvaardigd
zijn :
Overwegende dat het arrest, na de
aansprakelijkheid van eiseres wegens
bovenmatige hurenhinder op grond van
artikel 544 van het Burgerlijk Wethoek
te hehben uitgesloten, na te hehben beslist dat eiseres slechts op aquiliaanse
grondslag tegenover de eerste verweerster
zou kunnen aansprakelijk zijn, en na te

hehhen aangenomen dat tegen eiseres
geen hepaalde font in de conceptie of in
de uitvoering van de werken hewezen
wordt, niettemin, bij hevestiging van het
beroepen vonnis, de hoofdvordering van
de eerste verweerster tegen eiseres gegrond verklaart hij toepassing van artikel 1382 van het Burgerlijk Wethoek om
de enkele reden dat eiseres, als aannemer,
tot de aantasting van het eigendomsrecht
van de henadeelde eigenares heeft bijgedragen en als exploitant van een " vakhedrijf :normaal moest en kon voorzien
dat haar hedrijvigheid zulks tot gevolg
zou of kon hehhen ";
Overwegende dat het arrest, door, hij
ontstentenis van enige fout of nalatigheid
in de conceptie of uitvoering van de
werken, eiseres niettemin krachtens. artikel 1382 van het Burgerlijk Wethoek
aansprakelijk te stellen, op grond van
de enkele vaststelling dat zij als aannelner van heroep normaal moest en kon
voorzien dat haar bedrijvigheid een aantasting van het eigendomsrecht van de
eigenaar of een hijdrage daartoe zou of
kon ten gevolg hebhen, voormelde wetsbepaling schendt ;
Overwegende dat het middel gegrond
is;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 544, 1107,
1134, 1135, 1162, 1319, 1320, 1322, 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wethoek, 11
en 97 van de Grondwet, doo1·dat het hestreden arrest, hij hevestiging van het
beroepen vonnis, de invrijwaringroeping
van eiseres door tweede verweerster gegrond verklaart en, hijgevolg, eiseres
veroordeelt om de tweede verweerster
te vrijwaren voor alle veroordelingen
tegen deze solidair met haar in het hoofdgeding uitgesproken en in de kosten van
de invrijwaringroeping, op de gronden
dat, luidens het lastenkohier (artikel 9,
lid 1 en lid 3), << de aannemer aile aansprakelijkheid en risico van de aanneming
te zijnen laste neemt )) en verklaart" persoonlijk aansprakelijk (te zijn) voor aile
mogelijke schade, rechtstreekse en onrechtstreekse, voorziene en onvoorziene,
herokkend door hem, door zijn werknemers of anderszins, aan Gevaert
(tweede verweerster) of aan derden », dat
zulke algemene hewoordingen aantonen
dat het inzicht van de partijen wel is
geweest de meester van het werk op de
breedste wijze door de aannemer te doen
dekken ten aanzien van aile aansprakelijkheid tegenover derden, geen enkele
uitgesloten, dat de inhoud van het procesverbaal van definitieve aanvaarding van
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de werken van 10 september 1962 uitwijst
dat gezegd beding in die zin werd uitgevoerd, vermits eiseres erin " akkoord gaat
dat zij aansprakelijk is voor de schade
aangericht door het optrekken van gebouw 116 aan het aanpalend huis ... ''
en om het bij artikel 15, lid 7, van het
lastenboek voorziene pand in het bezit
te laten van Gevaert, om te dienen « tot
dekking van (bewuste) verplichting, ten
belope van 164.416 frank,, bedrag dat
de optelling uitmaakt van de in de oorspronkelijke dagvaarding gevorderde bedragen, en dat voormeld proces-verbaal
noch voorbehoud noch beperking behelst
nopens de door eiseres erkende aansprakelijkheid, te1'wijl, ee1'ste ondenleel, evengemelde stipulaties van het lastenkohier
alleen spreken van « alle aansprakelijkheid en risico van de aanneming ,, dit
wil zeggen slechts de schade die door de
« font " van de aannemer of van zijn
werknemers werd veroorzaakt, en geenszins uitgelegd kunnen worden als inhoudende de verplichting de meester van het
werk te vrijwaren tegen elk verhaal dat
op grand van zijn persoonlijke verbintenissen ingesteld zou kunnen worden, en
te1'wijl het arrest, door die stipulaties toe
te passen in het geval van een vergoeding
door de meester van het werk verschuldigd tot compensatie van een buurschapsstoornis die voortvloeit uit op zijn
grand uitgevoerde werken, zonder dat
enige font aan de aannemer of aan zijn
werkne1ners te wijten is, aan meergenoemde stipulaties van het lastenkohier
een zin en een draagwijdte geeft welke
zij normaal niet hebben en wellce hlm
termen niet toelaten hun toe te schrijven,
en het aldus de overeenkomst tussen
partijen en de bewijskracht van de akte
waarin deze overeenkomst is vastgesteld
miskent (schending van de artikelen 1107,
1134, 1135, 1162, 1319, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk Wetboek) en mitsdien de
veroordeling op de vordering tot vrijwaring van de tweede verweerster ten laste
van eiseres uitgesproken niet naar de eis
van de wet rechtvaardigt (schending van
de artikelen 544, 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek, 11 en 97 van de
Grondwet); tweede onde1'deel, het al'l'est,
door om de hierboven aangehaalde redenen uitspraak te doen betreffende de
inhoud van het proces-verbaal van definitieve aanvaarding van de werken van
10 september 1962, geenszins antwoordt
op het verweer van de eerste en tweede
conclnsie van eiseres voor het hof van
beroep, waardoor zij, juist wat betreft
voormeld proces-verbaal volgens hetwelk

zij beweerdelijk haar aansprakelijkheid
zou hebben erkend, opwierp, enerzijds,
« dat beroepster (thans eiseres), in werkelijkheid, haar aansprakelijkheid heeft erkend voor de schade waarvan het bewezen zou zijn dat zij het gevolg kon zijn
van haar bouwwerken ; dat zulks voorzeker het gevalniet kon zijn voor de schade
ontstaan door de normale zetting van een
zware constructie ; dat beroepster des te
minder op 10 september 1962, met kennis
van zaken, enige verbintenis heeft kunnen
aangaan, daar de aangestelde deskundige
in zijn verslag ... geen enkele vaststelling
heeft gedaan in verband met de oorzaken
van de aangehaalde stoornissen en deze
geenszins aan de uitvoering van de
bouwwerken toeschrijft " en, anderzijds,
« dat beroepster in artikel 1 van dit proces-verbaal haar aansprakelijkheid heeft
erkend voor de schade aangericht door
het optrekken van het gebouw 116 ... ,
hetzij voor de gevolgen van de door
haar begane fouten, op grand van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek;
dat zij zich in artikel 2 akkoord heeft
verklaard om de vemlootschap « Gevaert " in het bezit te laten van het pand
waarvan sprake in artikel 15 ... , en dit
tot dekking van de verbintenis vermeld
onder nr l, te weten de verbintenis om
de vennootschap « Gevaert " gebeurlijk
te vergoeden op grand van artikel 1382
van het Burgerlijk Wetboek; dat het dan
ook onverschillig is dat er in datzelfde
artikel 15 gezegd wordt dat die schade
door de deskundige geraamd werd op
164.416 frank; ... dat partijen hier de
door de deskundige aangeduide bedragen
bedoeld hebben en hun inzicht is geweest
deze som voorlopig te blokkeren, in afwachting van de beslissing .. . over de
omvang van de aansprakelijkheid van
beroepster; dat indien de vennootschap
« Gevaert" inderdaad op 10 september
1962 geoordeeld had dat beroepster
schade had aangericht voor het bedrag
van 164.416 frank, zij deze som van de
aannemingsprijs eenvoudig zou afgetrokken hebben en niet als pand zou hebben
geblokkeerd; dat ingeval van twijfel dit
artikel .. . uitgelegd zou moeten worden
in het voordeel van beroepster (artikel 1162 van het Burgerlijk Wetboek);
dat een waarborgsom, ten andere, alleen
maar dient, in het bouwbedrijf, om de
aansprakelijkheid van de aannemer te
dekken, niet om de gevolgen van de
stoornissen die ten laste vallen van de
bouwheer te dekken; dat de vennootschap « Gevaert-Photoprodukten " zich
ook vergist wanneer zij beweert dat de
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aannemer aansprakelijk blijft, zelfs in
afwezigheid van elke fout, voor de schade
aan de naburige eigenaar toegebracht, op
grand van artikel 544 van het Burgerlijk
Wetboek », te1·wijl, bij gebreke van antwoord op deze argumentatie van de conclusie, de veroordeling van eiseres, op
de vordering tot vrijwaring van de tweede
verweerster, niet naar de eis van de wet
met redenen omkleed is (schending van
de artikelen 11 en 97 van de Grondwet,
544, 1162, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek) :
W at het eerste onderdeel betreft
Overwegende dat het kwestieuze beding van het lastenkohier bepaalt dat
«de aannemer alle aansprakelijkheid en
« ri!'lico " van de aanneming te zijnen
laste nee1nt " en « persoonlijk aansprakelijk is voor alle mogelijke schade, rechtstreekse en onrechtstreekse, voorziene
en onvoorziene, door hem, door zijn
werknemers of anderszins berokkend aan
Gevaert of aan derden " ;
Overwegende dat het arrest dit beding
aldus interpreteert dat partijen, ook bij
afwezigheid van elke schuld in hoofde
van de aannem.er of zijn aangestelden, de
n:10ester van het werk op de breedste
wijze door de aannemer hebben willen
laten dekken wegens alle aansprakelijkheid onder meer tegenover derden, geen
enkele uitgezonderd, behalve bedrog, en
hem hebben willen vrijwaren tegen elke
vordering die tegen hem zou worden
ingesteld op grand van zijn eigen verbintenissen, daarinbegrepen deze tot compensatie wegens bovenmatige burenhinder;
Overwegende dat het. arrest zodoende
van dit beding een interpretatie geeft
welke met de termen ervan geenszins
onverenigbaar is;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat door te beslissen,
na de bepalingen van het lastenkohier te
hebben ingeroepen, dat « voormeld proces-verbaal noch voorbehoud noch beperking behelst nopens de door Van Riel
erkende aansprakelijkheid », het arrest
de conclusie passend beantwoordt;
Overwegende dat het middel feitelijke
grondslag mist ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest doch aileen in zover het, bij
bevestiging van het beroepen vonnis, de
hoofdvordering van de eerste verweerster
tegen eiseres, wat de schadeposten B, 0,

D, E, G en H betreft, gegrond verklaart
en eiseres veroordeelt, hoofdelijk met de
tweede verweerster, tot betaling van
186.326 frank met de interesten, tot afbraak van zekere gedeelten van de bouw
en in de kosten van het deskundig onderzoek en van de hoofdvordering, en in
zover het eiseres veroordeelt in de kosten
van beroep in de zaak 50514 van de
algemene rol ; beveelt dat melding van
dit arrest zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ;
veroordeelt eiseres en de eerste verweerster elk in de helft van de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van beroep te Gent.
5 mei 1967.- 1e kamer.- Voorzitte·r,
H. Belpaire, raadsheer waarnemend voorzitter.- Ve1·slaggever, H. de Vreese.Gel~jkhtirlenrle concl~tsie, H. Duman, advocaat-generaal. Pleite1·s, HH. De
Bruyn en Bayart.

2e

KAMER. -

8 mei 1967.

BEWIJS. VERJ\!IOEDENS. STRAFZAKEN,- FEITELIJKE VERMOEDENS,VERl\iOEDENS DIE AAN RET OORDEEL
EN AAN HET BELEID VAN DE RECHTER
ZIJN OVERGELATEN.

De vm·moedens, die niet bij rle wet zijn
ingesteld, worrlen krachtens a1·tikel 1353 ,
van het B1wge1·lij lc W etboelc aan het
oo1·rleel en aan het beleirl van rle 1•echter
ove1·gelaten (1). (Burgerlijk Wetboek,
art. 1353.)
(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN NATIONALE
OPVOEDING EN
CULTUUR,
T. JEANQUART.)

ARREST,

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 20 mei 1966 gewezen door bet
Hof van beroep te Brussel, rechtdoende
over de burgerlijke belangen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
(1) Cass., 22 februari 1966 (Bull. en PAsiC.,
1966, I, 813).
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schending van de artikelen 1315, 1353,
1382 en 1383 van het Burgerlijk W etboek
en 97 van de Grondwet, doo1·dat het bestreden arrest de eis verwerpt tot betaling
van een bedrag van 1.500 frank als vergoeding van de schade, aan eiser toegebracht ten gevolge van de desorganisatie
door het plotselinge verlies van de diensten van een van zijn ambtenaren veroorzaakt, en dit op de dubbele grond " dat er
geen enkele reden toe bestaat te denken
dat de afwezigheid zelfs onverwachts, van
een eenvoudige klerk de organisatie van
de dienst waarin hij met anderen werkte,
noodzakelijk teniet gedaan of toch in de
war gebracht heeft en maatregelen tot
reorganisatie van deze dienst heeft vereist " en dat de bmgerlijke partij niet
" het nodige heeft gedaan, zoals zij had
lnmnen doen, mn een mogelijke benadeling te vermijden ,, te1·wijl in de normale
gang van zaken de eiser terecht als vermoeden kon inroepen dat de onverwachte
afwezigheid van een ambtenaar altijd
een desorganisatie van de dienst n·leebrengt waarvan hij deel uitmaakt, tenzij
de beklaagde bewijst, hetgeen hij ten
deze niet heeft gedaan, dat wegens omstandigheden die aan het concreet geval
eigen zijn, de zaken anders dan op normale wijze zijn verlopen, en tenvijl de
getroffene niet verplicht is de mogelijkheid van- een nadeel te vermij den maar
slechts gehouden is de schade niet te laten
verergeren, wat voor de getroffene een
schuldige nalatigheid of inertie zou opleveren die door de beklaagde nwet worden bewezen :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, tot staving van zij~1
eis strekkende om vcrweerder te doen
veroordelen tot betaling van een bedrag
van 1.500 frank als vergoeding van de
schade door het bedoelde ongeval aan
hem veroorzaakt, eiser als vermoeden
inriep dat de onverwachte afwezigheid
van zijn beambte " onvermijdelijk "
maatregelen vereiste tot reorganisatie
van de dienst waarin hij werkte, met
name om een plaatsvervanger te vinden
en om deze op de hoogte te brengen ; dat
zijn diensten aldus gedurende acht dagen
werden verstoord en dat hij zijn nadeel
uit dien hoofde op 1.500 frank schat;
Overwegende dat in de zaken waarin
de wet het bewijs door vermoedens toelaat, deze vermoedens krachtens artikel 1353 van het Burgerlijk Wetboek
overgelaten worden aan het oordeel en
aan het beleid van de rechter, die in
feite op onaantastbare wijze beoordeelt

of uit sommige gegevens feitelijke vermoedens voortvloeien die het bewijs van
de gegrondheid van de eis opleveren ;
Overwegende dat, door de eis te verwerpen op grond " dat er geen enkele
reden bestaat om te denken dat de afwezigheid zelfs onverwachts van een
eenvoudige klerk de organisatie van de
dienst waarin hij met anderen werkte,
noodzakelijk heeft teniet gedaan of toch
in de war gebracht heeft en maatregelen
tot reorganisatie van deze dienst heeft
vereist ,, het Hofvan beroep op feitelijke
gegevens wijst die naar zijn gevoelen aan
de door eiser aangehaalde omstandigheid
geen voldoende zekerheid verlenen om
voor een feitelijk vermoeden tot grandslag te dienen; dat het derhalve geen
enkele van de in het middel aangehaalde
wettelijke bepalingen heeft kunnen schenden;
Dat het eerste onderdeel van het middel feitelijke grondslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft
Overwegende dat het beschikkend gedeelte van het arrest wettelijk is verantwoord door de motivering die in het antwoord op het eerste onderdeel van het
middel is vermeld, zodat het middel, dat
in zijn tweede onderdeel een ten overvloede gegeven overweging van het arrest
bestrijdt, niet ontvankelijk is bij gebrek
aan belang;
(Het overige zonde1· belang.)
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
8 mei 1967. ~ ze kamer. ~ VooTzitte~·,
H. van Beirs, voorzitter.- Ve1'slaggeve1·,
H. de Waersegger. Gelijlcl~ticlencle
conchtsie, H. Charles, advocaat-generaal.
- Pleite~·s, HH. Van Heeke en Simont.

ze

KAMER.- 8 mei 1967.

BEWIJS. ~BEWIJS DOOR GESCHRIFT.STRAFZAKEN. - BEWIJSKRACHT VAN
DE AKTEN. - BESLISSING WAARBIJ EEN
DOOR BEKLAAGDE IN ZIJN CONCLUSIE
GELOOCHEND FElT VASTSTAAND WORDT
VERKLAARD.- GEEN SCHENDING VAN
DE BEWIJSKRACHT ERVAN.

Schenclt cle bewijskmcht niet van cle con-
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clusie van belclaagde waa1·bij hij een
feit loochent, de beslissing die zich e1•toe
beperlct dit feit vaststaand te verlclaJ'en (1).
(MOTTE EN DE VOS, T. TAFFIN, NAAlVILOZE
VENNOOTSCHAP «H. G. POLAND" EN SIX.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 28 oktober 1966 in hager beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Doornik;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk W etboek en 97 van
de Grondwet, doo1·dat het bestreden vonnis, onder bevestiging van het beroepen
vonnis, de eerste eiser tot 20 frank geldboete voor het onopzettelijk toebrengen
van slagen en verwondingen heeft veroordeeld, de eisers hoofdelijk heeft veroordeeld tot betaling van verscheidene vergoedingen aan de burgerlijke partijen Syx
en de vennootschap Poland en de rechtbank onbevoegd heeft verklaard om van
de burgerlijke rechtsvordering van de
laatste drie eisers tegen Taffin en Syx
kennis te nemen, op grand dat het linker
achterknipperlicht van de door Motte
bestmude autobus niet werkte, dat dit
knipperlicht niet doOl' het ongeval werd
beschadigd, dat het niet werken van dit
knipperlicht Taffin op een dwaalspoor
heeft gebracht daar hij de stoplichten
van de v66r hem rijdende autobus had
bemerkt en dan ook terecht heeft gemeend dat de bus ging stoppen en dat
hij zonder gevaar links kon inhalen, en
dat de eisers geen enkel nieuw gegeven
aanvoeren dat het beroepen vonnis strafrechtelijk zowel als burgerrechtelijk zou
kunnen doen veranderen, te1·wijl een
dergelijke motivering geen passend antwoord is en de bewijskracht miskent van
de conc1usies in hager beroep van de eisers, waar zij stelden dat, zelfs indien het
v:aststond dat het linker achterknipperhcht van de autobus v66r de amuijding
niet werkte, de aansprakelijkheid voor
het ongeval tach op Taffin rust, enerzijds,
omdat de objectieve gegevens uit het
dossier, inzonderheid, de slipsporen van
de autobus die op 3,20 m van de linkerrand van de rijbaan waarneembaar zijn,
bewijzen dat op het ogenblik van de
(1) Cass., 26 oktober 1964 (Bull. en PAsrc.,
1965, I, 204).

botsing de auto bus om zo te zeggen dwars
over de as van de rijbaan stand, en anderzijds, omdat er rekening moet worden
gehouden n<et het bestaan en het werken
van zijn zijknipperlicht dat voor Taffin
ongetwijfeld zichtbaar was ; dat de onbetwistbare zijdelingse verplaatsing van de
autobus en het werken van het linker
zijknipperlicht Taffin niet op een dwaalspoor konden brengen ; dat die verschillende gegevens integendeel bewijzen dat
Taffin niet voorzichtig genoeg geweest is
toen hij een weggebruiker die zijn voornemen om naar links af te slaan ken baar
had gemaakt, links inhaalde :
Overwegende dat, om te beslissen dat
de eerste eiser alleen voor het ongeval
aansprakelijk is, het vonnis stelt dat
« blijkens het dossier het linker achterknipperlicht van de autobus niet werd
beschadigd door het ongeval, maar niet
werkte; dat de beklaagde Motte (thans
de eerste eiser) onmiddellijk na het ongeval in zijn verklaring heeft moeten erkennen dat zulks werkelijk het geval was
geweest "• en het vonnis hieruit a:fleidt dat
de eerste rechter terecht heeft overwogen
dat het ongeval uitsluitend aan de fout
van Motte te wijten was; dat het vonnis
bovendien verklaart dat het de gronden
van de eerste rechter aanneemt, volgens
welke « het niet werken van het linker
achterknipperlicht de beklaagde Taffin
(thans verweerder) op een dwaalspoor
heeft gebracht daar hij het niet werken
van de stoplichten van de v66r hem rijdende autobus had bemerkt en dan oo'k
terecht heeft gemeend dat de bus ging
stoppen en dat hij dus zonder gevaar links
kon inhalen " en het eraan toevoegt " dat
de eisende partijen (thans eiseressen) geen
enkel nieuw gegeven aanvoeren dat het
beroepen vonnis strafrechtelijk zowel als
burgerrechtelijk zou kunnen do en veranderen ";
Overwegende dat het vonnis door deze
overwegingen voldoende doet blijken dat
de rechter in hager beroep acht heeft geslagen op de gegevens die de eisers in hun
conclusies aanvoerden, maar heeft gemeend dat deze verschillende feitelijke
gegevens de grondslag niet wegnamen
van zijn gevolgtrekking uit de door hem
aangehaalde feiten en de bewering van
de conclusienemers niet rechtvaardigden ;
Dat het vonnis aldus de conclusies op
passende wijze beantwoordt en er zich
toe beperkt de bewijskracht van de aangehaalde gegevens te beoordelen, zodat
hij de bewijskracht van die conclusies niet
miskent;
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Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
En overwegende dat, in zover de voorziening van de eerste eiser wordt gericht
tegen de beslissing op de tegen hem ingestelde strafvordering, 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.
8 mei 1967.- 2e kamer.- Voorzitter,
H. van Beirs, voorzitter.- Verslaggeve1·,
H. Trousse. Gelijkluiclencle conclusie,
H. Charles, advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Faures en VanRyn.

373 en 413; wet van 9 maart 1908,
art. 3.)
2° De beklaagcle clie, na een ar1·est waa?·bij hij bij verstek verooTcleelcl wercl, een
veTzet heeft aangetekencl clat cloor een
tweecle at-rest te laat ingecliencl w01·clt
verklaarcl, is niet mee1· ontvankelijlc om
een cassatieberoep in te stellen tegen het
eerste aT?'est, zo cle termijn bepaalcl bij
artikel 373 van het H'etboek van st1'afV01'cle1·ing en clie een aanvang neemt bij
het ve1'strijken van cle gewone termijn van
verzet tegen clit a1'rest, verst1·elcen is (2).
(VANDERPUTTEN.)
ARREST.

2e

KA.MER. -

8

mei

1967.

1° VOORZIENING IN CASSATIE.
,TERJ\HJN. STRAFZAKEN. VooRzrENING VAN DE BEKLAAGDE TEGEN
EEN VERSTEKARREST. VERTREKPUNT VAN DE TERMIJN.

2° VOORZIENING IN CASSATIE. TERJ\UJN.- STRAFZAKEN.- TEN OPZICHTE VAN DE BEKLAAGDE BIJ VERSTEK GEWEZEN ARREST VAN VEROORDELING.- VERZET.- ARREST WAARBIJ HET VERZET TE LAAT INGEDIEND
WORDT VERKLAARD. VoORZIENING
TEGEN HET EERSTE ARREST NA UITSPRAAK VAN HET TWEEDE. VooRZIENING INGESTELD NA HET VERSTRIJKEN VAN DE TERlVIIJN BEPAALD BIJ
ARTIKEL 373 VAN HET WETBOEK VAN
STRAFVORDERING, AANVANG NEMEND
NA HET VERSTRIJKEN VAN DE GEWONE
TERMIJN VAN VERZET TEGEN HET
EERSTE ARREST. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

1° De te1•mijn bepaalcl b1:j artilcel 373 van
het TVetboek van st?·ajvorcle1·ing, waaroveT cle beklaagcle beschilct om een cassatiebe?·oep in te stellen tegen een tegen
hem bij ve1•stelc gewezen a1'Test clat voo1•
ve1·zet vatbaar is, neemt een aanvang bij
het ve1·strijlcen van cle gewone te1·mijn
van verzet, zelfs zo cle betelcening van
cleze beslissing niet geclaan is aan zijn
pe1•soon (1). (Wetb. van strafv., art. 187,
(1) Cass., 24 april 1967, sup1·a, blz. 1032.
(2) Cass., 18 juni 1962 (Bull. en PAsro.,
1962, I, 1172).

HET HOF; - Gelet op de bestreden
arresten, op 23 september 1966 en 9 december 1966 gewezen door het Hof van
beroep te Brussel ;

I. Op de voorziening in zover zij gericht wordt tegen het vonnis op tegenspraak van 9 december 1966 waarbij
eisers verzet tegen het verstekvonnis van
23 september 1966 niet ontvankelijk
wordt verklaard :
Overwegende dat de substantiele of op
straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden Jlageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. Op de voorziening in zover zij
gericht wordt tegen het verstekvonnis
van 23 september 1966 :
Overwegende dat uit de processtukken
blijkt dat dit arrest op 14 oktober 1966
aan eisers woonplaats werd betekend en
dat de verklaring van voorziening in
cassatie op 12 december 1966 werd gedaan; dat de voorziening derhalve niet
tijdig is;
Dat immers de termijn van tien dagen
waarover de beklaagde beschikt mn zich
in cassatie te voorzien tegen een beslissing
die tegen hem bij verstek werd gewezen
en die vatbaar is voor verzet, een aanvang
neemt bij het verstrijken van de gewone
termijn van verzet, zelfs indien deze beslissing niet werd betekend aan zijn persoon;
Overwegende dat het arrest van 9 december 1966 dat eisers verzet niet ontvankelijk verklaart en dat, ten gevolge
van de verwerping van de tegen deze
beslissing gerichte voorziening, in kracht
van gewijsde is gegaan, geen nieuwe termijn heeft kunnen openen om zich in
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cassatie te voorzien tegen het arrest bij
verstek van 23 september 1966;
Dat de voorziening derhalve niet ontvankelijk is ;

8 mei 1967.- 2e kamer.- Voorzitter,
H. van Beirs, voorzitter.- Ve1·slaggeve1',
Ridder de Schaetzen. Gelijkluidende
conclusie, H. Charles, advocaat-generaal.

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

8 mei 1967.- 2e kamer.- Voorzitter,
H. van Beirs, voorzitter.- Verslaggever,
H. Perrichon. Gelijkluidende conclusie,
H. Charles, advocaat-generaal.

2°

KAMER. -

8 mei 1967.

HOF VAN ASSISEN. ARREST VAN
VERWIJZING. VoORZIENING INGESTELD BINNEN DE TERMIJN VAN TIEN
VRIJE DAGEN VAN DE BETEKENING VAN
HET ARREST BEPAALD BIJ ARTIKEL 373
VAN HET WETBOEK VAN STRAFVORDERING. 0NDERZOEK VAN HET HoF.

Het Hof Ve1'WM'pt de voorziening van de
beschuldigde tegen het a1·1·est waa1·bij hij
naar het hof van assisen wordt vm·wezen,
ingesteld voo1• het ve1·strijken van de
te1·mijn van tien m·ije dagen vanaf de
betekening van het ar1·est bepaald bij
a1·tikel 373 van het J!Vetboek van stmfvo1·dering, wannee1· het a1·1·est met geen
nietigheid is behept waarvan het ondM·zoek, in de stand van de zaak, aan het
Hof is onderworpen (1). (Wetb. van
strafv., art. 299 en 416.)
(MINSART.)

ARREST.
RET H O F ; - Gelet op het bestreden
arrest, waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van beroep
te Brussel op 19 januari 1967 eiser naar
het Hof van Assisen van de provincie
Brabant heeft verwezen;
Overwegende dat het bestreden arrest
geen enkele van de wetsschendingen
bevat en door geen enkele nietigheid is
aangetast, waarvan het onderzoek in de
huidige stand van de zaak aan het Hof
toekomt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.

(1) Oass., 10 oktober 1966, sttpm, hlz. 186.
CASSATIE,

1967. -

35

2•

KA.MER.

- 8 mei 1967.

1°

NIEUWE E I S . - AANLEG IN HOGER
BEROEP. STRAFZAKEN.- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. BEGRIP.

2°

TUSSENKOMST. VERPLICHTE
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN.- AANLEG IN
HOGER BEROEP. IN HET GEDING
BETREKKEN VAN DE VERZEKERAAR. VOORWERP EN GRENZI~N.

3°

TUSSENKOMST. VERPLICHTE
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN, AANLEG IN
HOGER BEROEP, - BENADEELDE PARTIJ
DIE CONCLUDEERT TOT DE VEltOORDELING VAN DE VERZEKERAAR OM DE
BETALING DER VERGOEDINGEN W AARTOE DE BEKLAAGDE TEGENOVER HAAR
VEROORDEELD IS TE WAARBORGEN.
NIEUWE EIS. - - NIET-ONTVANKELIJKHEID.

4°

HOGER BEROEP. STRAFZAKEN.
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING.
INCIDENTEEL HOGER BEROEP. BEGRIP.

5°

HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN.
BuRGERLIJKE RECHTSVORDERING.
INCIDENTEEL HOGER BE GRIP. VERPLICHTE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN.BURGERLIJKE PARTIJ DIE IN EERSTE
AANLEG ENKEL TEGEN DE BEKLAAGDE
EEN VORDERING HAD INGESTELD. ENIG OORSPRONKELIJK HOGER BEROEP
VAN DE VERZEKERAAR, VRIJWILLIG
TUSSENKOl\HiNDE P ARTIJ, !NOlDENTEEL HOGER BEROEP VAN DE BURGERLIJKE P ARTIJ, INCIDENTEEL HOGER
BEROEP DAT AAN DE RECHTER IN HOGER
BEROEP DE BESLISSING OP DE DOOR
DEZE PARTIJ TEGEN DE BEKLAAGDE
INGESTELDE VORDERJNG NIET OVERLEGT, VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE DOOR DE RECHTER IN HOGER
BEROEP TOT BETALING VAN EEN GROTERE SCHADEVERGOEDING DAN DIE
WELKE DOOR DE EERSTE RECHT;ER
AAN DEZE P ARTIJ IS TOEGEKEND,
0NWETTELIJKE BESLISSING.

10906o VOORZIENING IN CASSATIE. BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD.
STRAFZAKEN.- VERZEKERAAR VAN
DE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BEKLAAGDE, DIE
DOOR DE BENADEELDE PARTIJ IN DE
ZAAK BETROKKEN EN JEGENS HAAR
VEROORDEELD IS. DooR DEZE VERZEKERAAR ALLEEN INGESTELDE VOORZIENING. GEVOLGEN.

7o

VONNISSEN ·EN ARRESTEN. STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. RECHTSCOLLEGE IN
HOGER BEROEP. APPELLANT DIE
GEEN NAUWKEURIGE GRIEF INBRENGT
TEGEN DE BESLISSING WELKE GEWEZEN
IS OP DE DOOR EEN DER GEDAAGDEN
IN HOGER BEROEP TEGEN HEM INGESTELDE VORDERING. GEDAAGDE IN
HOGER BEROEP REGELMATIG TER TERECHTZITTING VERTEGENWOORDIGD EN
DIE NIET OM ZIJN VERHOOR HEEFT
GEVRAAGD. BEVESTIGING VAN DE
BESLISSING ZONDER DAT HIJ VERHOORD
IS. WETTELIJKE BESLISSING.

1° Is geen nieuwe eis doch een nieuwe vordering, de conclusie waarbij een bur·gerlijke partij in hager beroep de veroordeling van de beklaagde of van een ander·e
partij tracht te bekomen, wanneer zij
deze veroordeling niet in eerste aanleg
heeft gevraagd (1).

2° Het in de zaak betreklcen van de VM'zelcemar· voorzien bij ar·tikel 9, licl 4, van
de wet van 1 juli 1956, betrefjende de
ver·plichte aansprakelij kheidsver·zekering
inzalce motorrijtuigen, dat slechts in hager beroep gedaan w01·dt is slechts ontvankelijlc in zover· het tot doel heeft de
te vellen beslissing bindend te cloen verlclaren (2).
3° Het in de zaalc betrelcken van de verzekeraar· voor·zien bij artikel 9, lid 4., van
de wet van 1 juli 1956 betr·efjende de
verplichte aansprakelij lcheidsver·zelcer·ing
inzake motor-rijtuigen laat de benadeelde
partij niet toe in hoge1· be1·oep een nieuwe
(1) Raadpl. cass., 20 september 1962 (Bull.
en PASIC., 1963, I, 83).
{2) Oass., 22 februari 1960 (Bttll. en PAsrc.,
1960, I, 720); 24 april 1961 (ibid., 1961, I,
904); raadpl. cass., 20 september 1962 (ibid.,
1963, I, 83).
(3) Oass., 4 maart 1955 (Bull. en PAsrc.,
1955, I, 732) en noot 3, getekend R. H.,
blz. 733; 22 februari 1960 (ibid., 1960, I,
720); 24 april 1961, vermeld onder noot 1.

vonlering in te stellen die ertoe strelct
de ver·zelcer·actr te doen ver·oor·delen om
de betaling der· vergoedingen waar·toe de
beklaagde tegenover· lwar· veroordeeld
is te waar·bor·gen (3).
4o H et incidenteel hager· be1'0ep dat de
gedaagde in hager· ber·oep kan instellen
op de ter·echtzitting van het stntfgerecht
is enkel het instellen door deze partij van
het r·echtsmiddel dat z~j zou hebben kunnen aamvenden b~f wege van een oorspr·onlcelijk hager· beroep dat binnen de
terrnijnen van de wet is ingesteld en dat
gericht is tegen de beslissing betr·efjende
de par·tij, op wier· hogeT ber·oep z~j gedagvaanl is (4) .
5o W annem· de benadeelde partij die, geclaagd op het- hager be1·oep van de VM'zekemaT van de b1wger·r·echtelijke aansprakelijkheid van de belclaagde en vrijwillig tussengelcomen par·tij, slechts tegen
de beklaagde een vordering heeft ingesteld, een incidenteel hager• beroep aantekent bij wege van conclusie vo01• de
r•echter in hager· beroep, en noch deze
par·tij noch de beklaagde in hager bm·oep
gelcomen zijn tegen de over ham· vorclering gewezen beslissing, mag de r·echtM"
in hager beToep de belclaagde niet ve1'0ordelen tot een gr·otere schadevergoeding
clan die welke de eer·ste Techter· had toegekend, daar· deze beslissing bij hem niet
aanhangig is gemaakt (5).
6o De ver·zekM·aaT van de buTgerrechtelijke
aanspr·akelijkheid van de beklaagde die
vr·ijwillig tussenkornt voor· het r·echtscollege wam·bij aanhangig is de bur·gerlij ke r·echtsv01·der·ing tot her·stel va_r.1 ~e
schade ver·oor·zaakt door· het motorT~)tu~g
van de beklaagde, die jegens de bur·ge~·
lijke partij is ve1'0ordeeld en r·egelmat1g
tegen deze beslissing een cassatiebe1·oep
heeft ingesteld, is bevoegd om de onwettelij lcheid van deze beslissing aan te klagen
in zovM deze onwettelijkheicl zijn rechtsver·hmtdingen met de burge1'lijke partij
be'invloedt (6).
7o W anneer appellant geen gr-ief uitbr·engt
tegen de beslissing gewezen op de vorder·ing welke voor· de strafger·echten tegen
(4) Raadpl., Rep. pr·at. dr. belge, v 0 Appel
en matiere r·epressive, nrs 120 tot 127, en cass.,
13 februari 1967, supm, blz. 732.
(5) Raadpl. cass., 10 oktober 1955 (Bull.
en PASIC., 1956, I, 104); 24 april 1961 (ibid.,
1961, I, 900); 9 december 1963 (ibid., 1964,
I, 377) en 12 december 1966, sttpm, blz. 464.
(6) Raaclpl. cass., 13 maart 1961 (Bttll. en
PAsrc., 1961, I, 764).
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hem ingesteld is door een der gedaagden
in hoge1· beroep die, 1·egelmatig op de
te1·echtzitting ve1·tegenwom·digd, van het
voorcleel van de dam• de eerste rechter
gewezen beslissing niet heeft afgezien
noch hager be1•oep ingesteld heeft tegen
deze beslissing, behoeft deze gedaagde
in hager beroep, tenzij h~j erom ve1·zoekt,
niet te wo1·den verhoorcl.
(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « E.P.I. >>,
T. BOZET EN I,ITISCONSORTEN.)

ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op I2 oktober I966 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;
Overwegende dat eiseres, bij akte van
26 januari I967, heeft verklaard afstand
te doen van haar voorziening in zover
zij gericht wordt tegen verweerder Jean
Bozet;
Overwegende dat de voorziening uitsluitend tegen de verwerende burgerlijke
partijen wordt gericht;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 4 van de
voorafgaande titel van het Wetboek van
strafvordering (wet van I7 april I878),
I85, 190, I99, 203, §§ 1 en 4, van het
Wetboek van strafvordering (welk artikel 203 vervangen is bij artikel 2 van de
wet van 3I mei 1955), 7 van de wet van
I mei 1849 betreffende de politic- en
correctionele rechtbanken, 6 en 9, lid I
en 4, van de wet van 1 juli 1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, 339
en 466 van het Wetboek van burgerlijke
rechtsvordering, 1134, 1319, 1320, 1322,
1382 en 1383 van het Bnrgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest, rechtdoende op het enig
oorspronkelijk hoger beroep van eiseres,
vrijwillig tussenkomende verzekeraar, en
op het incidenteel beroep der burgerlijke
partijen sub I tot 4 dat ontvankelijk is
verklaard ten opzichte van de verzekeraar << tegenover wie de burgerlijke partijen gedaagden in hoger beroep zijn »,
het beroepen vonnis tegenover alle burgerlijke partijen heeft bevestigd, onder
deze verbetering dat een bedrag van
75.000 frank aan de burgerlijke partij
sub A wordt toegekend met de vergoedingsrente vanaf de dag van het ongeval
en de gerechtelijke interest vanaf het
arrest, in plaats van het bedrag van

30.000 frank voor het moreel nadeel van
zijn minderjarige dochter, « voor het
overige zegt dat de vennootschap E.P.I.
(thans eiseres) met de beklaagde gehouden is tot betaling aan de verschillende
burgerlijke partijen van de vergoedingen
die hun door dit arrest worden toegekend », en de tussenkomende partij veroordeelt in de kosten jegens de burgerlijke partijen, op grond dat « de genoemde
naamloze vennootschap E.P.l. ten gevolge van haar eigen tussenkomst in de
zaak optreedt, en derhalve met de beklaagde dient te worden veroordeeld om
aan de burgerlijke partijen de geldsommen te betalen waartoe haar verzekerde
door dit arrest veroordeeld wordt », terwijl, ee1·ste onderdeel, de benadeelde partijen zich slechts tegen de beklaagde burgerlijke partij hadden gesteld en slechts
tegen hem veroordelingen in eerste aanleg
hadden gevraagd en bekomen, en deze
beklaagde niet eiser in lioger beroep was,
zodat de verweerders geen gedaagden in
hoger beroep waren op de burgerlijke
rechtsvordering en zulks niet werden op
het hoger beroep van eiseres wier tussenkomst zuiver conservatoir was en bleef;
dat het incidenteel beroep van de verweerders sub 1 tot 4 tegen eiseres derhalve niet ontvankelijk was (schending
van artikel 203, §§ I en 4, van het Wetboek van strafvordering) ; tweede onderdeel, bij ontstentenis van oorspronkelijk
hoger beroep van de beklaagde, de rechter
niet bevoegd was om op het oorspronkelijk beroep van eiseres, vrijwillig tussenkomende verzekeraar, en op het incidenteel beroep van verweerder Bozet, burgerlijke partij handelende in de hoedanigheid
van wettelijke beheerder van de goederen
van zijn minderjarige dochter, de veroordeling door de eerste rechter uitgesproken
tegen de genoemde beklaagde, verzekerde
van eiseres, te vermeerderen ten gunste
van deze partij (schending van de artikelen 203, § 4, van het Wetboek van
strafvordering, 4 van de voorafgaande
titel van het W etboek van strafvordering
en 1382 en I383 van het Burgerlijk Wethoek); derde onderdeel, de vrijwillige tussenkomst van eiseres, verplichte verzekeraar van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de beklaagde, voor het strafgerecht geschiedde onder dezelfde omstandigheden als werd de rechtsvordering
van de benadeelde partijen voor het burgerlijk gerecht gebracht daar zij slechts
tot doel had de te wijzen beslissing aan de
genoemde verzekeraar kunnen tegen te
werpen ; het bestreden arrest steunt op
de aanwezigheid van eiseres in het geding

-

1092-

ten gevolge van haar eigen tussenkomst
om, bij ontstentenis van burgerlijke partijstelling tegen haar in eerste aanleg en
van conclusies in hoger beroep waarbij
tegen haar het eigen recht wordt uitgeoefend dat aan de benadeelde partijen wordt
toegekend, te beslissen dat eiseres met de
beklaagde zal gehouden zijn om aan de
verweerders de vergoedingen die het hun
toekent, en de kosten te betalen en zodoende het doel van de genoemde tussenkomst van eiseres heeft miskend (scherrding van de artikelen 9, lid 1 en 4, van
de wet van 1 juli 1956 en 339 en 466 van
het W etboek van. burgerlijke rechtsvordering), de perken van de kennisneming
van de rechter in boger beroep is te buiten
gegaan (schending bovendien van de
artikelen 6 van de wet van 1 juli 1956,
4 van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, 185, 190, 199,
203, §§ 1 en 4, van het ·wetboek van
strafvordering en 7 van de wet van 1 mei
1849) en ten laste van eiseres een veroordeling zonder wettelijke grond heeft uitgesproken (schending van artilml 4 van
de voorafgaande titel van het Wetboek
van strafvordering, evenals van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek en 97 van de Grondwet); vierde
onderdeel, de eerste vier verweerders in
hoger beroep tegen eiseres hebben geconcludeerd uitsluitend ten einde haar te
doen veroordelen " om de beldaagde te
vrijwaren voor alle veroordelingen die
tegen hem in hoofdsom, interest en kosten
werden uitgesproken " en vijfde verweerder niet in boger beroep tegen haar heeft
geconcludeerd, zodat de rechter in hoger
beroep niet kon beslissen dat eiseres " met
de beklaagde zal gehouden worden om
aan de verschillende burgerlijke partijen
vergoedingen te betalen die hen door dit
arrest worden toegekend " en hem in de
kosten niet kon veroordelen, zonder de
gerechtelijke overeenkomst te schenden
en de perken van zijn bevoegdheid te
buiten te gaan (schending van de artikelen 203, §§ 1 en 4, van het \Vetboek van
strafvordering, 1134 van het Burgerlijk
Wetboek, 466 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering en 9, lid 4, van
de wet van 1 juli 1956) noch de bewijskracht te miskennen van de conclusies
van de eerste vier verweerders, sub 1 tot
5, die hun incidenteel beroep vormen
(schending van de artikelen 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek)
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat uit hot bestreden
arrest en uit de processtukken waarop

het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat
de verweerders in hun hoedanigheid van
benadeelde partijen hun recht op een
vergoeding hebben doen gelden door zich
burgerlijke partij enkel tegen de beklaagde te stellen zonder te concluderen
ten aanzien van de eiseres, vrijwillig tussenkomende partij, om laatstgenoemde
samen met de beklaagde te doen veroordelen tot betaling van de aan deze partijen toegekende vergoedingen, en dat ten
gevolge van het hoger beroep van het
openbaar ministerie en van eiseres, enige
eisers in boger beroep, de verweerders
sub 1, 2, 3 en 5, gedaagden op het boger
beroep van eiseres, bij conclusie voor bet
hofvan beroep incidenteel beroep hebben
ingesteld;
Overwegende dat de verweerders voor
de eerste rechter geen rechtstreekse
rechtsvordering tegen de verzekeraar,
thans eiseres, hebben ingesteld, zodat het
hof van beroep, waarbij aanhangig is
gemaakt het hoger beroep van eiseres,
die vrijwillig in eerste aanleg is tussengekomen, de nieuwe rechtsvordering van
de burgerlijke partijen strekkende om
eiseres te do en veroordelen tot de vrijwaring van de betaling der vergoedingen
waartoe de beklaagde tegenover hen veroordeeld was niet kon aannemen ;
Dat dit onderdeel van het middel gegrond is;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, zoals blijkt uit het
antwoord op het derde onderdeel van
het middel, de verweerder Tinant, handelende zowel in persoonlijke naam als
qualitate qua, slechts tegen de beklaagde
Pierret een burgerlijke rechtsvordering
heeft ingesteld ; dat noch de ene noch
de andere partij boger beroep hebben
ingesteld tegen deze rechtsvordering en
deze dientengevolge niet hebben onderworpen aan de rechter in hoger beroep,
die derhalve de beklaagde, die niet in
het geding betrokken was ten aanzien
van de tegen hem gerichte burgerlijke
rechtsvordering, niet kon veroordelen tot
een hogere schadevergoeding dan die
welke de eerste rechter had toegekend ;
Overwegende immers dat het incidenteel beroep d.at de in hoger beroep gedaagde partij op de terechtzitting mag
instellen, het aanwenden is door deze
partij van het rechtsmiddel dat zij zou
hebben kunnen aanwenden bij wege van
een oorspronkelijk hoger beroep dat binnen de termijnen van de wet is ingesteld
en dat gericht is tegen de beslissing be-
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treffende de partij op wier hoger beroep
zij gedagvaard werd ;
Overwegende dat eiseres zich regelmatig in cassatie heeft voorzien tegen
deze beslissing die voor haar, onder bevestiging van het beroepen vonnis, bil!-dend is verklaard, en dus bevoegd IS
om de onwettelijkheid ervan aan te klagen in zover deze onwettelijkheid haar
rechtsverhoudingen met de verweerder
Tinant betreft ;
Dat dit onderdeel van het middel gegrond is;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de scb.ending van de artikelen 4 van de
voorafgaande titel van het Wetboek van
strafvordering (wet van 17 april 1878),
153, 155, 190, 210, 211 van het Wetboek
van strafvordering, 159 van. de wet van
18 juni 1869 op de rechterlijke orga~i
satie, 1382 en 1383 van het BurgerhJk
Wetboek en 97 van de Grondwet, doo1'da.t · het bestreden arrest het beroepen
vonnis heeft bevestigd ten aanzien van
verweerster « Landsbond van Kristelijke
Mutualiteiten )), heeft gezegd dat eiseres
met de beklaagde zal gehouden zijn om
aan deze burgerlijke partij de vergoedingen te betalen die het haar toekent
en haar heeft veroordeeld in de kosten jegens deze partij, terwijl uit geen e;nk.ele
vermelding van de bestreden beshssmg
noch van het zittingsblad van de terechtzittingen van het hof van beroep waarop
de zaak werd behandeld, blijkt dat deze
burgerlijke partij in het openbaar werd
gehoord, noch dat zij haar eis tot vergoeding ten laste van de beklaagde heeft
gehandhaafd in hoger ber_oep ; d~t .de
nietigheid van de behandel~n~ de metigheid meebrengt van de beshssmg (scherrding van de artikelen 153, 155, 190, 210
en 211 van het Wetboek van strafvordering en 159 van de wet van 18 juni 1869
op de rechterlijke organisatie); dat de
veroordeling die door het arrest ten
gunste van de burgerlijke partij werd
uitgesproken, bovendien strijdig is m~t
de artikelen 4 van de wet van 17 apnl
1878 en 1382 en 1383 van het Burgerlijk
W etboek, en niet regelmatig met redenen
is omkleed (soh ending van artikel 97 van
de Grondwet) :
Overwegende dat de aanneming van
het derde onderdeel van het eerste middel
de vernietiging meebrengt van het arrest
in zover het beslist dat eiseres met de
beklaagde zal gehouden zijn. ~ot beta~~ng
aan de verschillende burgerhJke partiJen
van de vergoedingen die hen door het
arrest worden toegekend ;

Dat dit middel derhalve niet client te
worden onderzocht in zover de aangevoerde grief tegen dit beschikkend gedeelte van het arrest is gericht ;
In zover het middel het arrest verwijt
de beslissing te hebben bevestigd waarbij
de eerste rechter de beklaagde tot betaling van schadevergoeding aan de Landsbond van Kristelijke Mutualiteiten veroordeelt en deze beslissing voor eiseres
verbindend verklaart :
Overwegende dat ui t de processtukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat eiseres geen enkele bepaalde
grief heeft aangevoerd tegen de beslissing
op de rechtsvordering door de Landsbond
van Kristelijke Mutualiteiten ingesteld ;
dat er derhalve geen reden was om deze
partij te horen die, regelmatig vertegenwoordigd, niet afgezien heeft van het
voordeel van de beslissing van de eerste
rechter op de burgerlijke rechtsvordering
die zij regelmatig voor het strafgerecht
had gebracht, en geen hoger beroep tegen
deze beslissing heeft ingesteld ;
Dat het middel in dit opzicht wettelijke
grondslag mist ;
Om die redenen, decreteert de afstand
van de voorziening in zover zij gericht
wordt tegen de verweerder Jean Bozet,
en zonder dat er grond bestaat tot onderzoek van het eerste en vierde onderdeel
van het eerste middel die geen ruimere
vernietiging zouden kunnen meebrengen ;
vernietigt het bestreden arrest in zover
het verklaart dat eiseres «met de beklaagde Pierret gehouden is om aan de
verschillende burgerlijke partijen vergoedingen te betalen die hen door het
arrest worden toegekend ,, haar in ·de
kosten veroordeelt jegens de burgerlijke
partijen en de beslissing waarbij de aan
de verweerder Tinant toegekende vergoeding is verhoogd, voor haar laat gelden ; beveelt dat van het thans gewezen
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing ; veroordeelt de verweerders,
behalve Jean Bozet, in de kosten van de
voorziening die tegen ieder van hen wordt
gericht ; veroordeelt eiseres in de kosten
van de voorziening tegen Jean Bozet
zowel als in de kosten van de afstand
van deze voorziening; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van beroep
te Brussel.
8 mei 1967.- 2e kamer.- Voorzitte1•,
H. van Beirs, voorzitter.- Vm·slaggever,
H. de Waersegger.- Gelijlcluidende con-
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clusie, H. Charles, advocaat-generaal. Pleiters, HH. Van Heeke en Simont.

2e KAMER. -

9 mei 1967,

1° BEWIJS. - VERMOEDENS. - DIREOTE BELASTINGEN.- BESTAAN VAN
VERMOEDENS. BEOORDELING IN
FEITE DOOR DE REORTER. - SOEVEREINE BEOORDELING.
2° BEWIJS.- BEWIJS DOOR GESORRIFT.
- DIREOTE BELASTINGEN.- BEWIJSKRAORT VAN DE AKTEN. - AKTE TOT
VERLENGING VAN EEN VENNOOTSORAP
WAARIN WORDT VASTGESTELD, DAT
DEZE EIGENARES IS VAN EEN IN RET
MAATSORAPPELIJK VERMOGEN BEGREPEN ONROEREND GOED.- UITLEGGING
DOOR RET ROF VAN BEROEP. - UITLEGGING DIE NIET ONVERENIGBAAR IS
MET DE BEWOORDINGEN VA<'< DEZE
AKTE. GEEN SORENDING VAN DE
BEWIJSKRAORT VAN DE AKTEN.
1 ° 1 n zaken waarin het bewijs doo1· ver-

moedens wettelijk is toegelaten beooraeelt
de ?'echter soevet•ein in feite of uit sommige gegevens gewichtige, bepaalde en
met elkaa1· overeenstemmende ve1·moedens
voortvloeien, die het bewijs leve1·en van
de geg1·ondheid van een eis ( 1).

2° Schendt de bewijslc?·acht van ae akten
niet het a1·rest van het hof van be1·oep
dat aan een akte tot ve1·lenging van een
vennootschap, waarin wordt vastgestela
dat zij eigenares is van een in het maatschappel~jk ve1•mogen beg1·epen onroe?·ena goed, een met de bewoo1·dingen van
bedoelrle akte niet onverenigbare d?·aagw~jdte heeft (2). (Burgerlijk Wetboek,
art. 1319, 1320 en 1322.)
(LITISOONSORTEN DEVOS, T. BELGISORE
STAAT, MINISTER VAN FINANOIElN.)
ARREST.
HET HOF; -

Gelet op het bestreden

(1) Cass., 5 februari 1963 (Bttll. en PAsrc.,
1963, I, 641); 16 november 1965 (ibid., 1966,
I, 350); 10 januari en 8 mei 1967, sup1·a,
biz. 564 en 1086.
(2) Cass., 18 april 1967, sttp?·a, biz. 1009.

arrest, op 24 juni 1964 door het Hof van
beroep te Gent gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grondwet, 1317, 1319, 1320, 1322 van het
Burgerlijk Wetboek, 25, § I, 1°, 27 en
25, § 2bis, 35, § 4, van de geco6rdineerde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen (besluit van de Regent van 15 januari 1948), aoorrlat, eerste onrleraeel, het
arrest alle feiten als gelijkwaardige elementen op gelijke voet stelt en dan het
geheel in twee categorieen verdeelt, enerzijds de feiten die voor de stelling van de
administratie pleiten en anderzijds die
welke ertegen pleiten, onder verwerping,
zonder motivering, van deze laatste categorie wegens ontoereikendheid, te1·wijl de
conclusie de onberispelijke logica aantoonde waarmee de eisers in de niet
verdachte periode hun boekhouding hebben gevoerd, - dit wil zeggen : de terugboeking op 31 maart 1931 van de prijs
van het bedoeld onroerend goed ; sinds
31 maart 1931 geen boeking van afschrijving op dit onroerend goed; na 1933
geen boeking van huren in het credit
van de winst- en verliesrekening ; op
25 januari 1933 antwoord op een vragenlijst : << ... Het verschil hieruit voortvloeit
dat een onroerend goed ten onrechte in
de rekening van de vennootschap was
opgenomen. Er was met uw voorganger
overeengekomen deze verrichting in 1931
te verbeteren » (stuk 104 en 106);
stuk 105 : « de verrichting van 1929, die
ten onrechte in het debet van deze post
(onroerende goederen) werd geboekt, alleen in 1931 is kunnen verbeterd worden,
daar het boekjaar 1930 v66r deze vaststelling was afgesloten >> ; de verkoop op
28 mei 1957 van de puinen van het bedoelde huis niet is geboekt en iedere eiser dezelfde dag zijn deel heeft gekregen; de vergoeding wegens oorlogsschade
nooit als een schuldvordering werd ingeschreven ; zij op 28 augustus 1958 aan de
heer Henri Devos is overgedragen en
dezelfde dag onder de eisers is verdeeld;
de inschrijvingen betreffende de vergoeding « aan order >> zijn gedaan; de
vennootschap geen nieuw onroerend
goed tot wederbelegging heeft gebouwd,
- met het gevolg dat al deze feiten van
elkaar afhangen en het ene door het andere wordt bepaald en zulks tot het eindresultaat, te weten de zogenaamde verdeling van de vergoeding die de oorzaak
is van de aanslag, hetgeen insluit dat
het arrest de conclusie niet juist heeft
begrepen of hierop niet passend heeft
geantwoord; tweecle onaenleel, doO?·dat het
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arrest op de volgende feiten steunt om
het bewijs van de verzoekers te verwerpen, met als enige verklaring dat de dienaangaande verstrekte uitleg niet kan
worden aangenomen : dat de vennootschap onder gemeenschappelijke naam de
huren van het bedoeld onroerend goed
tot einde 1933 heeft geboekt ; dat althans
voor de dienstjaren 1936, 1937, 1938,
1939 en 1940 de vennootschap onder
gemeenschappelijke naam de betaling van
de grondbelasting van dit onroerend goed
in haar uitgaven heeft opgenomen ; dat
de akten van verlenging van de vennootschap het onroerend goed als eigendom
van de vennootschap vermelden (stuk 16)
en dat de verklaring dat het om een vermelding voor de fiscus zou gaan van aile
grond ontbloot is en niet in aanmerkin:g
kan worden genomen ; dat de aanvraag
tot vergoeding voor oorlogsschade, de
overdracht van die vergoeding en ten
slotte de verkoop van het geteisterd onroerend goed heeft plaatsgehad in naam
van de vennootschap onder gemeenschappelijke naam die de verkoopprijs
heeft ontvangen; dat de vraag rijst
waarom de huren na 1933 niet geboekt
zijn, zoals bladzijde 1 van de conclusie
aanvoert, en de uitleg verstrekt op bladzijde 1 van de conclusie ter zake dienend
is, te weten dat de vennootschap onder
gemeenschappelijke naam het in 1933
gemaakte akkoord van de administratie
afwachtte; dat de administratie steeds
de betaling van de grondbelasting heeft
verworpen, behoudens voor het dienstjaar 1937 (conclusie, biz. 1), en de vennootschap onder gemeenschappelijke
naam op een dwaalspoor was gebracht
door het feit dat de grondbelasting ten
kohiere is gebracht op naam van de
eigenaar, die aan het kadaster bekend
is, dit is de in de authentieke akte vermelde eigenaar, des te meer daar de aanslag aile onroerende goederen omvat en
het moeilijk is onderscheid te maken
tussen al deze onroerende goederen daar
de grondbelasting van het bedoelde huis
gering is; trouwens een vennootschap
gewoonlijk kosten betaalt voor de vennoten, welke kosten moeten worden verworpen (conclusie, blz. 4); de akte van
verlenging van de vennootschap het
bedoelde huis moest vermelden om betwistingen vanwege de ontvanger van de
registratie, die het recht van een derde
bezit, te voorkomen (conclusie, blz. 2);
met betrekking tot het neergelegd
stuk 16, dit is de verlengingsakte van de
vennootschap onder gemeenschappelijke
naam, het wel degelijk het huis vermeldt

" voor de inning van het registratie- en
overschrijvingsrecht ))' hetgeen betekent
dat het arrest de bewijskracht van het
neergelegd stuk 16 heeft miskend (artikelen 1317 tot 1324 van het Burgerlijk
Wetboek); dat de aanvraag tot vergoeding voor oorlogsschade, de overdracht
van de oorlogsschadevergoeding en de
verkoop van het onroerend goed in naam
van de vennootschap onder gemeenschappelijke naam moesten plaatshebben, daar
de minister van openbare werken en
wederopbouw een derde is, evenals de
koper van het geteisterd onroerend goed
(conclusie, blz. 5), zodat het bestreden
arrest zijn antwoord niet genoegzaam
met redenen heeft omkleed ; de1-rle onde1"deel, doo1·dat het bestreden arrest verklaart dat de inschrijving aileen in de
boekhouding van de vennootschap onder gemeenschappelijke naam dat op
31 maart 1931 de rekening onroerende
goederen verminderd is met de waarde
van het onroerend goed, terwijl de schulden van de vennootschap jegens de vennoten met hetzelfde bedrag verminderd
zijn, ten deze niet volstaat om de zogenaamde overdracht aan de vennoten te
bewijzen, dat aan deze inschrijving
geen andere uitleg kan worden gegeven
en het arrest er geen andere aan geeft
(artikel 97 van de Grondwet) en deze
inschrijving op geen andere wijze kan
worden uitgelegd (schending van de
bewijskracht van de aantekeningen op
stuk 50, artikelen 1317 tot 1322 van het
Burgerlijk Wetboek) :
Overwegende dat de eisers bij conclusie
erkenden dat de vennootschap onder
gemeenschappelijke naam " Gebroeders
Devos >>, uitsluitend door hen opgericht,
op 17 januari 1929 het bedoeld onroerend
goed had aangekocht doch beweerden dat
de aanduiding van de vennootschap als
koper een vergissing van de notaris was
geweest en dat de bedoelde vergissing in
elk geval op 31 maart 1931 was hersteld,
daar de vennootschap op die datum het
bedoeld onroerend goed weer aan de eisers
had" verkocht >>; dat zij, om het bestaan
van deze verkoop te bewijzen, de in het
middel overgenomen feiten aanvoerden
en betoogden dat deze feiten gewichtige,
bepaalde en met elkaar overeenstemmende vermoedens van de juistheid van
hun beweringen vormden ;
Overwegende dat, enerzijds, het bestreden arrest crop wijst dat de bewering
van de eisers, volgens welke de aankoop
van het onroerend goed het gevolg zou
geweest zijn van een vergissing van de
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notaris, ongegrond is daar « de vennootschap onder gemeenschappelijke naam
in 1929 en in 1930 afschrijvingen heeft
gedaan »;
Dat het arrest, anderzijds, talrijke
feiten opsomt die de stelling van de
wederverkoop van het onroerend goed
door de vennootschap aan de eisers ontzenuwen;
Dat het uit de vergelijking van deze
gegevens de gevolgtrekking afleidt dat
de door de eisers aangevoerde vermoedens
en onder meer de boeking van de vennootschap van 31 maart 1931, niet de
door de wet vereiste kenmerken hebben
om het bewijs van het door hen aangevoerde feit te leveren ;
Overwegende dat de rechter, in de
zaken waarin het bewijs door vermoedens
wettelijk is toegelaten, soeverein oordeelt
of uit sommige feiten gewichtige, bepaalde en met elkaar overeenstemmende
vermoedens voortvloeien die het bewijs
leveren van de gegrondheid van een eis ;
Dat uit deze overwegingen volgt dat
de rechter de middelen van eisers passend
heeft beantwoord en zijn beslissing wettelijk heeft verantwoord ;
Overwegende dat het stuk 15, verkeerdelijk 16 genummerd door de eisers, vermeldt : « Voor de inning van het registratie- en overschrijvingsrecht verklaren
partijen het maatschappelijk vermogen
op 684.980 frank te begroten met inbegrip, benevens de onroerende goederen
die aan de thans verlengde vennootschap
toebehoren en ingebracht zijn bij de
bedoelde akte van 11 oktober 1925, van
een burgers- of handelshuis (hetwelk het
voorwerp van het geschil is) dat aan de
thans verlengde vennootschap toebehoort
om het op 17 januari 1929 te hebben
aangekocht van de heer ... » ;
Dat wanneer de rechter overweegt dat
deze vermelding tot doel had onder meer
vast te stellen dat het bedoeld onroerend
goed een integrerend deel van het maatschappelijk vermogen vormde, hij van
deze vermelding een interpretatie heeft
gegeven die niet onverenigbaar is met
de bewoordingen ervan ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
01n die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eisers in de kosten.

9 n1.ei 1967.- 2e lmmer.- Vom·zitte1·,
H. van Beirs, voorzitter.- Verslaggever,
H. Valentin. - Gelijkluiclende conclusie,
H. Colard, advocaat-generaal. - Pleite1·,
H. Van Leynseele.

2e

KAMER.-

9 mei 1967.

1°

CASSATIEMIDDELEN.- DIRECTE
BELASTINGEN. MID DEL DAT ENKEL
BUITEN DE GRIEF VALLENDE WETSBEPALINGEN AANVOERT. NIET ONTV ANKELIJK MID DEL.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
RECLAMATIE. AANSLAG GEVESTIGD
BIJ WIJZIGING VAN DE AANGIFTE OP
GROND VAN DE DOOR DE BELASTINGPLICHTIGE ZELF VOORGESTELDE BELASTINGGRONDSLAG.
VERPLICHTING
VOOR DE BELASTINGPLICHTIGE HET
BEWIJS TE LEVEREN VAN EEN DWALING
OMTRENT DE FElTEN OF HET RECHT.

3°

CASSATIEMIDDELEN. DIRECTE
BELASTINGEN. MIDDEL DAT, GEGROND ZIJNDE, NIET TOT VERNIETIGING ZOU LEIDEN.- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.

4°

INKOMSTENBELASTINGEN.
RECLAMATIE.- RECLAMATIE GERICHT
TEGEN EEN AANVULLENDE AANSLAG. ARREST DAT BESLIST DAT DEZE RECLAMATIE NIET GERICHT IS TEGEN DE OP
ONDERSCHEIDEN INKOMSTEN GEVESTIGDE OORSPRONKELIJKE AANSLAG. WETTELIJKHEID.

1o Is niet ontvankeli.ik inzake di1·ecte be-

lastingen het middel dat enkel aan de
erin aangevoeTde gTief vreemde w~;tsbepa
lingen aanvoert (1). (Wetten van 6 september 1895, art. 14, en 23 juli 1953,
art. 1 [2].)

2o TVanneM' een aanslag in cle inlcomstenbelastingen, bi.i wi.iziging van de aangifte, op gToncl van een doo1• de belastingplichtige zelf vom·gestelcle belastba1·e
gTondslag is gevestigcl, moet deze, indien
hi.i een 1'eclamatie tot wi.iziging van deze
aanslag inclient, bew~jzen dat zi.in akkoo1·d een dwaling omt1·ent het 1·echt of
de feiten bevat (3).
3° Is niet ontvankeli.ik bi.i geb1·ek aan belang het middel dat, zelfs geg1·ond zi.incle,

(1) Cass., 20 december 1966, supra, blz. 513.
(2) Thans gecoiirdineerde wetten van 26 februari 1064, artikel 289, lid 1.
(3) Raadpl. cass., 4 september 1962 (Bull.
en PABIC., 1963, I, 18); 28 september 1965
(ibid. 1966, I, 134).
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de wetten betreffende de inkomstenbelEstingen, gecoordineerd bij bet besluit van
de Regent van I5 januari 1948, do01·dat
4o De reclamatie, ge1·icht tegen een op
noch de ontleding noch de synthese van
onderscheiden inlcomsten gevestigde aan- de door de rechter in aanmerking genavullende aanslag, geldt niet voor de oor- men feiten bet mogelijk rriaakt het besp?·onlcelijlce aanslag (2). (Gecoordi- staan van een bedrijf te vermoeden :
neerde wetten betreffende de inkomOverwegende dat het middel wegens
stenbelastingen, art. 61, § 3 [3].)
zijn vaagbeid niet ontvankelijk is ;
Over het zesde, zevende en achtste
middel samen, het zesde, afgeleid uit de
(LITISOONSORTEN ENGLEBIENNE, T. BELschending van artikel 61, § 3, inzonderGISOHE STAAT, MINISTER VAN FINANheid lid 2, van de wetten betreffende de
OI:EN.)
inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij
ARREST.
bet besluit van de Regent van I5 januari
I948, doordat, door te stellen dat de baRET HOF; - Gelet op bet bestreden lans waarnaar de aanslagen werden gevesarrest, op 19 februari 1963 door het Hof tigd naar de opvatting van de opsteller
van beroep te Brussel gewezen ;
van de brief van 7 december I949 een
Overwegende dat de rechtsvoorganger voor de fiscus vaststaand minimum van
van de eisers werd onderworpen aan de de aan de fiscus toekomende inkomsten
extrabelasting op de in oorlogstijd be- vormt, het arrest onwettelijk het recht
haalde exceptionele winsten en baten, van de belastingplichtige beeft beperkt
aan de nationale crisisbelasting en aan om tegen een zowel in recbte als in feite
de aanvullende personele belasting bij verkeerde aangifte te reclameren; het zenavordering van rechten over de dienst- vende, afgeleid uit de schending van de
jaren 1941 tot I945;
artikelen 53, 55, § 1, i1izonderheid lid 3,
Overwegende dat het bestreden arrest, 6I, § 3, inzonderheid lid 2, 65 van de
hetwelk het beperkte beroep van de eisers voren bedoelde gecoordineerde wetten en
tegen de beslissing van de directeur verI9 van de wet van I6 oktober I945 tot
'verpt waarbij over deze aanslagen uit- invoering van een extrabelasting op de
spraak wordt gedaan, niet wordt bekriti- in oorlogstijd bebaalde exceptionele in·seerd in zover het erop wijst dat de be- komsten, winsten en baten, do01·dat bet
doelde aanslagen bij wijziging werden arrest beslist dat de brief van 7 december
gevestigd op grand van een door hun
I949 een vaststaand minimum naar de
recbtsvoorganger in een brief van 7 de- opvatting van zijn opsteller erkende ~n
cember I949 opgemaakte balans, nocb komsten uitmaakt en dat een volled1ge
in zover het aanneemt dat de recbts- rechtvaardiging van alle elementen nodig
voorganger van de eisers en de administrA- is, te1·wijl de reclamatie bet bedrag van
tie de belastbare grondslag bij wijze van de door de rechtsvoorganger van de eisers
dading hebben vastgesteld ;
ontvangen nalatenschap van vaderszijde
Overwegende dat uit de regelmatig aan en het bed rag van de belastbare en belaste
het Hof voorgelegde processtukken volgt inkomsten dat in aanmerking kwam bij de
dat de directeur van de belastingen, v66r schatting van het vermogen op 1 januari
het beroep dat bij bet hof van beroep
I940 betwist, te1·wijl bet bewijs van een
aanhangig werd gemaakt, definitief het waarde van deze elementen die hager is
bedrag van 51.459 frank uit de belast- ·dan die welke is aangenomen volgens de
bare inkomsten beeft verwijderd dat destijds aanvaarde justificatie aileen do<_J_r
85 t. h. van de van het textielcompen- de eisers moet worden geleverd, te1·w~Jl
satiefonds ontvangen vergoeding van de aangifte vermoed wordt juist te zijn,
60.539 frank vertegenwoordigt;
zodat de administratie de werkelijkheid
Over het vierde middel, afgeleid uit de van de gewijzigde elementen moet bewijschending van artikel 27, § I, lid I, van zen en te1·wijl bet arrest het recht van de
belastingplichtige miskent om tegen een
zowel in rechte als in feite verkeerde aan(1) Raadpl. cass., 21 april 1966 (B1tll. en
slag te reclameren ; het achtste, afgeleid
PAsiC., 1966, I, 1057).
uit de schending van de artikelen 55,
(2) Cass., 11 mei 1965 (Bttll. en PAsiC.,
§ I, inzonderheid lid 3, van de voor1965, I, 972); raadpl. cass., 21 februari 1967,
noemde gecoordineerde wetten en 2,
supra, biz. 793.
§ 3, van de genoemde wet van 16 okto(3) Thans gecoordineerde wetten van 26 feber I945, doordat, door te beslissen
bruari 1964, artikel 268.
dat « akkoord gaan met de eisers, erf-

niet tot de vernietiging van de bestreden
beslissing lean leiden ( 1).
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genamen die de feiten niet hebben meegemaakt noch de firma, het privaat vermogen of het huishouden hebben beheerd,
erop zou neerkomen htm gebrek aan
bewijs voor het geheel te begtmstigen "
het arrest de wettelijk toegelaten bewijsmiddelen uitsluit :
W at het zesde middel betreft :
Overwegende dat het in het middel
vennelde artikel 61, § 3, vreemd is aan
de grief waarbij de schending door de
rechter wordt aangevoerd van het recht
voor de belastingplichtige die zich akkoord heeft verklaard met de belastbare
grondslag om te bewijzen dat deze grandslag een dwaling omtrent het recht of
omtrent de feiten bevat ;
Dat het middel bijgevolg niet ontvankelijk is;
W at het zevende en achtste middel
betreft :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat de balans waarnaar de aanslagen
werden gevestigd door de rechtsvoorganger van de eisers tegenover de beweringen
van de administratie is gesteld en volgens
de omstandigheden van de zaak moet
worden uitgelegd en dat deze balans,
rijpelijk overwogen door de opsteller ervan die erkende dat hij niet nauwkeuriger
kon zijn wegens het tijdverloop, het verlies van bewijsmiddelen, de leemten die
onder meer voortvloeien uit fiscaal bedrag, aan de administratie werd voorgesteld als het in overeenstemming brengen van een actief en een passief volgens
een evenwicht bij dading dat evenwel
naar de opvatting van de opsteller ervan
« een voor de fiscus vaststaand minimum " vormt ; dat het hieruit a:fleidt dat
deze balans derhalve niet gedeeltelijk en
vaag kan worden bekritiseerd door erfgenamen die de feiten niet hebben meegemaakt noch de firma, het vermogen of
het huishouden hebben beheerd, dat de
eisers aldus de te goeder trouw opgemaakte balans slechts met een volledige
rechtvaardiging van alle elementen kunnen bestrijden en dat met hen akkoord
gaan erop zou neerkomen het gebrek aan
bewijs voor het geheel te begunstigen en
dat derhalve de bewijskracht van de
balans blijft bestaan, onder voorbehoud
echter dat een nodeloze herhaling van
een bedrag van 794 frank is vastgesteld;
Overwegende dat nit de dubbele omstandigheid, enerzijds, dat alleen het
resultaat van de balans voorgesteld door
de opsteller die erkende dat hij de ele-

menten ervan niet meer opn.ieuw nauwkem·ig kon samenstellen volgens zijn
opvatting dat resultaat niet alleen waarschijnlijk maakte maar de grootste zekerheid leverde dat het de werkelijkheid niet
overtrof en, anderzijds, dat de eisers nog
minder dan hun rechtsvoorganger ingelicht waren over de samenstelling van de
ele1nenten van een actief en een passief
dat laatstgenoemde formeel in overeenstemming had gebracht volgens een
transactioneel evenwicht, het arrest wettelijk heeft ktmnen afieiden dat een dwaling in de taxatie slechts bewezen zou
zijn indien de eisers deden blijken van
alle elementen van een met de werkelijkheid overeenkomende balans en niet kon
worden bewezen door de gedeeltelijke en
vage kritiek die zij uitoefenden ten opzichte van sommige elementen alleen
van een formele balans ; dat het soeverein
heeft vastgesteld dat de eisers, met uitzondering van de nodeloze herhaling van
een bedrag van 794 frank, een dwaling
omtrent de belastbare grondslag niet
hadden bewezen ;
Overwegende dat de verbeterde aanslagen een belastbare grondslag treffen
die de belastingplichtige zelf had voorgesteld, zodat het arrest ook wettelijk
heeft beslist dat de Staat niet verplicht
was de werkelijkheid van de aldus aanvaarde elementen te bewijzen bij ontstentenis van voorafgaandelijk bewijs
door de eisers van de dwaling in het akkoord van hun rechtsvoorganger ;
Overwegende dat die middelen niet
klUlllen worden aangenomen ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet, cloordat, ee1·ste onderrleel, het
arrest, de gronde:1 van de beslissing van
de directeur van de belastingen overnemende, een willekeurige en transactionele provisiewaarde ten bedrage van
90.000 frank voor het behoud van de
voorraden aanneemt, zonde1· te antwoo1'clen op het verweer waarbij wordt aangevoerd dat deze waarde volgens een op
positieve en controleerbare elementen
gestetmde objectieve methode meer dan
150.000 frank bedraagt; tweerle onrlerdeel,
het niet verantwoordt dat de liquidatieverrichtingen van de voorraad grondstoffen van de naaigarenfabriek geen
« verrichtingen " zijn in de zin van artikel 27, § 1, lid l, van de gecoordineerde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen en alclus in geb1·eke blijjt te antwoonlen op de conclusie van de eisers
waarbij wordt betoogd dat uit het stilleggen van de naaigarenfabriek voort-
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vloeide dat de van de verkoop van deze
voorraad voortkomende bedragen de
opbrengst zijn van liquidatieverrichtingen die vreemd zijn aan de bedrijvigheid
van de belastingplichtige en dat zij .derhalve niet belastbaar zijn ; de1·de onderdeel, het niet antwoordt op het verweer
dat aanvoert dat de baten van de naaigarenfabriek die voortvloeien uit de kolossale stijging van het katoen tussen
november 1941 en het ogenblik van het
conditioneren ervan, vreemd zijn aan het
begrip belastbare inkomsten bij artikel 25 van de voornoemde gecoordineerde
wetten omschreven :
W at het eerste en het derde onderdeel
betreft :
Overwegende dat door te beslissen,
enerzijds, dat de eisers de door hun
rechtsvoorganger opgemaakte balans
slechts met een volledige justificatie van
alle elementen en niet met een gedeeltelijke en vage kritiek kunnen bestrijden
en, anderzijds, dat zij, met uitzondering
van een bedrag van 794 frank dat een
nodeloze herhaling vormt, het bewijs
niet hebben geleverd van een dwaling in
de belastbare grondslag waarmee hun
rechtsvoorganger zich had akkoord verklaard, het arrest op impliciete doch zekere wijze vaststelt dat het in deze onderdelen vermeld verweer niet dienend is
en dit verweer aldus passend beantwoordt;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat door dienaangaande
de gronden van de beslissing van de directeur der belastingen over te nemen zowel
als door te steunen op de gegevens die
het preciseert in zijn eigen gronden, het
arrest vaststelt, enerzijds, dat er geen
totale liquidatie van de door de rechtsvoorganger van de eisers geexploiteerde
onderneming maar alleen een vermindering ervan is geweest en, anderzijds, dat,
aangezien elke verbintenis van een koopman krachtens artikel 2 van boek I,
titel I, van het W etboek van koophandel
als een daad van koophandel wordt geacht tenzij bewezen is dat ze een oorzaak
heeft die vreemd is aan de koophandel,
de winston uit de verkoop van de voorraad van de onderneming, met inbegrip
van de winsten van de afdeling naaigaren,
in de zin van artikel 27, § 1, van de gecoordineerde wetten, inkomsten waren van
verrichtingen van de door de rechtsvoorganger van de eisers geexploiteerde nijverheids- of handelsonderneming;

Overwegende dat deze overwegingen
van het arrest het in dit onderdeol vermeld verweer passend beantwoorden;
Dat elk onderdeel van het middel
feitelijke grondslag mist ;
Over het eerste, derde, vijfde en negende middel samen, afgeleid, het ee1·ste,
uit de schending van artikel 2 van de
wet van 30 mei 1949 dat artikel 5, § 4,
aanvult van de wet van 16 oktober 1945
tot invoering van een extra-belasting op
de in oorlogstijd behaalde exceptionele
inkomsten, winston en baten, van de
artikelen 1320 van het Burgerlijk Wethoek, 4, 10, § 2, van het besluit van
12 oktober 1943 houdende instelling van
een compensatiestelsel in de textielnijverheid, 25, § 1, en 27, § 1, van de gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelasting, doonlat het arrest beslist dat
de vergoeding van 120.882 frank die aan
de rechtsvoorganger van de eisers bij
beslissing van zijn collega's van de textiel:nijverheid is betaald, geen compensatie
van minderwaarde maar van winstderving is, terwijl de rechter, enerzijds, niet
kon beslissen, zonder de bewijskracht te
schenden van de stukken 87, 121, 125,
152, 153, 163, 168, 176 en 263 alsook
van het bericht op 23 mei 1960 door de
directeur van de belastingen gezonden
aan de controleur van de belastingen te
Ganshoren, dat er geen uitscheiding van
de onderneming was daar het bewijs van
de stillegging van de naaigarenfabriek op
bevel van de overheid was geleverd
(schending van artikel 1320 van het Burgerlijk Wetboek e:n dus dat van de uitscheiding van de onderneming in de zin
van voornoemd artikel 2 van de wet van
30 mei 1949 (schending van deze bepaling) en hij, anderzijds, uit het stuk 152
waarnaar hij verwijst niet kon afleiden
dat de inactiviteit van de naaigarenfabriek voortvloeide uit de vrije wil van
de exploitant (schending van de artikelen 97 van de Grondwet en 1320 va:n het
Burgerlijk Wetboek, en terw~jl, deze
vergoedingen, zoals eisers het bij conclusie hebben doen gelden, niet het
karakter van een beperkte vergoeding
maar van een algemene vergoeding hobben die ertoe strekt de nodige kasmiddelen te verstrekken tot instandhouding
van het bedrijf met het oog op de herneming van zijn activiteit, zodat deze bedragon aileen het verlies in de stoffelijke
en onstoffelijke bestanddelen va:n het
bedrijf vergoeden met inaohtneming van
de muntontwaarding (schending van de
artikelen 4 van het besluit van 12 oktober
1943, 2 van de wet van 30 mei 1949,
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25, § 1, en 27, § 1, van de in het middel
aangednide gecoordineerde wetten); het
der·de, afgeleid nit de schending van artikel 6, § 1, littera a, van de wet van 16 oktober 1945, cloonlat het arrest dat de
waarde van 29.442 frank van de connssen
voor de gesponnen draden niet als element van de kostprijs van de gesponnen
draden in voorraad in aamnerking neemt,
geen rekening heeft gehonden met de
objectieve getnigenis van een ervaren
technicns; het v~jfde, nit de schending
van artikel 97 van de Grondwet, cloordat
wanneer de rechter beslist dat de compensatievergoedingen belastbare baten zijn
omdat zij ge!nd worden terwijl de bedrijfsactiviteit van· de rechtsvoorganger
van de eisers werd voortgezet, hij het
niet mogelijk maakt na te gaan of hij
wil zeggen dat de activiteit van de naaigarenfabriek heeft voortgednurd na de
opgelegde stillegging in november 1941,
dan wel of hij deze vergoedingen in verband brengt met een andere bedrijfsactiviteit, zoals die van de afdeling
"afwerking n, zodat deze overweging
dnbbelzinnig is, en ter·wijl zo de rechter heeft willen beslissen dat de voor
de afdeling " naaigaren » ontvangen vergoedingen belastbaar zijn omdat op het
ogenblik van de inning een andere activiteit bezig was, het arrest artikel 27, § 1,
lid 1, van de gecoordineerde wetten heeft
geschonden aangezien de vergoedingen
niet voortkomen van verrichtingen gedaan door deze afdeling maar door tnssenkomst van een ander bedrijf, en terwijl
zo hij znlks beslist omdat er nog een
verminderde of geheime exploitatie Vall
de naaigarenfabriek was, het arrest artikel 97 van de Grondwet schendt daar het
niet antwoordt op het verweer van de
eisers waarbij wordt aangevoerd, enerzijds, dat geen enkele vergoeding zou
betaald geweest zijn in geval van " zwarte
handel», daar het bij artikel 19 van het
besluit van 12 oktober 1943 van de secretarissen-generaal bepaalde toezicht is
uitgeoefend, of zelfs indien de bepalingen
van art,ikel 10, § 4, littera c, van dit beslnit niet in acht genomen waren geweest
en, anderzijds, dat het slechts de normale
liqnidatie betrof van bestanddelen van
een privaat vermogen dat vroeger was
aangewend tot de exploitatie van de
stilgelogde naaigarenfabriek; het negencle,
doorclat het arrest dat geen rekening
hondt met het werkelijk vermogen op
1 jannari 1940, eer·ste oncle?·deel, de artikelen 27, § 1, lid 1, 32 en 55, § 1, lid 3,
van de geco6rdineerde wetten schendt
wanneer het, bij bevestiging van de be-

slissing van de directenr van de belastingen, oordeelt dat 1° schuldvorderingen
op klanten ten bedrage van 15.192 frank
die in 1939 bestonden en niet in het actief
op 1 jannari 1940 zijn opgenomen onder
de inkomsten van de bedoelde periode
1noeten worden begrepen, 2° winston ten
bedrage van 105.060 frank die gemaakt
zijn door in 1938 en 1939 gedane verrichtingen, meerwaarden vormen die niet
verwezenlijkt zijn in de loop van deze
jaren; tweede onde?·deel, de artikelen 32
en 55, § 1, lid 3, van de geco6rdineerde
wetten schendt, wanneer het evenzo aanneemt dat de waarde van de voorraad
van op 1 jannari 1940 gelnventariseerde
koopwaren en produkten onderschat is,
maar niettemin beslist dit element niet in
aanmerking te nemen ; dercle onclenleel, de
artikelen 97 van de Grondwet en 55, § 1,
lid 3, van de gecoordineerde wetten
schendt wanneer het, hetgeen de directenr van de belastingen niet heeft onderzocht, niet in aanmerking neemt 1° de
overschotsreserve van afschrijvingen van
de lichamelijke en onlichamelijke elementen van het vastliggende op 1 januari
1940 en 2° de opleg bij de verdeling van
de nalatenschap bekomen voor de terngneming van het notarieel protocol van
de vader van de rechtsvoorganger van
de eisers :
Overwegende dat nit het antwoord
op het zevende en achtste middel samen
volgt dat het arrest wettelijk beslist dat
de eisers een dwaling in het akkoord van
hem rechtsvoorganger over het bedrag
van de belastbare grondslag slechts konden bewijzen met een jnstificatie van
aile elementen, hetgeen zij, met uitzondering van een bedrag van 794 frank dat
een nodeloze herhaling was, niet hebben
gedaan;
Overwegende dat het arrest aldus wettelijk de beslissing heeft verantwoord
waarbij wordt verklaard dat, behalve
wat dit bedrag betreft, het beroep niet
gegrond is, zodat het arrest niet meer
moest antwoorden op het verder niet
ter zake dienend verweer dat de eisers
tegen de bijzondere elementen van de
door hem rechtsvoorganger opgemaakte
balans aanvoerden zonder een bewijs te
leveren voor het geheel ;
Dat hieruit volgt dat, in zover zij
de verwerping bekritiseren van eisen
of verweren met betrekking tot het
ene of het andere bijzonder element
ervan, de door de eisers voorgedragen
middelen, in de onderstelling dat ze ge-
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grand zijn, wegens het ontbreken van
belang niet ontvankelijk zijn;
Dat de middelen niet kunnen worden
aangenomen ;
Over het tiende en elfde midclel samen,
afgeleid uit de schending van artikel 61,
§ 3, lid 3, van de gecoiirdineerde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, gewijzigd bij artikel 2, 2°, van de wet van
27 juli 1953, en lid 5 gewijzigd bij artikel1
van de wet van 24 maart 1959, daarenboven, wat het ee1·ste ondenleel van het
tiende rniddel bet1·ejt, afgeleid uit de schending van artikel 97 van de Grond·wet, en
wat het elfcle middel botreft, uit de schending van artikel 52 van de voornoemd.e
gecoiirdineerde wetten, doo1·dat het arrest,
tiencle rnicldel, eeTste onde1·deel, zonder erop
te antwoorden het verwoer van de eisers
verwerpt waarbij bij conclusie wordt aangevoerd dat de algemene compensatievergoeding van 24.348,80 frank, bekomen
na de- financiele besluiten van oktober
1944, in aanmerking werd genomen om
de belastbare grondslag te bepalen, terwijl de uitgaven voor het; opdrijven van
de clienteel en het weer bedrijfsklaar
n<aken van de fabriek, die later hebben
plaatsgehad, in 1944 grater zijn geweest
dan dit ink01nen en het arrest, tweede
onderdeel, dit verweer ongegrond verklaart alsook dit met betrekking tot de
algemene compensatievergoedingen en
de opbrengsten van de liquidatie van de
voorraad van de in 1941 stilgelegde naaig.arenfabriek en het verweer, elfde middel,
betreffende de betwisting van het karakter van reeds in de grondbelasting aangeslagen inkomen van een bedrijfsinkomen van 355 frank voor het tweede semester 1944, te1·wijl dit verweer tijdig
werd voorgedragen zoals inzake het verweer betreffende de vergoeding van
24.348,80 frank blijkt uit de stukken 73,
lid 5, 74, lid 3, 102, 112 en 113, en inzake
het andere verweer uit bladzijde 10 van
de conclusie :
W at het eerste onderdeel van het
tiende middel betreft :
Overwegende dat 'uit de overwegingen
vermeld in het · antwoord op het eerste
en op het derde onderdeel van het tweede
middel volgt dat het eerste onderdeel van
het middel feitelijke grands lag mist;
Wat het tweede onderdeel van het
tiende middel en het elfde middel betreft :
Overwegende dat na vaststelling dat
de eisers deden gelden dat de gevolgen

van de reclamatie zich, krachtens de bepalingen van artikel 61, § 3, lid 3 en 5,
van de gecoiirdineerde wetten betreffende
de inkomste~<belastingen, uitstrekken tot
de aanslagen die de bedoelde elementen
omvatten (algemene compensatievergoedingen, opbrengsten van de liquidatie
van de voorraad, reeds in de loop van
het tweede semester 1944 in de grondbelasting aangeslagen inkomsten), het
arrest beslist " dat een zogenaamde dwaling in de aanslag die na het verstrijken
van de reclamatietermijnen in de supplementen aan het licht komt, aan de belastingplichtige niet het recht zou kunnen
geven om een eis in te stellen tot terugvordering van de oorspronkelijke aanslagen die op andere elementen zijn gesteund ";
Overwegende, enerzijds, dat vermits
het arrest wettelijk had beslist dat uit de
overwegingen vermeld in het antwoord
op het eerste en op het derde onderdeel
van het tweede middel blijkt dat het verweer door de eisers gevoerd met betrekking tot de algemene compensatievergoedingen en de opbrengsten van de liquidatie van voorraad niet ter zake dienend
bleek, hieruit volgt dat de in het tweede
onderdeel van het tiende middel aangevoerde grief wegens het ontbreken van
belang niet ontvankelijk is ;
Overwegende, anderzijds, dat het arrest vaststelt, zonder deswege te worden
bekritiseerd, dat de oorspronkelijke aanslagen op andere elementen gesteund
Waren dan de supplementaire aanslagen,
zodat het wettelijk beslist dat de reclamatie tegen deze laatsten niet gold tegen
de eerstgenoemde aanslagen ; d~tt het
elfde middel derhalve naar recht faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eisei:'s in 'de kosten.
9 mei 1967.- 2 8 kamer.- Voorzitter,
H. van Beirs, voorzitter.- Ve1·slaggever,
Baron Richard. Gelijkluidende conclttsie, · H. Co lard, advocaat-generaal.
Pleite1·, H. Van Leynseele.
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11 mei .1967.·

BEWI.JS. -BEWIJS DOOR GESCHRIFT.BURGERLIJKE
ZAKEN.
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. DESKUNDIGENVERSLAG.- RECHTER DIE NIET
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ALLE DOOR DE DESKUNDIGEN IN HUN
VERSLAG GEDANE VERKLARINGEN OVERNEEMT. RECHTER DIE GEEN ENKELE
VERKLARING AAN DE DESKUNDIGEN
TOESCHRI.JFT DIE ZI.J NIET HEBBEN GEDAAN EN NIET STELT DAT ZI.J GEEN
ANDERE HEBB:E]N GEDAAN. GEEN
MISKENNING VAN DE BEWI.JSKRACHT
VAN HET DESKUNDIGENVERSLAG.

De bewijsk?·acht van een rleskundigenve?'slag wordt niet miskend doo1· het vonnis dat zo het niet alle doD?' de deskuncligen in clit ve1·slag geclane ve1·klaringen
overneemt, hun evenwel geen ve1'1cla1·ing
toescM~jft die zi} niet hebben geclaan
en niet stelt clat zij geen ancle1·e verklaringen hebben geclaan (1).
(NAAI\'ILOZE VENNOOTSCHAP << L'URBAINE ))'
T. PLASMAN, WEDUWE FELLEMANS.)

ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 9 november 1965 in hoger beroep door de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1319, 1320, 1322
van het Burgerlijk W etboek en 97 van
de Grondwet, rloorclat het bestreden vonnis voor recht zegt dat het bedoelde
ongeval een ongeval is dat zich op de
weg naar het werk heeft voorgedaan op
grond dat de deskundigen zouden hebben
verklaard : 1° '' dat er geen aan het ongeval te wijten traumatisch letsel aanwezig
was dat rechtstreeks het overlijden had
veroorzaakt, maar dat het daarentegen,
niet mogelijk was het bestaan van een
onrechtstreeks oorzakelijk verband tussen
het ongeval en de dood te ontkennen ;
2° dat logisch moest worden aangenomen
dat het ongeval het inzetten van het
dodelijk proces heeft kunnen verhaasten )), terwijl het verslag van de deskundigen vermeldt dat '' indien we ons aan
de vaststaande feiten houden, enerzijds,
de volledige afwezigheid van enig traumatisch letsel en, anderzijds, het bestaan
van gevorderde kransvatenletsels die
reeds bij leven van betrokkene een infarct veroorzaakt hadden, mag met zekerheid elk rechtstreeks verband tussen het

(1) Raadpl. cass., 29 oktober 1965 (Bull.
en PAsrc., 1966, I, 287).

ongeval en de dood van Fellemans uitgesloten worden; wat het bestaan van
een onrechtstreeks verband tussen het
ongeval en de dood betreft, dit valt even
moeilijk te bevestigen als te negeren ... ;
daarom, zonder bevestigend te ktmnen
zijn, moet in het geval van Fellemans
logisch aangenomen worden dat het ongeval het inzetten van het dodelijk proces
heeft kunnen verhaasten ))' zodat het
vonnis derhalve, door aan het verslag een
bevestigende betekenis toe te kennen in
weerwil van het zeer duidelijk voorbehoud dat erin voorkomt, van het verslag
een interpretatie heeft gegeven die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan
en aldus de artikelen 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk W etboek heeft geschonden en het zich althans, bij ontstentenis van vermelding van de redenen
waarom het afwijkt van de bewoordingen
van het verslag, niet houdt aan het voorschrift van artikel 97 van de Grondwet :
Overwegende dat het vonnis, na de
door het niiddel bestreden overwegingen
te hebben vermeld, er nog op wijst dat
de deskundigen hebben verklaard dat de
staat van de kransvaten van de echtgenoot van verweerster op het ogenblik van
het ongeval hem bijzonder kwetsbaar
maakte en dat, bij gebrek aan ongeval,
gelijk welke andere schok of emotie of
fysische inspanning dezelfde gevolgen kon
hebben;
Overwegende dat het vonnis in de door
het middel bekritiseerde gronden weliswaar niet alle verklaringen van de deskundigen overneemt, maar hun geen
enkele verklaring toeschrijft die zij niet
hebben gedaan en niet st,elt dat zij geen
andere verklaringen hebben gedaan ;
Overwegende dat de rechter in feitelijke aanleg die zelf moest uitspraak
doen over het bestaan van een oorzakelijk verband tussen het ongeval en de
dood van de getroffene, de gegevens van
het deskundigenverslag heeft vermeld die
hij alleen in aanmerking heeft genomen
om zijn beslissing te gronden, zonder van
dit verslag een interpretatie te geven die
onverenigbaar is met de bewoordingen
ervan;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
11 mei 1967. 1e kamer. - Voorzitter, H. Moriame, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, Baron
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Richard.
Gelijkluiaende conclusie,
H. Delange, advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Van Ryn en Fally.

1e

KAMER.-

11 mei 1967,

1o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BuRGERLIJKE
ZAKEN. BESLISSING DIE EEN EIS
INWILLIGT. REGELMATIG VOORGEDRAGEN VERWEER.- GEEN PASSEND
ANTWOORD. NIET MET REDENEN
OMKLEDE BESLISSING.

2°

VERWI.JZING NA CASSATIE. BURGERLIJKE ZAKEN. SENTENTIE
VAN HET VONNISVELLEND BUREAU VAN
EEN WERKREOHTERSRAAD. CASSATIE. VERWIJZING NAAR DE BEVOEGDE KAMER VAN EEN ANDERE
WERKREOHTERSRAAD.

1° Is niet 1·egelmatig met redenen omkleed
de beslissing die een eis inwilligt, zonde1·
passend te antwom·den op een dam· de
tegenpa1•tij in conclusie regelmatig voorgedragen verweer (1). (Grondwet,
art. 97.)

2° Zo de sententie van het verzoeningsbu1•eau van een werh·echtersraad, als
vonnisvellend bureau 1'echtr1oende, VM'nietigd wordt, wordt de zaak verwezen
naa1• de bevoegde kamer van een ande1'e
We1'k1·echte?·smad (2).
(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « OHARBONNAGES DE MONOEAU-FONTAINE "' T. BE-

KIR.)
ARREST.
RET HOF ; Gelet op de bestreden
sententie, op 9 jnni 1966 gewezen door
het vonnisvellend bnreau van de werkliedenkamer van de W erkrechtersraad te
Charleroi;

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet, cloo1·dat, hoewel eiseres in haar conclusie heeft betoogd dat tussen haar en

(1) Cass., 20 oktober 1966, supra, biz. 238.
(2) Cass., 7 juni 1963 (Bull. en PAsrc.,
1963, I, 1062).

de syndicale afgevaardigden van verweerder een akkoord was tot stand gekomen om de dagen van 12 en.13 december 1963, waarop niet werd gewerkt,
te vervangen door de zaterdag 21 december 1963 en door de zaterdag 18 januari
1964, dat de door verweerder ingestelde
rechtsvordering niet gerechtvaardigd en
derhalve niet gegrond was, dat verweerder op de vervangingsdagen diende te
werken zoals de overgrote meerderheid
van de arbeiders het, ingevolge het bereikte akkoord, hebben gedaan, de bestreden sententie niettemin de rechtsvordering gegrond verklaart zonder dit
middel te beantwoorden :
Overwegende dat de werkrechtersraad,
bij beslissing van 8 maart 1966, de werkelijkheid van het in het middel bedoeld
akkoord vaststelt en verweerder verzocht
de redenen te preciseren waarom hij op
zaterdag 21 december 1963 en zaterdag
18 januari 1964 niet had gewerkt;
Dat de eisende vennootschap concludeerde tot afwij zing van verweerder op
grand dat deze, door op de genoemde
data niet te werken, het voornoemd akkoord niet was nagekomen en derhalve
geen recht had op het door hem gevorderde loon;
Dat de sententie er dienaangaande enkel op wijst « dat uit de door partijen
verstrekte inliehtingen niet voortvloeit
dat eiser (thans verweerder) de zaterdag
18 januari 1964 niet zou hebben kunnen
werken; dat hij immers op de hoogte was
gebracht van de oplossing die de directie
van de verwerende vennootschap (thans
eiseres) met het akkoord van de syndicale
afvaardiging had aangenomen, maar hij
verkozen heeft niet te werken in tegenstelling met de overgrote meerderheid
van zijn medearbeiders die htm goede wil
hebben getoond door op de voornoemde
dag te willen werken " ;
Dat deze gronden, die neerkomen op
de loutere materiiile vaststelling van het
feit dat verweerder opzettelijk heeft
nagelaten op 18 januari 1964 te werken,
het door de eisende vennootschap gevoerde verweer niet passend beantwoorden;
Dat het middel gegrond is ;
Overwegende dat de zaak niet moet
worden verwezen naar het vonnisvellend
bureau, zoals eiseres het vraagt, maar
naar de bevoegde kamer van een andere
werkrechtersraad ;
Om die redenen, vernietigt de bestreden sententie ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
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van de vernietigde beslissing; veroordeelt
verweerder in de kosten; verwijst de
zaak naar de Werkrechtersraad van
Fontaine-l'.Evegue, kamer voor werklieden.

ll mei 1967. 1e kamer. -- Voorzitte1', H. Moriame, raadsheer waarnemend voorzitter.- Ve1·slaggever, H. Valentin. - Gelijkluidende conclusie, H. Delange, advocaat-generaal.
Pleiter,

rest, op voorziening tegen een arrest van
23 november 1965, gewezen door het Hof
van beroep te Luik, rechtdoende als hof
op verwijzing (3).

ll mei 1967. - 1e kamer. Voo1·zitte1· en Ve~·slaggever, H. Moriame, raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkluidende conclusie, H. Delange, advocaatgeneraal.
Pleite1·s, HH. Van Ryn en
Simont.

H. Ansiaux.

1e KAMER. -

Je KAMER.- 11 mei 1967,

1° BEWIJS.- BEWIJS DOOR GESCRRIFT.
BURGERLIJKE ZAKEN. BEWIJSKRACRT VAN DE AKTEN.- BRIEF.UITLEGGING DOOR DE FEITENRECRTER.
MET DE BEWOORDINGEN VAN DE
BRIEF NIET ONVERENIGBARE UITLEGGING. GEEN MISKENNING VAN DE
BEWIJSKRACRT VAN DEZE AKTE.

2° BEWIJS.- BEWIJS DOOR GESCRRIFT.
BuRGERLIJKE ZAKEN. BEWIJSKRACRT VAN DE AKTEN.- CONCLUSIE.
- . MET DE BEWOORDINGEN VAN DE
CONCLUSIE NIET ONVERENIGBARE UITLEGGING.- GEEN MISKENNING VAN DE
BEWIJSKRACRT VAN DEZE AKTE.

1° De bew~jskmcht van een b1·iej wm·dt
niet misleend. dooT de rechter, die een
met zijn ·IJeWM?·dingen niet onveTenigbare uitlegging m·van geeft (1). (Burg.
Wetb., art. 1319, 1320 en 1322.)
_2° De bewijslemcht van de akten wonlt niet

mislcend dom· de 1'echte1· die van de
conclusie van een pm·tij een met de bewom·dingen van deze akte niet onverenigbare ~titlegging geeft (2). (Bmg, Wetb.,
art. 1319, 1320 en 1322.)
(L. EN S, SAUWEN, 'I'. G. SAUWEN.)
ARREST.

12 mei 1967,

1D ARBEIDSONGEVAL. -

ONGEVAL
OVERKOMEN OP DE WEG NAAR EN VAN
RET WERK. VERBLIJF VAN DE ARBEIDER. VERBLIJF DAT NIET NOODZAKELIJK ENIG MOET ZIJN.

2° ARBEIDSONGEVAL. -

0NGEVAL
OVERKOMEN OP DE WEG NAAR EN
VAN RET WERK. NORMALE WEG.
BEWIJS DAT DOOR DE ARBEIDER
MOET WORDEN BIJGEBRACRT IN GEVAL
VAN OMWEG OF· ONDERBREKING. KEUZE VAN ZIJN VERBLIJF DOOR DE
ARBEIDER.- BUITEN RET BEGRIP VAN
NORMALE WEG VALLENDE REDENEN
VAN DEZE KEUZE.

1° In artilceli van de besluitwet van 13 decembe1' 1945 bet1·efjende de vergoeding
van de schade voortsp1·~titende uit ongevallen die zich op de weg naar of van
het werlc voo1·doen implice1·en de wom·den
« plaats van het verblijf van de a1•beide1· »
niet dat de m·beide1' slechts een ve1·blij f
mag he b ben in de zin van dit a1·t-ikel (4).
a1'beide~·, die beweert dat het ongeval wam·van hij het slachtotfer is geW01'den ovet·leomen is op de noTmale weg van
de plaats van zijn verblijf naar de plaats
waa1· hij zijn we1·le ver1'icht of omgeleeerd,
niettegenstaande hij een omweg !weft
gemaalet of deze weg !weft onderbroken,
moet bewijzen dat deze omweg of onderb1·eleing van de weg doo1· een wettige
reden wenl geTechtvaa1·digd (5) en zo
dit niet door pe1·soonlij lee 1·edenen lean

2° Zo de

Met de notitie overeenstemmend ar-

(1) Cass., 4 maart 1966, twee arresten (Bull.
en PAsrc., 1966, I, 854 en 859).
(2) Cass., 9 juni 1966 (Bttll. en PAsrc., 1966,
I, 1288).
(3) Het arrest van verwijzing is op 12 sep-

tember 1963 gewezen (Bttll. en PAsrc., 1964,
I, 46).
(4) Oass., 25 maart 1960 (A1·r. Vm·b1·., 1960,
biz. 694) en noot 1; 2 februari 1967, su.pra,
biz. 681.
(5) Oass., 3 februari 1965 (Bttll. en PAsrc.,
1965, I, 1077) en noot 1.
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w01·den gewetti!)d (1), z~jn daaTentegen
de Tedenen waa1·om de aTbeide1· zijn vm·blijf op een bepaalde plaats h~~ft gevestigd, al zijn zij van pe1·soonl~]ke aaTd,
vTeemd aan het beg1·ip 1w1·male weg.
(Wetsbesluit van 13 december 1945,
art. l.)
(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

« LE PATRIMOINE "• T. DE WAILLY.)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op bet bestreden
vonnis op 22 december 1965 in boger
beroep gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te Brussel ;
Over bet middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 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 bet werk voordoen en, voor zover
als nodig, 4 van bovenvermelde besluitwet, 4, 2o, van de gecoi:irdineerde wetten
betreffende de vergoeding van de schade
voortspruitende uit arbeidso~g~vallen
(gewijzigd door de wet van 10 J~h 1951,
artikel 3), 1315 van bet BurgerhJk Wethoek, en 97 van de Grondwet, doordat
bet bestreden vonnis, om eiseres te veroordelen tot betaling aan verweerster van
de bij artikel 4, 2°, va~ gezegde gec?i:irdineerde wetten voorz1ene vergoed1ngen,
beslist dat bet verkeersongeval van
13 april 1964, rond 8 uur 's morgens,
waarbij Willem Van Luppen, echtgenoot
van verweerster, om het lev en kwam,
toen hij zich vanuit Gaillemarde (gemeente Ter Hulpen) aan bet stuur van
de auto van zijn vriendin en in haar bijzijn, naar Brussel begaf, zich op de weg
naar bet werk voorgedaan had, te weten
op de door bet slachtoffer normaal af
te leggen weg om zich van zijn tweede
verblijf te Gaillemarde naar de plaats
waar hij werk verrichtte te Brussel te
begeven, om de redenen dat, niettegenstaande Willem Van Luppen te Ondergem ingeschreven was, samen met zijn
echtgenote, en in de week, behalve een
avond of een nacht, daar verbleef, en
hij niet ingeschreven was te Ter Hulpen
als hebbende zijn domicilie of een tweede

(1) Oass., 18 december 1964 (Bttll. en PA-

sro., 1965, I, 402) ; raadpl. cass., 25 november
1966, Sttp1·a, biz. 409 en noot 2.

verblijfplaats, hij te Gaillemarde een fla;~
in huur had sedert juli 1963, waar hlJ
regelmatig ongeveer tweemaal per week
verbleef en namelijk al de weekends van
zaterdag tot 's maandags, en de lijst van
de voorwerpen die de verhuurster aan
verweerster teruggaf en bet feit dat het
slachtoffer zijn appartement deed verzekeren bevestigden dat het slachtoffer
te Gaillemarde werkelijk een verblijfplaats had, aldus bet middel van ?;e
conclusie van eiseres van de hand WlJ·
zende « dat bet feit dat wijlen Van Luppen een kamer in huur zou he?.ben ge~?
men te Gaillemarde om van t1Jd tot tlJd
een avond een nacht of een weekend ...
met zijn v~iendin ... door te brengen niet
ernstig in aanmerking kon genomen worden om te beweren dat bet slachtoffer
normale of rechtmatige redenen had om
zijn woonst of verblijfplaats te Ga.illemarde te vestigen "• door te bevest1gen
« dat het feit dat hij (Van Luppen) in
zijn verblijfplaats zijn vrie?din regeln;atig ontving zonder belang m de zaak JS ;
dat de rechtbank niet dient te onderzoeken om wellm redenen bet slachtoffer zijn
woonst of verblijfplaats te Ter Hulp.en
had gevestigd ; dat de wet zulk~ met
vereist "• te1·wijl, ee1•ste onr;fe1·deel, 1~dien
bet waar is dat de verbbJfplaats, m de
zin van artikel 1 van de besluitwet van
13 december 1945, dubbel kan zijn, dan
nog niet om bet even welke plaats waar
de arbeider verblijft als « verblijf" kan
gelden; dat bet inzicht om er, tijdelijk
ten minste, zijn woning te vestigen b~ve~
dien vereist wordt ; dat bet vonms m
hoofde van bet slachtoffer het inzicht
niet vaststelt om elders dan in zijn echtelijke haard te Oud~rgem zijn :voonplaats
te vestigen (schendmg van art1kel 97 van
de Grondwet) en dat, op grond van de
daaruit voortvloeiende onmogelijkheid
aan de door het slachtoffer te Gaillemarde in huur gen01nen « flat " het karakter van verblijf te kunnen toekennen,
de rechter niet wettelijk kon beslissen
dat het slachtoffer zich op de weg naar
het werk bevond op het ogenblik van
het ongeval noch dat eiseres gehouden
was verweerster voor de schadelijke
gevolgen ervan te vergoeden krachtens
de gecoi:irdineerde wetten betreffende
de arbeidsongevallen (schending van
de artikelen 1 van de besluitwet van
13 december 1945 en, voor zover als nodig, 4, 2o, van de gecoi:irdineerde wetten
betreffende de arbeidsongevallen en 97
van de Grondwet); tweede ondeTdeel, door
de weg naar en van het werk dient verstaan te worden de door de arbeider nor-
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maal af te leggen weg om zich van zijn
verblijf naar de plaats waar hij zijn werk
verricht te begeven, en omgekeerd (artikel I, lid 2, van de besluitwet van I3 december I945), en de rechter dient te beoordelen of het ongeval op de weg naar
of van het werk geschiedde, naar plaats,
tijd en omstandigheden (artikel 4 van
bovenvermelde besluitwet), hij in deze
beoordeling niet a p1'io1'i de redenen kan
uitsluiten die de keuze van het vertrekpunt of van het eindpunt van de weg
bepaalden noch weigeren zich over de
wettigheid ervan uit te spreken ten aanzien van het door de wetgever nagestreefde doel, indien hij ertoe door de
partij uitgenodigd is, zodat het vonnis,
door niet nate gaan of wijlen Van Luppen normale en rechtmatige redenen had
om zijn verblijf te Gaillemarde te vestigen, artikel 97 van de Grondwet en,
voor zover als nodig, artikel I3I5 van
het Burgerlijk Wetboek geschonden heeft,
en, door te beslissen dat verweerster op
de vergoeding bepaald bij de gecoordineerde wetten betreffende de vergoeding
der schade voortspruitende uit de arbeidsongevallen aanspraak kon maken,
zelfs indien het slachtoffer niet opgehouden had zijn echtelijke haard te Ondergem te bewonen en Gaillemarde slechts
een in huur genomen verblijfplaats was
om de man toe te laten er zijn bijzit regelmatig te ontvangen, de begrippen van
'' verblijf '' en van " weg naar het werk ''
buiten hun wettelijke perken uitgebreid
heeft en, zodoende, de artikelen I en 4
van de besluitwet van I3 december I945,
4, 2°, van de gecoordineerde wetten inzake arbeidsongevallen en 97 van de
Grondwet geschonden heeft :
Overwegende dat het bestreden vonnis
vaststelt dat wijlen Willem Van Luppen,
echtgenoot van verweerster, zich verplaatsend met een vriendin en in haar
autovoertuig, op I3 april I964 te SintGenesius-Rode, zijnde de normale weg
tussen Ter Hulpen en Brussel, waar hij
zijn werkplaats had, het slachtoffer werd
van een dodelijk verkeersongeval; dat
het beslist dat het ongeval gebeurde op
de weg naar het werk om de reden dat
het slachtoffer werkelijk een verblijfplaats te Ter Hulpen had en daartoe
steunt op de omstandigheden dat, allmewel Van Luppen te Oudergem ingeschreven was samen met zijn echtgenote en
er, in de week, behalve een avond en een
nacht, verbleef : I 0 hij sedert juli I963
te Ter Hulpen een fiat in huur had waar
hij regelmatig ongeveer twee maal per
week verbleef en namelijk al de weekends

en 's zaterdags tot 's maandags ; 2° de
lijst van de voorwerpen, welke zich in
voormeld appartement bevonden, bewijst
dat het slachtoffer daar werkelijk een
verblijf had ; 3° dit wordt bevestigd door
het feit dat het slachtoffer het appartement deed verzekeren ;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende, enerzijds, dat de rechter, door vast te stellen dat het slachtoffer
in voormeld appartement " werkelijk een
verblijf had ,,, impliciet erop wijst dat
het slachtoffer het voornemen had te
Ter Hulpen een woning, althans tijdelijk,
te hebben;
Overwegende, anderzijds, dat de rechter uit de feitelijke elementen die hij
opsomt heeft kunnen afieiden dat het
slachtoffer te Ter Hulpen een verblijf
had, in de zin van artikel I van de besluitwet van I3 december I945;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende, weliswaar, dat de rechter, om te oordelen of de arbeider, die
afgeweken is van de normale weg welke
hij moet afieggen om zich van zijn verblijf te begeven naar de plaats waar hij
zijn werk verricht, of die deze weg onderbroken heeft, zich nog bevond op de weg
naar het werk, in de zin van artikel I
van de besluitwet van I3 december I945,
client te onderzoeken of die omweg of
die onderbreking door een wettige reden
gerechtvaardigd werd ;
Overwegende echter dat dergelijk onderzoek vreemd is aan de keuze van het
verblijf door de arbeider, die deze keuze
vrijelijk doet ;
Dat het middel in geen van zijn onderdelen kan aangenomen worden ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
I2 mei 1967. - Ie kamer. - VooJ'zittM·, H. Bayot, eerste voorzitter. Ve1·slaggeve1', H. Delahaye. Gel~ik
luidende conclusie, H. R. Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. - Pleite1·s,
HH. Dassesse en Bayart.

I e KAMER. -

12 mei 1967,

VONNISSEN EN ARRESTEN. -BuRGERLIJKE ZAKEN. - ARREST DAT BESLIST DAT EEN VONNIS MOET GEACHT

-

1107

WORDEN ALSOP TEGENSPRAAK TE ZIJN
UITGESPROKEN EN DERHALVE NIET
VOOR VERZET VATBAAR IS OMDAT HET
IS GEWEZEN OP EEN HERDAGING OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 153 VAN HET
WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING.
0PNIEUW
GEDAGVAARDE PARTIJ DIE TOT STAVING VAN
HAAR VERZET BEWEERT DAT HET EXPLOOT TOT HERDAGING NIETIG WAS
OMDAT HET NIET OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 69, 6°, VAN HETZELFDE WETBOEK
WERD BETEKEND.- ARREST DAT ZICH
ERTOE BEPERKT VAST TE STELLEN DAT
DE DOOR BEDOELD ARTIKEL 153 VEREISTE VOORWAARDEN WAREN VERENIGD. ARREST NIET REGELlVIATIG
MET REDENEN OMKLEED.

Is niet 1•egelmatig met reclenen omlcleecl
het arrest clat, om te beslissen clat een
op he1·claging gewezen vonnis in het bij
a1·tikel 158 van het T'Vetboek van burgerlij lee 1'echtsvo1•clering bepaalcle geval
geacht wo1·clt op tegenspmalc te zijn
gewezen en clat clientengevolge het vonnis
niet voor vm·zet vatbaa1· is, steunt op de
enkele ove1·weging clat de clo01· clit m·tilcel ve1•eiste voo1·waa1·clen ve1·enigcl waren,
hoewel de opnieuw gedagvaa1·de pa1•tij
die tegen dit vonnis vm·zet heeft aangetelcencl bij conclusie betoo gcle clat het exploot van herdaging nietig was omclat
het niet overeenkomstig m·tilcel 69, 6°,
van hetzelfde wetboelc betelcend werd (1).

Over het middel afgeleid nit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet en 153 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, doo1•dat het bestreden arrest beslist dat het verzet van
eiseres tegen het vonnis, op 4 oktober
1955 tussen partijen gewezen door de
Rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde, niet ontvankelijk is, om de reden
dat, gezien verweerder tot herdaging van
de verstekdoende eiseres was overgegaan
overeenkomstig artikel 153 van het Wethoek van burgerlijke rechtsvordering,
gezegd vonnis niet vatbaar is voor verzet
en geacht moet worden als op tegenspraak
tussen alle partijen te zijn uitgesproken,
zonder te antwoorden op het verweermiddel waardoor eiseres, in haar conclusie voor het hof van beroep, had laten
gelden dat noch de inleidende dagvaarding, noch het exploot houdende herdaging en aanmaning overeenkomstig artikel 153 voormeld, geldig betekend werden aan eiseres, daar zulks niet ten
maatschappelijken zetel van eiseres geschiedde, tm·wijl dit gebrek aan antwoord
gelijkstaat met een gebrek aan de door
artikel 97 van de Grondwet vereiste motivering :

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 9 januari 1964 door het Hof
van beroep te Gent gewezen ;

Overwegende dat uit het bestreden
arrest en uit de aan het Hof regelmatig
overgelegde procedurestukken blijkt : dat
de eisende vennootschap en een andere
vennootschap op verzoek van de ontvanger van de directe belastingen te
Ninove, gedagvaard voor de Rechtbank
van eerste aanleg te Oudenaarde geen
pleitbezorger hadden gesteld, terwijl twee
andere gedagvaarde personen een pleitbezorger hadden gesteld doch niet geconcludeerd hadden, dat verweerder aan
beide laatsten aanmaning om te concluderen heeft gedaan, met inachtneming
van de procedure ingesteld bij artikel 152bis van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, opdat het vonnis
zou geacht worden op tegenspraak gewe-

(1) De eisende naamloze vennootschap
had voor de eerste rechter en voor het hof
van beroep betoogd dat haar verzet ontvankelijk was, omdat het exploot tot herdaging
betekend werd op een plaats die sinds geruime
tijd niet meer die van haar maatschappelijke
zetel was.
Het hof van beroep, waarbij de zaak aanhangig was, diende te onderzoeken of de bewering in feite was gegrond en, zo ja, of het
bewezen was dat de nietigheid van he~ exploot de belangen van eiseres had benadeeld

ofwel dat de nietigheid niet te Iaat was opgeworpen (W'etb. van burgeri. rechtsv., art. 173,
lid 1 en 2). Doch door zich ertoe te beperken
te beweren dat « de door artikel 153 van
het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering vereiste voorwaarden waren verenigd ,,
beantwoordt het arrest bedoelde conclusie niet
of geeft er althans geen passend antwoord op.
Voor de toepassing van artikel 153 van het
W etboek van burgerlijke rechtsvordering
raadplege men cass., 21 juni 1951 (An·. Ve1·br.,
1951, biz. 629).

(NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP
T. DE ONTVANGER VAN DE
BELASTINGEN TE NINOVE.)

« NERA »,
DIRECTE

ARREST.

-
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zen te zijn, dat de twee vennootschappen,
welke geen pleitbezorger hadden gesteld,
opnieuw werden gedagvaard op grand
van artikel 153 van hetzelfde wetboek,
opdat het te wijzen vonnis zou beschouwd worden als een vonnis op tegenspraak tussen al de partijen gewezen;
dat de rechtbank, op 4 oktober 1955, een
vonnis uitsprak verklarende bij verstek
recht te doen en eiseres tegen dit vonnis
verzet deed, dat een vonnis van 21 oktober 1958 dit verzet ontvangen heeft
en verweerder daartegen hager beroep
instelde;
Overwegende dat het arrest, om te
beslissen dat het vonnis van 4 oktober
1955 moet geacht worden op tegenspraak
gewezen te zijn tussen al de partijen,
enkel op de reden stmmt dat de " bij
artikel153 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering vereiste voorwaarden verenigd waren " ;
Overwegende echter dat eiseres in haar
conclusie in hager beroep stelde dat noch
de inleidende dagvaarding, noch het bij
voormeld artikel 153 bedoelde exploot
van nieuwe dagvaarding haar geldig betekend werden, daar haar maatschappelijke zetel reeds sedert 1951 te Dilbeck,
en niet te Ninove, gevestigd was ;
Overwegende dat eiseres door die conclusie betwistte dat de door de artikelen 69, 6°, en 153 van het Wetboek van
burgerlijke rechtsvordering voorgeschreven formaliteiten nageleefd werden ; dat
derhalve het hof van beroep door zich
ertoe te beperken vast te stellen dat de
bij voormeld artikel 153 vereiste voorwaarden verenigd waren, zijn beslissing
niet regelmatig met redenen heeft omkleed;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest
melding 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.
12 mei 1967. 1° kamer. - Voo1·zitte1·, H. Bayot, eerste voorzitter. Versla.ggeve1·, H. Neven.- Gel~jkltticlencle
conclt<sie, H. R. Hayoit de Termicourt,
procureur-generaal. - Pleitm·s, HH. Bayart en Van Leynseele.

1e

KAMER.-

12 mei 1967,

OASSATIElVIIDDELEN.

BuRGERLIJKE ZAKEN. MID DEL DAT DE
REOHTER VERWIJT EEN IN OONOLUSIE
REGELMATIG VOORGEDRAGEN VERWEERMIDDEL
NIET
TE
HEBBEN BEANTWOORD. REOHTER DIE RET VERWEERJ\'l!DDEL P ASSEND HEEFT DEANTWOORD. MIDDEL DAT FEITELIJKE
GRONDSLAG 1\'I:IST.

Mist feitel~jlce g1·onclslag het middel clat
de 1'echte1' vm·w~it een regelmatig in conclu,sie voo1·gedragen verwee1·miclclel niet
te hebben beantwo01·d, wanneer e1' in
de best1·eden beslissing passend is op
geantwoonl.
(BATAILLE, T. A. EN B. BELLEFROID.)

ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 5 februari 1966 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van artikel 97 van de Grondwet,
cloordat het bestreden arrest, bij bevestiging van het beroepen vonnis, doch om
eigen beweegredenen, eiser veroordeelt,
bij gebrek aan solvabiliteit van de stichting " Europahuis van Belgie ,, tot betaling aan de verweerders van de hoofdsom
van 447.279 frank alsmede tot de interesten en de kosten, zonder te antwo01·clen
op het micldel door eiser in zijn regelmatig
in hager beroep genomen aanvullende
conclusie aangevoerd en volgens hetwelk
" het beroepen vonnis de Stichting « Europahuis van Belgie " tot betaling aan de
geint,iineerden (thans de verweerders) van
een som van 447.279 frank, met aanhorigheden, veroordeelt ; dat het beroepen vonnis vaststelt dat deze Stichting, gehouden
tot betaling, zich echter in de onmogelijkheid bevindt deze sommen te betalen en
luidens de termen van zijn dispositief
van gemeld vonnis "bijgevolg" D. Vander Bruggen en M. Bataille ieder voor
het geheel, de ene bij gebrek aan de
andere, veroordeelt om aan de gei:ntirneerden kwestieuze son1men te betalen,
dat echter, vermits op 16 december 1964
door de gei:ntimeerden eveneens kwijting
gegeven werd aan de Stichting « Europahuis van Belgie ,, geen vordering n1.eer
bestaat tegen de toenrnalige verweerders,
dat deze, door het beroepen vonnis, we-

-
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gens insolventie van de Stichting, « bijgevolg >> tot die betaling veroordeeld werden ; dat gemeld vonnis deze verweerders
in de plaats van de insolvabele Stichting
deed betalen, terwijl de volledige ontlasting gegeven aan de Stichting «Europahuis van Belgie >> automatisch en ipso
facto ook ontlasting meebrengt voor de
partijen, die wegens de betalingsonmogelijkheid van de Stichting voor haar moesten betalen, en dus ook voor appellant
Bataille >>, zodat het bestreden arrest niet
gemotiveerd voorkomt naar de wens van
de aangeduide grondwettelijke bepaling :

aan de transactie voorafgaat, in het officieel stuk van 10 november 1964 niet
voorkomt en in het stuk van 16 december
1964 niet overgenomen wordt ; dat inderdaad gezegde stukken van 10 november
en 16 december 1964 en de brieven van
de raadslieden dd. 10 en 14 november
1964 een geheel uitmaken waaruit blijkt
dat door de kwijting aan Vander Bruggen
en aan de Stichting gegeven, appellant
niet ontlast werd van de betaling als
medeschuldenaar >>;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;

Overwegende dat het arrest in hoofdorde beslist dat de schuld van eiser vaststaat ; dat het vervolgens de subsidiaire
conclusie van eiser onderzoekt welke in
het middel opgenomen is en volgens welke
de volledige door de verweerders aan de
Stichting " Europahuis van Belgie >> gegeven ontlasting automatisch en ipso
facto ook deze medebrengt van eiser die
met die Stichting werd veroordeeld, wijl
eiser door de eerste rechter enkel veroordeeld werd wegens de insolventie van de
Stichting;

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

Overwegende dat het arrest op die
conclusie op passende wijze antwoordt :
« dat de Stichting « Europahuis van
Belgie >> zich nog altijd in de onmogelijkheid bevindt de verschuldigde sommen
te betalen; dat appellant, thans eiser,
terecht veroordeeld werd om het geheel
bedrag aan de ge'intimeerden, thans de
verweerders, te betalen, samen met Vander Bruggen en de ene bij gebrek aan de
andere; dat de schikking van 10 november - 16 december 1964 een transactie
uitmaakt, welke het bedrag of de voorwaarden van de schuld of van de veroordeling niet betreft, maar aileen vaststelt
dat geen eis meer te stellen blijft tegen
Vander Bruggen en evenmin tegen de
Stichting ; dat appellant, die niet solidair
veroordeeld werd (1}, vreemd is aan deze
transactie welke hem slechts tot voordeel kan strekken inzover het vonnis
uitgevoerd werd en dit tot beloop van
401.890 frank, dat bovendien niet betwist
wordt dat formeel voorbehoud gerriaakt
werd betreffende de rechten van de ge'intimeerden tegenover appellant ; dat het
zonder belang is dat dit voorbehoud, dat

(1) Over het punt dat, indien artikel 1285
van het Burgerlijk IVetboek niet van toepassing is in geval van · « medeschuldenaars ,,
de volledige kwijtschelding verleend door een

12 mei 1967. - 1e kamer. Voorzitte1·, H. Bayot, eerste voor:>:itter. Verslaggever, H. Neven.- Gelijlcluiaenae
conclttsie, H. R. Hayoit de Termicourt,
procureur-generaal. - Pleiters, HH. Van
Ryn en Dassesse ..

2e

KAMER.-

16 mei 1967,

1o ONBEKWAAMVERKLARING EN
GERECHTELIJK RAADSMAN. HANDELINGEN DIE DE ONDER GERECHTELIJK RAADSl\'lAN GESTELDE PERSOON
NIET MAG VERRICHTEN ZONDER DEZES
BIJSTAND.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
AANSLAGBILJET.- EERSTE DAAD VAN
DE UITVOERINGSPROCEDURE.

3°

INKOMSTENBELASTINGEN.
RECLAl\'lATIE. BESLISSING VAN DE
DIRECTEUR
DER
BELASTINGEN.
RECHTSHANDELING.

4°

INKOMSTENBELASTINGEN.
RECLAl\1ATIE.- HANDELING WAARBp
RET GESCHIL AAN DE RECHTSMACHT
VAN DE DIRECTEUR DER BELASTINGEN
WORDT OVERGELEGD.

5° ONBEKWAAMVERKLARING EN
GERECHTELIJK RAADSMAN. lNKOMSTENBELASTINGEN. RECLAMATIE. BESLISSING VAN DE VER-

der medeschuldenaars desniettemin kan worden uitgelegd als de uitdrukking, door de
eiser, van de wil alle schuldenaars vrij te
stellen, raadp!. DE PAGE, d. III, nr6S7, litt. C.

-
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KWISTENDE BELASTINGPLIORTIGE OM
OFWEL RET BED RAG VAN ZIJN AANSLAG
TE AANVAARDEN OFWEL EEN RECLAMATIE IN TE DIENEN, MET DE BIJSTAND
VAN ZIJN GERECRTELIJK RAADSMAN,
TEGEN RET BEDRAG VAN DEZE AANSLAG.
BESLISSING DIE DE VERKWISTER
RAN NEJ\IIEN ZONDER DE BIJSTAND VAN
ZIJN GERECRTELIJK RAADSJ\'lAN.

1° De van een gm·echtelijk 1·aadsman voo1'ziene pe1•soon lean geen rechtsgedingen
voeren, dit is, in de zin van a1·tikel 513
van het B~wge1·lijk JiVetboelc, TechtsvoTderingen instellen of zich verdedigen voor
een rechtscollege, zonde1' de bijstand van
zijn gerechtelijk madsman.

2° Het aanslagbiljet is de ee1·ste daad van
de uitvoe1·ingsp1'oceclure inzalce directe
belastingen.

3° De di1·ecteu1· de1· belastingen die, uitspraak doet op een 1·eclamatie tegen een
aanslag inzalce di1·ecte belastingen, stelt
een rechtshandeling (1). (Gecoordineerde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 61, § 3.)

4° Door de 1·eclamatie van de belastingplichtige wm·dt het geschil aan rle rechtsmacht van de di1•ectew· de1· belastingen
onde1·wm·pen.
5° De verkwiste1· blijft wettelijk belcwaam
om alleen te beslissen of hij het bedrag
van zijn aanslag moet aanvaanlen of
integenrleel een 1·eclamatie moet indienen
b~j de directeur der belastingen met de
bijstand van zijn gerechtelijlc raarlsman.

Burgerlijk Wetboek, 444 van het Wethoek van burgerlijke rechtsvordering, 51,
59, § 1, 60, 61, § 3, van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij het besluit van de Regent
van 15 januari 1948, 40, 41, 53 en 55
van het koninklijk besluit van 22 september 1937 ter uitvoering van de gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, doo1·dat het bestreden
arrest beslist dat het aanslagbiljet op
naam van een persoon aan wie een gerechtelijk raadsman is toegevoegd niet
aan deze laatste moet worden betekend
om de reclamatietermijn van artikel 61,
§ 3, van de gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen te
doen lopen, maar dat het volstaat dat
het wordt betekend aan de persoon die
onder een gerechtelijk raadsman is gesteld, terwijl het recht om een reclamatie
in te dienen toebehoort aan de gerechtelijke raadsman van de verkwister en
deze door zijn gerechtelijk raadsman
moet worden bijgestaan om zich op nuttige wijze te kunnen verdedigen, zodat,
aangezien de reclamatietermijn begint
te lopen vanaf de betokening van het
aanslagbiljet, deze betokening, om geldig
te zijn en de termijn te doen lopen, noodzakelijk moet worden gedaan aan de
gerechtelijke raadsman zowel als aan
de verkwister :

Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 513, 514 van het

Overwegende dat volgens artikel 513
van het Burgerlijk Wetboek de van een
gerechtelijk raadsman voorziene persoon
geen rechtsgedingen kan voeren, dit is
in de zin van dit artikel rechtsvorderingen
instellen of zich verdedigen v66r een
rechtscollege, zonder de bijstand van zijn
gerechtelijk raadsman ;
Overwegende dat de toezending van
het aanslagbiljet, eerste daad van de
uitvoering, geen &tad van rechtsingang
is ; dat het geding door de reclamatie van
de belastingplichtige aan de rechtsmacht
van de directeur der belastingen wordt
onderworpen ;
Dat de verkwister wettelijk bekwaam
blijft om aileen te beslissen of hij het
bedrag van zijn aanslag moet aanvaarden

(1) Cass., 1 oktober 1957 (A1-r. Verb1·., 1958,
biz. 44); 20 maart, 29 april en 10 juni 1958
(ibid., 1958, blz. 548, 680 en 816), en noot 1,
blz. 1125, van Bull. en PAsro., 1958; 19 februari 1959 (ibi<l., 1959, blz. 473); 17 september en 13 oktober 1959 (ibid., 1960, blz. 62
en 190).
Zie tevens Parlem. Doc., Kamer, zitting

1957-1958, 826, nr 3, blz. 3 en 4, Verslag van
de Commissie van financien van de Kamer,
en Les 1·eclamations en matie1·e d'impots sur
les revenus, plechtige openingsrede uitgesproken door de Heer Procureur-generaal, R.
Hayoit de Termicourt, op 1 september 1958,
waarvan de vertaling verschenen is in het
Bulletin der belastingen, 1959, blz. 231.

(Mr BERETS, q. q., EN
T. BELGISCRE STAAT,
FINANCIEN.)

RAEGELSTEEN,
MINISTER VAN

ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 8 december 1964 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;

-llllof, integendeel, een reclamatie moet indienen bij de directeur der belastingen
met de bijstand, ditmaal, van zijn gerechtelijk raadsman ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; . veroordeelt de eisers in de kosten.
16 mei 1967. - 2e kamer. - Voorzitte?', H. van Beirs, voorzitter. - Ve1'slaggeve1', H. Legros. Gelijkluidende
concl~tsie, H. Ganshof van der Meersch,
eerste advocaat-generaal. Pleiters,
HH. de Longueville (van de balie bij het
Hof van beroep te Brussel) en Van Leynseele.

2e
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KAMER.-

16 mei 1967.

INKOMSTENBELASTINGEN.
RAMING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG. RAMING DOOR VERGELIJKING
MET SOORTGELIJKE BELASTINGPLICHTIGEN. GELDIGHEIDSVOORWAARDEN
VAN DEZE PROCEDURE.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.

2° A1·tilcel 28 van de gecoordineenle wetten
betretfende de inkomstenbelastingen ve?·eist niet dat de belastingplichtige die
als vergelijlcingspunt wm·dt gekozen handel drijjt in dezelfde goede1•en als de
bet1·olclcen belastingplichtige, laat staan
handel cl?·ij ft in hetzel fde m·tilcel (2).
go Het beslissend lca1·akte1' en de bewijskmcht van de gelijlcaanligheid van de
normale winsten van soo1·tgelijlce belastingplichtigen worden soeverein doo1· de
feitem·echter beoordeeld, om bij gebreke
van bewijslcrachtige gegevens de belastba?'e winsten of baten van de belastingplichtigen vast te stellen (g),
'

(PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID
« OOMEXIMPO »,
T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN
FINANCIEN.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 7 januari 1965 door het Hof
van .beroep te Brussel gewezen ;

1° Opdat artikel 28 van de gecoih·dineerde
wetten bet1·efjende de inkomstenbelastingen wettelijk toegepast wm·dt volstaat het
dat de vergelijking van de bedt·ijfsinkomsten van de belastingplichtige wordt gemaakt met de 1w1·male winsten van belastingplichtigen die een bed1·ijj uitoefenen
van dezelfde soort, dat met het bed1·ijj
van belanghebbende voldoende punten
van gelij lcenis vertoont ( 1).

Over het middel afgeleid nit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet, 1g19, 1g20 en 1g22 van het Burgerlijk Wetboek, 28 van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij het besluit van de Regent van
15 januari 1948, doordat eiseres, om het
willekeurig karakter te bewijzen van de
vergelijking door de administratie gemaakt om het bedrag van haar belastbare
inkomsten vast te stellen, heeft doen gelden dat de belastingplichtige die als vergelijking is genomen zich met pelterij
bezighield, te1·wijl, « niettegenstaande de
redactie van zijn maatschappelijk doel
(stuk 81), de werkelijke activiteit van de
verzoekende vennootschap (thans eiseres)
uitsluitend was gewijd aan de groothandel, hoofdzakelijk gedreven als makelaar
of als commissionair, aan de aankoop of
verkoop van onbewerkte vellen en van
haren, met uitsluiting van pelterij ; dat de
onbewerkte vellen voor 80 t. h. bestonden
in konijnen- en hazenvellen en voor het
overige in geiten-, bunzing-, geitjes-,
kattenvellen enz., aangekocht in het
Verenigde Koninkrijk, in Nederland, in
Frankrijk enz., alsook in Belgie en, het-

(1) Cass., 16 november 1965 (Bull. en PAsrc., 1966, I, 350); 18 maart 1967, supra,
biz. 889.
(2) Cass., 21 februari 1961 (Bttll. en PAsiC.,

1961, I, 678); 29 oktober 1963 (ibid., 1964,
I, 227).
(3) Cass., 30 maart 1965 (Bttll. en PAsrc.,
1965, I, 809).

RAMING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG. RAMING DOOR VERGELIJKING
MET SOORTGELIJKE BELASTINGPLICHTIGEN.- VERGELIJKING VEREIST NIET
DAT DE BELASTINGPLIOHTIGE, DIE ALS
VERGELIJKINGSPUNT IS GEKOZEN, HANDEL DRIJFT IN DEZELFDE GOEDEREN
OF HETZELFDE ARTIKEL.

go

INKOMSTENBELASTINGEN.
RAMING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG DOOR VERGELIJKING MET SOORTGELIJKE BELASTINGPLICHTIGEN.- BESLISSEND KARAKTER EN BEWIJSKRAOHT
VAN DE VERGELIJKINGSPUNTEN.
SOEVEREINE BEOORDELING DOOR DE
FEITENREOHTER.

-
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zij opnieuw uitgevoerd onder meer naar
Duitsland en Y oegoslavie, hetzij verkocht
in Belgie ; dat de haren in Belgie bij haarsnijderijen worden aangekocht en gewoonlijk worden uitgevoerd naar hoofdzakelijk in Duitsland en Oostenrijk gevestigde hoedenmakers ; dat deze handel
volkomen verschilt van die van de pelterijen welke zich bezighoudt hetzij met
de zeldzame en kostbare vellen (Astrakan, enz.), hetgeen doorgaans "pelzen »
wordt genoemd, hetzij met konijnenvellen maar van zulke kwaliteit dat deze
vellen kunnen worden opgemaakt en getint ; dat de handel in pelterijen veel grotere winstmarges (alsook verliezen) kent
dan de handel in vellen en haren, wegens
zijn uitermate speculatief karakter en de
overwegende invloed die de mode erop
uitoefent >> en het bestreden arrest beslist
dat " blijkens de gegevens van het dossier
(biz. 41 en 81) de activiteit van de firma
van verzoekster gedurende de belastbare
periode bestond in de aankoop, de verkoop, het verwerken van onbewerkte
vellen en haren : konijnen, hazen, lammeren, afval van bet afscheiden alsook
in pelterij, welke a.ctiviteit eveneens
bij de statuten van de maatschappij is
vastgesteld » en dientengevolge aanneemt
dat het vergelijkingspunt oorde3lkundig
is gekozen, tm·wijl rut geen enkel gegeven
van beide stukken waaruit de rechter
in feitelijke aanleg zijn beslissing haalt
kan worden afgeleid dat eiseres gedurende
de bedoelde belastbare periode een pelterij :activiteit heeft aan de dag gelegd,
waaruit volgt dat het bestreden arrest
aan die stukken een betekenis heeft
gegeven die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan en de bewijskracht
ervan heeft miskend (hoofdzakelijk schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk Wetboek); tet·w~jl de
vaststelling dat de pelterij een bij de
statuten van eiseres vastgestelde activiteit is, geen passend antwoord uitmaakt
op haar conclusie waarbij wordt aangevoerd dat, ongeacht de tekst van haar
statuten, zij zich gedurende de bedoelde
dienstjaren niet had beziggehouden met
pelterij, zodg,t het bestreden arrest,
dat de conclusie van eiseres niet beantwoordt, niet regelmatig met redenen is omkleed (hoofdzakelijk schending van artikel 97 van de Grondwet),
en te1·wijl, daar de gelijksoortigheid van
de bedrijven van de met elkaar vergeleken belastingplichtigen moet worden beoordeeld met inachtneming van de werkelijke activiteit, de eenvoudige vaststelling van de rechter in feitelijke aanleg

dat eiseres zich op grond van haar statuten met pelterij mocht bezighouden, de
beslissing van de rechter in feitelijke aanleg betreffende de gepastheid van de door
de administratie gemaakte vergelijking
niet wettelijk kan verantwoorden (hoofdzakelijk schending van de artikelen 97
van de Grondwet en 28 van de gecoordineerde wetten) :
Overwegende dat artikel 28 van de
gecoordineerde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen waarvan de schending wordt ingeroepen, niet vereist dat
de als elementen van de vergelijking genomen belastingplichtige handel drijft
in dezelfde koopwaren, laat staan in
hetzelfde artikel, als de betrokken belastingplichtige ; dat het voor de wettelijke toepassing van die bepaling volstaat
dat de vergelijking geschiedt met de normale winsten van belastingplichtigen die
een onderneming van dezelfde soort exploiteren welke met de onderneming van
de betrokkene voldoende pcmten van
gelijkenis vertoont, waarvan · het terzake
dienend karakter en de bewijswaarde
soeverein door de rechter in feitelijke
aanleg worden beoordeeld;
Overwegende dat het arrest erop wijst,
zonder deswege bekritiseerd te worden,
dat de belastingplichtige met wie eiseres
is vergeleken om het bedrag van haar
belastbare inkomsten over de jaren 1955
en 1956 vast te stellen, niet aileen handel
dreef in pelterijen, handel die eiseres, naar
zij beweerde, niet heeft uitgeoefend, maar
ook zijn activiteit uitstrekte tot de handel
en het verwerken van vellen en haren
waartoe eiseres zich, volgens haar verklaring, heeft beperkt; dat het in feite
vaststelt dater genoeg belangrijke punten
van gelijkenis bestaan tussen de handel
van eiseres en die van de belastingplichtige, die als vergelijkingspunt is genomen,
om tussen hen de vergelijking in de zin
van artikel28 van de gecoorclineerde wetten toe te passen; dat het aldus de keus
van de belastingplichtige van wie de normale inkomsten met die van eiseres werden vergeleken wettelijk rechtvaardigt en
de opwerping van de hand wijst welke
eiseres had afgeleid uit de door haar aangevoerde omstandigheid dat zij geen handel in pelterijen had gedreven;
Overwegende dat hieruit volgt dat de
in het eerste onderdeel van het middel
vermelde bewering van eiseres dat uit
beide stukken waarop het arrest steunt
niet kan worden afgeleid dat eiseres een
pelterijactiviteit heeft uitgeoefend, ook
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al was die hewering gegrond, verder geen
helang meer vertoont ;
Dat geen onderdeel van het middel
kan aangenomen worden ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
16 mei 1967. - 2e kamer. - Voo1'zitte1', H. van Beirs, voorzitter. - Ve1'slaggeve1', H. de Waersegger. - Gelijkluidende conclusie, H. Ganshof van der
Meersch, eerste advocaat-generaal. Pleite1·s, HR. Wilmart en Baltus (van
de halie hij het Hof van beroep te Brussel), en Van Leynseele.

1e KAMER.- 18 mei 1967.

WISSELAGENT. - ZEKERHEID DIE BIJ
VOORKEUR AANGEWEND WORDT TOT
WAARBORG VAN DE BEROEPSVERBINTENISSEN. BEROEPSVERBINTENISSEN.
- BEGRIP.

Voo1' de toepassing van a1·tikel 71, 8°, lid 5,
van titel V, bock I, van het T'V etboek van
koophanael is ae ve1·bintenis van de
wisselagent die voo1·tsp1'uit uit een ve1'1'ichting' welke behoo1't tot een van ae in
de a1·tikelen 64bis, 75, 77 en 78 van
aezelfde titel V001'Ziene catego1·ieen, een
bedt·ijjsve1·bintenis zelfs zo de doo1' hem
geaane ve1'1'ichting een misd1'ijf of een
oneigenlij k misdrij f is ( 1).
(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
« KREDIETBANK "·)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 16 maart 1965. door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 64bis, 71, inzonderheid S0 , lid 5, 75, inzonderheid § 2, 75bis
en 76, in titel V van hoek I van het Wet-

---------------------(1) De verrichtingen welke de wisselagent
door artikel 74 van titel V, boek I, van het
Wetboek van koophandel verboden worden,
behoren daarentegen niet tot zijn beroepsactiviteit : hiervoor raadplege men cass.,
26 juni 1959, redenen (Arr. Vm·b1·., 1959,
blz. 897).

hoek van koophandel ingevoegd bij artikel II van het koninklijk hesluit nr S4 van
30 januari 1935, aoo1'dat het hestreden
arrest, om te heslissen dat eiser de hoedanigheid niet heeft van hevoorrechte
schuldeiser op de zekerheid die voor de
wisselagent B. Rose is gesteld overeenkomstig het bedoeld artikel 71, S0 , verklaart « dat de schuldvordering waarop
eiser in hoger heroep (thans eiser) aanspraak maakt haar oorsprong vindt in beslissingen van de strafrechter waarbij de
heer Rose veroordeeld is tot het vergoeden van het nadeel dat eiser in hoger
heroep geleden heeft wegens verkopen op
de Beurs te Brussel, met overtreding van
de artikelen 14 en 32 van de hesluitwet
van 6 oktoher 1944, van effecten die niet
overeenkomstig het voorschrift van die
hesluitwet werden aangegeven of neergelegd, en van het opmaken, met deelneming van leden van het personeel van de
heurscommissie, van valse certi:ficaten
van aangifte aangebracht op hedoelde
effecten, waarvan het hedrieglijk in omloop hrengen de Staat van het hem bij
het. besluit van de Regent van 17 januari
1949 bepaald recht op de toekenning van
de tegenwaarde van de niet aangegeven
effect en beroofd heeft ; ... dat dergelijke
handelingen geen door de wetten geoorloofde verrichtingen zijn betreffende een
van de beroepsa.ctiviteiten van de wisselagent ... ; dat de verplichting om het
door de Staat geleden nadeel te vergoeden
geen beroepsverbintenis is van de wisselagent in de zin van artikel 71, S0 , lid 5,
van het Wetboek van koophandel; ...
dat het derhalve geen helang heeft na te
gaan of een deel van de bedrieglijke verkopen wegens welke Rose veroordeeld
werd al dan niet gedaan werden terwijl hij in zijn ambt geschorst was ,,
te1'w~jl, krachtens de bedoelde artikelen 64bis, 75, § 2, 75bis en 76, het verhandelen van openbare fondsen in een
openbare fondsen- en wisselbeurs een
handeling is van het beroep van wisselagent, zodat de onregelmatigheden en
het bedrog, gepleegd tijdens de uitoefening van een dergelijke activiteit, evenals
de eruit voortvloeiende verbintenissen,
onder meer de verplichting om het veroorzaakte nadeel te vergoeden, een beroepskarakter hebben en, derhalve, de
in het bedoeld artikel 71, S0 , venT1elde
zekerheid bij voorkeur aangewend is tot
waarborg van deze verbintenissen :
Overwegende dat uit de in het middel
overgenomen gronden van het arrest
blijkt dat het hof van beroep de verkopen, waardoor het door eiser geleden
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nadeel veroorzaakt werd, heeft aangezien
als ongeoorloofde handelingen en dat de
op Rose rustende verplichting om het
nadeel te vergoeden geen beroepsverbintenis was;
Overwegende dat deze beslissing aan
de artikelen 64bi8 en 71, S0 , van titel V
van boek I van het Wetboek van koophandel een betekenis en een draagwijdte
toekent die ze niet hebben;
Overwegende dat het vijfde lid van het
voormelde artikel 71, S0 , bepaalt dat de
zekerheid van de wissela.gent bij voorkeur tot waarborg van diens beroepsverbintenissen aangewend wordt;
Overwegende dat deze wetsbepaling in
algemene bewoordingen is opgesteld en
geen onderscheid maakt tussen de verbintenissen van de wisselagent ontstaan
hetzij uit verbintenissen, uit misdrijven
of uit oneigenlijke misdrijven ;
Overwegende dat de artikelen 64bi8,
75, 77 en 7S van titel V van boek I van
het Wetboek van koophandel, om de
functies van de wisselagent te omsehrijven, de door hem gedane verrichtingen
opsommen;
Dat van het ogenblik dat de verbintenis
voortspruit uit een verrichting welke behoort tot een van de in deze wetsbepalingen voorziene categorieen, de verplichting van de wisselagent een bedrijfskarakter heeft, zelfs zo de door hem gedane verrichting een wanbedrijf of een
oneigenlijk wanbedrijf oplevert ;
Overwegende dat eruit volgt dat het
arrest, door enkel te ste"Lmen op de reden
dat de verkopen in de Bem·s te Brussel
van bedoelde e:ffecten bedrieglijke verrichtingen waren, om te beslissen dat de
op Rose rustende verbintenissen geen
bedrijfskarakter hadden, zijn beslissing
niet wettelijk gereehtvaardigd heeft ;
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 verweerster in de kosten ; verwijst
de zaak naar het Hof van beroep te Luik.

IS mei 1967. Ie kamer. Voorzitte1·, H. Bayot, eerste voorzitter. V m·Blaggever, H. Polet. - Gelijkluidende
concluBie, H. Depelchin, advocaat-generaal.- Pleite1'8, HH. Fally en VanRyn.

l"

KAM:im.-

18

mei

1967.

VENNOOTSCHAPPEN. NAAMLOZE
VENNOOTSOHAP.
AFVAARDIGING
VOOR HET DAGELIJKS BEHEER TOEVERTROUWD AAN EEN DIREOTEUR. AANDUIDING VAN DE DIREOTEUR IN DE
STATUTEN.- vVETTELIJKHEID.

De directeu1·, zaakvom·de1· of ancle1·e agent
aan wie het dagelijlc8 behee1· van de
zaken van een naamloze vennoot8chap
wonlt toeve1't1·ouwd mag met name in
de Btatuten worden aangewezen en deze
aanwijzing lean gew~jzigd worden in de
vm·men bepaald voor de wijziging van
de Btatuten (I). (Geeoiirdineerde wetten op de handelsvennootschappen,
art. 63.)
(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP VAN ROTHEM,
T. NINANE EN THILLAYE DU BOULLAY.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 10 maart 1966 door het Hof
van beroep te Luik gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
sehending van artikel 97 van de Grondwet, doo1·dat het bestreden arrest op tegenspraak beslist « met tijdelijke terzijdestelling van alle andere of verdere conclusies en met definitieve terzijdestelling
wegens ongegrondheid van alle met dit
arrest strijdige conclusies "• tm·wijl het
hof van beroep zodoende geen enkele
aanwijzing geeft aan de hand waarvan
kan worden uitgemaakt welke conclusies
van partijen dit hof als strijdig met zijn
arrest aanziet en het aldus onmogelijk is
te onderscheiden welke conclusies van
partijen het arrest definitief ter zijde
stelt, ofschoon het daarop ter voldoening
aan artikel 97 van de Grondwet had
moeten antwoorden, zodat, gelet op deze
onmogelijkheid om na te gaan of de rechter passend geantwoord heeft op de conclusies van partijen, het arrest niet regelmatig met redenen is omhleed :
Overwegende dat het arrest, op grond
van de overwegingen die het uiteenzet,
enerzijds beslist dat de rechtsvordering
van eiseres tegen Thillaye du Boullay,
tweede verweerder, ontvankelijk is en
dat diens aanwijzing bij artikel 13 van
de statuten van eiseres, met de bevoegd-

(1) Raadpl. cass., 18 juni 1954 (A1-r. Verbr.,
1954, blz. 673),
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schending oplevert van artikel 63 van
de wetten op de handelsvennootschappen,
gecoordineerd bij koninklijk besluit van
30 november 1935; dat het anderzijds
de heropening van de debatten beveelt
en het doel daarvan omschrijft ;
Overwegende dat uit de vergelijking
van dit beschikk:end gedeelte met de
conclusies die partijen respectievelijk
voor het hof van beroep hebben neergelegd en die regelmatig aan het Hof zijn
onderworpen, voortvloeit dat het hof
van beroep «met tijdelijke terzijdestelling van alle andere of verdere conclusies
en met definitieve terzijdestelling, wegens ongegrondheid, van alle met dit
arrest strijdige conclusies » zonder dubbelzinnigheid zegt dat het, onder de vaststelling van hun ongegrondheid, alle met
zijn eindbeslissingen strijdige conclusies
verwerpt en dat het voor het overige de
uitspraak uitstelt;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 53, 54, 62,
66 en 70, lid I, 3, 4 en 5, van de wetten
op de handelsvennootschappen die gecoordineerd zijn bij koninklijk besluit van
30 november 1935 en titel IX, boek I,
van het W etboek van koophandel vormen, en 97 van de Grondwet, doorrlat het
arrest « voor recht zegt dat de aanwijzing,
bij artikel 13 van de in 1966 gecoordineerde statuten van de Naamloze Vennootschap van Rothem, van de directeur-generaal Rene Thillaye du Boullay,
met de bevoegdheden die hem bij dit
artikel 13 worden verleend, geen scherrding van artikel 63, boek I, titel IX, van
het W etboek van koophandel oplevert
en dus rechtsgeldig is », te1·wijl, ee1·ste
onderdeel, het arrest aldus niet passend
antwoordt op het middel waarin eiseres
bij conclusie had doen gelden dat de overeenkomst van 24 oktober 1963, ingeroepen door Ninane en door Rene Thillaye
du Boullay op grand van artikel 13 van
de statuten gesloten, eiseres niet verbond,
namelijk wegens de nietigheid van het
voornoemde artikel 13, aan welk betoog
eiseres in haar hoofdconclusie toevoegde
« dat deze nietigheid een sanctie is op de
onwettigheid van het voornoemde artikell3 in zover dit Rene Thillaye duBoullay met name aanwijst als titularis van de
bevoegdheden die door de statuten aan de
directeur-generaal worden verleend » en
dat de statuten van een naamloze vennootschap aan de titularis van een be-

paalde functie in de vennootschap weliswaar bijzondere bevoegdheden kunnen
toekennen, maar dat de aanwijzing van
deze titularis uitsluitend aan de raad van
beheer toekomt; dat de aanwijzing van
deze titularis door de buitengewone algemene vergadering van 22 december 1955,
bij wijziging van artikel 13 van de statuten, een inmenging betekent van een
orgaan van de vennootschap in de bevoegdheden van een ander orgaan, de
raad, welke inmenging, daar zij strijdig
is met het bestel van de naamloze vennootschap, onwettelijk is en dientengevolge nietig en zonder waarde » ; en in
haar aanvullende conclusie : << ... dat artikell3 van de statuten, dat Rene Thillaye
du Boullay met name aanwijst als statutaire directeur-generaal, nietig is ... , omdat dit beding, in zover het de titularis
van de algemene leiding met name aanwijst, strijdig is met het bestel van de
naamloze vennootschap krachtens hetwelk deze aanwijzing aan de raad van
beheer toekomt ll zodat het arrest, dat op
deze uitvoerige stelling niet heeft geantwoord, niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel 97 van de
Grondwet); tweerle onde1·rleel, de algemene
vergadering van een namnloze vennootschap weliswaar bevoegd is om in de statuten van de vennootschap de omvang te
bepalen van de bevoegdheden die de raad
van beheer aan een bestuurder overeenkomstig artikel 63 van de wetten op de
handelsvennootschappen mag toevertrouwen, maar de keus van de persoon
van deze bestuurder uitsluitend aan de
raad van beheer toekomt, welk orgaan
wettelijk belast is met het beheer van
de vennootschap, en tm·w~il de algemene
vergadering die keus niet kan doen zonder
zich, in strijd met de wet, in de bevoegdheden van de raad van beheer te mengen,
met het gevolg dat artikel 13 van de statuten van eiseres nietig is daar het Rene
Thillaye du Boullay met name aanwijst
als statutair directeur-generaal, waaruit
voortvloeit dat door te beslissen dat de
aanwijzing, bij artikel 13 der statuten,
van de directeur-generaal Rene Thillaye
duBoullay, met de bevoegdheden die hem
bij dat artikel 13 worden verleend, geen
schending oplevert van artikel 63 van de
gecoordineerde wetten op de handelsvennootschappen en dus rechtsgeldig is,
het arrest de in het middel aangeduide
bepalingen van de voornoemde gecoordineerde wetten heeft geschonden ; derrle
onrlerdeel, zelfs in de- onjuiste- onderstelling, dat de oprichters van een naamloze vennootschap bij de totstandkoming
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erva.n, in de statuten de naam van de
directeur-generaal, alsmede diens bevoegdheden kmmen bepalen, deze afwijking van het normale bestel van de naamloze vennootschap niet gedurende het
bestaan van de vem1ootschap in de statuten kon worden opgenomen, daar de algemene vergadering, zelfs met de meerderheid bij de wet voor een wijziging van de
statuten bepaald, tijdens het bestaan van
de vennootschap in de statuten geen bedingen in strijd met het normale bestel
van de naanlloze vennootschap mag opnemen en, in het onderhavige geval, eiseres is opgericht bij akte van 28 december
I9ll en artikel I3 van de statuten dat
Rene Thillaye du Boullay met name aanwijst, pas in de statuten opgenomen .is
door een op 22 december I955 tot stand
gekomen wijziging van de statuten, zodat
het arrest, dat beslist dat de aanwijzing,
bij voormeld artikel I3, van de directeurgeneraal Rene Thillaye du Boullay rechtsgeldig is, de in het middel aangeduide
bepalingen van de gecoordineerde wetten
op de handelsvennootschappen heeft geschonden :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, door te
verwijzen naar de rechterlijke beslissingen aangegeven in het rechtsgeleerd werk
dat het vermeldt, het bestreden beschikkend gedeelte grondt op de overweging
dat volgens een vaste rechtspraak de
directeur-generaal van een vennootschap
niet enkel kan worden belast met het
dagelijks beheer, maar in de statuten van
de vennootschap met name kan worden
aangewezen door rechtstreekse tussenkomst van de algemene vergadering van
de aandeelhouders die deze statuten opmaakt ; dat het arrest aldus, impliciet
maar zeker, antwoordt op het in het
middel aangevoerde verweer;
Wat het tweede en het derde onderdeel
samen betreft :
Overwegende dat artikel 55, lid 2, van
de gecoordineerde wetten op de handelsvennootschappen aan de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegdheid verleent tot benoeming van de lasthebbers die krachtens de artikelen 53, 54
en 55 van deze wetten, in rade het beheer
van de naamloze vennootschap uitoefenen; dat artikel 70, lid I, van deze wetten
aan deze vergadering de uitgebreidste
macht toekent om de handelingen die de
vennootschap aanbelangen, te verrichten
of te bekrachtigen en dat, volgens het

tweede lid van dit laatste artikel, zoals
het bij artikel 3 van de wet van 6 januari
I958 vervangen is, die vergadering, tenzij
anders is bepaa.Id, de bevoegdheid heeft
om in de statuten wijzigingen aan te
brengen, zonder evenwel een van de essentiele bestanddelen van de vem1ootschap
te mogen veranderen, behoudens hetgeen
het maatschappelijk doel aangaat, wat
hier niet het geval is ; dat ten slotte artikel 63, lid I, van dezelfde gecoordineerde
wetten bepaalt dat het dagelijks beheer
van de zaken van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap, wat dat beheer aangaat, mogen toevertrouwd worden aan bestuurders, zaakvoerders en andere agenten, al
dan niet vem1oot zijnde, wier benoeming,
ontslag en bevoegdheid bij de statuten
wordt geregeld ;
Overwegende dat nit deze wetsbepalingen voortvloeit dat de algemene vergadering van de aandeelhouders aan de
in de meest uitgebreide bevoegdheden
welke zij bezit om de handelingen betreffende de vennootschap te verrichten,
het recht ontleent om in de statuten met
name de personen aan te duiden die het
dagelijks beheer waarnemen ;
Overwegende dat, wanneer de statuten
bij de oprichting van de naanlloze vennootschap, de naam hebben aangegeven
van de beheerder aan wie de Ieiding van
deze vennootschap wordt toevertrouwd,
die algemene vergadering, zonder op het
normale bestel van de naamloze vmmootschap inbreuk te maken, tijdens het bestaan van de vennootschap in de statuten
de aanwijzing van een andere persoon
kan opnemen met de meerderheid die de
wet voorschrijft voor een wijziging van
de statuten ;
Overwegende dat het arrest erop wijst
dat tweede verweerder in zijn conclusie terecht beweert dat zijn aanwijzing
als bestuurder, bij artikel I3 van de op
22 december I955 gewijzigde statuten,
niet afwijkt van artikel 63 van de gecoordineerde wetten op de handelsvennootschappen ; dat het arrest, dat aldus
de in die conclusie uiteengezette omstandigheden van deze aanwijzing heeft overwogen, wettig heeft kmmen beslissen dat
de aanwijzing van de tweede verweerder
als directeur-generaal, bij artikel I3 van
de statuten, geldig was ;
Overwegende dat het middel in geen
van zijn onderdelen kan .worden aangenomen;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 63 van de wetten
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op de handelsvennootschappen, die gecoordineerd zijn bij koninklijk besluit van
30 november 1935 en titel IX, boek I,
van het W etboek van koophandel vormen, en van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het arrest voor recht zegt dat de
aanwijzing, bij artikel13 van de statuten,
van de directeur-generaal Re~A Thillaye
du Boullay, met de bevoegdheden die dit
artikel hem verleent, geen schending van
artikel 63 van de wetten op de handelsvennootschappen oplevert, en zulks op
grond dat « .•. in het onderhavige geval,
gelet op de gewone praktijk, evenals op
de bevoegdheden aan de raad van beheer
bij artikel 12 toegekend, artikel 13 van
de statuten van de Naamloze Vennootschap van Rothem aan de directeurgeneraal geen enkele bevoegdheid heeft
toegekend die verder reikt dan wat in
artikel 63 van boek I, titel IX, van het
vVetboek van koophandel verstaan wordt
onder dagelijks beheer ,, te1·w1jl, em·ste
onde1·deel; het arrest niet antwoordt op
het middel waarbij eiseres had doen gelden in haar hoofdconclusie « dat luidens
artikel 13 van de statuten, met name
waar bepaald wordt dat hij belast is met
de uitvoering van alle besluiten van de
raad ... , de directeur-generaal belast is
met het dagelijks beheer van de vennootschap ; dat, met toepassing van artikel 63
van de wet op de vennootschappen, de
met het dagelijks beheer van de vennootschap belaste bestuurder het wettelijk
orgaan ervan is, doch slechts binnen de
grenzen van het dagelijks beheer, dat
alleen kan worden overgedragen; dat de
verder reikende algemene overdracht van
bevoegdheid er ambtshalve kan worden
verminderd krachtens de gebiedende bepaling van artikel 63 van de wet, waarvan
de statuten niet mogen afwijken ; dat,
zoals uiteengezet, de indienstneming van
een nieuwe directeur-generaal van het
allerhoogste belang was voor de vennootschap en daardoor buiten de grenzen van
het dagelijks beheer lag, zodat Rene Thillaye du Boullay, binnen de grenzen van
zijn bevoegdheden als gemachtigde tot
het dagelijks beheer, de gedaagde in hoger
beroep Ninane niet heeft kunnen in dienst
nemen in naam van de conclusieneeinster ,, en in haar aanvullende conclusie
« dat, zelfs indien artikel 13 van de statuten de zeer ruime betekenis had die Rene
Thillaye du Boullay er wil aan hechten,
dit artikel toch slechts gevolgen kan hebben binnen de grenzen van het dagelijks
beheer, welke grenzen door het sluiten
van de bedoelde overeenkomst overschreden zijn (artikel 63 van de wet op de han-

delsvennootschappen) ,, zodat het arrest
niet regelmatig met redenen is omkleed
(schending van artikel 97 van de Grondwet) ; tweede onderdeel, een verder dan
het dagelijks beheer reikende opd.racht
van bevoegdheden aan de directeur-generaal van een naamloze vennootschap
ambtshalve tot binnen deze grenzen
wordt teruggebracht krachtens de gebiedende bepaling van het in het middel
aangeduide artikel 63, waarvan de statuten niet mogen afwijken, en derhalve,
in zover voor recht wordt gezegd dat de
aanwijzing, bij artikel13 van de statuten
van eiseres, met benoemingsbevoegdheid
die zelfs verder reikt dan het dagelijks
beheer, geen schending van artikel 63
van de wet op de handelsvennootscbappen oplevert, het arrest uitdrukkelijk
het in het middel aangeduide artikel 63
schendt; de1·de onderdeel, het arrest althans in het onzekere laat of het overweegt dat de bevoegdheden, bij artikell3
van de statuten aan de statutaire directeur-generaal verleend, binnen de grenzen
blijven van het dagelijks beheer dan wel
integendeel dat zij deze grenzen overschrijden maar verenigbaar zijn met het
in het middel aangeduide artikel 63, zodat
het arrest, ten gevolge van deze dubbelzinnigheid die het toezicht op de wettelijkheid ervan onmogelijk maakt, niet
regelmatig met redenen is omkleed
(schending van artikel 97 van de Grandwet) :
W at de drie onderdelen samen betreft :
Overwegende dat, wanneer het beslist
dat artikel 13 van de statuten van de
eisende vennootschap aan de directeur-generaal, thans tweede verweerder, geen
bevoegdheid verleend heeft die de grenzen overschrijdt van wat in artikel 63
van het eerste boek, titel IX, van het
W etboek van koophandel verstaan wordt
onder « dagelijks beheer », het arrest passend en ondubbelzinnig antwoordt op de
conclusie van eiseres ;
Overwegende dat het arrest, in strijd
met wat in het tweede onderdeel van het
middel beweerd wordt, niet voor recht
zegt dat de aanwijzing, bij artikel 13 van
de statuten van eiseres, van de directeur-generaal met benoemingsbevoegdheden « die zelfs de grenzen van het dagelijks beheer overschrijden » geen schending van het voormelde artikel 63 oplevert, maar dat deze aanwijziging, met
de aan de directeur-generaal verleende
bevoegdheden, welke, naar het arrest
vaststelt, binnen de grenzen van het
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van dit artikel oplevert ;
Dat de drie onderdelen van het middel
feitelijke grondslag missen ;
Over het vierde middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 55, inzonderheid lid 3, van de wetten op de handelsvennootschappen, die gecoordineerd
zijn bij koninklijk besluit van 30 november 1935 en titeliX, boek I, van het Wethoek van koophandel vormen, en 97 van
de Grondwet, doordat het bestreden arrest
niet passend antwoordt op het middel
waarbij eiseres in haar hoofdconclusie had
doen gelden << dat artikel 13 van de statuten ook nietig is in zover het Rene
Thillaye du Boullay als statutair directeur-generaal aanwijst, daar deze wijziging, in de statuten op 22 december 1955
aangebracht op inblazing van de belanghebbende, voornaamste aandeelhouder
van de vennootschap, als hoofddoel had
de bestendigheid van diens ambt in de
vennootschap te verzekeren en aldus de
regel te ontduiken van de herroepelijkheid ad nutum van de beheerders, welke
regel de openbare orde raakt "• en in haar
aanvullende conclusie nader had bepaald
<< dat de conclusieneemster hoofdzakelijk
beweert dat de bedoelde overeenkomst
van 24 oktober 1963, in haar naam gesloten door Thillaye du Boullay als statutair
directeur-generaal van de V ennootschap
van Rothem, de genoemde vennootschap
niet kon verbinden en zulks om de dubbele reden dat artikel 13 van de statuten
waarin Rene Thillaye du Boullay met
name aangewezen wordt als statutair
directeur-generaal, nietig is, in de eerste
plaats omdat het hoofddoel van deze
bepaling van de statuten erin bestond
de onherroepelijkheid van Rene Thillaye
dtl Boullay als beheerder te verzekeren,
met overtreding van de regel van openbare orde van de herroepelijkheid ad
nutum van de beheerders, en vervolgens
omdat deze bepaling, inzover zij de titularis van de algemene leiding met name
aanwijst, in strijd is met het wettelijk
bestel van de naamloze vennootschap,
krachtens hetwellr deze aanwijzing tot
de bevoegdheid van de raad van beheer
behoort ... "• zodat het arrest niet regelmatig met redenen is omkleed :
Overwegende dat eerste verweerder,
om te antwoorden op het in het middel
vermelde verweer van eiseres, heeft Iaten
gelden dat artikel 12 van de akte tot
oprichting van de vennootschap, die van
1911 dagtekende, aan de bij deze aide
aangewezen bestum·der de uitsluitende

keuze van het ganse personeel reeds had
toegekend evenals het bepalen van hun
bezoldigingen en lonen, en dat uit de
vergelijking van dit artikel met artikel 13
in zijn huidige redactie bleek dat de uitsluitende keuze van het ganse personeel
in werkelijkheid sedert tweeenvijftig jaar
het monopolie was van het bestuur,
waarbij aldus de nadruk gelegd wordt op
het feit dat dit de toestand was zelfs
v66r de aanwijzing van de tweede verweerder als directeur-generaal ;
Overwegende dat het arrest, dat zich
op de << gewone praktijk >> beroept, vaststelt dat de algemene vergadering van
22 december 1955 aan tweede verweerder niets meer toegekend heeft dan
wat reeds sedert 1911 aan de eerste bestuurder van de vennootschap was toegekend ; dat het aldus de bewering van de
hand wijst volgens welke die algemene
vergadering gehandeld heeft, onder invloed van de tweede verweerder, om deze
aan het gevaar van een herroeping van
zijn mandaat als beheerder te onttrekken;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt verweerders in de kosten.
18 mei 1967. Ie kamer. - Voorzittm·, H. Bayot, eerste voorzitter. Ve1•slaggevm·, Baron Richard. - Gelijkluidende conclusie, H. Depelchin, advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Simont,
Dassesse en VanRyn.
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KAMER.-

VOORZIENING

18 mei 1967.

IN

CASSATIE.

VORM. BURGERLIJKE ZAKEN.
VOORZIENING INGESTELD DOOR EEN
NAAMLOZE VENNOOTSOHAP. VENNOOTSOHAP VERTEGENWOORDIGD DOOR
HAAR RAAD VAN BEHEER. WEGLATING IN DE VOORZIENING VAN NAAM,
BEROEP EN WOONPLAATS VAN EEN BE·
HEERDER.
NIET-ONTVANKELIJK·
REID.

Is niet ontvankelijk de voo1·ziening die in
bu1·ge1'lijke zaken ingesteld w01·dt doo1·
een naamloze vennootschap vertegen-
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woo1·digd Cloor haar 1·aad van beheer en
wam·in de naam, het be1·oep en de woonplaats van een der behee1·Cle1·s niet wonlt
aanged~•id

(1).

(NAAJ\'ILOZE VENNOOTSCHAP « RAFFINERIE
NOTRE-DAME ,, T. « ASSOCIATION LIEGEOISE DES PECHEURS A LA LIGNE >>.)
ARREST.
HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 16 mei 1966 door het Hof van
beroep te Luik gewezen;
Over de grond van niet-ontvankelijkheid, door verweerster tegen de voorziening opgeworpen en hieruit afgeleid dat
het verzoekschrift tot cassatie en het
exploot van betekening ervan, welke
beide vermelden dat de eisende naamloze
vennootschap vertegenwoordigd wordt en
optreedt door haar raad van beheer, niet
als lid van de bedoelde raad Georges Tibo
aanduiden, die beheerder van eiseres
was:

Dat onder de natuurlijke personen, die
samen, volgens deze akten, de raad van
beheer van eiseres vormen, de heer Georges Tibo niet voorkomt, terwijl uit een
bijlage van het Belgisch Staatsblad van
26 januari 1966, welke door verweerster
is ingeroepen en bij de memorie van antwoord is gevoegd, blijkt dat de genoemde
persoon beheerder van de vennootschap
was en terwijl eiseres niet bewijst dat
hij het niet meer was op het ogenblik
dat de voorziening aan verweerster betekend werd, dit is op 23 september 1966;
W am·uit volgt dat de voorziening niet
ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
18 mei 1967. - 1e kamer. Voorzitte1', H. Bayot, eerste voorzitter. ~
Verslaggever, H. Valentin. - Gelijkluiilende conclusie, H. Depelchin, advocaatgeneraal. - Pleiters, HH. Van Ryn en
Fally.

Overwegende dat wanneer een naamloze vennootschap eiseres is en in rechte
door haar raad van beheer wordt vertegenwoordigd, de akte of het exploot van
rechtsingang op straffe van nietigheid de
onderscheiden namen, beroepen en woonplaatsen van de beheerders moet vermelden;
Overwegende dat de raad van beheer
van een naamloze vennootschap slechts
als college, samengesteld uit al de personen die het mandaat van beheerder
ontvangen hebben, het wettelijk orgaan
is dat bevoegdheid heeft om deze rechtspersoon te vertegenwoordigen en om
voor deze in rechte op te treden ;
Overwegende dat een naamloze vennootschap dan aileen een voorziening
door bemiddeling van haar raad van beheer geldig kan instellen wanneer in het
verzoekschrift tot cassatie en in het
exploot van betekening ervan de identiteit van elke beheerder vermeld staat ;
Overwegende dat, naar luid van het
verzoekschrift tot cassatie en van het
exploot van betekening ervan, de eisende
naamloze vennootschap verklaart door
haar raad van beheer te zijn vertegenwoordigd;

(1) Cass., 8 september 1966, supm, biz. 24

en noot 1.

1e KAMER.- 19 mei 1967.
HUUR VAN GOEDEREN.- HANDELSHUUROVEREENKOMSTEN.
HUUROVEREENKOMSTEN DIE WEGENS HET
GERING INKOMEN VAN HET ONROEREND
GOED NIET ONDERWORPEN ZIJN AAN DE
BEPALINGEN VAN DE AFDELING VAN
HET BURGERLIJK WETBOEK HOUDENDE
DE REGELS BETREFFENDE HANDELSHUUR IN HET BIJZONDER. - GERING
INKOMEN DAT NIET HOGER IS DAN HET
BEDRAG BEPAALD BIJ EEN IN l\'IINISTERRAAD OVERLEGD KONINKLIJK BESLUIT.
- KONINKLIJK BESLUIT VAN 23 DECEJ\'I:BER 1951.- KONINKLIJK BESLUIT
GEWIJZIGD BIJ DAT VAN 21 AUGUSTUS
1962.

I

Het koninlclijk besluit van 23 december
19.51, genomen ter uitvoering van aJ·tilcel 2, 4. 0 , van de afdeling van het BuJ•gerlijlc Wetboek hot•dende de 1·egelen betreffende de handelshuur in het bijzonder,
ilat betrelclcing heeft op de huren die niet
ondenv01'Pen zijn aan de bepalingen van
deze afdeling, omwille van het ge1'ing
inkomen van de in huu1· gegeven onroerende goederen, is bij het lconinlclij 7c
besluit van 21 augustus 1962 gewijzigd.

-
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(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « SOCIETE EU •
ROPEENNE DES OARBURANTS ,, T. VER·
BRUGGHE.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 14 maart 1966 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Mechelen, rechtdoende na verwijzing;
Gelet op het arrest door het H of op
11 december 1964 gewezen (1);
1

Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 2 van het Burgerlijk Wetboek, 2,
4°, en 33 van de afdeling van het Burgerlijk Wetboek houdende de regels betreffende de handelshuur in het bijzonder,
vervat in de wet van 30 april 1951, gewijzigd bij de wetten van 22 december
1951 en 29 juni 1955, en I van het koninklijk besluit van 23 december 195I
tot uitvoering van voormelde wet van
22 december 1951, laatstgenoemd besluit
gewijzigd bij de artikelen 1 en 2 van het
koninklijk besluit van 2I augustus 1962,
doo1·dat het bestreden vonnis, zonder
acht te slaan op de conclusie door eiseres
regelmatig genomen en waarbij deze deed
gelden dat « ingevolge het koninklijk
besluit van 23 december 1951, gewijzigd
bij het koninklijk besluit van 21 augustus
I962, de uitsluiting (van de bepalingen
van de wet op de handelshuurovereenkomsten) niet van toepassing is wanneer
de normale huurwaarde op I januari I958
meer dan 16.000 frank per jaar bedroeg;
dat dit zeker het geval is voor een terrein
dat in 196I verhuurd werd voor 60.000 fr.
per jaar ,, en subsidiair de rechtbank
verzocht « een deskundige aan te stollen
met opdracht de normale huurwaarde,
op 1 januari I958, van de verhuurde
grond te schatten ,, beslist « dat de overeenkomst tussen partijen ... aan de toepassing van de wet op de handelshuurovereenkomsten ontsnapt " en « dat het
tussen partijen gesloten contract geen
handelshuur is ,, om de redenen dat
« door niets bewezen is dat op 1 augustus
1939 de normale jaarlijkse humwaarde
van de gronden het minimmn kadastraal
inkomen van 3.500 frank met rneer dan
500 frank overschreed; dat overigens,
gezien de ligging, de aard, de configuratie
en de oppervlakte van de besproken gronden, het met zek:erheid vaststaat dat de

(1) Bttll. en PAsrc., 1965, I, 366.

normale jaarlijkse huurwaarde ervan de
3.500 frank zelfs niet bereik:te en de door
appellante (thans eiseres) gevraagde onderzoeksmaatregel als niet terzak:e dienend moet worden afgewezen ,, te1'1vijl
artik:el 1 van het koninklijk besluit van
23 december 195I tot uitvoering van
voormeld artikel 2, 4°, zoals dit besluit
werd gewijzigd bij de artikelen 1 en 2 van
het k:oninklijk besluit van 21 augustus
1962, hetwelk het vonnis had moeten toepassen, bepaalt : « § 1. Vallen buiten de
toepassing van de bepalingen van afdeling !Ibis van het hoofdstuk II van
boek III, titel VIII, van het Burgerlijk
W etboek, de handelshuurovereenkomsten
betreffende de onroerende goederen die,
geheel of gedeeltelijk, in huur gegeven
zijn en waarvan het kadastraal inkomen
niet hoger is dan ... , 14.000 frank zo ze
gelegen zijn in een gemeente van de agglomeraties Antwerpen, Brussel, Charleroi,
Gent of Luik, zoals die bepaald zijn in
lid 2 van artikel 2 van de wet van 20 december 1950, houdende uitzonderingsbepalingen inzake huishuur.- § 2. Ze vallen
er evenwel niet buiten zo de normale jaarlijkse huurwaarde op 1 januari 1958 met
meer dan 2.000 frank het in§ 1 bepaalde
bedrag overtrof ... Was het goed op 1 januari 1958 niet verhuurd of was het verhuurd onder uitzonderlijke voorwaarden,
dan wordt de normale huurwaarde ervan,
op die datum, door de rechter bepaald " :
Overwegende dat artikel 2, 4°, van
de afdeling van het Burgerlijk vVetboek;,
betreffende de regels eigen aan de handelshuurovereenkomsten stelt dat de
bepalingen van die afdeling niet van toepassing zijn op de huur van onroerende
goederen met een gering inkomen, dat
niet hoger is dan het bedrag bepaald bij
een in de ministerraad overlegd koninklijk besluit, noch op de huur van gedeelten van zodanige onroerende goederen;
Overwegende dat v66r de wijziging
ingevoerd bij hot koninklijk besluit van
21 augustus 1962, buiten de toepassing
van de regels betreffende de handelshuur
vielen, overeenk:omstig artikel 1, § 1-4,
van het k:oninklijk besluit van 23 december 1951, de handelshuurovereenkomsten
betreffende de onroerende goederen die,
geheel of gedeeltelijk, in huur gegeven
waren en waarvan, wanneer het ging om.
goederen die, zoals bier het geval is, gelegen waren in een gemeente van de agglomeratie Antwerpen, het kadastraal inkomen niet hoger was dan 3.500 frank; dat
echter, krachtens § 2, ze er evenwel niet
buiten vielen zo de normale jaarlijkse
huurwaarde op 1 augustus 1939 het in
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§ 1 bepaalde bedrag met meer dan 500 fr.
overtrof;
Overwegende dat sedert het in werking treden van het koninldijk besluit van
21 augustus 1962, evengemelde getallen
gewijzigd zijn zodat, in de gemeenten van
de agglomeratie Antwerpen, buiten het
toepassingsveld van de regels betreffende
de handelshuur vallen de onroerende goederen waarvan het kadastraal inkomen
niet hager is dan 14.000 frank en ze er
evenwel niet buiten vallen zo de normale
jaarlijkse huurwaarde op 1 januari 1958
bedoeld bedrag van 14.000 frank met
meer dan 2.000 frank overtrof;
Overwegende dat eiseres aanvoerde
dat, wijl het onroerend goed in 1961 verhuurd werd tegen 60.000 frank per jaar,
de normale hmu·waarde op 1 januari 1958
meer dan 16.000 frank per jaar bedroeg
en dat zij subsidiair concludeerde tot het
aanstellen van een desknndige om de
normale huurwaarde op 1 januari 1958
te doen schatten ;
Overwegende dat het vonnis constateert dat volgens een kadastraal uittreksel van 22 januari 1965 het gezamenlijk
kadastraal inkomen van de betrokken
percelen 120 frank is; dat het vervolgens
erop wijst dat door niets bewezen is dat,
op 1 augustus 1939, de normale jaarlijkse
huurwaarde het minimum kadastraal inkomen van 3.500 frank met meer dan
500 frank overtrof; dat het, ten slotte,
beslist dat, gelet op de Egging, de aard,
de configuratie en de oppervlakte van
die gronden, de normale jaarlijkse huurwaarde ervan de 3.500 frank zelfs niet
bereikt, zodat de door eiseres gevraagde
onderzoeksmaatregel als niet ter zake
dienend moet afgewezen worden ;
Overwegende dat uit die beschouwingen, die enkel naar de criteria van het
koninklijk besluit van 23 december 1951
verwijzen, blijkt dat de rechter geen
acht geslagen heeft op de wijzigingen
aan dat koninklijk besluit gebracht door
dat van 21 augustus 1962;
Ovel'wegende dienvolgens dat de beslissing, welke op criteTia stennt die niet
1ueel' van toepassing waren, niet wettelijk gerechtvaaTdigd is ;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vmmis ; beveelt dat van dit anest
melding zal gemaakt worden op de kant
van de vernietigde beslissing ; verool'deelt
verweeTder in de kosten ; veTwijst de
zaak naar de Rechtbank van eel'ste aanleg te Turnhout.
CASSATIE,

1967. -

36

19 mei 1967. 1 8 kamer. Voo?·zitter, H. Belpaire, Taadsheer waarnemend
voorzitter.- Verslaggever, H. Neveu.Gelijkluidende conclusie, H. Depelchin,
advocaat-generaal. - Pleite1·s, HH. Ansiaux en Van Leynseele.
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19 mei 1967.

VERZEKERINGEN. VERZEKERING
INZAKE VERGOEDING VAN DE SCHADE
VOORTSPRUITENDE UIT DE ARBEIDSONGEVALLEN. POLIS WAARIN BEDONGEN WORDT DAT DE VERZWIJGING DIE
DE OIJFERS WAAROP DE PREMIE IS VERSOHULDIGD KAN WIJZIGEN VOOR DE
VERZEKERDE HET VERLIES VAN AL ZIJN
REOHTEN MEDEBRENGT. ARREST
WAARBIJ BESLIST WORDT DAT DE ALDUS
BEDOELDE VERZWIJGING ENKEL VOORTVLOEIT UIT EEN GEWILD VERZUIJI'L UITLEGGING GEGROND OP HET GEHEEL
VAN HET BEDING EN DE WIL VAN DE
PARTIJEN. GEEN SOHENDING VAN
DE BEWIJSKRAOHT VAN DE VERZEKERINGSPOLIS.

Schendt de bewijsk?-acht niet van een verzekeringspolis inzake ve1·goeding van de
schade voo1·tspruitende ttit a?·beidsongevallen waw·bij wonlt bedongen clat cle
ve1·zwij ging die cle cijfm·s waarop de
premie ve~·schttldigd is kan wijzigen voo1·
cle verzelce~·de het veTlies van al zijn
?'echten rnedeb1·engt, het an·est clat, gegroncl op het geheel van het becling en op
cle wil van de pa?'tijen, beslist dat de
alclus becloelcle ve1·zwij ging enkel clie is
wellce voo1·tvloeit ttit een gewilcl ve?'zuirn (1).
(NAAlliLOZE VENNOOTSOHAP « DE NOORDSTAR EN BOERHAVE ll, T. ENGLEBERT.)

ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 7 maart 1966 gewezen door het
Hof van beroep te Gent ;
(1) Omtrent de betekenis van het woord
« verzwijging » dat voorkomt in artikel 9 van

de wet van 11 juni 1874, raadplege men cass.,
28 januari 1965 (Bttll. en PAsrc., 1965, I, 528)
en noot.

-
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Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1131, 1134, 1319
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek,
cloonlat het bestreden arrest de vordering,
door eiseres op grand van de artikelen 5,
2°, en 3 van de verzekeringspolis tegen
verweerder ingesteld tot terugbetali:ng
van 53.602 frank, verwerpt om de reden
dat « een beding van een verzekeringspolis waarbij een verval van rechten van
de verzekerde wordt bepaald, op restrictieve wijze moet worden gei:nterpreteerd :
« .. . dat de term « verzwijgen " in het
bedoeld artikel 5, 2°, gebruikt, synoniem
is van « verbergen " ( JiV oonlenboek V e1'sch~te1'en),
in het Frans <<reticence"
(BELLEFROID, Dictionnai1·e j1'anr;ais-nee1'lcmclais cles te1'mes j~wicliques); dat (( reticence " bepaald wordt : << suppression
ou om.ission volontaire d'une chose qu'on
devait dire" (Litt?·e et Bemtjean), of nog :
<< dissimulation par une personne d'cm.
fait qu'elle a l'obligation de reveler ))
(HENRI 0APITANT,
Dictionnai1·e ju1·icliq~•e); dat dus de verzwijging het gewild
verzuim is een feit te doen kennen dat
men 1:noest veropenbaren ; .. . dat waar
ge1ntimeerde (thans verweerder) zich niet
schuldig maakte aan het opzettelijk verbergen aan appellante (thans eiseres)
van de aan de tijdelijke werklieden
uitbetaalde lonen, het artikel 5, 2°, van
de algemene voorwaarden der polis,
waarop de eis uitsluitend stecmt, ter zake
geen toepassing vindt " ; en bovendien
om de reden dat de gevolgen van de overeenlwmst al te onbillijk zijn opdat ze
zouden kunnen aanvaard worden als beantwoordend aan de wil van de partijen
en on1.dat ze niet stroken met de goede
trouw en het maar gaat 01:n een minieme
vergissing en dat een dergelijke interpretatie een werkelijk misbruik van de
onwetendheid en van de onachtzaamheid
van de verzekerde zou uitmaken, tm·wijl :
1° het tussen partijen gesloten beding,
zijnde artikel 5, 2°, van de polis, zoals
het nog uitdrukkelijk in de conclusie van
eiseres voor de rechter in hager beroep
werd aangehaald, luidt : << ellce verzwijging of valse verklaring welke van die
aard is dat zij cijfers, waarop de premie
verschuldigd is, kan wijzigen heeft,
krachtens artikel 3, tot gevolg het verlies
van alle rechten door deze polis aan de
verzekerde verleend ,, en deze verzwijging zowel verzuimen omvat die gewild
zijn als verzuimen die niet gewild zijn,
zodat het arrest, door te beslissen dat de
term « verzwijgen " in deze clausule enkel
sloeg op gewilde verzuimen, de draagkracht ervan miskend heeft (schending

van de artikelen 1319 en 1322 van het
Burgerlijk W etboek) ; 2° het feit dat de
stelling van eiseres gevolgen zou hebben
die al te onbillijk zijn opdat ze aan de wil
van de partijen zouden kunnen beantwoorden en opdat ze zouden stroken 1:net
de goede trouw en dat die stelling een
werkelijk misbruik van de onwetendheid
van verweerder zou uitmaken, geen afbreuk doet aan de miskenning van de
bewijskracht van de overeenkomst, zoals
hierboven bepaald, en evenmin verhi:ndert dat de overeenkomst wettig was
aangegaan en derhalve tot wet strekte
voor de partijen en diende toegepast te
worden (schending van alle in het middel
ingeroepen wetsbepalingen) :
Overwegende dat uit de overgelegde
procesakten blijkt dat verweerder met
eiseres een overeenkomst van verzekering
tegen arbeidsongevallen gesloten heeft,
luidens welke « elke verzwijging of valse
verklaring welke van die aard is dat zij
cijfers, waarop de premie verschuldigd
is, kan wijzigen, het verlies ... tot gevolg
heeft van alle rechten door deze polis
aan de verzekerde verleend ... ,, en luidens welke, ingevolge dit rechtsverval,
«de verzekerde gehouden is tot terugbetali:ng van alle door de maatschappij
uitbetaalde vergoedingen " terwijl « de
betaalde premien aan de maatschappij
verworven blijven als overeengekomen
schadeloosstelling " ;
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat verweerder een agent van eiseres
belastte met het opmaken van de voor
haar bestemde opgave van de lonen,
dat de opgaven met betrekking tot 1959
en 1961 onvolledig waren vermits daarin
geen melding gemaakt werd van de lonen
van telkens een tijdelijke werlmemer, dat
deze weglating in februari 1963 werd
ontdekt en dat de verschuldigde aanvullende premien aan eiseres betaald werden·
D~t het arrest beslist dat de term« verzwijgi:ng " enkel bedoelt « het gewild verzuim " een feit te doen kennen dat moest
aangegeven worden en dat bovenvermeld
bedi:ng van de verzekeringsovereenkomst
geen toepassing vindt, daar verweerder
zich niet schuldig maakte aan het opzet•
telijk verbergen aan eiseres van de aan
de tijdelijke werknemers uitbetaalde
lonen;
Overwegende dat zo in artikel 9 van
de wet van 11 jcmi 1874 houdende de
titels X en XI, boek I, van het W etboek
van koophandel, het woord « verzwijging '' zowel het verzuimen omvat dat ge-
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wild is als dat wat niet gewild is, daaruit
niet noodzakelijk volgt dat dit woord
dezelfde zin en dezelfde draagwijdte heeft
in het beding van een verzekeringsovereenkomst waarbij bepaald wordt, niet
dat in geval van verzwijging de verzekering nietig is, maar dat de verzekerde
zijn rechten verliest zonder dat aangestipt wordt, zoals in artikel 10 van de
wet van l l juni 1874, voor het geval van
gehele of gedeeltelijke vernietiging van
de verzekeringsovereenkomst, dat de verzekeraar de premie moet teruggeven indien de verzekerde te goeder tronw gehandeld heeft;
Overwegende dat het arrest, na erop
gewezen te hebben dat een beding waarbij een verval van rechten van de verzekerde wordt bepaald, op restrictieve
wijze moet worden ge'interpreteerd, en
na vastgesteld te hebben dat niet kan
aanvaard worden dat de stelling van
eiseres gevolgen zou hebben die niet aan
de wil van de partijen bij het sluiten van
het contract beantwoorden, zonder ntiskenning van de bewijskracht van bedoeld beding heeft kumten beslissen dat
de term << verzwijgen" in artikel 5, 2°,
van de polis gebruikt, enkel het gewild
verzuimen bedoelt ;
Overwegende dat de andere door het
middel becritiseerde overwegingen van
het arrest overtollig zijn ;
Dat het middel derhalve niet kan aangenomen worden ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
19 mei 1967. - 1 8 kamer. - Yoorzitte1', H. Belpaire, raadsheer waarnemend
voorzitter.- Yerslaggeve1·, H. Rutsaert.
- Gelijlcluidende conchtsie, H. Depelchin,
advocaat-generaal. Pleite1·, H. Van
Ryn.
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19 mei 1967.

HUUR VAN WERK. HUUR VAN
ARBEID.
ARBEIDSOVEREENKOMST
VOOR BEDIENDEN.- CONTRACT OPGESTELD EN GETEKEND NA DE INDIENSTTREDING VAN DE BEDIENDE.- RECHTER DIE UIT DEZE ENKELE OMSTANDIGHEID AFLEIDT DAT DE OVEREENKOJVIST
NIET DIE IS WELKE RET GESCHRIFT
V ASTSTELT. ONWETTELIJKHEID.

Uit de enlcele omstandigheid dat een a1'beidsove?'eenlcomst voor bedienden doo1•
de pa1·tijen opgesteld en getelcend is na

de datum waa1·op de bediende is in
dienst get1'eden, Jean de rechter niet wettelijlc afleiden dat de doo1' cle pa1'tijen
gesloten ove1·eenlcomst niet die is wellce
doo1· het gescMijt w01·dt vastgesteld.
(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
PHONE MANUFACTURING
T. DIRICKX.)

<<

BELL TELECOMPANY ll,

ARREST.

RET HOF ; - Gelet op de bestreden
sententie, op 15 maart 1966 gewezen door
de Werkrechtersraad van beroep te Antwerpen, kamer voor bedienden ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 5 en 15 van de wetten op het bediendencontract, gecoordineerd bij koninldijk besluit van 20 juli
1955, 1, 1134, 1315, 1319, 1320 en 1322
tot 1333 van het Bnrgerlijk Wetboek en,
voor zoveel a.ls nodig, 97 van de Grandwet, doonlat de bestreden sententie de
vordering van verweerder gegrond verklaart en eiseres veroordeelt tot het betalen van een saldo van schadevergoeding,
groat 198.000 frank, wegens contractbrenk en tot afgifte van de wettelijke
documenten op basis van deze som, 1net
de gerechtelijke interesten en de kosten
van beide aanleggen, op grand van de
overweging << dat ... vereist is dat wanneer
een schriftelijk contract wordt opgemaakt, dit contract zou opgesteld zijn
en door de partijen ondertekend v66r
de indiensttreding ; dat hier terzake blijkt
dat de bediendenovereenkomst gedateerd
werd 4 januari 1962 wanneer de datum
van indiensttreding vastgesteld werd zoniet op 1 januari dan tach op 2 januari
1962; dat aldus op het ogenblik van de
ondertekening van het contract beroeper
(thans verweerder) minstens twee dagen
in dienst was en beroepene niet gerechtigd was om hem een bediendencontract
op te dringen anders luidende dan het
contract opgemaakt v66r de indiensttreding ; dat, nu van dit contract geen
geschrift bestaat, er voor recht dient
gezegd te worden dat de beroeper aangeworven is geworden zonder schriftelijk
contract en dat, meer bepaaldelijk wat
de opzeggingstermijnen betreft, bij toepassing van artikel15, 2°, bij gebrek aan
andersluidende overeenkomst dient gezegd te worden dat in dit geval de opzeggingsvergoeding door de rechter had
dienen bepaald te worden "• terw~jl, ee1•ste
onde?"deel, geen enkele wetsbepaling verbiedt dat een onderhandse akte, die de
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vaststelling inhoudt van een tussen de
partijen bestaande overeenkomst, door
hen na het tot stand komen van die
overeenkomst zou worden opgesteld en
ondertekend, zodat de sententie de in
het micldel aangeduide bepalingen met
inbegrip van de artikelen 1315, 1319,
1320 van het Burgerlijk Wetboek en
97 van de Grondwet heeft geschonclen
door in algemene termen te beslissen
dat, wanneer een schriftelijk contract
worclt opgemaakt, dit contract, om
een geldig bestaan te hebben, opgesteld
moet zijn en door de partijen ondertekend ; tweede ondenleel, het geschrift, gedateerd 4 januari 1962, ingevolge zijn
inhoud zelf, en namelijk de erin voorkomende datum van indiensttreding, het
inst1·umentum blijkt te zijn van het tussen
partijen op een vroegere datum reeds bestaand negotium, zodat de sententie, door
te beslissen dat van dit negotium geen
geschrift bestaat en dat het geschrift van
4 januari 1962 een andere overeenkomst
concretiseert, de bewijskracht van gezegd
geschrift en dus de in het middel aangeduide wetsbepalingen, inzonderheid de
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk W etboek, heeft geschonden :
Overwegende dat de sententie verschillende veroordelingen ten laste van
eiseres wegens contractbreuk, waaronder
de veroordeling tot betaling van een
saldo van een schadevergoeding uitspreekt, op grand van de beschouwingen
dat deze opzeggingsvergoeding in de zaak
door de rechter client bepaald te worden,
aangezien het tussen partijen gesloten
schriftelijk contract niet in aanmerking
kan genomen worden on1dat, wanneer
een bediendencontract wordt opgemaakt,
dit contract v66r de indiensttreding moet
opgesteld en door de partijen ondertekend worden, dat ten deze het bediendencontract van 4 januari 1962 dagtekent
wanneer de datum va~1 indiensttreding
zoniet op 1 januari da~ toch op 2 januari
1962 vastgesteld werd en eiseres niet
gerechtigd was verweerder een ander
contract op te dringen dan het contract
v66r de indiensttreding opgemaakt, zodat
in rechte moet gezegd worden dat laatstge~loemde zonder contract werd aangeworven;
Overwegende dat, bij het ontstaan van
een overeenkomst, de wilsuiting van de
partijen steeds aan het opmaken van het
schriftelijk bewijs daarvan voorafgaat;
dat een geschrift bijgevolg geenszins
zijn bewijskracht verliest door de enkele
omstandigheid dat het slechts na het

sluiten van het akkoord tussen de partijen werd opgemaakt;
Overwegende dat in het onderhavige
geval het geschrift, dat van 4 januari
1962 dagtekent, vermeldt dat eiseres
vanaf 1 januari 1962 verweerder in dienst
neemt ; dat uit het enkel feit dat de datum van ondertekening van het contract
een latere datum is dan die van de indiensttreding van verweerder, de rechter
niet heeft kcrnnen a:fleiden, zonder de
bewijskracht van dat contract te miskemlen, dat de werkelijk tussen partijen
aangegane overeenkomst anders zou luiden dan in het geschrift is vermeld ;
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.
19 mei 1967. - 1e kamer. - Voo1'zitter, H. Belpaire, raadsheer waarnemend
voorzitter.- Verslaggeve1·, H. Rutsaert.
- Gelijkluidende conclusie, H. Depelchin,
advocaat-generaal. Pleiter, H. Van
Ryn.

2e KAMER.- 22 rnei 1967.

1° VERZEKERINGEN.- VERPLIOHTE
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN. - EXCEPTIES
DIE DOOR DE VERZEKERAAR AAN DE
BENADEELDE PERSOON NIET KUNNEN
WORDEN TEGENGEWORPEN.- BEGRIP.
20 VERZEKERINGEN.- VERPLIOHTE
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INzAKE JYIOTORRIJTUIGEN.
ErGEN
RECHT VAN DE BENADEELDE PERSOON
TEGEN DE VERZEKERAAR. VOORWAARDE. - GEVOLGEN WAT BETREFT
DE RECHTSTREEKSE VORDERING VAN DE
BENADEELDE PERSOON TEGEN DE VERZEKERAAR.
1o De excepties voortvloeiende uit het vM'-

zelceringscont1'act die naar luid van artikel 11 van de wet van 1 juli 1956 bet?·effende de verplichte aansprakelijkheidsvM'Zeke1'ing inzake moton·ijtuigen
doo1• de verzeke1·aa1• aan de benadeelde
persoon niet mogen wo1·den tegengewo1'pen zijn excepties die door de ve1·zekeraar
kunnen wo1·den ontleend aan een bestaand cont1·act om zich van zijn ve1'plichtingen tegenove1· de ve1·zelce1·de te

bevrijclen, en niet clie welke het bestaan
zelf van het contract, cle clmagwijclte
e;·van of de clelclcing van het ;·isico tot
voorwe;·p hebben (1).
2° Aangezien het pe;·soonlijlc ;·echt tegen
de verzekeraa;• van de bu;·ge;·;·echtelijke
aanspmlcelij lcheid inzalce moto;·;·ijtuigen,
door artilcel 6 van de wet van 1 juli 1956
ingevoeTcl ten voordele van cle benacleelde
pe;·soon, afhanlcelijk is van het bestaan
van een ve;·zelcering, mag de ve;·zelce;·aa;·,
tegen wie cle benacleelcle pe;·soon een
;·echtst;·eelcse vo;·de;·ing instelt, hem tegenwe;·pen clat het cont;·act waa;•op hij zijn
vonle;·ing gronclt het litigieuze ;·isico niet
delct (2). (Wet van 1 juli 1956, art. 9
en 11.)
(NAAJ\!ILOZE
VENNOOTSCHAP
« UNIVER·
SUM n, T. CLAUS EN LITISCONSORTEN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 16 jcmi 1965 door het Hof van
beroep te Gent gewezen ;
I. In zover de voorziening gericht is
tegen Elisabeth Claus, weduwe Mi:iller,
het Mutt1aliteitsverbond « Steunt Elkander " en Adelin-Charles De Sloovere :
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen ll01, ll08,
ll26, ll34, ll35, ll65, 1315, 1319, 1320,
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 1,
lid 1, 25, 26, 27, 3°, van de wet van II jcmi
1874 op de verzekeringen in het algemeen,
2, § 1, 3, 6, 9 en ll van de wet van 1 juli
1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, en 97 van de Grondwet, cloo;·clat,
vaststaande : A) dat beklaagde Van
Kerschaver, garagist-hersteller, aileen
aansprakelijk was voor de schade die hij
toegebracht heeft aan de partijen Claus,
weduwe Muller (zowel voor haarzelf als
voor
haar
minderjarige kinderen),
« Ste1.mt Elkander " (gesubrogeerd in de
rechten van De Couvreur en van Van
den Abeele) en De Sloovere bij het besturen van een vrachtwagen 1net aanhangwagen, toebehorende aan De Sloovere, zijn klient; B) dat Van Kerschaver,
(1) Raaclpi. vVAUTIER, L'assumnce mdo;nobile obligatoi;·e, biz, 95 ; 0ASSART, BODSON
en PARDON, L'assu;·ance automobile obligatoi;·e de ;·esponsa.bilit6 civile, biz. 163 en voig.;
raadpl. cass., 28 januari 1966 (Bull. en PAsrc.,
1966, I, 682).
(2) Raaclpi. cass., 18 januari en 15 mei 1962

overe:r:Iwmstig de wet van 1 juli 1956,
het nswo van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid wegens schade veroorzaakt
door een personenwagen Mercedes en een
takelwagen Chevrolet, aileen als depanneuse gebruikt, door eiseres met de polis ll U 19887 had laten 'verzekeren ·
C) dat artikel 2 van de bijzondere voor:
waarden van die polis, betreffende de
onderscheiden gevallen van kosteloze
uitbreiding der waarborgen, inzake het
geval van « bestcu·en van een ander dan
het omschreven voertuig ,, nader verklaarde : « 1° De dekking van dit contract
strekt zich u.i~ ": tot de burgerlijke
verantwoordehJkhmd van de verzekeringsnemer . . . als bestuurder . . . : b) van
elk aan derden toebehorende motorrij.
tuig, dat hij toevallig zou besturen zelfs
terwij~ ~et omschreven motorrijt~ig in
gebrmk 1s. In geval van toepassing van
de bepalingen van dit artikel, wordt het
in de bovengemelde voorwaarden gebruikte motorrijtuig met het omschreven
motorrijtuig gelijkgesteld ; 2° Deze uitbreiding van de dekking wordt als volgt
bererkt : ... b) De onder Jo, b, van dit
art1kel voorziene uitbreiding van de dekking is niet toepasselijk wanneer het omschreven motorrijtuig bestemd is voor
het vervoer van personen tegen betaling,
wanneer het hoofdzakelijk voor het vervoer van goederen is uitgerust, of wanneer het toebehoort aan een bedrijf dat
tot doel lweft de constructie, de handel
de verhuring, de herstelling of de stalling
van motorrijtuigen ; 3° Deze uitbreiding
van de dekking is slechts aanvullend.
Di~nvolgens heeft zij geen uitwerking :
a) m de mate dat de persoon, die schade
heeft geleden, daarvan werkelijk vergoeding kan bekomen op grond van een lopend COJ?:trac~, dat de burgerlijke verantwoordehJkhmd dekt, waartoe het gelijkgestelde motorrijtuig aanleiding geeft ll ;
D) dat De Sloovere, overeenkomstig
de artikelen 2 en 3 van die evenbedoelde
wet, bij de naamloze vennootschap De
Noordstar en Boerhave een polis afgesloten had tot dekking van zijn burgerrechtelijke aansprakelijkheid en die van
iedere houder en iedere bestuurder van
de vrachtwagen met aanhangwagen,
waarvan hij eigenaar was ; E) dat de
veroordeling van Van Kerschaver tot
schadevergoeding jegens Claus, in haar

(Bttll. en PASIC., 1962, I, 578 en 1141); 15 juni
1965 (ibid., 1965, I, 1118); 26 november 1965
(ibid., 1966, I, 408); 10 oktober 1966 en 3 mei
1967, supra, biz. 179 en 1073.
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naam en qualitate qua, voor de verzekeraar Noordstar en Boerhave bindend
verklaard was en dat laatstgenoemde
in tott~m of/en hoofdelijk met beklaagde tot de schadeloosstelling van
de schade van « Steunt Elkander ll en van
De Sloovere veroordeeld was, -- het
bestreden arrest desniettemin de n:J.iddelen, welke eiseres regelmatig uit het gebrek aan dekking van het risico afgeleid
had, afgewezen heeft en de door de b-m·gerlijke partij Claus ingestelde vordering
tot tussenkomst en tot gemeenverklaring
van het vonnis en de burgerlijke vorderingen van « Steunt Elkander ll en van
De Sloovere ingewilligd heeft, om de
redenen, zowel eigen als van de eerste
rechter overgenomen, dat evengemeld
artikel 2 der bijzondere voorwaarden van
de polis de verleende dekking uitstrekte
tot de burgerlijke aansprakelijkheid van
de verzekeringsnemer als bestuurder van
een voertuig dat hij toevallig zou besturen, zelfs zo de bij de polis omschreven
voertuigen terzelfdertijd in gebruik mochten zijn, em·ste oncle1·cleel, tm·wijl de drie
paragrafen van clausule 2 van de bijzondere voorwaarden van de polis van
eiseres een enkel en ondeelbaar geheel
vonnen, bevattende de omschrijving van
het risico door gelijkschakeling van het
voertuig van een derde met de beschreven
voertuigen; dat zo de strikte voorwaarden, welke noodzakelijk restrictief dienen
gelnterpreteerd te worden, voor die gelijkschakeling niet verenigd zijn, zoals het
ten deze het geval was, wat blijkt uit
de feitelijke vaststellingen van de rechter, bijzonder wat betreft de beroepshoedanigheid van de verzekeringsnemer
en het bestaan van een lopend contract
(dat van de eigenaar van de vrachtwagen) tot werkelijke dekking van de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van
de dader van de schade, er tot de afwezigheid van de dekking van het risico, dit
wil zeggen tot de niet-verzekering en
dus tot het niet bestaan in hoofde
van de benadeelde partijen van een
eigen recht tegen de verzekeraar, moet
besloten worden ; zodat, door uit een
onvoldoende en verkeerde analyse van
het verzekeringscontract van eiseres n:1et
Van Kerschaver het bestaan van een
eigen recht van de benadeelde partijen
tegen de verzekeraar af te leiden, en door
hun rechtstreeks tegen deze laatste ingeleide vordering te aanvaarden, hetzij
door de gemeenverklaring van het arrest,
gevorderd door Claus, hetzij door de
bedragen toe te kennen, gevorderd door
<< Steunt Elkander )) en De Sloovere, het

arrest aan de overeenkomst tussen partijen een voorwerp heeft gegeven dat ze
niet bezit (schending van de artikelen 1101, ll08, ll26, 1134, 1135 en 1315
van het Burgerlijk Wetboek, 1, lid 1,
25, 26 en 27, 3°, van de wet van ll juni
1874, 2, § 1, en 3 van de wet van 1 juli
1956) en een met haar term.en onverenigbare uitleg (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek), en aan de benadeelde partijen
rechten erkend heeft die de wet htm
terzake niet gaf (schending van de artikelen 1165 van het Burgerlijk Wetboek,
6 en 9 van de wet van 1 juli 1956);
tweecle onclercleel, tenoijl artikel 11 van de
wet van 1 juli 1956, dat bepaalt dat geen
niebigheid, exceptie of verval, voortvloeiende uit de wet of het contract,
door de verzekeraar aan de benadeelde
partij mag worden tegengeworpen, van
toepassing is in geval van schorsing van
de waarborg tegenover de verzekerde,
1naar zonder voorwerp is wanneer van
de verzekeraar geen waarborg kan worden geeist door de verzekerde vermits
de verzekeraar geen contract heeft gesloten betreffende het risico, zodat, door
bij middel van een toepassing van artikel 11 van de wet zijn weigering te rechtvaardigen van een onderzoek van de
paragTafen 2 en 3 van de bepaling 2 van
de bijzond.ere voorwaarden van de polis,
of de niettegenstelbaarheid door eiseres
aan de benadeelde partijen van de uitsluitingen of beperkingen die deze bepalingen bevatten in verband met de uitbreiding van de waarborg bedoeld in
paragraaf 1 van deze clausule, het arrest
de afwezigheid van dekking, voorgehouden in de conclusie van eiseres, verwart
met de afwezigheid van waarborg bedoeld door hogervermelde wettekst, een
verkeerde toepassing 1naakt van deze
bepaling (schending van artikel 11 en,
voor zoveel nodig, van de artikelen 6
en 9 van de wet van 1 juli 1956), en
de bewijsluacht van gezegde conclusie
en van het contract miskent (schending
van de artikelen 1319, 1320, 1322 van
het Burgerlijk Wetboek) evenals de bindende kracht van de polis (schending van
artikel 1134 van het Burgerlijk vVetboek) ; clercle ondenleel, tenoijl de reden
van het beroepen vonnis, gesteld dat zij
door het arrest overgenmnen wordt, dat
de beperking door paragraaf 3 van voormelde clausule van de uitbreiding van
het in paragraaf 1 gereleveerde risico
« geen volstrekte uitsluiting betekent van
de dekking ll op grond waarvan de gemeenverklaring en de veroordelingen
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worden gesteund, de juiste draagwijdte
van die bepaling van de polis en derhalve
de bindende kracht van het contract
miskent (schending van artikel 1134 van
het Burgerlijk Wetboek) evenals de bewijskracht van die akte (schending van
de artikelen 1319, 1320, 1322 van het
Burgerlijk Wetboek); tenvijl volgens het
opzet van clausule 2, de paragraaf 3 eventueel alleen kon aangehaald worden na
de vaststelling van het gebrek aan een
der in paragraaf 2 van die tekst bedoelde
uitsluitingsoorzaken (schending van artikel 97 van de Grondwet), en te1·wijl, gelet
op de vaststellingen en de beslissing van
de rechter betreffende de rechten van
de benadeelde partijen ten overstaan van
de verzekeraar " N oordstar en Boerhave ,,
de dekking van het risico door de eiseres
in alle geval ten deze uitgesloten was en
de benadeelde partijen dienvolgens zonder recht waren tege:nover haar (schendir.ig van de artikelen 2, § 1, 3, 6 en 9
van de wet van 1 juli 1956) :
Overwegende dat uit de vaststellingen
van het bestreden arrest blijkt dat De
Sloovere zijn kamion met aanhangwagen
aan de garagehouder Van Kerschaver
toevertrouwd had om herstellingen eraan
uit te voeren ; dat, wanneer Van Kerschaver de herstelde kamion naar zijn
eigenaar terugvoerde, hij een ongeval
veroorzaakte waarvoor hij uitsluitencl
aansprakelijk wercl gestelcl; dat de verzekeringsovereenkomst, welke tussen De
Sloovere en de naamloze vennootschap
«De Noorclstar en Boerhave" werd aangegaan, uitdrukkelijk bepaalt dat de burgerlijke aansprakelijkheicl van ieclere
bestuurder van bet verzekerd voertuig
geclekt zal zijn, zoclat Van Kerschaver
als een normaal en toegelaten bestuurcler
van de karnion dient te worden beschouwd, overeenkomstig de bepaling
van artikel 3 van de wet van 1 juli 1956 ;
dat geen andere persoon in de plaats van
De Sloovere de verplichte verzekering
met betrekking tot de kamion op zich
genomen had, zodat de uitzondering
bedoeld bij artikel 2, § 1, van evengemelde wet ten deze geen rol speelt ;
Overwegende dat het arrest tevens
vaststelt dat Van Kerschaver zijnerzijds
een verzekeringsovereenkomst met de
naarrtloze vennootschap Universu1n aangegaan heeft, eveneens op basis van gezegde wet, met betrekking tot een personenwagen Mercedes en een takelwagen
Chevrolet, en dat onder ntm-:tmer 2 van
de bijzondere voorwaarden van de polis
bepaald wordt dat de dekking zich uitstrekt tot de burgerlijke aansprakelijk-

heid van de verzekeringnemer als bestuurder van elk aan derden toebehorend
motorrijtuig dat hij toevallig zou besturen, zelfs terwijl de in de polis omschreven voertuigen in gebruik zijn, en clat
in dat geval het gebruikte motorrijtuig
met het in de overeenkomst omschreven
motorrijtuig gelijkgesteld worclt ;
Dat evenwel nummer 2, 2°, van bedoelde bijzondere voorwaarden deze uitbreiding van de dekking niet toepasselijk
verklaart onder meer wanneer het aan
derden toebehorend motorrijtuig " hoofdzakelijk voor het vervoer van goederen
is uitgerust ,, terwijl nummer 2, 3°, eraan
toevoegt dat de uitbreiding van de dekking slechts aanvullencl is en dat zij dienvolgens geen uitwerking heeft " in de
mate dat de persoon, die schade heeft
geleden, daarvan werkelijk vergoeding
kan bekomen op grand van een lopend
contract dat de burgerlijke aansprakelijkheid dekt, waartoe het gelijkgestelde
motorrijtuig aanleiding geeft " ;
Wat de eerste twee onderdelen betreft:
Overwegende dat eiseres in haar conclusie in hoger beroep staande hield dat
de aan De Sloovere toebehorende kamion,
waarmede Van Kerschaver het ongeval
had veroorzaakt, uitgesloten was van de
dekking van de polis welke zij met Van
Kerschaver had aangegaan, omdat het
motorrijtuig uiteraard « hoofdzakelijk
voor het vervoer van goederen was uitgerust ";
Overwegende dat het arrest, hoewel het
toegeeft dat de overeengekomen dekl>:ing
in zekere gevallen beperkt wordt door
hogervermelde clausules, nochtans beslist dat eiseres terecht in de zaak opgeroepen werd, om de reden dat die clausules << excepties " uitmaken we&e, op
grond van artikel 11 van de wet van
1 juli 1956, door de verzekeraar aan de
benadeelden niet mogen tegengeworpen
worden;
Maar overwegende dat de in artikel 11
bedoelde excepties die zijn welke de verzekeraar aan een bestaande verzekeringsovereenkomst kan ontlenen om zich van
zijn verplichtingen tegenover de verzekercle te bevrijden, maar geenszins die
welke het bestaan zelve van de overeenkomst of, zoals de onderwerpelijke, de
draagwijdte ervan en de dekking van
het risico tot voorwerp hebben;
Dat immers het eigen recht, hetwelk
door artikel 6 van de wet van 1 juli 1956
aan de benadeelde tegen de verzekeraar
toegekend wordt, het bestaan van een
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verzekering onderstelt en dat de verzekeraar, tegen wie de benadeelde zijn
rechtstreekse vordering instelt, aan deze
kan tegenwerpen dat het contract waarop
hij zich beroept het litigienze risico niet
dekt;
Overwegende mitsdien dat het arrest,
door aan bedoelde clausnles van de bijzondere voorwaarden van de door eiseres
aangegane polis de draagwijdte toe te
kennen van excepties in de zin van artikel 11 van de wet van 1 juli 1956, de
bewijskracht en de bindende kracht van
de verzekeringsovereenkomst miskent en
de artikelen 6 en 11 van de wet van 1 juli
1956 schendt;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, bij overneming van de redenen van het beroepen
vonnis, aan de clausule nununer 2, 3°,
van de bijzondere voorwaarden van de
polis nog om een bijkomende reden
uitwerking ontzegt, namelijk omdat, volgens die clausule, de benadeelde « werkelijk , vergoeding van zijn schade moet
k"Lmnen bekomen op grond van een ander
verzekeringscontract en deze beperking
geen « volstrekte , uitsluiting medebrengt
van de dekking op grond van het door
eiseres aangegane verzekeringscontract ;
Maar overwegende dat deze clausule
slechts toepasselijk is op de gevallen
waarvoor de uitbreiding van de dekking
is bedongen en niet op die welke, op grond
van de clausule nununer 2, 2°, ab initio
van de uitbreiding zijn uitgesloten, namelijk wanneer het aan derden toebehorend motorrijtuig « hoofdzakelijk voor
het vervoer van goederen is uitgerust '' ;
Overwegende mitsdien dat het arrest,
door aan de door eiseres ingeroepen clausule nununer 2, 2°, uitwerking te ontzeggen om een reden die eigen is aan de
clausule nununer 2, 3°, en die geen afbreuk doet aan de bij de clausule nummer 2, 2°, bedongen uitsluiting van de
uitbreiding van de dekking, insgelijks de
bewijskracht en de bindende kracht van
de verzekeringsovereenkomst miskent en
tevens de hoger aangehaalde conclusie
van eiseres niet passend beantwoordt ;
Overwegende dat het middel gegrond
is;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissingen over de vorderingen
van Guido De Couvreur en Petrus Van
den Abeele :
Overwegende dat eiseres verklaart afstand te doen van haar voorziening tegen
die beslissingen die geen eindbeslissingen

zijn in de zin van artikel 416 van het
W etboek van strafvordering en geen
uitspraak doen over een geschil omtrent
de bevoegdheid ;
Maar overwegende dat, nu de beslissingen over de burgerlijke vorderingen
van bedoelde partijen op dezelfde onwettige reden gegrond zijn als de beslissingen over de burgerlijke vorderingen
van de partijen Claus, het Mutualiteitsverbond « Steunt Elkander, en De Sloovere, de vernietiging van deze laatste
beslissingen de vernietiging van de eerste
ten gevolge heeft ;
Om die redenen, en zonder dat er aanleiding bestaat tot onderzoek van het
tweede middel dat tot geen uitgebreidere
vernietiging aanleiding zou lumnen geven, decreteert de afstand van de voorziening in zover zij gericht is tegen de
partijen Guido De Couvrem· en Petrus
Van den Abeele ; vernietigt het bestreden
arrest in zover het, bij bevestiging van
het beroepen vonnis, dit vonnis aan eiseres gemeen en tegenstelbaar verklaart,
· eiseres jegens al de burgerlijke partijen
tot schadevergoeding veroordeelt en haar
in de kosten van hoger beroep veroordeelt ; beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt de verweerders in de kosten,
behalve die van de betekening van de
voorziening aan het openbaar ministerie
en die van de afstand, welke ten laste
van eiseres blijven; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van beroep
te Brussel.
22 mei 1967. - 2e kamer. - Voo1·zitter, H. Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter.
Ve1·slaggever,
H. Naulaerts.- Gelijkluiclencle conclusie,
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.
Pleiter, H. Dassesse.

2 8 KAJ\fER. -

22 mei 1967,

1° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN.
- EENPARIGHEID.- WrJZIGING DOOR
DE OORRECTIONELE RECHTBANK VAN
EEN DOOR DE POLITIERECHTBANK GEWEZEN VONNIS VAN VRIJSPRAAK. EENPARIGHEID NIET VEREIST.
2o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.BESLISSING
WAARBIJ
VERKLAARD
WORDT DAT DE BEKLAAGDE ONDER DE
TOEPASSING VALT VAN EEN STRAFBE-
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PALING DIE IN TWEE GEVALLEN TOEPASSELIJK IS. 0NDUBBELZINNIGE
EN NIET TEGENSTRIJDIGE BESLISSING.

de q·echtel' q·egelmatig de ve1'oorcleling
van de beklaagde wegens een vluchtmisdq·ijf dool' de telastlegging in de
bewoo1·dingen van de wet bewezen te
verklaren, en client hiJ' niet nade1' te
bepalen of de beklaagde de ooq·zaak da11
wel de aanleiding van het ongeval
was (3). (Grondwet, art. 97; wet van
1 augustus 1899, art. 2-2.)

3°

WEGVERKEER. VLUOHTMISDRIJF. - JN DE BEWOORDINGEN VAN
DE \VET BE\VEZEN VERKLAARDE TELASTLEGGING. BESLISSING WAARBIJ NIET NAUWKEURIG BEPAALD WORDT
OF DE BEKLAAGDE DE OORZAAK DAN
WEL DE AANLEIDING VAN RET ONGEVAL
\VAS. - GEEN OONOLUSIE. - REGELMATIG l\'I:ET REDENEN OMKLEDE BESLISSING.

4° GERECHTSKOSTEN. - STRAFZAKEN. - BEKLAAGDEN DIE VERVOLGD
WORDEN WEGENS ONDERSOHEIDEN FElTEN. - VEROORDELING VAN DE ENE
EN VRIJSPRAAK VAN DE ANDERE. VEROORDELING VAN DE EERSTE IN
ALLE KOSTEN VAN DE STRAFVORDERING. - VooRWAARDE.
5° GERECHTSKOSTEN. STRAFZAKEN.- VEROORDEELDE, ElSER IN HOGER BEROEP, EN OPENBAAR MINISTERIE, ElSER IN HOGER BEROEP TEGEN
HEM.- VRIJSPRAAK DOOR DE REOHTER
IN HOGER BEROEP. - VEROORDELING
IN ALLE KOSTEN VAN RET HOGER BEROEP VAN EEN J\'I:EDEBEKLAAGDE WIENS
VEROORDELING BEVESTIGD WORDT. 0NWETTELIJKHEID.
1° Om een doo1• de politierechtbank vrij gesproken beklaagde te ve1'001'delen behoeft
de in hoge1· be1·oep q·echtdoende co?'?'ectionele Techtbank niet met eenpa1·igheid
van stemmen uitspmak te do en (1). (Wet
van 18 jtmi 1869, art. 140; wet van
4 september 1891, art. 2.)
2° Is ond1tbbelzinnig en niet tegenst1·ijdig

de beslissing waa1·bij wo1·dt ve1·klam·d
dat de belclaagde oncle1· de toepassing
valt van een strafbepaling welke in twee
gevallen toepasselijlc is, nu de 1'echtM'
b~j geb1·elce van conclusie dienaangaande
niet eTtoe gehottden is nade1· te bepcden wellc van beide gevallen veq·wezenlijkt is (2) (Grondwet, art. 97.)
3° Bij geb1·elce van conchtsie, motivee1·t
(1) Cass., 20 augustus 1964 (Bt;ll, en PASIC.,
1964, I, 1189); raadpl. cass., 9 mei 1966 (ibid.,
1966, I, 1145).
(2) Raadpl. cass., 18 november 1954 (Btdl.
en PAsrc., 1955, I, 130).
(3) Raadpl. cass., 6 april 1964 (Bull. en
PAsiO., 1964, I, 828).
(4) en (5) Cass., 2 mei 1966 (Btdl. en PAsiO.,
1966, I, 1112).

4°

vVanneer· twee belclaagden we gens
onde1·scheiden feiten ve1·volgcl zijnde, de
ene veroo1·deeld en de ande1'e V1'ijgesp1'olcen wo1·dt, mag de q·echtM' alle lcosten
van de stq·afvorclering slechts ten laste
van de ve1'001'cleelcle leggen doo1• vast te
stellen dat alle lcosten door het doo1· de
ve?'OO?'deelde gepleegd misd1·ijj zijn ve?'oo?'zaakt (4). (Wetb. van strafv., artikelen 162 en 194.)

5° VVannee1' een ve1•oordeelde hager beroep
instelt en het openbaar ministe1•ie tegen
hem in hogM' be1·oep komt, moeten de
kosten betre tfende deze hog ere be1'0epen,
in geval van v1·ijspmak, ten laste van de
Staat blijven en mogen ze niet ten laste
gelegd w01·clen van een medebeklaagde
wiens ve1'001'cleling wordt bevestigcl (5).
(Wet van 1 juni 1849, art. 3.)
(BAOKX, T. SOHILLEMANS.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vo1mis, op 15 september 1965 in boger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Antwerpen ;
Overwegende dat eiser niet bevoegd
is om zich te voorzien tegen de beslissing
die een medebeklaagde vrijspreekt;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 2 van de wet
van 4 september 1891 en 5 van de wet
van 1 mei 1849, doo1'dat het bestreden
vonnis de door de eerste rechter gewezen
beslissing verzwaard heeft door eiser
wegens vluchtmisdrijf te veroordelen,
terwijl hij uit dien hoofde door de eerste
rechter vrijgesproken werd, en eiser tot
schadevergoeding veroordeeld heeft, terwijl de eerste rechter de eis van verweerder, burgerlijke partij, bij gebrek aan
elk oorzakelijk verband, afgewezen had,
zoncle1• vast te stellen dat de correctionele
rechtbank, zetelende in hoger beroep,
haar beslissing met eenparige stemmen
van haar leden genomen heeft :
Overwegende

dat

de

correctionele
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rechtbank, zetelende in hoger beroep,
niet verplicht is met eenparige stemmen
van haar !eden uitspraak te doen om de
beldaagde te veroordelen wegens een
betichting hoofdens welke die beklaagde
door de eerste rechter vrijgesproken
werd;
Overwegende dat de bepalingen van
artikel 5 van de wet van 1 mei 1849,
en inzonderheid lid 2 ervan, de bepalingen van artikel 140 van de wet van
18 juni 1869, aangevuld door artikel 2
van de wet van 4 september 1891, welke
van latere datum zijn, niet hebben kunnen wijzigen ;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het tweede middel, afgeleid nit
de schending van de artikelen 2-2, eerste
lid, van de wet van 1 augustus 1899,
gewijzigd door de wet van I5 april 1958,
I382 tot I384 van het Burgerlijk Wethoek, 97 van de Grondwet, doonlat het
bestreden vom1is eiser veroordeelt wegens de betichting << op de openbare weg
bestuurder zijnde van een voertuig en
wetende dat dit voertuig oorzaak dan
wei aanleiding van een ongeval was, de
vlucht te hebben genomen mn zich aan de
dienstige vaststellingen te onttrekken ,,
tenv~jl deze omschrijving van de betichting dubbelzinnig en tegenstrijdig is, daar
het niet mogelijk is na te gaan of de
rechtbank van oordeel is dat eiser wist dat
hij de oorzaak was van het ongeval dan
wei of hij wist dat hij aanleiding was van
een ongeval en daar men niet tegelijkertijd de oorzaak en slechts de aanleiding
kan zijn van een ongeval
Overwegende dat het bestreden vonnis
eiser schuldig verklaart aan de betichting
van inbreuk op artikel 2-2, eerste lid,
van de wet van I augustus 1899, gewijzigd door artikel 3 van de wet van
I5 april 1958, zoals deze betichting in de
termen van de wet omschreven werd;
Dat, bij gebrek aan conclusie van eiser
desbetreffend, het vonnis zich niet verder
diende uit te spreken over de omstandigheden waarin die inbreuk gepleegd werd ;
Overwegende dat het noch dubbelzimlig noch tegenstrijdig is vast te stellen
dat een beklaagde onder toepassing valt
van een strafbepaling die in twee gevallen
toepasselijk kan zijn ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het middel, ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 50
van het Strafwetboek, 162 en I94 van

het Wetboek van strafvordering en 3
van de wet van I jtmi 1849 :
Overwegende, enerzijds, dat het bestreden vom1is eiser in al de kosten van
de publieke vordering veroordeelt, daarin
begrepen die voortspruitende uit de vervolging van een medebeklaagde, vervolgd
wegens een ander misdrijf, doch vrijgesproken, en die veroordeling uitspreekt
zonder vast te· stellen dat al de kosten
veroorzaakt werden door de ten laste
van eiser bewezen verklaarde misdrijven;
Overwegende, anderzijds, dat de meclebeklaagde Schillemans op zijn hoger
beroep en op dit van het openbaar ministerie vrijgesproken werd ; dat de kosten van die beroepen van en tegen de
definitief vrijgesproken medebeklaagde
niet ten laste van eiser konden worden
gelegd ; dat door deze laatste tot de
totaliteit van de kosten van hoger beroep
te veroordelen, het vonnis artikel 3 van
de wet van 1 jtmi I849 geschonden
heeft;
Overwegende, voor het overige, wat
de beslissing op de publieke vordering
betreft, dat de substantiele of op straffe
van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, in zover het eiser veroordeelt
tot de totaliteit van de kosten van de
openbare partij in beide aanleggen ; verwerpt de voorziening voor het overige ;
beveelt dat melding van dit arrest zal
worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt eiser in de vier vijfden van de kosten en laat het overige vijfde ten laste
van de Staat; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de Correctionele Rechtbank te
Mechelen, zetelende in hoger beroep.
22 mei 1967. - 2e kamer. - Yoo1'zitte1', H. Louveaux, raadsheer waarnmnend voorzitter.
Ye1'slaggeve1',
H. Wauters. - Gel~jkluidende conclusie,
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. Pleiter, H. Matthyssens (van de balie
te Antwerpen).

2e
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10 CASSATIEMIDDELEN. ZAKEN. -

STRAF-

MIDDEL DAT OP EEN ON-
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JUISTE UITLEGGING VAN DE BESTREDEN
BESLISSING RUST.- MIDDEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG l\'IIST.
2° SOEVEREINE BEOORDELING
DOOR DE FEITENRECHTER. STRAFZAKEN. NooDZAKELIJKHEID
OF GEPASTHEID VAN EEN ONDERZOEKS1\'IAATREGEL. SoEVEREINE BEOORDELING.
3° CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. - MID DEL DAT DE RECHTER
VERWIJT ZIJN BEWIJSVOERING TE STEUNEN OP EEN PERSOONLIJKE KENNIS
VAN DE FElTEN DER ZAAK. - BEWIJSVOERING GEGROND OP HET PROCESVERBAAL DAT RET l\'IISDRIJF VASTSTELT.
-MID DEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG
l\'IIST.
1° Mist feitelijke gronclslag het micldel clat
op een onjniste nitlegging van de best1·eclen beslissing 1'ttst.

2° De feitenrechte1' beoonleelt soeve1•ein de
noodzalcelijkheicl of cle gepastheid van
een oncle1·zoelcsmaat1·egel ( l), en onder
nwe1' van het getttigenve1'lwor (2).
3° Mist feitelijlce grondslag het miclclel clat
de 1'echte1' ve1·wijt zijn bewijsvoering op
zijn persoonlijke lcennis van cle feiten
elm· zaalc te gmnden, wanneer cleze bewijsvoe1·ing geg1·oncl is op het p1·oces-ve1·baal
clat het misd1·ij f vaststelt.
(DE SCHRIJVER.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis op 24 september 1965 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Gent ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 163 en 195
van het W etboek van strafvordering en
97 van de Grondwet, dom·clat het bestreden vonnis, bij bevestiging van het beroepen vonnis, eiseres veroordeelt om,
bij inbreclk op artikel 7-2 van de Wegcode, een snelheidsbeperkend verkeersteken (60 lrm per mrr) te hebben miskend,
te1•wijl het vonnis de betwisting van het
reglementair karakter van dit verkeersteken omzeilt door beroep te doen op
artikel 3lbis van dezelfde Wegcode, lui(1)
1966,
(2)
1966,

Cass., 20 juni 1966 (Bull. en PAsrc.,
I, 1346).
Cass., 13 juni 1966 (Bttll. en PAsiC.,
I, 1312).

dens hetwelk de snelheid voor de ganse
agglomeratie Gent tot 60 km per uur
is beperkt, en terwijl het vonnis nalaat
deze gewijzigde kwalificatie in zijn beschikkend gedeelte aan te duiden en die
wijziging ook niet, volgens het zittingsblad, ter kennis werd gebracht van de
verdachte, zodat twijfel bestaat omtrent
de telastlegging op grond waarvan eiseres
werd veroordeeld en het vonnis in dit
opzicht niet naar eis van de wet is gemotiveerd :
Overwegende dat het vonnis, in antwoord op de conclusie van eiseres luidens
welke het proces-verbaal van de verbalisanten niet genoegzaam aangeeft op
welke baanstrook de snelheidsmiskenning
zou zijn gepleegd, overweegt dat de plaats
van inbreclk voldoende is aangeduid in
het proces-verbaal van de rijkswacht,
daaraan toevoegend dat « deze plaats
in elk geval gelegen is binnen de agglomeratie Gent (artikel 31bis van het verkeersreglement) >>;
Overwegende dat het vonnis, eveneens
in antwoord op de conclusie van eiseres,
luidens welke « zo de baanstrook (waar de
inbreuk werd vastgesteld) over een lengte
van een achthonderdtal meter voorzien is
van verkeerstekens die de snelll8id beperken, nochtans de in het tunnelgedeelte
van de baan aangebrachte verkeerstekens
van klein fon:naat zijn en niet de door artikel 114-3, b, van de Wegcode voorgeschreven diameter hebben », overweegt
dat voormeld artikel 114-3, b, enkel de
signalisatie van werken en verkeersbelemmeringen betreft en dat deter plaatse
aangebrachte verkeerstekenen als reglementair moeten worden aangezien ;
Overwegende dat hieruit blijkt dat het
vonnis artikel 3lbis van het verkeersreglement inroept noch in verband met
de betwisting omtrent het reglementair
karakter van de verkeerstekenen, noch
als grondslag van de telastlegging, maar
enkel tot nader omschrijving van de
baanstrook waarop de inbreuk gepleegd
werd;
Overwegende dat het vonnis geen wijziging van kwalificatie inhoudt, eiseres
ondubbelzinnig veroordeelt wegens inbrenk op artikel 7-2 van de Wegcode en,
ten aanzien van de telastlegging die het
in aanmerking neemt, regelmatig is gemotiveerd;
Overwegende dat het middel op een
verkeerde interpretatie van het vonnis
steunt en derhalve feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 154 en
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189 van het Wetboek van strafvordering,
doot•dat het vonnis de betwisting omtrent
de afmetingen van de snelheidsbeperkende verkeerstekenen zonder een nader
getuigenverhoor of een andere onderzoeksmaatregel te bevelen afwijst door
zelf vast te stellen dat de ter plaatse
aangebrachte verkeerstekenen reglementair voorkomen, teTwijl zulke bewijsvoering, bij onderstelling gesteund op persoonlijke appreciatie, de rechten van de
verdediging miskent en buiten het kader
valt van de door de wet aangeduide
bewijsmiddelen :

Overwegende dat de rechter de noodzakelijkheid of de gepastheid om een
getuigenverhoor of een andere onderzoeksmaatregel te bevelen, in feite, soeverein beoordeelt ;
Overwegende dat het proces-verbaal
van de rijkswacht vaststelt dat eiseres
een inbreuk pleegde op artikel 7-2, bijlage 2, bord 27, van de Wegcode, om de
met het oog op de regeling van het verkeer geplaatste verkeerstekenen niet te
hebben in acht genomen " hoewel deze
laatste regelmatig naar vorm, voldoende
zichtbaar en overeenkomstig de bepalingen van het reglement zijn aangebracht »;
Overwegende dat, in die omstandigheden, de motivering van het vonnis,
luidens welke " de ter plaatse aangebrachte verkeerstekenen als reglementair
dienen te worden aangezien » niet steunt
op een persoonlijke kennis van de rechter
en noch de rechten van de verdediging
noch de wettelijke regelen omtrent de
bewijsvoering miskent ;
Overwegende dat het 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 eiseres in de kosten.
22 mei 1967. -

2e kamer. -

VooT-

(1) Cass., 9 mei 1966 (Bttll. en PAsrc.,
1966, I, 1139) en de noten onder die arresten.
(2) Cass., 17 oktober 1966, supm, biz. 212;
omtrent het feit dat dergelijke memorie
desniettemin ontvankelijk is in geval van
overmacht, raaclplege men cass., 11 maart
1957, twee arresten (ibicl., 1957, I, 824 en
826) en 30 november 1959 (ibicl., 1960, I,
389).

zitteT en Ve1·slaggeveT, H. Louveaux,
raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijlcluidende conclusie, H. Pa11l Mahaux, advocaat-generaal.

2e

KAMER. -

22

mei

1967.

1°

VOORZIENING IN CASSATIE.
VoRM. STRAFZAKEN. VERZOEKscHRIFT TOT STAVING VAN DE VOORZIENING. VERZOEKSCHRIFT NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN HET HOF
VAN BEROEP DAT DE BESTREDEN BESLISSING HEEFT GEWEZEN. NEERLEGGING NA HET VERSTRIJKEN VAN DE
BIJ ARTIKEL 422 VAN HET \VETBOEK
VAN STRAFVORDERING GESTELDE TERl\UJN. 0NONTVANKELIJKHEID VAN
HET VERZOEKSCHRIFT.

2°

VOORZIENING IN CASSATIE. VoRM. STRAFZAKEN. MEMORIE
VAN ElSER. MEMORIE DIE ALS MEl\'IORIE VAN WEDERANTWOORD WORDT
BETITELD. NEERLEGGING TER GRIFFIE NA HET VERSTRIJKEN VAN DE BIJ
ARTIKEL 53, LID 2, VAN HET BESLUIT
VAN 15 l\'IAART 1815 GESTELDE TERl\'IIJN. 0NONTVANKELIJKHEID VAN
DE JVIEMORIE.

I 0 Is niet ontvanlcelijlc het ve1'Zoelcsch1-ift

tot staving van een voo?'ziening in stm.fzalcen, te1· g1'itfie van het 1'eahtscollege
die de bestreden beslissing heeft gewezen,
nee1·gelegd na het Ve?'st1'ijlcen van de bij
artilcel 422 van het JiVetboelc van strafvo?'dm·ing gestelcle teTrnijn ( l).
2o Is niet ontvanlcelijlc de rnemo1·ie ter
g1·i(fie van het Hof tot staving van een
voo1'ziening in stTajzalcen neeTgelegcl na
het veTstrijlcen van de bij m·tilcel 53,
lid 2, van het besluit van 15 rnam·t
1815 (2) gestelde terrnijn, zelfs zo deze
als " rnemo1·ie van wederantwoonl » betitelde mernorie een antwoonl verst1·elct op
een rnemo1'ie van venvem·der waarb1:j de
ontvanlcelijlcheid van de voorziening of
van het V61'ZOeJcschrijt flat de miclclelen
tot cassatie bevat, wonlt betwist (3).
(3) L. CoRNIL, La Cou1· cle cassation, Refo1'mes minm•1·es cle la p1·oaeclu1·c, reclevoering uitgesproken op 15 september 1952, biz. 30;
cass., 2 april 1962 (Bt•ll. en PAsiC., 1962, I,
850); verg. cass., 10 september 1958 (ibicl.,
1959, I, 28), 6 juni 1966, beschikkencl gecleelte
(ibicl., 1966, I, 1267), en 17 oktober 1966,
sup1'a, blz. 227.

1133 (BOOKSTAEL, T. FIEDLER
EN DREOKSORMIDT.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 13 oktober 1965 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel ;
Over de door de verweerders opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid
van het verzoekschrift houdende de middelen van cassatie, hieruit afgeleid dat
bedoeld verzoekschrift slechts op woensdag 3 november 1965 ter griffie van het
Hof van beroep te Brussel ontvangen
werd, terwijl het binnen tien dagen na
de verklaring van voorziening, dus uiterlijk op 2 november 1965, moest ingediend
worden :
Overwegende dat het verzoekschrift
houdende de middelen van cassatie, valgens de door de griffier erop aangebrachte
melding, slechts op woensdag 3 november
1965 ter griffie van het hof van beroep
ontvangen werd ; dat dit verzoekschrift
ter griffie van het rechtscollege dat de
beslissing gewezen heeft niet werd ingediend binnen de tien dagen die volgen
op de dag van de verklaring van beroep
in cassatie, welke op 23 oktober 1965
geschiedde, en derhalve niet ontvankelijk
is ingevolge artikel 422 van het Wetboek
van strafvordering ;
Overwegende dat eiser, burgerlijke
partij, in zijn voorziening geen middel
inroept tot staving ervan;
Om die redenen, en zonder acht te slaan
op de << memorie van wederantwoord "•
welke krachtens artikel 53 van het besluit
van 15 maart 1815, vervangen door artikel 6, § 1, van de wet van 20 juni 1953,
niet ontvankelijk is, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
22 mei 1967. - 2e kamer. Voorzittm· en T' e1·slaggeve1·, H. Louveaux,
raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkluiaende conclusie, H. Paul Mahaux,
advocaat-generaal.

2e KAMER. -

EED VERROORD IS OP ZIJN VERKLARING
DAT RIJ GEEN EED JI100RT AFLEGGEN.
0P DEZE VERKLARING GEGROND
VONNIS. --;- NIETIGREID WAT BETREFT
DE GROND.

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. STRAFZAKEN. - VONNIS VAN DE OORREOTIONELE REORTBANK NIETIG \VEGENS RET ONREGELMATIG VERROOR VAN
EEN GETUIGE.- HOF VAN BEROEP DAT
DIT GETUIGENIS NIET HEEFT VERWORPEN.- NIETIGREID VAN RET OP RET
HOGER BEROEP GEWEZEN ARREST.
1° H'anneer de C01'1'ectionele rechtbanlc
zonder eed een minstens vijjtien jaa1·
ottde get~tige heeft verho01·d, te1·wijl geen
element bewijst clat het hem verboden
was in 1•echte te get~tigen, en cle loutm·e
doo1· deze getuige ajgelegde verklating
dat hij geen eed mocht afleggen hiettoe
niet volstaat, is het op deze verklaring
geg1·onde vonnis nietig (1).
2° vVannem· een vonnis van de co1'1'ectionele
?'echtbanlc nietig is omclat een get~•ige
zonder eedaflegging is ve?'lwonl, is het
op het hoge1· be1·oep gewezen ar1·est, dat
de nietigheia ove1·neemt cloor het omvettelijk ontvangen getuigenis niet te verwerpen, zelf nietig (2).
(GOJDA.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, door het Hof van beroep te Gent
gewezen op 18 oktober 1965;
Over het middel van ambtswege afgeleid uit de schending van de artikelen 155
en 189 van het Wetboek van strafvordering :
Overwegende dat luidens het procesverbaal van de terechtzitting van de
Correctionele Rechtbank te Brugge van
13 november 1964, Jozef Van Gucht,
43 jaar oud, gehoord werd als getuige
zonder de eed voorzien bij artikel 155
van het W etboek van strafvordering te
hebben afgelegd;
Dat de enkele verklaring van deze
getuige dat hij geen eed mocht afieggen

22 mei 1967.
(1) en (2) Cass., 12 januari 1959 (B1tll. en

1° VONNISSEN EN ARRESTEN.
STRAFZAKEN.
00RREOTIONELE
REORTBANK. - GETUIGE DIE ZONDER

PASIC., 1959, I, 468) en 7 september 1959
(ibid., 1960, I, 16) en 21 november 1966
(ibid., 1966, I, 376).
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uit oorzaak van een vroegere veroordeling niet volstaat om vast te stellen dat
het hem verboden was in rechte te getuigen;
Overwegende dat dit onderhoor nietig
is; dat deze nietigheid de nietigheid medebrengt van de vonnissen door gemelde
correctionele rechtbank gewezen op 27 november 1964 en 12 maart 1965, die uitdrukkelijk stetmen op de verklaringen op
de terechtzitting van de getuigen, alsook
van het bestreden arrest, dat gemeld
nietig onderhoor niet heeft verwijderd
nit de elementen waarop het hof van
beroep steunt om zijn overtuiging te
vonnen;
Overwegende dat de voorziening enkel
gericht is tegen de beslissing over de
publieke vordering ; dat de vernietiging
van deze beslissing derhalve zonder uitwerking blijft op de definitieve beslissing
over de bmgerlijke vordering van het
Nationaal Verbond van Socialistische
Mutualiteiten, die voor voorziening vatbaar was ; dat die vernietiging echter de
vernietiging medebrengt van de beslissing over de burgerlijke vordering van
Maurice D'Hondt, welke niet definitief is
in de zin van artikel416 van het Wetboek
van strafvordering ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zover het uitspraak
doet over de bmgerlijke vordering van
het Nationaal Verbond van Socialistische
Mutualiteiten en over de kosten van deze
vordering; beveelt dat melding van het
thans gewezen arrest gemaakt zal worden
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van beroep te Brussel ;
laat de kosten ten laste van de Staat.
22 mei 1967. - 2 8 kamer. - Voo1'zitte1', H. Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter.
V e1·slaggever,
H. Hallemans. - Gelijlcluidende conclusie, H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.
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22 mei 1967,

MISDRIJF. REOHTVAARDIGINGSGROND. 0NOVERWINNELIJKE DWALING.
BEOORDELING DOOR
DE
FEITENREOHTER.

2° BEWIJS.

SoHRIFTELIJK BEWrJs.STRAFZAKEN. BEWIJSKRAOHT VAN
DE AKTEN.- IN EEN PROOES-VERBAAL
VAN DE RIJKSWAOHT OPGETEKENDE
VERKLARINGEN. UITLEGGING DOOR
DE REOHTER.- MET DE TERMEN \'AN
DEZE
VERKLARINGEN
VERENIGBARE
UITLEGGING.- GEEN SCHENDING VAN
DE BEWIJSKRAOHT VAN HET PROOES·
VERBAAL.

so BEWIJS.- ScHRIFTELIJK BEWIJS.STRAFZAKEN. BEWIJSKRAOHT VAN
DE AKTEN. -BRIEF. UITLEGGING
DOOR DE REOHTER. MET DE TERMEN
VAN DE BRIEF VERENIGBARE UITLEG·
GING. GEEN SCHENDING VAN DE
BEWIJSKRAOHT ERVAN.

1° De feitem·echte1' beoonleelt soeve1•ein in
feite het bestaan van een onoverwinnelijlce dwaling, wellce clom· de belclaagcle
als 1'echtvaardigingsgrond wordt ingM·oepen (1). (Strafwetb., art. 71.)
2° Schendt de bewijslcracht niet van een
p1·oces-ve1'baal van de 7'ijlcswacht waa1·in
de vedclaringen van getuigen opgetelcend
zijn, de 7'echte7' die van deze ve1·lcla1'ingen
een met de termen e1·van verenigbaTe
uitlegging geeft (2). (Bmgerlijk Wethoek, art. 1S19 en 1S20.)
S0 Schendt niet de bewijslcmcht van een
b1·ief de 1'echte1· die een met de teTmen
e1·van ve1·enigba1'e uitlegging geeft (S).
(Bmg. Wetb., art. 1S19, lS20 en 1S22.)

(WILLEMARCK, T. SCHOUKENS.)

ARREST.

(1) Cass., 10 januari 1055 (B~tll. en PAsrc.,
1955, I, 475). Omtrent het feit dat de goede
trouw op zichzelf geen rechtvaardigingsgrond
oplevert, raadplege men cass., 21 december
1964 (ibid., 1965, I, 407) en 26 september
1966, sup1·a, biz. 95.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 15 december 1965 door het
Hof van beroep te Brussel gewezen ;

(2) Cass., 20 december 1965 (Bull. en PA.sro., 1966, I, 532).
(3) Cass., 11 mei 1967, supm, blz. 1104.
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I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de strafvordering :
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van artikel 47 van de wet van
29 maart 1962 houdende organisatie van
de ruimtelijke ordening en de stedebouw,
doordat het bestreden arrest eiser veroordeelt mn een serre opgebouwd te hebben
gaande tot op vier meter voor de voorgevel van zijn woning, zijnde twee meter
te ver vooruit volgens de hen1. verleende
vergtmning van het college van burgemeester en schepenen van de gmneente
Sint-Pieters-Leeuw, te1"wijl de burgemeester, bij de afievering van de plaatsing overeenkomstig artikel 47 van voormelde wet, eiser mondeling machtigde op
vier meter in plaats van twee 1neter voor
de voorgevel te bouwen, tenvijl de burgemeester zulks bij ondervraging bevestigde doch preciseerde dat hij deze machtiging had gegeven op aansprakelijkheid
van eiser, en tenvijl de afievering van de
plaaJtsing, welke mondeling geschiedt,
verplichtend is voor de particulier en op
de aansprakelijkheid van het gezag, dat
de plaatsing afievert, gedaan wordt :
Overwegende dat het bestreden arrest
erop wijst cc dat betichte zonder enkel
bewijs aanvoert vanwege de burgemeester en eerste schepen van zijn gemeente
een mondelinge toelating te hebben bekomen voor het bouwen, zoals hij het
gedaan heeft '' ;
Dat het middel, dat op de bewering
rust dat de burgemeester dergelijke toelating gegeven heeft, feitelijke grondslag
mist :
Over het tweede en het derde middel,
afgeleid, het tweede, nit de miskem1ing van
de beginselen welke de onoverwinnelijke
dwaling beheersen, doordat het arrest eiser
wegens inbreuk op de wet van 29 maart
1962 veroordeelt, terwijl de mondelinge
machtiging van de burgemeester een
vreemde oorzaak is welke de dwaling van
eiser heeft medegebracht en tenvijl de
gemeentepolitie geen proces-verbaal opstelde en de vervolgingen slechts op
klacht van een particulier ingesteld werden; het de1·de, uit de schending van artikel 64 van de wet van 29 maart 1962,
doordat het arrest eiser wegens inbreuk
op bedoelde wet veroordeelt, te1·w~jl eiser
te goeder trouw was en voormeld artikel 64 slechts gedragingen straft van
personen die met kennis van zaken inbrenk maken op de bepalingen van titel II
van de wet :

Overwegende dat het arrest soeverein
vaststelt cc dat betichte ten onrechte aanvoert een onoverwinnelijke dwaling te
hebben begaan, waardoor het gepleegd
misdrijf niet strafbaar is, minstens dat
hij te goeder trouw gehandeld heeft »,
doch cc dat deze beweerde dwaling of
goede trouw door geen enkel van de
ingeroepen elementen gerechtvaardigd
wordt ";
Dat de middelen, welke op het bestaan
van een onoverwinnelijke dwaling of op
de goede trouw van eiser steunen, feitelijke grondslag missen ;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet, ee1·ste onde1'Cleel, cloo1'Clat het bestreden arrest aam1eemt dat ambtenaren
bedoeld in artikel 66 van de wet van
29 maart 1962, houdende organisatie van
de ruimtelijke ordening en de stedebouw,
in casu de btu·genleester en een schepen
van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw, het
bouwen bij miskenning van de voorschriften van voornoemde wet hebben
kunnen gedogen zonder de inbrenk, waarvan zij kennis hadden, vast te stellen
overeenkomstig artikel 66 van voornoemde wet, terwijl het arrest aldus aanneemt enerzijds dat eiser een inhrenlc
op de voorwaarden van zijn bouwvergnnning heeft gepleegd, en anderzijds dat
de burgemeester en een schepen die inbrenk hebben gekend, zonder evenwel,
zoals de wet het voorschrijft, die inbreuk
vast te stellen in de vorm van een procesverbaal, dat de inzet zou hebben betekend
van de vervolgingen op grond van artikel 64 van voornoemde wet van 29 maart
1962, tenvijl het arrest zich aldus tegenspreekt vermits. ofwel er een inbreuk was
en dan moesten de voornomnde am.btenaren, die er kennis van hadden, de inbrenk dadelijk vaststellen, ofwel er geen
inbrenk was en dan mocht het arrest de
betichting niet weerhonden, te1·w~jl het
arrest minstens dubbelzinnig is, daar het
onmogelijk is te bepalen of het arrest
enige reden heeft aangenon1.en waardoor
de carentie van voornoem.de ambtenaren
wordt gerechtvaardigd, dan wel of het
gewoon heeft aangenomen dat de bm·gemeester en schepen niet verplicht waren
de inbreuk vast te stellen, zodat in het
eerste geval de rechtvaardiging van de
ambtenaren de rechtvaardiging van eiser
zou teweeggebracht hebben en in het
tweede geval het gedogen door de ambtenaren zou moeten beschouwd worden als
een factor van twijfel, die eiser moest ten
goede komen ; tweede onde1·deel, doo1'Clat
het bestreden arrest aanneemt dat een ad-
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ministratieve mededeling of een mededeling van een administratieve overheid,
houdende de vermelding dat de niet-eerbiediging van dwingende administratieve
voorschriften, in casu de voorwaarden
van een bouwvergunning, " op eigen verantwoordelijkheid zal geschieden ,, een
verwittiging inhoudt dat de betrokkene
<< zich aan eventuele vervolgingen blootstelt ,, terwijl de termen " op zijn eigen
verantwoordelijkheid >> niet anders laten
onderstellen dan een gedogen door de
overheid op risico van eiser, en het onjuist is de gebruikte termen te interpreteren in die zin dat de bestuurlijke overheid eiser heeft willen verwittigen van
mogelijke vervolgingen door diezelfde
overheid, wanneer de gebruikte termen
tevens insluiten dat deze overheid de
apparente inbreuk heeft willen gedogen,
en doordat het arrest voorhoudt dat er
geen tegenstrijdigheid bestaat tussen het
besluit van het schepencollege van SintPieters-Leeuw en de melding in een brief
van een schepen " dat alles in orde
komt "• terwijl het arrest niet uitlegt wat
het " in orde komen >> eigenlijk betekent,
en uit de daaropvolgende houding van
het schepencollege niet vaststellen
van de inbreuk op risico van eiser noodzakelijkerwijze moet afgeleid worden dat de betekenis van de termen " dat
alles in orde komt » die is van een gedogen van de apparente inbreuk, en tet·wijl
het arrest,· door zich daarover niet uit te
spreken, tekort komt aan zijn motiveringsverplichting :
Over het eerste onderdeel
Overwegende dat het noch strijdig
noch dubbelzinnig is, enerzijds, aan te
nemen dat een ambtenaar, bevoegd om
een misdrijf vast te stellen, tot deze
vaststelling niet is overgegaan, en, anderzijds, een verdachte schuldig te verklaren
aan dit misdrijf wanneer de vervolging
aan die vaststelling niet onderworpen is ;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat het arrest, door er
op te wijzen dat de bm·gemeester en een
schepen aan de rijkswacht verklaarden
" uitdrukkelijk aan betichte gezegd te
hebben dat indien hij de voorwaarden van
de hen.t verleende vergmming niet eerbiedigde, dit op zijn eigen verantwoordelijkl1eid zou geschieden >> en " dat hiermede klaarblijkelijk en duidelijk bedoeld
werd dat betichte zich, met aldus te handelen, aan eventuele vervolging blootstelde "• geen met de tennen van deze

verklaringen onverenigbare interpretatie
geeft, doch de betekenis en de draagwijdte ervan beoordeelt;
Overwegende dat het arrest evenmin,
door te verklaren " dat de brief door
schepen V ... aan betichte op 26 aprill963
toegestuurd enkel het verzenden aankondigt van de gevraagde toelating voor
veranderingswerken aan de serren, toelating die inderdaad dezelfde dag door
het college van burgemeester en schepenen, maar onder bepaalde voorwaarden,
gegeven werd " en " dat de melding in
voornoemde brief voorkomend, namelijk
« ten einde u gerust te stellen dat alles in
>> orde komt ,, geen enkel bewijs of vermoeden levert van een tegenstrijdigheid
tussen de opvatting van voornoemde
schepen en het op zelfde datum door het
college waarbij hij behoorde genomen
besluit ,, geen met de termen van deze
melding
onverenigbare
interpretatie
geeft, doch de draagwijdte ervan bepaalt
op grond van de elementen waarop het
steunt;
Dat beide onderdelen van het middel
feitelijke grondslag missen ;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en
?-at de beslissing overeenkomstig de wet
IS;

II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de burgerlijke
vordering :
Overwegende dat eiser geen bijzonder
middel inroept;
O.tn die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
22 mei 1967. - 2e kamer. - Voot'·
zitter, H. Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter.
Ve1·slaggever,
H. Wauters. - Gelijlcluidende conclusie,
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. Pleiters, HH. de Suray en Tindemans
(van de balie bij het Hof van beroep te
Brussel).

2e KAMER.- 22 mei 1967.
lO HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN.
- TERl\'fiJN. - TERMIJN DIE EINDIGT
OP EEN ZATERDAG, EEN ZONDAG OF EEN
ANDERE WETTELIJKE FEESTDAG. VERLENGING TOT DE EERSTVOLGENDE
WERKDAQ.
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2o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. AANDUIDING VAN DE BEPALINGEN BETREFFENDE DE REGELS INZAKE RECHTSPLEGING EN JURISDICTIE.- NIET VEREISTE AANDUIDING. - UITZONDERING.
3o ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN
VAN VERWONDINGEN EN ONOPZETTELIJK DODEN. - VASTSTELLING VAN EEN ONVOORZIOHTIGHEID
IN OORZARELIJK VERBAND MET DE
DODING. V ASTSTELLING DIE DE
STRAFRECHTELIJKE VERO ORDELING
REOHTVAARDIGT. FoUT VAN RET
SLAOHTOFFER. - ZONDER GEVOLG OP
DE WETTELIJKHEID VAN DEZE VEROORDELING.
4o AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). DooR DE
SAl\'I:ENLOPENDE FOUTEN VAN DE BEKLAAGDE EN VAN HET SLAOHTOFFER
VEROORZAAKTE SCHADE.- DEEL VAN
DE AANSPRAKELIJKHEID VAN EENIEDER. - BEOORDELING DOOR DE FElTENRECHTER. - REDENEN.
I 0 TYannee1' in st7'afzaken de teTmijn om

hoge7' be7'oep in te stellen eindigt op een
zate1·dag, een zondag of een ande?"e wettelijke feestdag, wo7·dt hij ve1'lengd tot de
eerstvolgende werkdag, zelfs zo dit hoge1'
be1·oep bij een ter g1·itfie te ve7'richten
akte client te wonlen aangetekend (I).
2° De in st1·ajzaken gewezen vonnissen en

an·esten dienen geen aanduiding te bevatten van de wetsbepalingen die slechts
bet?"ekking hebben op de doo1' de ?"echte7'
toegepaste tegels inzake rechtspleging en
ju?"isdictie, behoudens wat de bepalingen
"van de wet van 15 jtmi 1935 bet7'etfende
het gebruik de?' talen in gerechtszaken
aangaat (2).
3o Is wettelijlc gm·echtvaardigd de stmf-

rechtelijlce veroonleling wegens onopzettelijlce doding, gegmncl op de vaststelling dat de belclaagcle een fout heeft
begaan wellce een oorzalcelijlc ve1·bancl
hmtclt met de docling, zelfs zo het slachtotfer oolc een fout heeft begaan wellce
tot het ove?'lijclen heeft bijgeclmgen (3).
(Strafwetb., art. 4I8 en 419.)

(1) Oass., 15 februari 1965 (Bull. en PAsro.,
1965, I, 607).
(2) Oass., 4 december 1961 (Bttll. en PAsrc.,
1962, I, 426) en noot 3; 14 februari 1966 (ibid,,
1966, I, 772).
(3) Oass., D mei 1966 (Bttll. en PAsrc.,
1966, I, 1136) en de noot 4, biz. 1137; raadpl.

4° De feitem·echter die vaststelt dat een
schacle door de samenlopencle fouten van
cle beklaagcle en het slachto tfer is ve7'007'zaalct, beo01·deelt soevm·ein in feite de
mate waa1·in eeniede7' aansp1·alcelijlc e7'voor is (4); bij geb7'elce van een conclusie
op dat stulc, is cle 7'echter niet ve1•plicht
zijn beslissing dienaangaande nader met
1·eclenen te omlcleden. (Grondwet, art. 97;
Burgeri. Wetb., art. 1382 en 1383.)
(KARNAS, T. IMPENS.)
ARREST,
HET HOF ; - Gelet op bet bestreden
arrest, op 25 juni 1966 door bet Hof van
beroep te Brussel gewezen ;

I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de strafvordering :
Over bet eerste middel,'afgeleid uit de
scbending van de artikelen 97 van de
Grondwet, I99, 202, 203 en 205 van bet
W etboek van strafvordering, deze laatste
artikelen zoals gewijzigd, artikel 202 door
artikel 7 van de wet van I mei I849,
artikel 203 door artikel 2 van de wet van
31 mei I955, en artikel 205 door de artikelen 8 van de wet van I mei 1849 en
4 van de wet van 27 februari I956, doorclat, bij gebrek aan de notificatie voorzien
in artikel205 van bet Wetboek van strafvordering, zoals gewijzigd door de artikelen 8 van de wet van 1 mei I849 en 4
van de wet van 27 februari I956, dit wil
zeggen de betekening aan de beklaagde,
binnen de vijftien dagen van een beroep,
ingesteld door het openbaar ministerie
bij de recbtbank of het hof, door welke
van het beroep kennis moet genomen
worden, dit beroep overeenkomstig de
voorschriften van artikel 203 van bet
W etboek van strafvordering, zoals gewijzigd door artikel 2 van de wet van
3I mei I955, vervallen is indien de verklaring van bet hoger beroep niet afgelegd werd op de griffie van de rechtbank
die bet vonnis beeft gewezen, uiterlijk
tien dagen na de dag van de uitspraak,

cass., 6 december 1957 (ibid., 1958, I, 365)
en 16 december 1965 (ibid., 1966, I, 509).
(4) Oass., 20 december 1951 (Bttll, en PAsrc,, 1952, I, 204) en noot 6; 17 februari 1958
(ibid., 1958, I, 553); 31 oktober 1966, supm,
biz. 293; verg. cass., 28 februari 1966 (Bull,
en PAsrc., 1966, I, 829).
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terwijl, in casu, het beroep van het openbaar ministerie tegen het vonnis van
2 februari 1966 dagtekent van 14 februari 1966 en nochtans door het hof van
beroep als tij dig en geldig werd aangezien,
hoewel het ingesteld werd de twaalfde dag
na de uitspraak, te1·wijl, zo ingevolge
artikel 644 van het Wetboek van strafvordering, zoals ingevoerd door artikel 7
van de wet van 22 juli 1927, thans gewijzigd door het enig artikel van de wet
van 23 december 1963, wanneer de wettelijke termijn om een handeling van
rechtspleging in strafzaken te verrichten,
eindigt op een zaterdag, een zondag of
een andere wettelijke feestdag, hij wordt
verlengd tot de eerstvolgende werkdag,
en d:it ten deze het geval zou zijn geweest,
het hof van beroep nagelaten heeft dit
artikel 644 in het arrest aan te halen,
te1·wijl al deze termijnen van openbare
orde zijn en, door gebrek aan aanhaling
van artikel 644 van· het W etboek van
strafvordering, ofwel dit artikel zelf werd
geschonden, ~ofwel het arrest onvoldoende
gemotiveerd is, hetgeen een schending
van artikel 97 van de Grondwet uitmaakt :
Overwegende dat nit de stukken van
de procedure blijkt dat het openbaar
ministerie bij de correctionele rechtbank
op 14 februari 1966 hoger beroep heeft
aangetekend tegen het vonnis van 2 februari 1966; dat de 12 8 februari 1966
een zaterdag was ;
Overwegende dat het middel zelf toegeeft dat, volgens artikel 644 van het
Wetboek van strafvordering, vervangen
bij het enige artikel van de wet van 23 decembm· 1963, wanneer de wettelijke termijn om een proceshandeling in strafzaken te verrichten eindigt op een zaterdag,
een zondag of een andere wettelijke feestdag, hij verlengd wordt tot de eerstvolgende werkdag;
Dat ten deze de eerstvolgende werkdag
de 14 8 februari 1966 was;
Overwegende dat de enige grief welke
aldus overblijft erin bestaat het hof van
beroep te verwijten in het arrest geen
meldil>g te hebben gemaakt van bedoeld
artikel 644 ;
Maar overwegende dat, behoudens wat
de bepalingen van de wet van 15 juni
1935 betreffende het gebruik der talen
in gerechtszaken aangaat, de vonnissen
en arresten in strafzaken de wetsbepalillgen niet dienen te vermelden welke
slechts betrekking hebben op de door
de rechter toegepaste regelen van procedure en jurisdictie;

Overwegende dat het middel niet kan
aangenomen worden ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 7, 9, 97
van de Grondwet, 1, 2, 3, 418, 419, 420
van het Strafwetboek, 1382, 1383 en 1384
van het Burgerlijk W etboek, doonlat het
bestreden . arrest de telastlegging van
onopzettelijke doding door gebrek aan
voorzichtigheid of voorzorg ten laste van
eiser bewezen verklaart, zonder « het
noodzakelijk en beslissend verband " vast
te stellen tussen het gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg en de onopzettelijke doding, te meer nu het arrest het
slachtoffer zelve voor een derde aansprakelijk stelt om nagelaten te hebben alvorens de baan over te steken, na te gaan
of zij vrij was, en deze beslissing bedoeld
verband uitsluit :
Overwegende dat het arrest het oorzakelijk verband tussen het gebrek aan
voorzichtigheid en voorzorg van eiser en
de dod:ing u> het licht stelt door erop te
wijzen dat eiser de voetganger vatte
« toen deze laatste bijna de straat over
was >>, derwijze dat eiser « over genoeg
tijd beschikte om de voetganger te zien
oversteken en hmn te vermijden '';
Overwegende dat de omstandigheid dat
de voetganger zelf een fout heeft begaan
door zich niet ervan te vergewissen of hij
de rijbaan kon oversteken zonder het
verkeer van de bestum·ders te hinderen,
het oorzakelijk verband tussen het eigen
gebrek van eiser aan voorzichtigheid en
voorzorg en de dodil>g niet uitsluit, van
't ogenblik dat, zoals het arrest het vaststelt, eiser de mogelijkheid heeft gehad
om de voetganger te zien oversteken en
hem te ontwijken ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
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 is
tegen de beslissil>g over de burgerlijke
vordering van verweerster :
Over het derde middel, afgeleid uit de
schendmg van de artikelen 7, 9, 97 van
de Grondwet, 1, 2, 3, 418, 419, 420 van
het Strafwetboek, 1382, 1383, 1384 van
het Burgerlijk Wetboek, van de wet op
de politie van het vervoer van 1 augustus
1899, zoals gewijzigd door de wetten van
1 augustus 1924, 16 december 1935,
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27 mei 1957, 20 decern.ber 1957 en 15 april
1958 en van artikel 48 van het koninklijk
besluit van 8 april 1954, houdende het
algemeen verkeersreglement, zoals bijgewerkt door het koninklijk besluit van
10 december 1958, het koninklijk besluit
van 8 februari 1965 en het koninklijk
besluit van 30 april 1963, doo1'11at het
noodzakelijk en beslissend verband tussen
fout en schade, zijnde in casu de doding,
in het licht zelve van de motivering van
het hof van beroep, te vinden was in een
door dit hof verwaarloosde wettelijke beschikking, namelijk artikel 48-3 van het
aJgemeen verkeersreglement, zijnde de
beperkte gevallen waarin voetgangers een
rijbaan mogen oversteken, dat precies,
volgens de vaststellingen in feite van het
hof en, in 't bijzonder, volgens het geval
voorzien in artikel 48-3, 5°, het slachtoffer, in castt, niet m.ocht oversteken, dat
indien het slachtoffer dit artikel 48-3 van
het algemeen verkeersreglement had nageleefd, het ongeval niet denkbaar was
en het de overtreding van dit artikel 48-3
is geweest welke het noodzakelijk en beslissend verband heeft geschapen, dat
door zulks niet in te zien en door geen
rekening te houden met voornoemd artikel, het hof van beroep niet enkel dit
artikel, maar ook de andere ingeroepen
wetsbepalingen heeft geschonden, dat het
minstens aan het hof van beroep behoorde de uit het niet naleven van artikel 48-3 van het algemeen verkeersreglement te putten zekere font van het slachtoffer te weerleggen, bij gebreke waarvan
het arrest onvoldoende gemotiveerd is :
Overwegende dat het arrest klaarblijkelijk de bepaling van artikel 48-3, 5°,
van de vVegcode in acht heeft genomen,
vermits het beslist " dat het slachtoffer
eveneens onvoorzichtig is geweest ; dat
In1.pens innners, alvorens over te steken,
aandachtig had moeten kijken om te zien
of de baan vrij was ; dat de zichtbaarheid
overigens norn1.aal was ll, en dienvolgens
het slachtoffer voor een derde aansprakelijk stelt voor de gevolgen van het
ongeval;
Overwegende dat, voor het overige, het
middel zich vermengt met het tweede
middel en derhalve eveneens feitelijke
grondslag mist ;
Over het vierde middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de Grandwet, doonlat het arrest geen aanwijzing
geeft over de wijze en de methode waarop
het gekomen is tot de verdeling van de
verantwoordelijkheid tussen eiser (twee
derden) en het slachtoffer (een derde),

te~·wijl minstens het hof van beroep had
moeten zeggen dat hierin ex aequo et
bono werd gehandeld :

Overwegende dat, bij gebrek aan conclusie dienaangaande, de rechter niet
ertoe gehouden was de verdeling van de
aansprakelijkheid tussen eiser en het
slachtoffer nader te rechtvaardigen ; dat
zijn beoordeling desbetreffende soeverein
is;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
22 mei 1967. - 2e kamer. - Voorzitte1', H. Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter.
Ve1·slaggeve1•,
H. Naulaerts.- Gelijkluidende conclusie,
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.

2e
10

2°

3°

KAMER. -

22 mei 1967.

VERZEKERINGEN.- VERPLICRTE
AANSPRAKELIJKREIDSVERZEKERING INZAKE l\WTORRIJTUIGEN. VERZEKERAAR VOOR RET STRAFGERECRT IN DE
ZAAK OPGEROEPEN DOOR DE EIGENAAR,
DE ROUDER OF DE BESTUURDER VAN
EEN MOTORRIJTUIG. STRAFGERECRT
DAT
GEEN UITSPRAAK KAN
DOEN
«OVER DE RECHTEN WELKE DE VERZEKERAAR TEGEN DE VERZEKERDE OF
DE VERZEKERINGNEJ\'IER KAN DOEN
GELDEN ll. BEGRIP.

VERZEKERINGEN. VERPLICHTE
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN. TEGEN DE
VERZEKERDE VOOR RET STRAFGERECRT
INGESTELDE BURGERLIJKE RECRTSVORDERING. 0PROEPING TOT TUSSENKOMST VAN DE VERZEKERAAR DOOR DE
VERZEKERDE. BESLISSING WAARBIJ
DE VERZEKERDE EN DE VERZEKERAAR
VEROORDEELD WORDEN TOT VERGOEDING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ.BESLISSING DIE DOOR DE VERZEKERDE
AAN DE VERZEKERAAR TEGENSTELBAAR
IS.

VERZEKE~INGEN. VERPLICRTE
AANSPRAKELIJICHEIDSVERZEKERING INZAKE
MOTORRIJTUIGEN.
BENADEELDE PERSOON DIE ZICR IN EERSTE
AANLEG TEGEN DE VERZEICERAAR BURGERLIJKE PARTIJ GESTELD REEFT. VEROORDELING VAN DE VERZEICERAAR
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TOT VERGOEDING VAN DE DOOR DE
VERZEKERDE VEROORZAAKTE SCHADE.
WETTELIJKHEID.

4°

5°

6°

VERZEKERINGEN. VERPLICHTE
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING. VERZEKERAAR REGELMATIG DOOR DE
VERZEKERDE IN DE ZAAK OPGEROEPEN.
-STELLING VAN BURGERLIJKE PARTIJ
VAN DE BENADEELDE PERSOON TEGEN
DE VERZEKERAAR.- WETTELIJKHEID.
TUSSENKOMST. STRAFZAKEN. BURC+ERLIJKE RECHTSVORDERINC+. AANLEe+ IN CASSATIE.- VooRZIENINC+
VAN DE BEKLAAC+DE OF VAN DE VERZE·
KERAAR, TOT TUSSENKOMST OPGEROEPEN, TEC+EN DE BESLISSINC+ WAARBIJ
ZIJ VEROORDEELD WORDEN TOT VER·
C+OEDINC+ VAN DE DOOR EEN VERKEERS·
ONGEVAL BENADEELDE PARTIJEN. TEGEN DE BENADEELDE PARTIJEN GERICHTE VOORZIENING. TUSSENKOMST
VAN HET GEJ\'IEENSCHAPPELIJK WAAR·
BORC+FONDS, DAT REEDS VRIJWILLIG
VOOR DE FEITENRECHTER IS TUSSEN ·
GEKOMEN. 0NTVANKELIJKHEID.
VooRWAARDE.
VOORZIENING IN CASSATIE.
VoRM. STRAFZAKEN. BuRGER·
LIJKE RECHTSVORDERING. VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE EN VAN DE
VERZEKERAAR, TOT TUSSENKOMST OPGEROEPEN, TOT VERGOEDING VAN DE
DOOR EEN VERKEERSONGEVAL BENA·
DEELDE PERSONEN. VoORZIENING
VAN DE BEKLAAGDE OF VAN DE VERZE·
KERAAR TEGEN DE BENADEELDE PERSONEN. MEMORIE NEERGELEGD DOOR
HET GEMEENSCHAPPELIJK W AARBORG·
FONDS, DAT VRIJWILLIC+ VOOR DE FEI·
TENRECHTER IS TUSSENGEKOMEN.
0NTVANKELIJKHEID. KosTEN.

1° Het st?·afgeTecht clat beslist of een ve?'·
zekeTaaT, die ontkent de buTge?Techtel~j ke
aanspmkeli;jkheid te deklcen, al dan
niet kTachtens m·tikel 9 van de wet
van 1 juli 1956 bet?'etfencle de ve1·plichte
aanspmkelij lcheidsve?'zeke?·ing in z a k e

(1) Oass., 7 maart 1962 (Bt!ll. en PASIO,,
1962, I, 766).
(2) Raadpl. cass., 18 oktober 1965 (Bt!ll.
en PASIO., 1966, I, 219).
(3) Oass., 24 januari 1966 (Bull. en PAsiO.,
1966, I, 658) ; raadpl. cass., 22 februari 1960
(ibid., 1960, I, 720); 25 oktober 1965 (ibid.,
1966, I, 266),
(4) Omtrent het feit dat het in de zaak

motO?Tijtuigen in ae zaalc kan woden
opgeToepen dooT de eigenaa?', de houdm·
of de bestmwde1· van een motorri}ttdg,
tegen wie een burgerlijlce ?'echtsvorcle?·ing
wordt ingestelcl, doet geen uitspmak
« over de 1·echten wellce de vm·zelcema?'
kan doen gelclen tegenovm· de ve·rzeke1·cle
of de veTzekeTingneme?' >>, in de zin van
becloelcl a1·tikel ( 1).
2° vVanneer een bu1·ge1'lijke rechtsvorde?·ing
tot ve1·goeding ·van een door een motor1'~i tuig ve1·oo1'Zaakte schacle vom· het
stmfgerecht wonlt ingestelcl en de Ve?'·
zekeraa1· van de beklaagde doo1· hem tot
tttssenkomst wonlt opge1'0epen, is de beslissing, waarbij de ve1·zekemm· met de
ve1·zeke1·de wonlt veroonleelcl tot vm·goeding van de bu1•gerlijke pcwtij, noodzakelijk doo?' de verzelcerde tegenstelbacw aan
de vm·zelcemar (2). (Wet van 1 juli 1956,
art. 9.)

3° T'Vannee1· de JJe?·soon, benadeelcl doo1•
het misclrijf gepleegd door een beklaagcle,
wiens btwge?'?'echtelijke aanspmlcdijkheid inzake moto?Tijtttigen gedelct 1V01'dt
clam· een bij de wet van 1 ,jttli 1956
voo?·gesclweven verzeke1·ing, zich 1"egelmatig bu1·ge1·li,j lee parti,j gesteld lweft
voo1· de eerste ?'echter tegen de verzelcemar
van becloelcle aansp1•akeli,jkheicl, ve?'001'·
cleelt het stmfge?·echt wetteli,jk cleze verzekemm· tot ve1·goecling van de uit clit
misd1·ijj voo1·tvloeiende schade (3), zelfs
zo hij door de ve1·zekenle alleen in de
zaak is opgeroepen. (Wet van 1 juli
1956, art. 6 en 9.)
4o vVannee1· de belcla.agde, wiens btwge?'·

?'echteli,jke aanspmkelijkheicl inzake motm'?'i,jtuigen gedekt wonlt dam· een bi;j de
wet van 1 juli 1956 vooTgesclweven verzeke?'ing, 1·egelmatig de ve1·zelce?'aa1' van de
burger1·echteli,jke aanspmlceli,jkheid in de
zaak heeft opgm·oepen, stelt de benadeelde
pm'Boon zich ?'egelmatig btwge1•li,jlce pm·ti,j
tegen de vm·zeke1·am·, zonder hem anclers
in de zaak te moeten bet?·elclcen (4). (Wet
van 1 juli 1956, art. 9.)

5° en 6° vVanneer de beklaagcle of de ve?'Zeke?'aa1", voor het strafgerecht tot t?~ssen
komst opge1·oepen, zich vooTzien hebben
betrckken van de verzekeraar van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen het burgerlijke partij stellen van de
door het misdrijf benadeelde persoon tegen
de beklaagde kan voorafgaan, raaclplege men
cass., 25 november 1963 (Bt!ll. en PAsrc.,
1964, I, 322); zie tevens cass., 28 mei 1965
(ibid., 1965, I, 1045).
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tegen de beslissing, waarbij zij ve!'OOTdeeld worden tot veTgoeding van de doo1·
een ve1·keersongeval benadeelde pe1·sonen,
is het Gemeenschappelijlc W am· borgfonds, dat v1·ijwillig voo1· de feitem·echter
tussengelcomen was, ontvankelijlc om in
het geding in cassatie tussen te komen en
een memo1'ie van antwom·d op de voo1'ziening nem· te leggen, van 't ogenblik dat
het belang e1·b·ij heeft; in geval van ve1'werping van de vooTziening vallen de kosten van deze memo1'ie eise1' ten laste ( 1).
(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP <<THE OCEAN)),
T. DE MUYNOK, MAENE EN NAAMLOZE
VENNOOTSOHAP « MUTUELLE DER VERE·
NIGDE SYNDIOATEN ))' IN AANWEZIGHEID VAN HET GEMEENSOHAPPELIJK
MOTORWAARBORGFONDS.)

ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 21 maart 1966 door het Hof
van beroep te Gent gewezen ;
I. In zover de voorziening gericht is
tegen De Muyn,ck, beklaagde
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 2, 3, 6, 9,
alinea 4, in het bijzonder, l l van de wet
van 1 juli 1956 betreffende de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorvoertuigen, en voor zoveel als nodig
3 en 4 van de wet van 17 april1878 houdende de voorafgaandelijke titel van het
Wetboek van strafvordering en 97 van
de Grondwet, dooTdat het bestreden arrest, bij wijze van hervorming van het
beroepen vonnis, eiseres in solidum 1net
De Muynck rechtstreeks veroordeelt tot
betaling van de bedragen waartoe deze
laatste jegens de burgerlijke partijen
Maene en de naam1oze vennootschap
« Mutuelle der V erenigde Syndicaten ))
werd veroordeeld, alsmede tot haar eigen
kosten, en het strafgerecht dus impliciet,
doch zeker, bevoegd verklaart mn over
de verplichting van eiseres tot verzekeringsdekking jegens De Muynck te oordelen, te1·wijl van het ogenblik af dat,
zoals terzake, de verzekeraar (eiseres) enkel door de verzekerde in tussenkomst
wordt opgeroepen, de strafrechtsmacht
geen rechtstreekse veroordeling of veroor(1) Raadpl. cass., 7 maart 1966 (B1tll. en
PAsro., 1966, I, 869) en 31 oktober 1966, supra,
blz. 304.

deling tot vrijwaring tegen de verzekeraar
kan uitspreken, zonder haar bevoegdheid
te buiten te gaan, vermits de vraag of
de verzekeraar aan de verzekerde dekking
moet verschaffen aan het oordeel van de
strafrechter ontsnapt :
Overwegende, eensdeels, dat het arrest
ten laste van eiseres generlei veroordcling
uitspreekt ten bate van De Muynck, maar
zich ertoe beperkt impliciet te beslissen
dat de ten laste van De Muynck uitgesproken veroordelingen ten bate van de
burgerlijke partijen aan eiseres kmmen
tegengesteld worden ;
Overwegende, anderdeels, dat de strafrechter die beslist dat een verzekeraar,
die ontkent de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van een bestuurder van
een motorrijtuig te dekken, al dan niet,
op grond van artikel 9 van de wet van
1 juli 1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, in de zaak kan worden geroepen
door die bestuurder, tegen wie een burgerlijke vordering tot vergoeding van de
door het rijtuig veroorzaakte schade werd
ingesteld, geen uitspraak doet « over de
rechten die de verzekeraar kan doen gelden tegenover de verzekerde of de verzekeringnemer ))' in de zin van evenbedoeld artikel 9 ;
Dat het middel naar recht faalt ;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de naamloze vennootschap « Mutuelle der verenigde syndicaten "• burgerlijke partij :
Over het tweede 1niddel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 3, 4 van
de wet van 17 april 1878, houdende de
voorafgaande titel van het W etboek van
strafvordering, 145, 182, 190, 195, 210
van gezegd Wetboek van strafvorclering, 1382, 1384 van het Burgerlijk Wetboek, 9, l l van de wet van 1 juli 1956
betreffende de verplichtende aansprakelijkheidsverzekering inzake motorvoertuigen en 97 van de Grondwet, doonlat
het bestreden arrest, bij wijze van hervorming van het beroepen vonnis, eiseres
in solidum met De Muynck rechtstreeks
veroordeelt tot betaling van de bedragen
waartoe deze laatste jegens de burgerlijke
partijen Maene en de naamloze vennootschap « Mutuelle der verenigde syndicaten )) werd veroordeeld, alsmede tot
haar eigen kosten, te1•wijl, ee1·ste onde1'deel,
de motivering van het arrest het middel
door eiseres in verband met haar eventuele rechtstreekse veroordeling, in de
stand der procedure, in conclusie aange-
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haald, niet beantwoordt, volgens hetwelk : «de burgerlijke partijen Maene
en « Mutuelle der verenigde syndicaten n
zich eveneens tegen concluante stelden ;
doch deze stellingen zijn onontvankelijk,
daar slechts ontvankelijk zijn de stellingen tegen beklaagden of bmgerlijk
aansprakelijke partijen gedagvaard hetzij ambtshalve door het openbaar ministerie, hetzij rechtstreeks door de benadeelde ... n, hetgeen gelijkstaat met het
volledig ontbreken van motieven (schending, in het bijzonder, van artikel 97 van
de Grondwet) ; tweecle onclenleel, zelfs
indien moest aanvaard worden dat het
aangehaald middel impliciet doch adequaat werd beantwoord, de aanvaarding
van de ontvankelijkheid van de bm'gerlijke partijstellingen, waaruit de veroordeling van eiseres in solidum met de beklaagde voortvloeit, niet mogelijk is zonder schending van de regels betreffende
de uitoefening van de hm'gerlijke vordering v66r de strafrechtsmachten, vermits
een burgerlijke partijstelling enkel tegen
de beklaagde en de burgerlijk aansprakelijke partij mogelijk en ontvankelijk is
(schending, in het bijzonder van de artikelen 3 en 4 van de wet van 17 aprill878
houdende de voorafgaande titel van het
Wetboek van strafvordering, 145, 182,
195, 210 van gezegd wetboek, 1382 en
1384 van het Bmgerlijk W etboek) :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest de conclusie van eiseres passend beantwoordt
door erop te wijzen « dat even vruchteloos opgeworpen wordt dat de vorderingen der bmgerlijke partijen die tegen de
verzekeringsmaatschappij en aangesteld
zijn niet ontvankelijk zouden zijn en
zulks omdat deze maatschappijen alleen
door De Muynck in de zaak werden geroepen; dat artikel 11 (lees artikel 9) ook
voorziet dat de benadeelde partij de verzekeraar in zake roepen 1nag ; dat deze
benadeelde partij een eigen recht tegen
de v.erzekeraar kan laten gelden, hetgeen
onderstelt dat de benadeelde partij een
vordering strekkende tot vergoeding van
haar schade kan instellen, zelfs indien de
verzekeraar niet door haar in zake werd
geroepen en zelfs indien hij vrijwillig
tussenkwam n ;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag
mist;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat verweerster zich voor
de eerste rechter bmgerlijke partij heeft
gesteld tegen de beklaagde en tegen eise-

res, tot tussenkomst gedagvaard door de
beklaagde;
Overwegende dat de benadeelde, op
grond van artikel 6 van de wet van 1 juli
1956, een eigen recht tegen de verzekeraar
kan laten gelden; dat de verzekeraar, op
grond van artikel 9 van dezelfde wet, in
het geding voor de strafrechter kan worden opgeroepen, hetzij door de benadeelde, hetzij door de verzekerde, en
vrijwillig mag tussenkomen, zulks onder
dezelfde voorwaarden als voor het burgerlijk gerecht ;
Overwegende dat daaruit volgt, enerzijds, dat de strafrechter bevoegd is om
de verzekeraar te veroordelen tot vergoeding van de door de verzekerde veroorzaakte sehade, anderzijds, dat van
't ogenblik dat de verzekeraar regelmatig
door de verzekerde v66r de strafrechter
is opgeroepen, de benadeelde zich burgerlijke partij tegen de verzekeraar kan
stellen;
Dat het onderdeel naar recht faalt ;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet, cloonlat het bestreden arrest, bij
wijze van hervorming van het beroepen
vonnis, eiseres in solidum met De Muynck
rechtstreeks veroordeelt tot betaling van
de bedragen waartoe deze laatste jegens
de burgerlijke partijen Maene en de naamloze vennootschap « Mutuelle der verenigde syndicaten >> werd veroordeeld,
alsmede tot haar eigen kosten, op grond,
enerzijds, « dat de strafrechter vermag
te onderzoeken of de beklaagde verzekerd
is en of de inzake geroepen maatschappij
de verzekeraar is, zoals vereist door artikel 2, alinea 1, van de wet op de verplichte verzekering en met dekking van
de aansprakelijkheid, zoals vereist in
artikel 3 ; dat zulks niet inhoudt dat er
beslist wordt nopens de rechten die de
verzeker11ar kan laten gelden tegenover
de verzekeraar (materiele vergissing voor
« verzekerde n) ofverzekeringnemer, maar
wel dat er nagegaan wordt of de schade
van de derden verzekerd is, terwijl eraan
dient herinnerd dat geen enkele nietigheid, exceptie of verval spruitende uit
het contract aan de benadeelde persoon tegenstelbaar is (artikel ll) n, en
anderzijds, '' dat de vorderingen van
de bmgerlijke partijen die gericht zijn
tegen de naamloze vennootschap «Compagnie belge d'assurances generales sur
la vie et contre les risques d'incendie
et accidents n ongegrond zijn, nu artikel 4, 3°, van de polis voorziet dat de
uitbreiding van waarborg betrekking
hebbende op een aan een derde toebeho-
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rend voertuig, dat slechts occasioneel
wordt bestuurd, slechts een suppletief
karakter heeft en niet van toepassing is
in de mate waarin de schadelijder effectief schadeloosstelling kan bekomen ingevolge een verzekeringscontract dat het
geassimileerd voertuig dekt ... ,, te1'wijl
dergelijke motivering tegenstrijdig is,
minstens dubbelzinnig, vermits nu eens
wordt aanvaard dat de strafrechter enkel
kan nagaan dat er verzekering is en geen
rekening kan houden n1.et welke nietigheid, exceptie of welk verval ook spruitende uit het contract en dan weer dat
een clausule van de polis, volgens welke
slechts een suppletieve dekking wordt
verleend, door de strafrechter in aanmerking wordt genomen ten aanzien van
de benadeelde, tegenstrijdigheid, minstens dubbelzinnigheid, die met het volledig ontbreken van motieven gelijkstaat :
Overwegende dat het arrest, ten aanzien van de naamloze vennootschap
« Compagnie beige d'assurances generales sur la vie et contre les risques d'incendie et accidents ,, geenszins beslist dat
deze een nietigheid, exceptie of verval
spruitende uit het contract aan de benadeelde kan tegenstellen, maar integendeel dat de door de polis bepaalde uitbreiding van de waarborg ten deze niet
toepasselijk is, zodat het litigieuze risico
door evengenoemde vem1.ootschap niet
verzekerd is ;
Overwegende dat zodanige beslissing
niet strijdig is met de beslissing welke het
arrest ten aanzien van de door eiseres
aangegane verzekering genomen heeft ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
III. In zover de voorziening gericht is
tegen Rita Maene, burgerlijke partij :
Overwegende dat het arrest zich ertoe
beperkt aan verweerster een vergoeding
wegens materiele schade toe te kennen
en voor het overige een provisie, met aanstelling van een deskundige ; dat zodanige
beslissing geen eindbeslissing is in de zin
van artikel 416 van het Wetboek van
strafvordering en ook geen uitspraak doet
over een geschil omtrent de bevoegdheid,
zodat de voorziening niet ontvankelijk
is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten,
daarin begrepen de kosten van de memarie tot antwoord van de tussenkomende partij « Het Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds "·
22 mei 1967. - 2" kamer. Voo1'·
zitte1', H. Louveaux, raadsheer waar-

nemend voorzitter. Vm·slaggeve1',
H. Naulaerts.- Gelijkluidende conclttsie,
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.
Pleite1·s, HH. VanRyn en Bayart.

2e KAMER. -

22 mei 1967,

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.VEROORDELENDE BESLISSING. - AAN
TE DUIDEN WETSBEPALINGEN.
2° CASSATIE. - OMVANG. - STRAF·
ZAKEN. - VOORZIENING VAN DE BE·
KLAAGDE TEGEN DE BESLISSINC+ OVER
DE STRAFVORDERING EN TEGEN DE
EINDBESLISSING OVER DE BURGERLIJKE
REOHTSVORDERINC+ TEC+EN HEJ\'[ INC+E·
STELD DOOR DE l\'I:EDEBEKI·AAC+DE. VoORZIENING VAN EEN ANDERE BUR·
GERLIJKE PARTIJ TEGEN DE EINDBE·
SLISSING OVER DE DOOR HAAR TEGEN
DEZE l\'I:EDEBEKLAAGDE INC+ESTELDE
BURC+ERLIJKE REOHTSVORDERING, VERNIETIC+ING VAN DE BESLISSINC+ OYER
DE STRAFVORDERINC+. - GEVOLG VOOR
DE BESLISSINGEN OVER DE TEGEN DE
BEKLAAGDE EN DE MEDEBEKLAAGDE
INGESTELDE BURGERLIJKE REOHTSVOR·
DERING EN.
3° CASSATIE. - 0]\'[VANG. - STRAF·
ZAKEN. - BURGERLIJKE REOHTSVOR·
DERINC+EN. - BESLISSINC+ WAARBIJ DE
AANSPRAKELIJKHEID VOOR EEN ONGE·
VAL TUSSEN TWEE BEKLAAGDEN \VORDT
VERDEELD TEN BELOPE VAN DRIE VIER·
DEN VOOR DE ENE EN EEN VIERDE VOOR
DE ANDERE. - VoORZIENING VAN DE
EERSTE BEKLAAC+DE.- VERNIETIGING
VAN DE OVER DE BURGERLIJKE REOHTS·
VORDERINGEN GEWEZEN BESLISSINC+EN.
- VERNIETIGING DIE ZICH NIET UIT·
STREKT TOT DE BESLISSING DAT DE
TWEEDE BEKLAAGDE VOOR l\HNSTENS
EEN VIERDE AANSPRAKELIJK IS.
l

0

l

0

Om in 1·echte met 1·eclenen te zijn omlcleed, moet een ve1'0onlelencle beslissing
op de stmjv01·de1·ing, ofwel in haa1· eigen
1·eclenen ofwel bij ve1·wijzing naa1· de
be1·oepen beslissing de wetsbepalingen
vm·melden die de bestanclclelen van het
ten laste van de beklaagcle gelegcle misdrijf opgeven en die welke een stmf bepalen (l}. (Grondwet, art. 97.)

(1) Oass., 9 en 16 september 1963 (Bull.
en PASIC., 1964, I, 26 en 55); raadpl. cass.,
1 juni 1966 (ibid., 1966, I, 1238) en 30 januari
1967, sup1'a, blz: 659.
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2° De ve1·nietiging op cle voor·ziening van cle
beklaagcle van cle beslissing ove1' cle stmfv01·cler·ing brengt cle vernietiging mecle
van cle einclbeslissing over cle tegen hem
do01· de medebeklaagcle ingestelcle bur·ge?'lijke ?'echtsvorcle?·ing, die het gevolg is
van de ee1·ste, en van cle einclbeslissing
ove?' cle tegen cleze meclebeklaagcle cloo?'
een cmcle1·e bu1·ge1·lijke par·tij ingestelcle
burge?'lijke rechtsvordering die op clezelfcle onwettelijkheicl is geg1•oncl en
1caar-tegen cle beklaagcle en die burge1'lijke pa1•tij ?'egelmatig een voor·ziening
hebben ingesteld (1).
3° T'Vanneer een vonnis de aansp?·akelijkheid voor· cle gevolgen van een ongeval
t1tssen twee beklaagden !weft venleeld ten
belope van d1·ie vie1·den voor de ene en
van een vienle voo?' de ande1·e, st1·ekt cle
vernietiging van de over· de burger·lijke
?'eclttsvonler·ingen gewezen beslissingen
en uitgesp1·oken op de voor·ziening vctn
cle eerste beklaagcle zich niet uit tot de
beslissing clat cle tweecle beklaagcle voo1·
minstens een vie?·cle actnsp?·alcelij lc is (2).
(vV. EN F. MERTENS, T. VRANKEN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 21 juni 1966 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Hasselt;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 163 en 195 van het Wetboek van
strafvordering, deze laatste artikelen gewijzigd door het enig artikel van de wet
van 2 januari 1924, 3 en 4 van de wet
van 17 april 1878, de inleidende titel
van het Wetboek van strafvordering
inhoudende, cloo?·clat het bestreden vonnis, onder bevestiging van het vonnis
van de eerste rechter op de publieke
vordering en op de burgerlijke vorderingen, eerste eiser heeft veroordeeld
uit hoofde van de telastlegging D, dit
wil zeggen om, weggebruiker zijnde op de
openbare weg, de geplaatste verkeerstekens niet in acht genomen te hebben,
die regelmatig naar de vorm en voldoende
zichtbaar waren, vervolgens drie vierden
van de aansprakelijkheid voor het litigieuze ongeval ten laste van eerste eiser
Cass., 21 maart en 9 mei 1966 (Bull.
en PASIC., 1966, I, 928 en 1141).
(2) Cass., 7 november 1966, B1tpm, blz. 323.
(1)

gelegd heeft en, derhalve, hem veroordeeld heeft tot drie vierden van de schadevergoeding jegens tweede verweerder
en deze tot slechts een vierde van de
schadevergoeding jegens tweede eiser
veroordeeld heeft, terwijl noch het bestreden vonnis, noch het hierdoor bevestigde vonnis, onder de wetsbepalingen
die zijn toegepast en die deze vonnissen
vermelden als ter terechtzitting door de
rechters aangeduid zijnde, de bepaling
verm.elden waarin het tegen eerste eiser
als bewezen aangeziene misdrijf omschreven is, en tenvijl dienvolgens niet naar
de eis der wet met redenen omkleed zijn
de veroordelingen ten laste van eerste
eiser uitgesproken op de tegen hem ingestelde publieke en burgerlijke vordering,
noch de beslissing die, op de burgerlijke
vordering van tweede eiser, de veroordeling van tweede verweerder beperkt
tot slechts een vierde van de schadevergoeding en de kosten :
Overwegende dat de beslissingen van
veroordeling in strafzaken, om in rechte
gemotiveerd te zijn, niet enkel de wetsbepalingen moeten vermelden die een
straf bepalen doch tevens die welke de
bestanddelen van het ten laste van de
verdachte gelegde misdrijf opgeven ;
Overwegende dat het bestreden vonnis,
dat eerste eiser veroordeelt om « weggebruiker zijnde op de openbare weg, de
geplaatste verkeerstekens niet in acht
genomen te hebben, die regehnatig naar
de vorm en voldoende zichtbaar waren ll,
zich dienaangaande ertoe beperkt te verwijzen naar de artikelen aangehaald door
de eerste rechter die desbetreffend slechts
melding maakt van de artikelen 21-1,
lid 2, en 25-2, a en d, van het koninklijk
besluit van 8 april 1954 gewijzigd door
het koninldijk besluit van 30 april 1963,
welke vreemd zijn aan het ten laste van
eiser gelegde feit ;
Overwegende dat de vernietiging van
de beslissing over de tegen eerste eiser
ingestelde strafvordering, de vernietiging
meebrengt van de beslissing over de tegen
hem ingestelde burgerlijke vordering, alsook die van de beslissing over de burgerlijke vordering van tweede eiser tegen
verweerder, beslissingen die op de onwettelijke veroordeling stemlen, behalve in
zover verweerder erbij minstens voor
een vierde aansprakelijk wordt verklaard;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, beha.lve in zover het vaststelt
dat het vonnis van de eerste rechter ten
opzichte van beklaagde Vranken op straf-

-

1145-

gebied kracht van rechterlijk gewijsde
heeft bekomen en in zover het, bij bevestiging van laatstvermeld vonnis, verweerder minstens voor een vierde aansprakelijk verklaart op burgerlijk gebied;
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 de Correctionele Rechtbank te Tongeren, terechtzitting houdende in hoger beroep.
22 mei 1967. - 2e kamer. - Vom·zitte?' en V erslaggeve1·, H. Louveaux,
raadsheer waarnen~end voorzitter. Gelijlcluidende conclusie, H. Paul Mahaux,
advocaat-generaal. Pleite1·, H. De
Bruyn.

2e

KAMER. -

22 mei 1967,

SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN.KANSSPEL.- UITBATING.- BEGRIP.

Is een kansspel waarvan cle uitbating cloor
m·tikel 1 van de wet van 24 oktobe1· 1902
verboclen is, het spel wam·in hetzij cloor
het spel zelf, hetzij wegens cle omstandigheden waa1'in het wordt beoefencl cle leans
cle ove?·hand heeft ten overstaan van cle
behencligheicl en de verstandelijlce speelcombinaties (1).
(PROCUREUR-GENERAAL TE LUIK,
T. SCHELLENS EN LITISCONSORTEN.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 12 juli 1966 door het Hof van
beroep te Luik gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 1 van de wet van
24 oktober 1902 op het spel en 97 van de
Grondwet, cloo1·clat het bestreden arrest,
hoewel het in bedekte termen aanneemt
dat het litigieuze spel, op de wijze waarop
het door de spelers aangewend wordt,
een hazardkarakter vertoont, de verweerders nochtans van de telastlegging
vrijspreekt om de enkele reden "dat het
hazardkarakter van een spel dient beoor(1) Cass., 26 maart 1956 (Bull. en PASIC.,
1956, I, 793) en de in noot 3 aangehaalcle

arresten.

deeld te worden in het licht van de geest
waarin het door de uitvinder of uitbater
ervan opgevat werd ,, zonder te betwisten dat de verweerders, als uitbaters of
medeplichtigen, zoals door twee van hen
in htm conclusie voor het hof van beroep
werd toegegeven, zich rechtstreeks of
onrechtstreeks een voordeel verschaffen
door middel van dit spel, tenvijl het arrest, door het strafbaar karakter van de
exploitatie van een spel te doen afhangen
" van de geest waarin het door de uitvinder of de uitbater ervan opgevat
werd ,, zonder na te gaan of de verweerders in werkelijkheid geen daden gesteld
hebben van exploitatie van een kansspel
en zich daaruit geen rechtstreeks of onrechtstreeks voordeel verschaft hebben,
een door de wet niet bepaalde, van rechtsvervolging ontslaande grond ingevoerd
heeft :
Overwegende dat het bestreden arrest
de verweerders van de telastlegging vrijspreekt om de enkele reden " dat het
hazardkarakter van een spel dient beoordeeld te worden in de geest waarin het
door de uitvinder of de uitbater ervan
opgevat werd en geenszins naargelang
van de wijze waarop de spelers zelf het
aanwenden in strijd met deze geest oflnet
de bedoeling van voormelden ,, en aldus
toegeeft dat in de omstandigheden waarin
het wordt uitgeoefend het litigieuze spel
een kansspel uitmaakt, maar aan dit
spel dit karakter ontzegt omdat het in de
geest van de uitvinder of de uitbater
niet als zodanig werd opgevat ;
Maar overwegende dat, in de zin van
artikel1 van de wet van 24 oktober 1902,
een kansspel uitmaakt het spel waarin,
hetzij door dit spel zelf zoals het door de
uitvinder of de uitbater werd opgevat,
hetzij wegens de omstandigheden waarin
het wordt beoefend, de kans de overhand
heeft ten overstaan van de behendigheid
en de verstandelijke speelcombinaties ;
Overwegende mitsdien dat het arrest,
door geen acht te slaan op de omstandigheden waarin het spel wordt beoefend,
bedoelde wetsbepaling schendt ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest ; beveelt dat var dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt
de verweerders in de kosten ; verwijst de
zaak naar het Hof van beroep te Brussel.
22 mei 1967. - 2e kamer. - Vom·zitte1', H. Louveaux, raadsheer waar-
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nemend voorzitter.
Ve1·slaggever,
H. Naulaerts.- Gelijkluidencle conclttsie,
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.

2 8 KAMER. -

22 mei 1967.

l o ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN

VAN VERWONDINGEN EN ONOPZETTELIJK DODEN. 0NOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN VERWONDINGEN. VASTSTELLING VAN EEN
DOOR DE BEKLAAGDE BEGANE FOUT
WELKE EEN GEBREK AAN VOORZIOHTIGHEID OF VOORZORG UITJYIAAKT EN VAN
EEN OORZAKELIJK VERBAND TUSSEN
DEZE FOUT EN DE VERWONDINGEN."V\TETTELIJK GEREOHTVAARDIGDE YEROORDELING.
2° CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. - VoORZIENING VAN DE BEKLAAGDE. VOORZIENING UITSLUITEND GERIOHT TEGEN DE BESLISSING
OVER DE STRAFVORDERING. - MIDDEL
AFGELEID UIT DE ONWETTELIJKHEID
VAN DE BESLISSING OVER DE BURGERLIJKE REOHTSVORDERING. 0NONTVANKELIJKHEID VAN HET MIDDEL.
l 0 Is tvettelij k ge1·echtvam·digcl de beslissing

van vemonleling wegens het onopzettelijk
toebrengen van ve?'Wonclingen clie vaststelt dat de belclaagcle een fmtt heeft begacm wellce een gebTek aan vooTttitzicht
of voo1'Z01'Y ttitrnaalct en clat e1· een 001'zalcelijlc verbancl bestaat tttssen cleze fout
en de venvonclingen (1). (Strafwetb.,
art. 418 en 420.)
2 ° Is niet ontvanlcelij lc het rniddel cloo1· cle
belclaagde afgeleicl ttit de onwettelijlcheicl
van de ove1· de burge1·lijlce 1'echtsvo1·de1·ing
gewezen beslissing, wanneer cle voorziening enlcel is gericht tegen de beslissing
ove1' cle st1·ajvonle1•ing (2).
(DE KEYZER.)
ARREST.
RET HOF ; -

Gelet op het bestreden

(1) Raadpl. cass., 30 mei 1932 (Bttll. en
PAsiC., 1932, I, 176).
(2) Oass., 7 maart 1966 (Bttll. en PAsiC.,
1966, I, 867).

arrest op 10 september 1966 door het
Hof van beroep te Gent gewezen ;
Overwegende dat de voorziening beperkt is tot de beslissing gewezen over
de publieke vordering ;
Over het midde1 afgeleid uit de schending van de artikelen 418, 420 van het
Strafwetboek, 97 van de Grondwet, 1382,
1383, 1385 van het Burgerlijk Wetboek,
3 en 4 van de wet van 17 april 1878, de
voorafgaande titel van het W etboek van
rechtspleging in strafzaken inhoudende,
cloonlat het bestreden arrest, dat de beroepen beslissing bevestigt, eiser veroordeelt tot een geldboete en tot de kosten
van de publieke vordering uit hoofde van
onopzettelijke slagen en verwondingen
en, uitspraak doende over de vordering
van de burgerlijke partij, eiser alleen
aansprakelijk verklaart voor de schadelijke gevolgen van het litigieuze ongeval,
op de grand dat eiser in << voorzichtigheid
of voorzorg n te kart geschoten is, door
koeien te zetten op een onvolkmnen afgesloten weide, daar immers << de afsluiting
van de weide in slechte toestand verkeerde en het ontsnappen van het dier
mogelijk heeft gemaakt n, teTwijl noch
deze gronden, noch enige andere een passend antwoord uitmaken op de conclusie,
voor het hof van beroep ingediend door
eiser die deed gelden dat hij persoonlijk
generlei fout had begaan, daar de weide
waarop hij zijn koeien gezet had omgeven
was door een afsluiting met elektrische
draad die normaal moest volstaan om het
vee binnen op de weide te houden indien
Cools, die de last had de elektrische
stroom in te schakelen, zich van zijn
taak had gekweten, waaruit volgt dat
het arrest niet naar de eis van de wet
met redenen omkleed is :
Overwegende dat eiser in conclusie
voor het hof van beroep aanvoerde dat
hij aan Ronald Cools, aan wie hij een
weide verpachtte, gevraagd had zijn
koeien op die weide te laten grazen, dat
die weide omheind was met elektrische
draad, << schrikdraad '' genaamd, die veel
lager ligt dan de gewone draden die rond
de weide staan << vermits het volstaat dat
een dier met zijn paten ertegen komt opdat het een e1ektrische ontlading zou
gevoelen die het doet terugtrekken ,,, dat
de pachter Cools, die daar woont, vergat
de elektrische stroom aan te zetten, met
het gevolg dat de koeien 's nachts uit
de weide wegliepen en een ervan het
litigieuze ongeval veroorzaakte, dat eiser
geen strafrechtelijke fout had begaan
door zijn koeien bij zijn pachter te laten
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grazen daar het deze laatste is die bij het
ontvangen van de dieren moest weten of
de afsluiting voldoende was, dat het
ongeval alleen te wijten is aan de nalatigheid van de pachter ;
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat de koe, welke aanleiding gaf tot het
ongeval, eigendmn is van eiser en losbrak
uit een weide die eveneens eigendom is
van eiser, dat de afsluiting van de weide
cc in slechte toestand verkeerde " en cc de
ontsnapping van het dier mogelijk heeft
gemaakt "• en overweegt dat eiser schuldig is aan gebrek aan voorzichtigheid en
voorzorg << doordat hij zijn koe in deze
onvoldoende afgesloten weide heeft geplaatst », aldus impliciet beslissend dat
eiser zijn koe aldaar plaatste wetend dat
de afsluiting onvoldoende was ;
Overwegende dat het arrest eraan toevoegt dat de omstandigheid dat Ronald
Cools, schoonzoon van eiser, de weide in
pacht had zonder belang is, dat deze
laatste niet belast was met en niet instond voor de bewaking van de dieren
toebehorende aan eiser, dat er tussen
de fout van eiser en het ongeval een oorzakelijk verband is, dat het ongeval en
zijn schadelijke gevolgen geheel teruggaan tot de fout van eiser ;
Overwegende dat, door te beschouwen
dat de afsluiting van de weide in slechte
toestand was en de ontsnapping van het
dier mogelijk heeft gemaakt, het arrest
klaarblijkelijk bedoelt dat het de slechte
toestand was waarin de gewone afsluiting
van de weide zich bevond, die de outsnapping mogelijk heeft gemaakt ; dat het
arrest tevens de persoonlijke fout van
eiser vaststelt ;
Overwegende dat het arrest door voormelde vaststellingen en overwegingen de
conclusie van eiser passend beantwoordt
en de veroordeling van eiser wegens inbrenk op de artikelen 418 en 420 van
het Strafwetboek wettelijk rechtvaardigt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat, in zover het de beslissing bestrijdt waarbij het arrest, uitspraak doende over de burgerlijke vordering, eiser alleen aansprakelijk verklaart voor de schadelijke gevolgen van
het ongeval, het middel niet ontvankelijk
is, de voorziening beperkt zijnde tot de
beslissing gewezen over de strafvordering;
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.
22 mei 1967. - 2 8 kamer. Voorzitter en Ve1·slaggever, H. Louveaux,
raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkluidende conclttsie, H. Paul Mahaux,
advocaat-generaal. Pleite1·, H. Ansiaux.

2 8 KAMER. -

22 mei 1967.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- VEROORDELENDE BESLISSING DIE RET MISDRIJF IN DE BEWOORDINGEN VAN DE
WET KWALIFICEERT.- GEEN CONCLUSIE. REGELMATIG MET REDENEN
OMKLEDE BESLISSING.
Bij geb1·eke van een concltt,sie, motivee1·t de
feitem·echter 1'egelmatig cle schttldigverlclaring van de beklaagcle cloo1· het in de
bewoonlingen van de wet gelcwali ficeenle
miscl1'ijj bewezen te ve1•lcla1'en (1), zelfs
zo deze lcwalifice1'ing alternatieve bestanddelen omvat (2). (Grondwet, artikel 97.)
(VAN THUYNE.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 16 februari 1966 door het Hof
van beroep te Gent gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van artikel 97 van de Grondwet,
doo1•dat het bestreden arrest het vonnis
van de Correctionele Rechtbank te Oudenaarde bevestigt, mits die wijziging dat
de hoofdgevangenisstraf van een maand
op zes maanden gebracht wordt, te1'tvijl,
ee1·ste oncleTcleel, het arrest niet vaststelt
of eiser de verboden geachte wapenen
heeft vervaardigd, hersteld, te lmop gesteld, verkocht, uitgedeeld, i1,1gevoerd,
vervoerd, opgeslagen of gedrag•~n ; tweecle
oncle1·cleel, het arrest niet vaststelt waarom
(1) Cass., 10 oktober 1966, sttp1'ct, biz. 191;
raadpl. cass., 16 januari 1967, sup1·a, biz. 595.
(2) Raadpl. cass., 18 oktober 1954 (Bull.
en PAsrc., 1955, I, 130).
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aangezien worden :

2°

OPENBARE ONDERSTAND.
VERHAAL VAN DE ONDERSTANDSKOSTEN.- VERHAAL OP DE DERDE AANSPRAKELIJKE VOOR DE VERWONDING
OF DE ZIEKTE DIE DE ONDERSTAND
NOODZAKELIJK HEEFT GEMAAKT. VOORWAARDE VAN DIT VERHAAL.

3°

HOGER BEROEP. STRAFZAKEN.
- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. BEKLAAGDE TOT SCHADEVERGOEDING
VEROORDEELD DIE GEEN APPELLANT
IS. RECHTER IN HOGER BEROEP
DIE DE VORDERING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ AFWIJST. 0NWETTELIJKHEID.

W at het eerste onderdeel betreft
Overwegende dat, bij gebrek aan conclusie, de rechter in hager beroep die,
zoals ten deze, verklaart dat de telastlegging in de bewoordingen van de wet
opgesteld, bewezen is gebleven, zoals
zij door de eerste rechter voor bewezen
werd aangenomen, zijn beslissing van
veroordeling op regelmatige wijze motiveert ; dat hij niet gehouden was te bepalen of eiser bedoelde wapenen vervaardigd dan wel hersteld, te koop gesteld, verkocht, uitgedeeld, ingevoerd,
vervoerd, opgeslagen of gedragen had;
vVat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de dagvaarding bepaalt dat het gaat om een molotov-cocktail en dertien rookbommen, die geacht
worden verboden wapenen te zijn;
Dat het arrest, door het feit bewezen te
verklaren zoals het in de dagvaarding
gekwalificeerd is, meteen het verboden
karakter van de wapenen vaststelt en de
reden aanduidt waarom die wapenen als
verboden moeten worden aangezien;
Dat geen van de onderdelen van het
middel kan aangenomen worden;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en
dat de beslissing overeenkomstig de wet
is;

01n die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
22 mei 1967. - 2e kamer. - Voot·zitter, H. Louveaux, raadsheer waarnenl.end voorzitter.
Vet·slaggevM·,
H. Gerniers. - Gelijklnidende concl~tsie,
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.

2e
1°

KAMER. -

22 mei 1967,

OPE.NBARE ONDERSTAND.
VERHAAL VAN DE ONDERSTANDSKOSTEN. VERHAAI. OP DE DERDE AANSPRAKELIJKE VOOR DE VERWONDING
OF DE ZIEKTE DIE DE ONDERSTAND
NOODZAKELIJK HEEFT GEMAAKT. 0NDERSTANDSKOSTEN DIE TOT VERHAAL AANLEIDING GE\'EN.

1° De bepaling van at·tikel 17 van de
wet van 2 april 1965 volgens welke de
ondet·stanclskosten door een commissie
van openbat•e onclet·stand gemaakt bij de
~titvoering van haa1· wettelijke opclt·acht
lcunnen worden verhaalcl op cle personen
welke aansprakelijlc zijn voo1· de vet·wonding of cle ziekte die de onderstand noodzalcelijk heeft gemaalct, machtigt cleze
commissie ertoe alle oncle?·standslcosten te
vet·halen clie zij heeft gemaakt bij cle
nitvoe?"ing van ham· wettelijlce opclmcht
en niet alleen cle kosten van cle aan het
slachto fje1· van de verwoncling of van
cle ziekte vet·leencle ste~tn ( l).

2° De onde?·stanclslcosten doot' een commissie
van openba1·e onderstand gemaalct bij
cle ~titvoeTing van ham· wettelijlce opclmcht lcunnen bij toepassing van artikel17 van cle wet van 2 apt·il 1965 op cle
personen clie aanspmlcelijlc zijn voo?'
de venvonding of cle zielcte enlcel wot·clen
vet·haald zo de oncle1·stand nooclzakelijlc
is gemaalct, clit wil zeggen veroot·zaalct,
doot· de vet·wonding of de zielcte en niet
door een andere omstancligheid, zoals cle
vroeget·e staat van behoeftigheicl van cle
onclersteuncle r;et·soon (2).

3° Bij gebreke aan hoget· bet·oep van cle beklaagcle clie ve1·oonleeld wenl tot schadeve?·goeding jegens cle but•gerlijlce partij,
mag cle t•echter in hoget· be1•oep cle vot·clet•ing van de b~wgerlijlce partij niet afwijzen (3). (Wetb. van strafv., art. 202;
wet van 1 mei 1849, art. 7.)

(1) en (2) Raadpl. cass., 3 oktober 1960
(Bttll. en PASIO., 1961, I, 124) en noot 3;
16 maart 1963 (ibicl., 1963, I, 774); 20 april
1964 (ibicl., 1964, I, 891) en noot 1, blz. 892.
(3) Oass., 10 april 1967, su.p1·a, blz. 962;
raadpl. cass., 9 november 1959 (Bull. en
PASIO., 1960, I, 297).
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(COMJ\iiSSlE VAN OPENBARE ONDERSTAND
TE POPERINGE, T. DURANT EN NAAJ\'[LOZE VENNOOTSCHAP « EUROBEL ll.)

ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 30 november 1966 door het
Hof van beroep te Gent gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 17 van de wet van 2 april
1965 cloo1·dat het bestreden arrest, enerzij ds: geconstateerd heeft dat . ?vonne
Worm, slachtoffer van het dodehJk ongeval door eerste verweerder veroorzaakt,
uit de ouderlijke macht ontzet werd, dat
aan eiseres het uitoefenen van die ouderlijke macht toevertrouwd werd, dat wegens het onvermogen van W o~m d~ kosten van onderhoud van de mmderJange
kinderen ten laste van de Staat vielen
luidens artikel 10 van de wet van 15 mei
1912 aangevuld bij artikel 43, 1°, van de
wet van 24 december 1948, dat met het
overlijden van Worm de .ontzetting uit
de ouderlijke macht een emde had gen~
men dat sindsdien eiseres de voogdiJschap over de drie minderjarige kinderen
van het slachtoffer waarnam op grond
van artikel 78 van de wet van 10 maart
1925 en dat sindsdien hun onderhoudskost~n niet 1neer afgedragen werden door
de Staat maar ten laste vielen van eiseres
om reden van de behoeftige toestand van
deze kinderen, en, anderzijds, de vordering onontvankelijk heeft verklaard welke
eiseres tegen beide verweerders had gericht en welke gesteund was, overeenkomstig artikel 17 van voormelde wet
van 2 april 1965, op het feit dat eerste
verweerder aansprakelijk was voor de
dodelijke verwondingen aan Worm toegebracht, welke de onderstand v~n haar
minderjarige kinderen noodzakehJk hadden gemaakt, en zulks beslist heeft om
de reden dat voormeld artikel 17 uitsluitend de kosten beoogt welke noodzakelijk worden gemaakt door de onderstand aan de gewonde of zieke persoon,
en dat ter zake de feiten die tegen eerste
verweerder weerhouden werden noch verwondingen noch ziekte bij de ondersteunde kinderen veroorzaakt hadden en
om de reden dat die feiten evenmin de
onderstand, waarvan gezegde kinderen
vanwege eiseres genoten, noodzakelijk
gemaakt hadden, en dat htm toestand
van onvermogen aileen deze onderstand
genoodzaakt had, terwijl artikel 17 van
gezegde wet van 2 april 1965 geenszins

de vordering, welke de commiSSies van
openbare onderstan..d kunnen richten tegen hem die aans:prakelijk is voor de
verwondingen of de ziekte die de onderstand hebben genoodzaakt, beperkt tot
de kosten van de onderstand aan de gewonde of zieke persoon verstrekt, terwijl
uit de hoger aangehaalde constataties
van het arrest blijkt dat de dodelijke
verwondingen, door eerste verweerder
aan Worm toegeb:racht, de onderstand
door eiseres aan de :minderjarige kinderen
van het slachtoffer verleend, noodzakelijk gemaakt hebben in de zin van voormeld artikel 17 van de wet van 2 april
1965, zulks spijts het feit dat die onderstand zijn wettelij ke oorzaak vindt in
de behoeftigheid van de kinderen, en
terwijl dienvolgens het arrest, door enerzijds de hoger opgesomde feiten te constateren, en door anderzijds te beslissen
dat de feiten ten laste van eerste verweerder weerhouden de onderstand van
gezegde kinderen niet hadden noodzakelijk gemaakt, een tegenstrijdigheid in zijn
motivering heeft gebracht, welke tegenstrijdigheid een schending uitmaakt van
artikel 97 van de Grondwet :
Overwegende dat luidens artikel 17
van de wet van 2 april 1965 tot wijziging
van de wet van 27 november 1891 op de
openbare onderstand, " onderstandskosten door een commissie gemaakt bij de
uitvoering van haar wettelijke opdracht
ten gtmste van al dan niet behoeftige
personen, krachtens een eigen recht verhaald worden hetzij op ... , hetzij op hen
die aansprakelijk zijn voor de verwonding
of de ziekte die de onderstand noodzakelijk heeft gemaakt. Wanneer de verwonding of de ziekte het gevolg is van een
misdrijf, kan de vordering terzelfdertijd
en voor dezelfde rechters als de publieke
vordering worden ingesteld '' ;
Overwegende dat deze wetsbepaling
gewis de commissie van openbare onderstand ertoe machtigt on ierstandskosten
door haar gemaakt bij de uitvoering van
haar wettelijke opdracht te verhalen,
zonder dit verhaal tot de kosten van de
aan het slachtoffer van de verwonding
of van de ziekte verleende steun te beperken;
Dat de terugbetaling van de onderstandskosten echter ten laste van personen die voor de verwonding of de ziekte
aansprakelijk zijn slechts kan vervolgd
worden indien de onderstand noodzakelijk werd gemaakt, dit wil zeggen, veroorzaakt werd, door de verwonding of
de ziekte en niet door de reeds bestaande

-

1150-

behoeftigheid van de ondersteunde persoon;
Overwegende dat uit de vaststellingen
v~n het arrest blijkt dat de minderjarige
kmderen van het slachtoffer reeds ondersteund waren v66r het ongeval dat het
overlijden van h"Lm moeder varoorzaakte,
en dat dit overlijden, te dien opzichte,
enkel tot gevolg heeft gehad de hoedanigheid te wijzigen van de schuldenaar
van de onderstand door de eisende commissie van openbare onderstand, reeds
gelast met de voogdij van de minderjarigen bij toepassing van artikel 5 van
de wet van 15 mei 1912, in de plaats te
stellen van de Staat, oorspronkelijke
schuldenaar van de onderstand bij toepassing van artikel 10 van gezegde wet·
Dat hieruit volgt dat het arrest wette:
lijk en zonder strijdigheid heeft beslist,
op grond van die vaststellingen, dat de
feiten van de ten laste van verweerder
weerhouden telastlegging de onderstand
w~a~van de kinderen van wege de commtssw van openbare onderstand genieten
niet noodzakelijk hebben gemaakt, dat
hun staat van behoeftigheid alleen die
onderstand genoodzaakt heeft en dat de
eis van de comntissie van openbare onderstand van Poperinge derhalve niet ontvankelijk is ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 199, 202
van het W etboek van strafvordering, 6,
7 van de wet van 1 mei 1849 op de rechtbanken van eenvoudige en correctionele
politie, en 9 van de wet van 1 juli 1956
betreffende de verplichte verzekering van
de burgerlijke aansprakelijkheid in zake
motorvoertuigen, doonlat het bestreden
arrest, nu eiseres voor de correctionele
rechtbank haar vordering gericht had
tegen verweerder Durant, ten deze beklaagde, en tevens verweerster " E"Ln·obel " in zake had geroepen ten einde haar
het tussen te komen vonnis gemeen te
horen verklaren, nu het vonnis van de
correc~ionele rechtbank de vorderingen
van etseres zowel tegen verweerder als
tegen verweerster gericht, gegrond had
verklaard, nu verweerster Eurobel hoger
beroep had aangetekend, doch nu verweerder Durant nagelaten had zulks te
doen, de vorderingen van eiseres zowel
tegen verweerder als tegen verweerster
gericht onontvankelijk heeft verklaard
te1•wijl het hoger beroep van verweerster:
we~ke overeenkomstig de bepalingen van
arttkel 9 van voormelde wet van 1 juli
1956 in zake was geroepen in gemeen-

verklaring van het te vellen vonnis, aan
het hof van beroep niet toeliet het vom1is
van de correctionele rechtbank te hervormen in zover dit vonnis ten bate van
eiseres op burgerlijk gebied een veroordeling uitsprak ten laste van eerste verweerder, gezien deze laatste nagelaten
had hoger beroep in te stellen in de voorwaarden bepaald bij de hoger aangehaalde artikelen van het W etboek van
strafvordering en van de wet van 1 mei
1849 :
Overwegende dat verweerder niet in
hoger beroep is gekomen tegen het vonni!'l
dat hem onder meer veroordeelde tot
h.et betalen van schadevergoeding aan
etseres;
Overwegende dat de rechter in hoger
beroep, uitspraak doende over het uitsluitend door verweerster ingesteld hoger
?er_oep, en over het door eiseres ingesteld
metdenteel hoger beroep, niet vermocht
haar vordering tegen verweerder niet
ontvankelijk te verklaren en verweerder
te ontslagen van de tegen hem door de
eerste rechter uitgesproken bm·gerlijke
veroordeling tot het betalen van schadevergoeding aan eiseres ;
Dat het arrest, derhalve, de in het
middel aangehaalde wetsbepalingen geschonden heeft ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zover het over de door
eiseres tegen verweerder ingestelde burgerlijke vordering en over de kosten ervan
uitspraak doet ; verwerpt de voorziening voor het overige ; beveelt dat melding van dit arrest zal worden gemaakt
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt eiseres in
een helft en de Staat in de andere helft
van de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van beroep te
Brussel.
22 mei 1967. -

2e kamer. -

Voo1·-

zittm·, H. Louveaux, raadsheer waarnernend voorzitter.
Ve1·slaggeve1·,
H. Wauters. - Gel~jkluidende conclusie,
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.

2e

KAMER. -

22 mei 1967.

1° DOUANE EN ACCIJNZEN.- MrsDRIJF. DADER OF li1EDEPLIOHTIC+E.
-ZELFDE STRAF.
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2° DOUANE EN ACCIJNZEN. - MoTORVOERTUIG WAARVAN DE REGELMATIGE AANWEZIGHEID IN HET LAND NIET
IS BEWEZEN.- EIGENAAR, HOUDER OF
BESTUURDER.- ZELFDE STRAF.

strafbare deelneming overeenkomstig de
artikelen 66, 67 en 68 van het Strafwetboek:

go REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAREN.DOUANE EN AOOIJNZEN. - DEELNEl\'IING AAN HET MISDRIJF. - ARREST
DAT DE WIJZE VAN DEELNEMING IN DE
BEWOORDINGEN VAN DE WET KWALIFIOEERT. - GEEN OONOLUSIE. - MET
REDENEN OMKLEDE VEROORDELING.

Overwegende dat het bestreden arrest
eiser veroordeelt om:« A) ofwel als dader
of enigzins belanghebbende, ofwel als
mededader of medeplichtige, hetzij door
het wanbedrijf uitgevoerd of aan de uitvoering ervan rechtstreeks medegewerkt
te hebben, hetzij door welke daad ook
tot de uitvoering ervan zodanige hulp te
hebben verleend dat zonder zijn bijstand
het wanbedrijf niet kon gepleegd worden,
hetzij door het geven van onderrichtingen
om de feiten te plegen, hetzij door elk
ander middel verschaft te hebben dat tot
het wanbedrijf heeft gediend, wel wetende dat het daartoe moest dienen, hetzij door met zijn weten de dader of de
daders van het wanbedrijf geholpen of
bijgestaan te hebben in de handelingen
welke het feit voorbereid, vergemakkelijkt of voltooid hebben oo• gepoogd
te hebben aan de eerste wacht of aan
elk ander kantoor , de vereiste aangifte
te ontgaan betreffende de invoer in
Belgie van
twee honderd kilogram
boter oo•; B) eigenaar, houder of bestuurder te zijn geweest van een motorvoertuig waarvan de regelmatige aangifte in
het land niet werd aangetoond met betrekking tot het invoerrecht, hetzij een
gepantserde vrachtwagen met bijhorigheden oo• ";
Overwegende dat artilcel 28 van de
wet van 6 april I84g op de beteugeling
van de sluikhandel inzake douane de
dader, de medeplichtige en de belanghebbende met dezelfde straffen bestraft;
dat artik:el I, § 4, van de wet van go april
I958 inzake douane en accijnzen de eigenaar, de houder en de bestuurder met
dezelfde geldboete straft ;
Overwegende dat de uitgesproken
straffen derhalve gerechtvaardigd zijn zo
eiser, wat het feit A betreft, als dader,
medeplichtige of belanghebbende gehandeld heeft en zo hij, wat het feit B betreft, als eigenaar, houder of bestuurder
gehandeld l18eft ;
Dat het middel in die mate, bij gebrek
aan belang niet ontvankelijk is ;

I 0 H'at de miscl1·ijven tegen de wetten inzake
douane en accijnzen betreft, worden de
dade1• en de medeplichtige met dezelfde
stmf gestmft (I).
2° A1·tikel 1, § 4., van de wet van 30 ap1·il
1958 inzake dottane en accijnzen st1·ajt
met clezelfde st1·af de eigenaa1·, de hottde1•
en de besttttwde1· van een moto1·voertuig
waarvctn de 1·egelmatige aanwezigheid
in het land niet is bewezen.
go Bij geb1'eke van conclttsie dienaangaancle, mag cle 1'echte1· zich e1·toe bepe1"ken de deelneming inzake slttikhandel,
waaman hij de beklaagde schuldig Ve1'klaa1·t, te lcwalifice1·en in cle bewoonlingen
van cle a1·tilcelen 66 en 67 van het Stmfwetboelc en 28 van cle wet van 6 ap1'il
1843 (2).

(VAN THUYNE.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op I6 februari I967 door het Hof
van beroep te Gent gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van artikel 97 van de Grondwet,
doonlat het bestreden arrest het vonnis
op I december I966 door de Correctionele
Rechtbank te Oudenaarde gewezen bevestigt, tenvijl, ee1·ste onderdeel, noch het
arrest, noch het vonnis vaststelt of eiser,
wat feit A betreft, als dader, mededader,
medeplichtige of belanghebbende en, wat
feit B betreft, als eigenaar of bestuurder
gehandeld heeft; tweede ondenleel, noch
het arrest noch het vonnis het bestaan
vaststelt van de bestanddelen van de

Wat het eerste onderdeel betreft

00

00.

W at het tweede onderdeel betreft
(1)
1959,
(2)
1955,

Oass., 20 oktober 1958 (B~tll. en PAsrc.,
I, 172).
Oass., 11 juli 1955 (Bttll. en PAsrc.,
I, 1233).

Overwegende, enerzijds, dat het arrest
eiser schuldig verklaart om het feit A
uitgevoerd of eraan deelgenomen te hebben volgens een van de bij de artik:elen 66
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en 67 van het Strafwetboek bepaalde
wijzen en door het arrest hernomen ;
Dat, bij gebrek aan conclusie waarbij
eiser betwist dat bepaalde bestanddelen
van de in de dagvaarding vermelde strafbare deelneming ten deze bewezen zijn,
de rechter niet gehouden was de wijze
van deelneming te bepalen waarop hij
de veroordeling steunde;
Overwegende anderzijds dat het arrest
eiser schuldig verklaart om het feit B
gepleegd te hebben en niet om eraan
deelgenomen te hebben;
Dat de rechter derhalve de bestanddelen van de strafbare deelneming niet
vast te stellen had ;
Dat het middel, in die mate, niet kan
aangenomen worden ;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en
c;J.at de beslissing overeenkomstig de wet
18;

01n die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
22 mei I967. - 2 8 kamer. - Voorzitter, H. Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter.
V erslaggever,
H. Gerniers. - Gelijklniclencle conclusie,
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.

.2 8 KAMER. -

22 mei 1967.

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.BESLISSING DIE DE STRAF VAN VERVAL
VAN HET RECHT TOT HET BESTUREN
VAN EEN VOERTUIG UITSPREEKT. 00NCLUSIE WAARBI.J WORDT BETOOGD
DAT HET VERVAL TOT EEN BEPAALD
VOERTUIG MOET WORDEN BEPERKT. DUBBELZINNIG ANTWOORD. NIET
REGELMATIG MET REDENEN OMKLEDE
BESLISSING.
2° CASSATIE. - OMVANG. - STRAFZAKEN. WEGVERKEER. STRAF
VAN VERVAL VAN HET RECHT TOT HET
BESTUREN VAN EEN VOERTUIG.- VERNIETIGING UITGESPROKEN OMWILLE
VAN DE DUBBELZINNIGHEID VAN DEZE
VEROORDELING. VoLLEDIGE VERNIETIGING MET VERWI.JZING.

1° Is niet 1"egelmatig met reclenen omkleecl
cle beslissing clie cle stmf van ve1·val van

het 1'echt tot het bestn1·en aan een voertwig
nitspreekt en waa1·b~j op d~tbbelzinnige
wijze wo1·clt geantwoorcl op een conclusie
waa1·bij wo1·dt betoogcl dat het vm·val
tot een bepaald voertnig client te wonlen
bepe1·kt (I). (Grondwet, art. 97.)

.2° De ve1·nietiging nitgesp1·oken omwille
van cle clubbelzinnigheicl van cle veroordeling tot de st1·aj van het ve1"val van
het 1"echt tot het bestu1·en van een voe1·tnig
is volleclig en geschieclt met venvijzing (2).
(PAREIN.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op I6 maart I967 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te leper;
Over het middel afgeleid nit de schending van artikel 97 van de Grondwet,
cloonlat het bestreden vmmis eiser, wegens
overtreding van artikel 2-4 van de wet
van I augustus I899, in nieuwe herhaling zoals voorzien door artikel 2-5
van gezegde wet, heeft veroordeeld tot
een geldboete, en hem definitief vervallen
heeft verklaard van het recht tot het
besturen van een voertuig of een luchtschip of het geleiden van een rijdier,
zonder enige beperking, zonder te antwoorden op het middel waardoor eiser
in zijn conclusie v66r de rechtbank genomen liet gelden dat hij nimmer in de
uitvoering van zijn beroep van autogeleider bedronken was geweest, dat hij
vroeger zoals ten deze, enkel in overtreding werd genomen met zijn fiets, en dat
hij dienvolgens enkel diende ontzet te
worden van het recht een fiets te besturen, tenvijl dit gebrek aan antwoord
gelijkstaat met een gebrek aan de door
artikel 97 van de Grondwet vereiste motivering :
Overwegende dat eiser in conclusie
het in het middel aangehaald verweer
liet gelden ;
Overwegende dat het bestreden vonnis,
wat betreft het verval van het recht tot

(1) Raadpl. cass., 11 maart 1963 (Bull.
en PAsrc., 1963, I, 764).
(2) Raadpl. cass., 20 december 1965 (Bttll.
en PAsrc., 1966, I, 532) en 17 april1967, sup1·a,
biz. 991 ; verg, cass., 25 juni 1951 (Bull, en
PASIC,, 1951, I, 734).
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het sturen, zich ertoe beperkt te verklaren " dat het verval van het recht tot
het besturen van een voertuig of een
luchtschip of het geleiden van een rijdier
ten definitieven titel dient te worden
uitgesproken ten laste van de beklaagde
op grond van het feit B " ;
Dat het aldus in het onzekere laat of
de rechter heeft willen beslissen ofwel
dat de telastlegging B niet toeliet het
voorwerp van het verval van het recht
te stlU'en tot het besturen van een fiets
te beperken, ofwel dat de door eiser ingeroepen omstandigheden niet van die aard
waren dat zij het beperken van het recht
tot sturen in feite rechtvaardigden, ofwel
dat die omstandigheden niet met de werkelijkheid strookten, en derhalve het
toezicht van het Hof niet toelaat;
Dat het middel gegrond is ;
En overwegende dat, aangezien het
verval van het recht tot sturen een element van de hoofdstraf is, het gemis aan
motivering met betrekking tot dit verval
de vernietiging van de veroordeling in
haar geheel tot gevolg heeft ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis ; beveelt dat melding van dit
arrest zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt de Staat tot de kosten; verwijst
de zaak naar de Correctionele Rechtbank
te Veurne zetelende in hoger beroep.
22 mei 1967. - 2e kamer. Voo1'zitter, H. Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter.
V erslaggeve1·,
H. Wauters. - Gelijkluidende conclusie,
H. Paul l\fahaux, advocaat-generaal.
Pleiter, H. Bayart.

2e

KAMER.-

23

mei

1967.

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING. VERHOGING
VAN DE BIJ ARTIKEL 35, § 9, VAN DE
GECOORDINEERDE
WETTEN
BETREFFENDE
DE
INKOMSTENBELASTINGEN
VASTGESTELDE BELASTINGEN. AAN
DE BRON INGEHOUDEN BELASTINGEN.
VRIJSTELLING VAN DE VERHOGING.
VooRWAARDEN.

De bij m·tikel35, § 9, van de gecoordineerde
wetten bet1·efjende de inkomstenbelastingen bepaalde v1·ijstelling van 20 t. h.
verhoging is de belastingplichtige niet
CASSATIE,

1967. -

37

ve1·wo1·ven op het ogenblik van de inhouding van de belasting aan de b1·on maa1;
slechts wannee1· de sto1·ting van cle belasting aan de ontvange1· binnen de wettelijke te1·mijn is geschied.
(VAN LEEMPUT, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)

ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 19 januari 1966 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van het artikel 35, voornamelijk
§ 9, lid l en 3, van de wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, gecoordineerd
bij besluit van de Regent van 15 januari
1948, zoals het gewijzigd en aangevuld
werd door artikel 18; voornamelijk 3°,
van de wet van 8 maart 19 51, welke vanaf
het dienstjaar 1951 de wetten en besluiten
betreffende de inkomstenbelastingen en
de nationale crisisbelasting wijzigt, do01'dat het bestreden arrest, na in feite vastgesteld te hebben dat " op 30 november
1962, aan verhaler (thans eiser) een emolument van 700.000 frank door de naamloze vennootschap " Sobelisel " werd toegekend, dat de lopende rekening van
verhaler bij voormelde vennootschap,
waarvan hij afgevaardigde beheerder is,
op zelfde datmn van 30 november 1962
gekrediteerd werd met 700.000 frank en
gedebiteerd met 310.000 frank zijnde het
bedrag der aan de bron afgehouden belastingen », nochtans beslist dat de belasting
gevestigd op dat inkomen terecht verhoogd werd met 20 t. h. overeenkomstig
artikel 35, § 9, eerste lid, van de gecoordineerde wetten en dat artikel 35, § 9,
derde lid, van dezelfde wetten niet mocht
toegepast worden om de reden dat '' de
werkelijke storting in de schatkist der
aan de bron. afgehouden belastingen echter slechts geschiedde in februari 1963 »,
dit wil zeggen buiten de termijnen voorzien bij de artikelen 59, § l, eerste lid,
van de gecoordineerde wetten, 14 tot 21
van het koninklijk besluit van 22 september 1937, zoals later gev.rijzigd, en
23 van de ministeriele onderrichtingen
verschenen in het Belgisch Staatsblad van
19 december 1959, terwijl, in de zin van
artikel 35, § 9, van de gecoordineerde
wetten, de belasting " aan de bron gestort
is " vanaf het ogenblik dat zij werkelijk
ingehouden werd op de sommen betaald
aan de genieter van het inkomen, der-
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wijze dat, wanneer deze afhouding heeft
plaatsgehad, geen enkele verhoging mag
toegepast worden, ongeacht de vertraging
waarmede de derde schuldenaar de afgehouden sommen aan de schatkist overdraagt, waaruit volgt dat, door het tegenovergestelde te beslissen en door het
eerste lid van artikel 35, § 9, van de
gecoi:irdineerde wetten toe te passen,
terwijl het nochtans de vervulling vaststelde van de toepassingsvoorwaarden
van het derde lid, het bestreden arrest
deze bepalingen geschonden heeft :
Overwegende dat, naar luid van artikel 35, § 9, van de gecoi:irdineerde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, de
vrijstelling van de door deze bepaling
voorziene verhoging van 20 t. h. slechts
toepasselijk is op de bedrijfsbelasting die
werkelijk aan de bron gestort werd overeenkomstig artikel 31, § l, littera b, en
§ 3, van dezelfde wetten;
Overwegende dat door naar deze laatste
wetsbepaling uitdrukkelijk te verwijzen,
welke een onderscheid maakt tussen de
<< inhouding " van de belasting en haar
« starting "• en door te preciseren dat de
belasting « werkelijk gestort " dient te
worden, voormeld artikel 35, § 9, noodzakelijk door deze woorden beoogt de
werkelijke starting in de schatkist gedaan
door de persoon aan wie de wet het recht
verleent de inhouding te doen en de
verplichting oplegt de belasting te storten
overeenk:omstig de modaliteiten bepaald
door de koninklijk:e besluiten tot uitvoering;
Overwegende dat bij toepassing van
artikel 15 van het koninklijk besluit van
22 september 1937, gewijzigd bij de
koninldijke besluiten van 20 maart 1951
en 14 oktober 1959, de administratieve
onderrichtingen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblacl van 19 december 1959,
onder mnnm.er 23, een termijn opleggen
voor de starting bij de ontvanger der
belastingen van de bij de bron ingehouden belasting; dat deze termijn overeenstemt met die bepaald door artikel 59,
§ 1, van de gecoi:irdineerde wetten, zoals
het gewijzigd werd bij de wet van 27 juli
1953;
Dat hieruit volgt dat de bedoelde vrijstelling aan de belastingschuldige niet
verworven is op het ogenblik van de inhanding van de belasting, maar slechts
wanneer de starting ervan bij de ontvanger binnen de wettelijke termijn gedaan wordt;
Dat het middel naar recht faalt ;

Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
23 mei 1967. - 2e kamer. - Voo1'zitter, H. Hallemans, raadsheer waarnemend voorzitter.
Ve1·slaggevm·,
Ridder de Schaetzen. Gelijkluidende
conclusie, H. Krings, advocaatcgeneraal.

2e

KAl\iER. -

23

mei

1967.

1° INKOMSTENBELASTINGEN.
AFTREK VAN DE REEDS BELASTE INKOl'IISTEN. -ABTIKEL 57,§ 7, VANDE GEOOORDINEERDE WETTEN BETREFFENDE DE
INKOl'IISTENBELASTINGEN. Sol'II DIE
VOORTKOl'IIT VAN DE TERUGGAVE VAN
RET BEDRAG VAN DE NIET VERSOHULDIGDE DOOR BETAALDE NATIONALE
ORISISBELASTING. Sol'II DIE EEN
REEDS BELAST INKOl'IIEN UITl'IIAAKT.ARREST DAT BESLIST DAT DEZE SOJVI
l'IIOET WORDEN AFGETROKKEN VAN RET
BEDRAG VAN DE DIVIDENDEN UITGEKEERD DOOR l'IIIDDEL VAN WINSTEN
VAN RET DIENST.TAAR TI.TDENS RET·
WELK DE TERUGGAVE HEEFT PLAATSGEHAD. WETTELI.TKHEID.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRI.TFSBELASTING.
GEDEELTELI.TKE VRI.TSTELLING VAN DE WINSTEN
WEZENLI.TK AANGEWEND TOT DE AANBOUW VAN ARBEIDERSWONINGEN. DRAAGWI.TDTE VAN ARTIKEL 27, § 2,
5°, LID 2, VAN DE GECOORDINEERDE
WETTEN.

3°

INKOMSTENBELASTINGEN.
AFTREK VAN DE REEDS BELASTE INKOlVISTEN. AFTREK VAN DE VROEGER
GElNDE BELASTINGEN VAN RET BEDRAG
VAN DE BELASTING VERSOHULDIGD OP
DE INKOlVISTEN VAN VENNOOTSOHAPPEN.
SOJVIlVIEN DIE VOORTKOJVIEN VAN
VROEGERE WINSTEN WELKE WORDEN
AANGEvVEND TOT DE AANBOUW VAN ARBEIDERSWONINGEN. SOJVIl'IIEN DIE
AAN DE HELFT VAN DE BEDRI.TFSBELASTINGEN ZI.TN ONDERWORPEN. SolVIlVIEN DIE REEDS IN HUN GEHEEL BELAST
ZI.TN. SOJVIl'IIEN DIE BEGREPEN ZI.TN
IN RET BEDRAG VAN DE IN AANl'IIERKING TE NEl'IIEN RESERVES.

1° Is wettelijk ge1·echtvaa1·digd het ar1·est
dat beslist dat het bedmg van de nationale
c1·isisbelasting, terugbetaald aan de ven-
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nootschap die het had betaald hoewel
zij het niet verschuldigd was, niet moet
worden afgetr·okken van de belastbar·e
gr·ondslag in de bedrijfsbelasting doch
wel van het bedmg van de dividenden
uitgekeer·d door· middel van winsten van
het dienstjaar tijdens hetwelk de te?·uggave van deze belasting plaatshad. (Gecoordineerde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, art. 52, § 7.)
2o Ar·tikel 27, § 2, 5°, lid 2, van de gecoor·dineerde wetten betretfende de inkomstenbelastingen stelt dat « belastbaar· zijn
voor cle helft de winsten die wezenlijlc
w01·den aangewencl tot de aanbouw van
arbeiclerswoningen of andere inr·ichtingen ten behoeve van het personeel van
het beclr·ijf "·De wetgever beoogde hier·bij
niet dat de winsten in twee delen zottden
gesplitst wor·den, waar·van het ene enkel
belastbaar zou zijn, doch het was z~in
bedoeling ze in hun geheel aan de helft
van de bedrijfsbelasting te onderwer·pen (1).
3o Het totaal bedr·ag van de sommen die

voortlcomen van de vroeger·e winsten en
die aangewend we1·clen tot de aanbouw
van ar·beider·swoningen of ander·e inr·ichtingen ten behoeve van het per·soneel van
het bedr·ijf, wor·dt voor de toepassing van
artilcel 52, § 7, van de gecoor·dineerde
wetten betretfende de inlcomstenbelastinger•, als r·eeds aangeslagen beschouwd
en dientengevolge als begr·epen in het
bedrag van de r·eser·ves die in aanmerlcing
moeten genomen wor·den voor· het ber·elcenen van de belastingen af te trekken
van de mobilienbelasting op de dividenden die van r·eeds aangeslagen r·eserves
voortlcomen (2). (Gecoordineerde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen,
art. 52, §§ 1, 6, 7 en 8.)
(BELGISOHE STAAT, MINISTER VAN FINAN·
OIEN, T. NAAMLOZE VENNOOTSOHAP
« BELGISOHE MARGARINE UNIE >> ; NAAM·
LOZE VENNOOTSOHAP « BELGISOHE MAR·
GARINE UNIE "• T. BELGISOHE STAAT,
l\HNISTER VAN FINANOIEN.)

ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 29 juni 1961 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;

(1) en (2) Oass., 13 december 1960 (Bull. en
PASIC., 1960, I, 408) en de noten.

Overwegende dat de zaken nrs F 3706
en F 3707 verknocht zijn, de voorzieningen tegen hetzelfde arrest gericht zijnde ;

I. Wat de voorziening van de Belgische
Staat betreft :
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 en 112 van de
Grondwet, 1319 tot 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 14, § 1, 15, § I, 52, § 7,
66 en 67 van de wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij
besluit van de Regent van 15 januari
1948, 2, § 1, en 6 van de bij besluit van
de Regent van 16 januari 1948 gecoordineerde wetten inzake de nationale crisisbelasting, doonlat het bestreden arrest
vaststelt dat verweerster aanvoert dat
de haar in 1953 terugbetaalde nationale
crisisbelasting niet belastbaar is, daar
deze reeds belast is geweest als niet aftrekbare belasting in de jaren van betaling van de nationale crisisbelasting, en
het arrest deze grief gegrond verklaart
in de mate dat een totaal bedrag van
4.926.621 frank niet verschuldigde nationale crisisbelasting belast werd en
begrepen in de grondslag van de bestreden aanslagen, ter·wijl uit de stukken 139,
145/146, 150bis en 154 van het administratief dossier (nr 19781/55) blijkt dat
het volledig bedrag (4.687.821 frank) der
in 1953 gedane terugbetalingen van nationale crisisbelasting en bijhorende verwijlsinteresten uit de belastbare grandslag (cfr. rubriek der verworpen uitgaven
van het boekjaar 1953) van de betwiste
aanslag in de bedrijfsbelasting van het
dienstjaar 1955, navordering 1954, artikel 511.024, werd verwijderd, zodat de
grief van verweerster als overbodig en
ongegrond 1noest worden afgewezen ;
doordat het arrest beslist dat het bedrag
van de dividenden uitgekeerd door verweerster door middel van winsten van
haar boekjaar 1953 dient verminderd
te worden met een bedrag gelijk aan het
bedrag van de in 1953 teruggegeven
onverschuldigde niet aftrekbare belastingen, die in vorige jaren door de vennootschap betaald werden, terwijl deze
beslissing een dubbele en ongeoorloofde
aftrekking ten bate van verweerster tot
gevolg heeft, eensdeels de hiervoren vermelde en bij de taxatie reeds gedane
aftrekking op de niet uitgekeerde winsten
van het boekjaar 1953, anderdeels de
aftrekking op de uitgekeerde winsten van
hetzelfde boekjaar, zodat de totale winst
van het boekjaar 1953 tweemaal met
eenzelfde aftrekking wordt verminderd;
doordat het arrest verklaart dat dient te
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worden nageleefd de methode van aftrekking op de uitgekeerde winsten,. voorzien
bij de administratieve onderrwhtmgen
(nrs 1297a en 3846a van de samenordening van de administratieve onderrichtingen betreffende de bedrijfsbelasting)
daar deze onderrichtingen een juiste toepassing van de wet voorschrijven, wijl
het hof van beroep de methode van aftrekking op de niet uitgekeerde winsten,
terzake door de administratis toegepast,
aanziet als een soort compensatie, welke
op een vergissing zou berusten, te1·wijl het
arrest niet aanduidt waarom de eerste
methode wettelijk en de tweede methode
onwettelijk zou zijn, en beide methoden
er slechts naar streven een wettelijke
dubbele belasting ongedaan te maken,
enkel gelet op de redelijkheid en het gezond verstand ; de tweede en door de
administratis terzake toegepaste methode
in het voordeel van verweerster uitvalt ;
doonlat het arrest, zonder onderzoek naar
het juist bedrag van de in 1953 terngbetaalde nationals crisisbelasting en bijhorende verwijlsinteresten, het bedrag
(4.926.621 frank) door verweerster voorgesteld, ammeemt, te1·wijl het jnist bedrag
dezer terugbetaling in totaal 4.687.821 fr.
beloopt, zoals opgegeven in de conclnsie
van de administratis voor hot hof van
beroep en zoals blijkt nit het stnk 139
van het administratief dossier :
Wat de eerste drie onderdelen betreft :
Overwegende dat de voorziening gericht is tegen de beslissing van het arrest
lnidens welke een totaal bedrag van
4.926.621 frank niet verschnldigde terngbetaalde nationals crisisbelasting, verminderd met de moratoire interesten, ten
onrechte belast en begrepen werd in de
grondslag van de mobilienbelasting en
de nationals crisisbelasting betreffende
het boekjaar 1953, met als gevolg de
beperkte vernietiging van de aanslag in
laatstvermelde belastingen ;
Overwegende dat, luidens het arrest,
verweerster in het boekjaar 1953 een
totaal bedrag van 4.926.621 frank nietverschuldigde nationals crisisbelasting
terug ontving en dit bedrag dient afgetrokken te worden, met nitsluiting van
de in de teruggave begrepen moratoire
interesten, van het bedrag van de dividenden uitgekeerd door middel van winsten van hetzelfde boekjaar ;
Overwegende dat eiser daartegen aanvoert dat het volledig bedrag van de in
1953 gedane terugbetaling van nationale
crisisbelasting en bijhorende verwijls-

interesten reeds uit de belastbare grandslag van de aanslag in de bedrijfsbelastu1g
van het dienstjaar 1955, navordering
1954, was verwijderd geworden, zodat
er geen reden was om bedoeld bed.rag
een tweede maal nit de belastbare grandslag te verwijderen, wat tot gevolg heeft.,
aldus eiser, dat de totale winst van. het
boekjaar 1953 tweemaal door eenzelfde
aftrekking wordt verminderd ;
Overwegende dat de beslissing van het
arrest waarbij de aanslagen in de mobilienbelasting en de nationals crisisbelasting vernietigd worden in zover daarbij
een totaal bedrag van 4.926.621 frank
niet verschuldigde terngbetaalde nationals crisisbelasting belast en in de grandslag van die aanslagen begrepen werd,
moet geinterpreteerd worden overeenkomstig de draagwijdte die eraan gegeven
wordt door de redenen van het arrest die
uitdrullli:elijk bepalen dat gezegde terugbetaalde belasting in mindering client
gebracht te worden van het bed.rag van
de dividenden nitgekeerd door middel
van winsten van het boekjaar 1953; dat
het arrest aanstipt dat van die aftrek niet
kan worden afgezien door een soort compensatie te maken met de door de administratis begane vergissing die erin bestond de terngbetaalde nationale crisisbelasting in mindering te brengen van
de niet-aftrekbare belastingen van het
betrokken boekjaar;
Overwegende dat het arrest aldns
geenszins tweemaal tot dezelfde aftrekking is overgegaan, dat het enerzijds
geoordeeld heeft dat het bedrag van de
terugbetaalde belasting niet nit de belastbare grondslag van de bedrijfsbelasting
moest verwijderd worden, en dat het
anderzijds beslist dat het bedrag van de
dividenden uitgekeerd door middel van
winsten van het boekjaar 1953 dient
verminderd te worden met het bedrag
van de in het jaar 1953 ternggegeven
niet aftrekbare belastingen ; dat zulks
evenwel geenszins betekent dat die sommen van de belastbare grondslag van de
mobilienbelasting en van de nationals
crisisbelasting dienen afgetrollli:en te
worden;
Overwegende dat daar het bedrag dat
het voorwerp nitmaakt van de terugbetaling te voren was aangeslagen geworden, het hof van beroep de door de
administratis terugbetaalde som heeft
kunnen beschonwen als een verborgen
reserve sedert het begin van het dienstjaar waarbij zij verbruikt werd, en derhalve wettelijk heeft kunnen beslissen
dat die som ten onrechte in mindering
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werd gebracht van de niet aftrekbare
belastingen van het jaar;
Overwegende dat, bij gebrek aan conclusie van eiser dienaangaande, het hof
van beroep er niet toe gehouden was de
gevolgen uiteen te zetten die voortvloeiden uit het in mindering brengen
van de terugbetaalde nationale crisisbelasting, eerder van het bedrag van de
uitgekeerde dividenden dan van de grandslag van de bedrijfsbelasting, met betrekking, onder meer, tot de door verweerster
bedoelde toepassing van het alsdan van
kracht zijnde artikel 52, § 7, van de op
15 januari 1948 gecoiirdineerde wetten
betreffende de inkomstenbelasting ;
Wat het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat zo eiser wei 1n
zijn conclusie terloops de son1 van
4.687.821 frank vermeldde als zijnde het
bedrag van de door verweerster terug
ontvangen nationale crisisbelasting, hij
zich nochtans ervan onthield enig middel
op te werpen aangaande het door verweerster in haar conclusie opgenomen
bedrag van 4.926.621 frank;
Overwegende dat het arrest, dat echter
beslist dat de in de terugbetalingen begrepen moratoire interesten uitgesloten
zijn uit het in mindering te brengen bedrag, dan ook geen speciale motivering
nopens de in aanmerking genomen som
van 4.926.621 frank diende te geven;
Overwegende dienvolgens dat het middel in geen enkel van zijn onderdelen
kan aangenomen worden ;
II. W at de voorziening van de naamloze vennootschap « Belgische Margarine
Unie » betreft :
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 27 en 52, inzonderheid 27, § 2, 5°, tweede lid, en 52, §§ 1,
6, 7 en 8, van de wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, gecoiirdineerd bij
besluit van de Regent van 15 januari
1948; en 97 van de Grondwet, dooTdat
het bestreden arrest, uitspraak doende
over de betwisting nopens de terugbetaling van mobiliiinbelasting op dividenden
uitgekeerd door middel van de reserves,
wegens het karakter van « vrijgestelde
helft » van de reserves voor instellingen
ten bate van het personeel, te weten
40.685 frank voor het boekjaar 1953 en
94.594 frank voor het boekjaar 1957, beslist dat de grief van eiseres niet gegrond
is omdat de door artikel27, § 2, 5°, tweede
lid, van gezegde gecoiirdineerde wetten
aangeduide vvinsten « in hun geheel aan de

helft van de belasting moeten onderworpen worden » en omdat « hieruit volgt
dat de sommen, voortkomende van vorige winsten en door (beroepster) bestemd
voor instellingen ten bate van het personeel gedurende de hierboven vermelde
boekjaren ... in hun geheel als reeds belast
dienen beschouwd te worden en dienvolgens begrepen in het bedrag van de
in acht te nemen reserves voor de berekening van de belastingen welke moeten
afgetrokken worden voor de mobiliiinbelasting op dividenden voortkomende
van reeds belaste reserves », te1·wijl artikel27, § 2, 5°, tweede lid, van de gecoiirdineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen beschikt dat « echter maar
belastbaar zijn voor de helft, de winsten
die .. . wezenlijk worden aangewend tot
de aanbouw van arbeiderswoningen of
andere inrichtingen ten behoeve van bet
person eel van het bedrijf », waaruit noodzakelijkerwijze volgt dat een helft van
die winsten vrijgesteld is vermits ze van
de belastbare winsten geen deel uitmaakt
terwijl de andere helft van diezelfde win:
sten in de bedrijfsbelasting belastbaar is
tegen de normaal toepasselijke aanslagvoet en teTwijl de reserve aangelegd door
middel van de vrijgestelde helft van de
gezegde winsten deel uitmaakt noch van
de reeds belaste reserves, noch van de in
hoofde van de vennootschap belaste reserves waarmede rekening dient gehouden te worden voor de toepassing van de
§§ 6 en 10 van artikel 52 van de gecoiirdineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen :
Overwegende dat eiseres staande houdt
dat artikel 27, § 2, 5°, tweede lid, van
de gecoiirdineerde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen de helft van de
winsten, die binnen twaalf maanden na
de afshxiting van het boekjaar wezenlijk
aangewend worden tot aanbouw binnenlands van arbeiderswoningen of andere
inrichtingen ten behoeve van het personeel van het bedrijf, vrijstelt van de
bedrijfsbelasting ; dat zij daaruit tevens
afieidt dat aileen de andere helft van die
winsten in de bedrijfsbelasting belastbaar is en dat de vrijgestelde helft van
bedoelde winsten geen deel uitmaakt van
de in hoofde van de vennootschap reeds
belaste reserves, die door artikel 52, § 7,
van gezegde gecoiirdineerde wetten in
aanmerking genomen worden bij de berekening van de belastingen die op uitgekeerde reserves verschuldigd zijn na aftrek van de tevoren geheven cedulaire
belastingen ;
Overwegende dat uit de tekst, zoals
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hij verduidelijkt is in de voorbereidende
werken van de wet, blijkt dat de wetgever, door in artikel 27, § 2, 5°, lid 2, te
bepalen dat de winsten " maar voor de
helft belastbaar zijn ll, niet bedoeld heeft
dat deze winsten in twee delen zouden
gesplitst worden waarvan het ene alleen
belastbaar zou zijn, maar integendeel
gewild heeft dat zij in hem geheel aan
de helft van de belasting zouden onderworpen worden ; dat eruit volgt, daar
het geheel van de sommen welke van
de vroegere winsten voortkomen en door
eiseres aangewend werden tot inrichtingen ten behoeve van het personeel van
het bedrijf, aan de helft van de bedrijfsbelasting onderworpen is ; dat het moet
worden beschouwd als reeds aangeslagen
en derhalve als begrepen in het bedrag
van de reserves die in aanmerking moeten
genomen worden voor het berekenen van
de belastingen af te trekken van demobilienbelasting op de dividenden die van
reeds aangeslagen reserves voortkomen ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Om die redenen, voegt de zaken
nr F 3706 en F 3707 van de algemene
rol samen ; verwerpt beide voorzieningen ;
veroordeelt elke partij in de kosten van
haar voorziening.
23 mei 1967. - 2e kamer. Voo1·zitte1· en Ve1·slaggeve1', H. Rutsaert, raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkluidende conclusie, H. Krings, advocaatgeneraal.

2°
1°

KAMER. -

23 mei 1967,

INKOMSTENBELASTINGEN.

RAMING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG. GEZINSUITGAVEN. TEKENEN EN INDICIEN DIE TOT BASIS KUN"NEN DIENEN VOOR DE RAMING VAN DE
BELASTBARE GRONDSLAG.

2o

INKOMSTENBELASTINGEN.
BUITENGEWONE
AANSLAGTERJVIIJNEN.
TERMIJN VAN VIJF JAAR INGESTELD
BIJ ARTIKEL 74, LID 3, VAN DE GEOOORDINEERDE WETTEN. TOEPASSINGS-

(1)
1956,
(2)
1961,
303);

Oass., 6 december 1955 (Bull. en PAsiO.,
I, 340).
Oass., 20 december 1960 (Bull. en PAsiO.,
I, 447); 6 november 1962 (ibid., 1963, I,
14 januari 1964 (ibid., 1964, I, 513);

VOORWAARDE. BEOORDELING DOOR
DE FEITENREOHTER.

1° De gezins~titgaven, welke ook hun bedrag
zij, lever en indicien op voo1· het bestaan
van de inkomsten door middel waarvan
zij gedaan zijn en hmnen d~ts, eventueel met andere gegevens, tot basis dienen voo?' de 1·aming van de belastbm·e
g1·ondslag volgens telcenen en indicien,
overeenkomstig artikel 55 van de gecoo?·dineenle wetten ( 1).
2° De aanslagte1·mijn van vijf jam·, gesteld
bij artikel 7!J., lid 3, van de gecoonlineenle
wetten bet1·efjende de inkomstenbelastingen, in geval van geb1·ek aan of ontoereikendheid van aanslag wegens het
gebrelc aan aangifte of de ove1·legging
van een onvolledige of onjuiste aangifte,
is slechts van toepassing wannee1· de
belastingschttldige vrijwillig gehandelcl
heeft met het inzicht de belasting te ontchtiken ; dit inzicht wordt soeve1·ein in
feite beoo1·deeld doo?' de ?'echte?' (2).
(VERMAERCKE, T. BELGISOHE STAAT,
MINISTER VAN FINANOrEN.)

ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 1 februari 1966 door het Hof
van beroep te Gent gewezen ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de Grandwet en van artikel 55, § 1, lid 3, van de
wetten betreffende de inkomstenbela.stingen, gecoordineerd bij het besluit van
de Regent van 15 januari 1948, doonlat
het bestreden arrest beslist dat wat betreft het levensonderhoud, het door de
administratie vooropgesteld bedrag van
7.000 frank per maand als normaal voorkomt, gelet op a) de huishoudelijke onkosten, b) het gebruik van een zware
personenwagen door eiser en bovendien
nog een Renault vanaf juli 1957 door de
dochter Nora, c) de kosten van onderhoud van woonhuis, d) de zware onkosten
ontstaan in verband met het huwelijk
van de dochter Monique, terwijl, eerste
ondenleel, deze reden geen antwoord uitmaakt op de conclusie van eiser waarbij

24 november 1964 (ibid., 1965, I, 301) en
21 december 1965 (ibid., 1966, I, 557); raadpl.
cass., 28 juni 1966 (Bull. en PAsro., 1966,
I, 1390).
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deze deed gelden : a) dat het hier een
beperkt gezin betrof (eiser en dochter
Nora) hetwelk voor onderhoud en eten
slechts 2.000 frank per maand betaalde
aan de gehuwde dochter Monique, hetgeen aannentelijk was, gezien deze laatste
inwoonde zonder huur te moeten betalen,
b) dat de gebruikskosten van de auto's
werden afgedragen door de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, en de dochter Nora anderzijds
haar eigen spaargelden realiseerde, c) dat
er geen sprake is van belangrijke uitgaven
ter gelegenheid van het huwelijk van de
dochter Monique en bovendien uit haar
huwelijkscontract blijkt dat zij geen de
minste inbreng deed, cl) dat de administratie blijkens stc<k III van het administratief dossier op zeker ogenblik zelf
dit onderhoud raamde op 5.000 frank
per maand, zoals door eiser in conclusie
aanvaard ; tweecle oncle1'deel, krachtens
artikel 55, § 1, lid 3, van voormelde gecoordineerde wetten, de tekenen en indicien betrekking moeten hebben op onbetwistbare feitelijke gegevens die een
hogere levenstrant dan die van de aangegeven inkomsten uitwijzen ; dat die
tekenen en indicien bestemd zijn om
wettelijke vermoedens te vormen doch
niet zelf kunnen voortspruiten uit enkele
vermoedens ; dat derhalve het arrest door
zonder meer het levensonderhoud op een
bepaald bedrag te ramen op grond van
betwiste gegevens, tekenen en indicien
heeft in aanmerking genomen die onbestaande zijn :
Wat het eerste onderdeel betreft
Overwegende dat de onder letters a,
b, en c van het micldel aangehaalde con-

clusie van eiser slechts niet verantwoorde
beweringen inhouclt ; dat het hof van
beroep, door in zijn beslissing die beweringen tegen te spreken, een passend
antwoord op die conclusie geeft ;
Overwegende dat de onder letter cl van
het middel aangehaalcle conclusie van
eiser slechts een argument inhoudt, welk
geen afzonderlijk middel uitmaakt, zodat
het hof van beroep op dit argument niet
hoefde te antwoorden;

eenkomstig artikel 55 van gezegde gecoordineerde wetten ;
Dat de administratie het bedrag van
die uitgaven door middel van feitelijke
vermoedens kan bewijzen ;
Overwegende dat geen van de beide
onderdelen kan aangenomen worden ;
Over het derde middel, afgeleid uit dP
schending' van de artikelen 97 van de
Grondwet, 49bis, § 4, en 55 van de wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij bet besluit van de Regent
van 15 januari 1948, cloo?·clat het bestreclen
arrest het loon van de dochter Monique
ten bedrage van 30.000 frank, door eiser
ingeroepen ten titel van tegenbewijs voorzien bij artikel 55 van voormelde gecoordineerde wetten, verwerpt en verldaart
dat mag aangenomen worden dat deze
dochter dit loon voor haar eigen onderhand heeft uitgegeven, gezien deze persoon niet als zijnde ten laste werd opgenomen, te1'wijl, ee?·ste onclM·cleel, deze
enkele reden de verwerping van dit loon
niet kan rechtvaardigen, gezien krachtens
artikel 49bis van gezegde gecoordineerde
wetten deze dochter ingevolge haar loon
van 30.000 frank fiscaal niet als ten laste
mocht worden beschouwd; tweecle oncle1'cleel, deze reden geen antwoord uitmaakt
op de conclusie van eiser waarin werd
ingeroepen dat het een normaal verschijnsel is dat de medewerkende kinderen die thuis verblijven, hun loon in de
zaak van de ouders laten, hetgeen ten
deze des te 1neer het geval was daar de
dochter in kwestie er kon op rekenen na
haar huwelijk verder bij eiser te kunnen
inwo:hen zonder huur te moeten betalen;
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het hof van beroep
vaststelt dat de dochter Monique niet
als zijnde ten laste opgenomen werd, en
uit deze vaststelling enkel afleidt dat zij
haar loon voor haar eigen onderhoud
heeft uitgegeven ;
Dat het hier niet gaat om een beoordeling in rechte gestecmd op artikel 49bis,
§ 4, van de gecoordineerde wetten, maar
om een feitelijke en derhalve soevereine
beoordeling van d~ rechter ;

W at het tweede onderdeel betreft
Overwegende dat de gezinsuitgaven,
welk ook hun bedrag weze, een indicie
uitmaken van het bestaan van de inkomsten door middel waarvan zij gedaan
werden, en dus als grondslag kunnen
dienen tot het ramen van de belastbare
grondslag naar tekenen en indicien, over-

W at het tweede onderdeel betreft
Overwegende dat het arrest, door te
beslissen dat de dochter Monique haar
loon voor haar eigen onderhoud uitgegeven heeft, de conclusie tegenspreekt waarbij eiser deed gelden dat het een normaal
verschijnsel is dat de medewerkende

-

1160-

kinderen die thuis verblijven hun loon
in de zaak van de ouders laten; dat het
hof van beroep niet gehouden was het
argmnent te beantwoorden waarbij eiser
deed gelden dat het ten deze des te meer
het geval was daar de dochter er kon op
rekenen na haar huwelijk verder bij eiser
te k1.mnen inwonen zonder huur te moeten betalen ;
Dat geen van de beide onderdelen kan
aangenomen worden ;
Over het vierde middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet en artikel 55, § 1, lid 3, van
de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij besluit van
de Regent van 15 januari 1948, dom·dat
het bestreden arrest verklaart dat het
niet bewezen is dat de zoon Oswald in
1957 een lening van n1instens 107.000 fr.
ten voordele van eiser heeft gedaan om
de aangehaalcle onkosten (tekenen en
indiciiin) te helpen vereffenen, gezien de
verklaringen desaangaande door deze
zoon gedaan door geen feitelijke gegevens
of geschriften werden gestaafd en het
feit van de overschrijving van circa
107.000 frank op 25 november 1958 uit
de rekening van eiser naar de rekening
van gezegde zoon geen voldoend bewijs
uitmaakt dat dit een terugbetaling is van
gelden die in 1957 aan eiser werden geleend, terwijl daarmede niet geantwoord
wordt op de conclusie van eiser volgens
welke deze inschrijving in tempMe non
suspecto van de boekhouding, een betaling van 107.000 frank aan de zoon bewijzende, terzake het tegenbewijs vereist
door artikel 55, § 1, lid 3, van de gecoordineerde wetten uitmaakt, gezien de
aclministratie, ~en aanzien van dit bewijs
van terugbetalmg, geen andere oorzaken
voor deze betaling kon aanduiden dan de
leningsschuld :
Overwegende dat het arrest, na vastgesteld te hebben dat de lening van de
zoon Oswald in voordeel van eiser niet
bewezen is, beslist : « dat de overschrij.
ving van 107.000 frank op 25 november
1958 uit de rekening van eiser naar de
rekening van de zoon Oswald geen voldoende bewijs uitmaakt dat dit een terugbetaling is van gelden die in de bedoelde
belastbare periode aan eiser geleend
werden, en aangewend werden voor de
uitgaven die door de administratie ingeroepen werden bij de bepaling van de
vermogensaangroei voormeld >> ;
Dat het arrest aldus vaststelt dat eiser
het tegenbewijs vereist door artikel 55,
§ 1, lid 3, van de gecoordineerde wetten

niet bijgebracht heeft en meteen de in
het middel aangehaalde conclusie van
eiser op gepaste wijze beantwoordt ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 7 4, lid 3, van de wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij het besluit van de Regent
van 15 januari 1948, dom·dat het bestreden arrest beslist dat de bestreden aanslagen gevestigd, overeenkomstig de
taxatieregelen voorzien in artikel 55, § 1,
lid 3, van voormelde gecoordineerde wetten, in het dienstjaar 1959 als navordering van rechten van de dienstjaren 1955
en 1956, niet getroffen zijn door forclusie,
om de reden dat de door de administratis
opgenomen uitgaven, geldend als tekenen
en indicien van welstand, een niet gerechtvaardigd verschil van 231.300 frank
aanwijzen over de vier boekjaren 1954
tot 1957 hetgeen, volgens spreiding in
verhouding tot de aangegeven inkomsten,
voor de kwestieuze dienstjaren 1955 en
1956 meer dan 20 t. h. vertegenwoordigt
van de aangegeven inkomsten, zodat er
moet worden aangenomen dat eiser daardoor vrijwillig een onvolledige of onjuiste
aangifte heeft gedaan, hetgeen aanleiding
geeft tot toepassing van de buitengewone
navorderingstermijn van vijf jaar voorzien in artikel 74, lid 3, van gezegde gecoordineerde wetten, terwiJ'l, eerste onderdeel, deze reden geen antwoord uitmaakt
op de conclusie van eiser waarin wordt
betoogd dat de administratie verzuimt
enig bewijs voor te brengen van de beweerde opzettelijke of vrijwillige ontduiking en dat een zogenaamd verschil van
231.300 frank over vier jaren op zichzelf dit bewijs niet kan uitmaken, te meer
daar eiser dit verschil verantwoordt en
de tegenovergestelde appreciatie van de
administratie geen bewijs van opzettelijke of vrijwillige ontduiking in zich
sluit (schending van artikel 97 van de
Grondwet); tweede onde1·deel, een bij toepassing van artikel 55, § 1, lid 3, van gezegde gecoordi:neerde wetten onjuist bevonden aangifte op zichzelf niet het be.
wijs levert van een vrijwillig onjuiste
aangifte, zodat het door artikel 74 van
bedoelde gecoordineerde wetten opgelegd
bewijs van de vrijwillige ontduiking uit
:nog andere elementen client te spruiten ;
tertvijl gezegd artikel 7 4 nergens bepaalt
dat wanneer meer dan 20 t. h. van de aangegeven i:nkomsten als niet aangegeven
werden bevonden, dit als ee:n bewijs van
een vrijwillig onjuiste aa:ngifte zal gelden ;
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terwijl derhalve het bestreden arrest, nu
het enkel op grand van het onjuist bevinden van de aangifte voor meer dan 20 t. h.
besluit tot een vrijwillig onjuiste aangifte, artikel 74, lid 3, van gezegde gecoordineerde wetten heeft geschonden :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat door te bepalen « dat
deze bedragen (niet aangegeven inkomsten voor de boekjaren 1954 en 1955)
meer dan 20 t. h. vertegenwoordigen
van de aangegeven inkomsten "• en« dat
er moet aangenomen worden dat eiser
daardoor vrijwillig een onvolledige of
onjuiste aangifte van zijn belastbare
inkomsten heeft gedaan ... "• het arrest
de in het onderdeel aangehaalde conclusie
van eiser op gepaste wijze beantwoordt;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, om navorderingen
van rechten over afgesloten dienstjaren
in de termijn van vijf jaar te vestigen,
de administratie moet bewijzen dat de
belastingplichtige vrijwillig gehandeld
heeft met het inzicht de belasting te
ontduiken; dat dit inzicht door de rechter soeverein in feite beoordeeld wordt ;
Overwegende dat het arrest va::ltstelt
« dat de directoriale beslissing de vermogensaangroei oordeelkm1dig beperkt
heeft tot 231.300 frank en de spreiding
ervan berekend heeft in verhouding tot
de aangegeven inkomsten ; dat er aldus
voor het boekjaar 1954 56.638 frank en
voor het boekjaar 1955 36.104 frank niet
aangegeven inkomsten bepaald werden ;
dat deze bedragen meer dan 20 t. h.
vertegenwoordigen van de aangegeven
inkomsten "• en, « dat er moet aangenomen worden dat eiser daardoor vrijwillig een onvolledige of onjuiste aangifte
van zijn belastbare inkomsten heeft gedaan ... ";
Overwegende dat de rechter, steunende
op de belangrijlcheid van de ontdoken
inkomsten, soeverein in feite heeft vastgesteld dat eiser, voor de dienstjaren 1955
en 1956, een vrijwillig onjuiste of onvolledige aangifte heeft ingediend ;
Dat hij wettelijk hieruit afgeleid heeft
(1) Ret openbaar ministerie had geconcludeerd tot cassatie op het tweede, het derde
en het vierde middel, wat - nu het oogmerk
om de belasting te ontduiken door het bestre·
den arrest uitsluitend afgeleid was uit de
omvangrijkheid van de niet aangegeven in-

dat de administratie voor bovenvermelde
dienstjaren over de buitengewone termijn
van vijf jaar beschikte;
Dat geen van de beide onderdelen kan
aangenomen worden ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
23 mei 1967. - 2e kamer. Voorzitte?·, H. Hallemans, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. Gerniers. - Ande1•sluidende conclusie (1), H. Depelchin, advocaat-generaal.

2e

KAMER. -

ONTUCHT

EN

SouTENEUR. -

24

mei

1967,

PROSTITUTIE.
BEGRIP.

Is souteneu1·, in de betekenis van a?·tilcel 380bis, 3°, van het Strafwetboek, hij
die p1·o(ijt t?'ekt uit een deel van de opb?·engst van de onzedelijlce handel van
een p1·ostituee en geheel of ten dele op
haat kosten leeft (2).
(SERVAIS.)

ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 15 maart 1967 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 380bis, 382, 398,
399, 468, 470 van het Strafwetboek, 1319,
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest ten laste van eiser onder
meer de telastlegging souteneur te zijn
geweest bewezen verklaart daar hij geheel
of ten dele op kosten heeft geleefd van
D'Heur en van Rogiers van wie hij de
prostitutie exploiteerde en hem tot verscheidene straffen, waarvan de meeste
slechts door deze telastlegging worden
gerechtvaardigd, veroordeelt op grond

komsten - moest leiden tot de vernietiging
van de door het eerste llliddel gecritiseerd e
beschikking van dit arrest.
(2) Cass., 9 mei 1955 (Bull. en PASIC,, 1055,
I, 978) en 3 januari 1962 (ibid., 1962, I, 514).
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dat eiser bij conclusie heeft erkend en
nog toegeeft dat hij achtereenvolgens
met de prostituees D 'Heur en Rogiers
heeft samengeleefd, dat zij huis hielden
op gemeenschappelijke kosten en ieder
bijdroeg in het onderhoud van de andere,
en dat trouwens het bestaan van het
misdrijf van afpersing van gelden met
geweld jegens D'Heur op zichzelfvolstaat
om het feit van souteneur ten opzichte
van deze prostituee te bewijzen, te1·wijl
een souteneur iemand is die geheel of
ten dele leeft op kosten van een persoon
van wie hij de prostitutie exploiteert en,
zeals eiser hot heel juist onderstreepte
in zijn regelmatig in hager beroep genemen conclusie, het feit samen te leven
met prostituees en huis te houden op
gemeenschappelijke kosten niet volstaat
om te bowijzen dat hij die aldus met hen
huishoudt, hml prostitutie exploiteert ;
het feit met geweld gelden te hebben afgeperst van eon prostituee ovonmin de
exploitatie van haar prostitutie bewijst,
zodat het bestreden arrest geen wettelijke verantwoording bevat van zijn beslissing waarbij eiser schuldig wordt verklaard soutoneu.r te zijn geweest, in elk
geval niet regelmatig heeft geantwoord op
de dienaangaande door eiser voor het hof
van beroep genomen conclusie waarin
werd betoogd dat eiser nooit had ontkend
dat hij op sommige tijdstippen had
samengeleefd eerst met D'Heur en vervolgens met Rogiers, die beiden prostituees zijn, dat een gemeenschappelijke
huishouding gemeenschappelijke kosten
en een bijdrage in die kosten vanwege
elk lid van het koppel onderstelt, maar
dat uit die omstandigheid niet kan worden afgeleid dat eiser de prostitutie van
zijn opeenvolgende bijzitten heeft geexploiteerd, zodat het bestreden arrest
de ten laste van eiser uitgesproken veroordelingen niet wettelijk heeft verantwoord :
Overwegende dat artikel 380bis, 3°,
van het Strafwetboek de soutenem· omschrijft als « hij die geheel of ten dele
leeft op de kosten van een persoon van
wie hij de prostitutie exploiteert » ;
Dat door die omschrijving de wet van
21 augustus 1948, die voormeld artikel 380bis, 3°, in het Strafwetboek heeft
ingevoerd, niet van de gebruikelijke betekenis van het woord souteneur heeft
willen afwijken, dat ze eenvoudig de
nadruk heeft willen leggen op het feit
dat het niet vereist is dat de souteneur
uitsluitend ten laste is van de prostituee
op wier kosten hij leeft, maar dat het
volstaat, om onder toepassing van de

strafwet te vallen, dat hij pro:fijt trekt
uit een deel van de opbrengst van de
onzedelijke handel der prostituee en ten
dele op haar kosten leeft ;
Overwegende dat het arrest niet beslist
dat het feit dat eiser zich heeft schuldig
gemaakt aan afpersing ten nadele van
een prostituee, tegen hem het bewijs
oplevert van het bestaan van het misdrijf
souteneur te zijn daar hij geleefd heeft
« geheel of ten dele op de kosten van een
persoon van wie hij de prostitutie exploiteert », maar dat het overweegt dat de
omstandigheden waarin de afpersing ten
nadele van Anne D'Heur herhaaldelijk en
gedurende bijna twee jaar is gepleegd zeals de telastlegging het nader bepaalt
- het bestaan van dat tweede misdrijf
bewijzen;
Overwegende dat uit die vaststelli•1g,
gevoegd bij de vaststelling dat eiser met
bet slachtoffer, die een prostituee ·was,
« hu:is hield op gemeenschappelijke kosten en ieder bijdroeg in het onderhoud
van de andere », het arrest wettelijk heeft
ktmnen afieiden dat eiser zich heeft schuldig gemaakt aan het bij artikel 380bis,
3°, van het Strafwetboek bedoeld Inisdrijf;
Dat de wet geen enkel onderscheid
maakt volgens de manier waarop de
souteneur in het bezit is gekomen van
een deel van de immorele inkomsten van
de prostituee ;
Dat het middel niet kan worden aangenonien;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd on
dat de beslissing overeenkomstig de wet
is;
Orn die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeolt eiser in de kosten.
24 mei
zitte1', H.
slaggeveT,
conclusie,

2e

1967. - 2e karner. Voo1'van Beirs, voorzittor. - Ve1'H. Trousse. Gel~jlcl~tidencle
H. Dcunon, advocaat-generaal.

KAMER. -

VONNISSEN

EN

24 mei 1967,
ARRESTEN.

DOOR DE CORRECSTRAFZAKEN.
TIONELE RECHTBANK ONREGELl\iATIG
ZONDER EED GEHOORDE GETUIGE. HoF VAN BEROEP DAT DIT GETUIGENIS
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NIET HEEFT VERWORPEN. - NIETIGHEID VAN HET ARREST DAT OP HET
HOGER BEROEP IS GEWEZEN.

Als de correctionele 1'echtbank onTegelmatig
zondeT eed een getuige heeft gehoord, is
het op het hoge1• be1·oep gewezen a?'1'est,
dat deze nietigheid ovm·neemt wegens
het niet ve1'we1·pen van de onwettelijk
ingewonnen verklaTing, nietig, zelfs zo
dit a?'?' est het beroepen vonnis wijzigt ( 1).

en A-II; beveelt dat van het thans gewezen arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; laat de kosten ten laste
van de Staat ; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van beroep te Luik.
24 mei 1967. - 2e kamer. Voorzitter, H. van Beirs, voorzitter. - Verslaggever, H. De Bersaques. Gel~jk
luidende conclusie, H. Duman, advocaatgeneraal.

(SCHOREELS.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 4 maart 1967 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel ;
I. In zover de voorziening gericht
wordt tegen de beslissing waarbij het
arrest eiser vrijspreekt van de telastleggingen A-I-b en A-ll :
Overwegende dat de voorziening niet
ontvankelijk is wegens het ontbreken
van belang;

II. In zover de voorziening gericht
wordt tegen de veroordelende beslissing :
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 155,
189 en 211 van het Wetboek van strafvordering :
Overwegende dat uit het proces-verbaal van de terechtzitting van de Oorl'ectionele Rechtbank te Charleroi van
19 december 1966 of uit het op deze
terechtzitting uitgesproken vonnis niet
blijkt dat de getuigen minstens vijftien
jaar oud werden gehoord na de bij artikel 155 van het Wetboek van strafvordel'ing voorgeschreven eed te hebben afgelegd;
Overwegende dat het arrest, dat deze
<mregelmatig ingewonnen verklaringen
niet weert nit de gegevens waarop het
zijn baslissing steunt, onwettelijk is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zover het eiser
vrijspreekt van de telastleggingen A-I-b

(1) Oass., 6 december 1965 en 14 februari
Hl66 (Bull. en PAsrc., 1966, I, 470 en 764);
21 november 1!166 en 22 mei 1967, su]n·a,
blz. 388 en 1133.
(2) Oass., 18 januari 1965 (Bull. en PAsrc.,
1965, I, 484) en 10 april1967, st<]na, blz. 967.

2e KAMER. -

24 mei 1967.

WEGVERKEER. - VLUCHTMISDRIJF.
- BESTANDDELEN. - BEGRIP.

H et vluchtmisd1·ij f bedoeld bij artikel 2-2
van de wet van 1 augustus 1899, gewijzigd bij die van 15 ap1·il1958, onderstelt dat de bestuu1·der van het voertuig
die de vlucht neemt weet dat het voeTtuig
oo1·zaak dan wel aanleiding van een
ongeval is geweest en bovendien dat hij
aldus handelt om aan de dienstige vaststellingen te ontsnappen (2).
(DEBLANDER.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 10 november 1966 in hager
beroep gewezen door de Oorrectionele
Rechtbank te Brussel;
Overwegende dat eiser verklaart zijn
voorziening enkel te richten tegen de
beslissing over de strafvordering ;
Overwegende dat de voorziening niet
ontvankelijk is wegens het ontbreken van
belang, in zover ze wordt gericht tegen de
beslissing waarbij eiser is vrijgesproken
van de overtrading van artikel 17 van
het wegverkeersbesluit, alsook van de
andere misdrijven die door de rechtstreekse dagvaarding vanwege de burgerlijke partij Berodes te zijnen laste zijn
gelegd;
Over het middel afgeleid nit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 154 van het vVetboek van strafvordering, 2-2 van de wet van 1 augustus
1899 op de politie van het vervoer, zoals
ze gewijzigd is bij de wet van 15 april
1958, 1319, 1320 en 1322 van het Bur-
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gerlijk W etboek, doordat het bestreden
vonnis de veroordeling van eiser wegens
overtreding van voormeld artikel 2-2
hierop heeft gegrond dat « eiser in hoger
beroep (thans eiser) op 30 december 1965
de te zijnen laste gelegde feiten heeft
erkend door gedurende de confrontatie
met Berodes te verklaren dat hij na de
aanrijding tussen beide voertuigen achteruit is gereden en weer is vertrokken ; dat
om zijn houding te rechtvaardigen eiser
in hoger beroep alleen heeft verklaard
dat hij overtuigd was dat Berodes hem
wilde lastig vallen ,, te1·wijl eiser in zijn
eerste verklaring van 24 november 1965
aan de politie van Anderlecht heeft gezegd : « lk reed in een file van auto's
in de Visverkopersstraat naar de Lakensestraat. Op een gegeven ogenblik moest
ik een weinig naar links uitwijken om
langs een stationerend voertuig te rijden.
De bestuurder van een rode auto, die
de file aan het inhalen was, is me rakelings voorbijgereden. Ik ben in mijn
file voortgereden en ben geenszins gewaar geworden dat ik die auto had geraakt ... Op geen enkel ogenblik heb ik
een schok gevoeld. Bij bet optreden van
de politieagent heb ik de twee kleine
rode tekens op de voorkant van mijn
wagen gezien " ; en eiser gedurende de
confrontatie van 30 december 1965 heeft
verklaard : « .. • Ik heb niets aan mijn
eerste verklaring toe te voegen ... Even
voor het bereiken van een stilstaand
voertuig, heeft Berodes me links ingehaald. Instinctief ben ik naar recbts
uitgeweken om vervolgens weer de rechte
lijn in te nemen, dat wil zeggen bet
tramspoor ... Berodes heeft zijn auto v66r
de mijne tot stilstand gebracht ... In de
overtuiging dat hij me wilde lastig vallen,
benik achteruit gereden en ben ik daarna
weggereden links langs Berodes die stilstond " ; te1·wijl, door de veroordeling van
eiser te stetmen op diens erkenning van
de tenlaste gelegde feiten en hem daartoe
een verklaring toe te schrijven volgens
wellm hij, na de aanrijding tussen beide
wagens, achteruit is gereden en weer is
vertrokken enz., de rechter de verldaringen van eiser heeft gei'nterpreteerd
op een wijze die onverenigbaar is met de
bewoordingen zelf van deze verklaringen,
aangezien eiser heeft verklaard dat hij
geenszins was gewaar geworden dat hij
die auto (het voertuig van Berodes) had
geraakt en voorts dat hij op geen enkel
ogenblik een schok had gevoeld ; terwijl de
onjuiste interpretatie van de verklaringen
van eiser met betrekking tot een wezenlijk bestanddeel van de overtreding van

voormeld artikel 2-2 waarbij wordt vereist dat de bestuurder van een voertuig
weet dat het voertuig oorzaak dan wel
aanleiding van een ongeval is geweest
opdat het vluchtmisd.rijf tegen hem bewezen kan worden geacht, een schending
oplevert van de in het middel aangehaalde
wettelijke bepalingen :
Overwegende dat, door erop te wijzen
dat eiser de ten laste gelegde feiten heeft
erkend door op 30 december 1965 te
verldaren dat hij, na de aanrijding tussen
beide voertuigen, « achteruit is gereden »
en « weer is vertrokken », de rechter in
het onzekere laat of hij aan bedoelde
verklaring ontneemt niet aileen do door
die bestunrder afgelegde bekentenis van
zijn bedoeling zich te onttrekken aan de
gevolgen van verweerders maneuver om
hem te do en stoppen, maar ook het bewijs
dat eiser zich bewust zou geweest zijn dat
zijn wagen verweerders voertuig had
geraakt;
Dat enerzijds de rechter, wat dit punt
betreft, een dergelijke erkenning niet uit
de nauwkeurig in het middel overgenomen verklaring van 30 december 1965
heeft lnmnen afleiden zonder aan die
verklaring een betekenis te geven die
onverenigbaar is met de bewoordingen
waarin ze is gesteld ;
Dat anderzijds de omstandigheid dat
eiser wist dat zijn voertuig oorzaak dan
wel aanleiding van een ongeval was goweest uit geen enkele andere vaststelling
van het vmmis blijkt ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt hot bestreden vonnis in zover het eiser veroordeelt
wegens vluchtmisdrijf en hem in de helft
van de kosten van de strafvordering verwijst ; 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 ; laat de kosten ten laste van
de Staat ; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de Correctionele Rechtbank te
Nijvel, zetelende in hoger beroep.
24 mei 1967. - 2e kamer. Vo01'zitter, H. van Beirs, voorzitter. - Verslaggever, Ridder de Schaetzen. Gelijlclttidende conclusie, H. Dumon, advocaat-generaal.
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VOORZIENING IN OASSATIE.
VoRM. - STRAFZAKEN. - MEMORIE
TOT STAVING VAN DE VOORZIENING.0NNAUWKEURIGE MEMORIE. - NIET·
ONTVANKELIJKHEID.

Het Hof slaat geen acht op een tot staving
van een voo1·ziening neergelegde memo?'ie die wegens onnauwkeu1·igheid niet
toelaat de bewee1·de onwettelij lcheid te
oncle?'scheiden (I).
(PAFFGEN.)
ARREST.
HET HOF ; - Geiet op het bestreden
arrest, op IO maart I967 gewezen ~o<?r
het Hof van assisen van de provmme
Namen;
Overwegende dat, afgezien van de overwegingen van feitelijke aard die door het
Hof niet behoeven te worden onderzocht,
de redactie van het tot staving van de
voorziening neergelegd geschrift dermate
verward is dat het niet mogelijk is de
aard en de draagwijdte van de aangevoerde grieven te onderscheiden ;
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.
24 mei I967. - 2 8 kamer. Voo?"zitte?', H. van Beirs, voorzitter. - Verslaggevm·, H. Perrichon. - Gelijlcluidende
conclusie, H. Dumon, advocaat-generaal.

2e KAMER. -
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I o DUITSE TAAL (GEBRUIK VAN

DE). REOHTSPLEGING VOOR HET
HoF VAN OASSATIE.- STRAFZAKEN.BESTREDEN BESLISSING EN VOORZIE(1) Oass., 1 juni 1964 (Bull. en PAsiO., 1964,

I, 1024).
(2) Oass., 12 september 1966, twee arresten,

sttpra, biz. 37 en 47.

NING IN RET DUITS. - BESOHIKKING
VAN DE EERSTE VOORZITTER WAARBIJ
DE TAAL VAN DE REOHTSPLEGING
WORDT VASTGESTELD.
20 WEGVERKEER. -

WEGVERKEERSREGLEMENT VAN IO DEOEJ\'I:BER I958,
ARTIKEL 9 . - BESTUURDER DIE ALLE
MAATREGELEN MOET TREFFEN WAAR·
DOOR BESOHADIGING VAN DE WEG KAN
VERJ\IEDEN WORDEN. - BEGRIP.

I o J1Vannee?" de voorziening ingesteld tegen

een in het Duits in st?·afzalcen gewezen
beslissing in dezelfde taal is opgemaalct
bepaalt de eerste voorzitter van het Hof
van cassatie bij beschilcking de taal
wam·in de rechtspleging voo?" het Hof,
vanaf de te1·echtzitting, zal tvo1•den voo?·tgezet (2). (Wetten van I5 juni I935,
art. 27bis, § 2, en 20 juni I953, art. 9.)
2o De b~j artilcel 9 van het wegverkee?'B?'e-

glement aan de bestutt?"de?' opgelegde verplichting « alle maat1·egelen te t1·efjen
waa1·doo?" beschadiging van de weg lean
ve1•meden wo?·den ... >> is algemeen en
becloelt zowel de beschadiging die doo1•
stilstaande of statione1·encle voe?'tttigen
als die wellce doo1· 1'ijclencle voe?·tttigen
lean ve1'001'Zaalct worden.
(PROOUREUR DES KONINGS TE VERVIERS,
T. DESIROTTE EN PERSONENVENNOOT·
SCRAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID « oie DE TRANSPORT DELOOURT >>.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestred~n
vonnis, op 23 januari I967 in het Dmts
in hoger beroep gewezen d<?or de Oorrectionele Rechtbank te Verv1ers, en op de
in dezelfde taal ingestelde voorziening ;
Gelet op de beschikking_ van de eerst.~
voorzitter van 2I februan I967 waarbiJ
wordt beslist dat voor het Hof de procedure vanaf de terechtzitting in het
Frans zal worden voortgezet ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 9 van het koninklijk besluit van 8 april I954 houdende
algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer, cloo1·clat het bestrede~
vonnis, om verweerder, beklaagde, VriJ
te spreken en verweerster, burgerrechtelijk aansprakelijke partij, buiten het
geding te stellen, hierop steunt « dat
de tekst van artikel 9 van het wegverkeersbesluit voldoende bewijst dat de
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bedoelde beschadiging moet veroorzaakt
~ijn door een voertuig dat in beweging
IS >J

:

Overwegende dat blijkens het bestreden vonnis aan verweerder ten laste werd
gelegd artikel g van het wegverkeersbesluit te hebben overtreden wegens de
beschadiging van de weg ten gevolge
van het stationeren van het voertuig
waarvan hij de bestuurder was ; dat het
vonnis de desbetreffende vrijspraak hierop steunt dat die bepaling slechts geldt
voor de beschadiging veroorzaakt door
een voertuig dat in beweging is;
Overwegende dat bedoeld artikel g
bepaalt dat de bestuurder alle maatregelen moet treffen waardoor beschadiging van de weg kan worden vermeden,
hetzij door met matige snelheid te rijden
of de lading van zijn voertuig te verlninderen, hetzij door een andere weg te
volgen;
Overwegende dat uit deze bewoordingen volgt dat de door deze bepaling
aan de bestuurder opgelegde verplichting
algemeen is en niet aileen betrekking
heeft op de schade die voertuigen in beweging kunnen aanrichten ; dat artikel g
immers zonder voorbehoud bepaalt dat
de bestuurder alle maatregelen moet treffen waardoor beschadiging van de weg
kan worden vermeden ; dat aldus blijkt
dat de vervolgens door deze bepaling
aangehaalde maatregelen niet beperkend
zijn ; dat trouwens vooral door de tweede
maatregel kan worden voorkomen de
schade die voortvloeit uit het lang stationeren van een overbelast voertuig
evenzeer als de schade veroorzaakt door
zulk voertuig in beweging ;
Dat het vonnis derhalve zijn beslissing
niet wettelijk verantwoordt en dat het
middel gegrond is ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 88, go, van
het Veldwetboek en g7 van de Grondwet,
doonlat de motivering van het vonnis in
het onzekere laat welke de rechtsgrond
is van de vrijspraak met betrekking tot
de overtreding van het V eldwetboek :
Overwegende dat aan verweerder ook
ten laste gelegd was, met overtreding
van artikel 88, go, van het Veldwetboek,
op enigerlei wijze de openbare wegen te
hebben beschadigd;
Overwegende dat het vonnis hierop
steunt " dat er geen overtreding van
artikel 88, go, van het Veldwetboek is
wanneer de beschadiging door een regel-

matig en geoorloofd gebruik van de openbare weg is aangericht " ;
Overwegende dat die redengeving in
het onzekere laat of de rechter overweegt
dat het gebruik van de openbare weg
door eiser regelmatig en geoorloofd was,
afgezien van de eruit voortvloeiende gevolgen, dan wei of hij het regelmatig en
geoorloofd karakter van dit gebruik afleidt uit de ontstentenis van overtreding
van artikel g van het wegverkeersbesluit,
beslissing waarvan de vernietiging het
gevolg is van het aannemen van het
eerste middel ;
Dat wegens deze dubbelzinnigheid het
Hof zijn toezicht niet kan uitoefenen op
de wettelijkheid van de beslissing o~
trent de overtreding van genoemd artlkel 88, go;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis ; beveelt dat van het thans
gewezen arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietig~e
beslissing; veroordeelt de verweerders Ill
de kosten; verwijst de zaak naar de Correctionele Rechtbank van Aarlen, rechtdoende in hager beroep.

24 mei 1g67. - 2e kamer. - Voo?'zitter, H. van Beirs, voorzitter. - Verslaggeve?', H. Perrichon. - Gelijkluidende
conclusie, H. Dcunon, advocaat-generaal.

2" KAMER. -

24 mei 1967.

1o WETTEN EN BESLUITEN.- Wr.rZIGING VAN DE WETSBEPALINGEN INZAKE DE BEVOEGDHEID. - STRAFZAKEN. - WIJZIGING VAN TOEPASSING
OP DE HANGENDE GEDINGEN.- GRENZEN.

20 JEUGDBESCHERMING. WET
VAN 8 APRIL 1g65, ARTIKEL g2, FEIT, ALS MISDRIJF GEKWALIFICEERD,
TEN LASTE GELEGD VAN EEN MINDERJARIGE BENEDEN DE 18 JAAR, EN GEPLEEGD v66R DE INWERKINGTREDING
VAN DE WET.- STRAFRECHTBANK DIE
BEVOEGD BLI.TFT NA DEZE INWERKINGTREDING ZO DE ZAAK BIJ HAAR VOORAF
AANHANGIG WERD GEMAAKT. - BEGRIP.

3o REGELING VAN RECHTSGEBIED.
- STRAFZAKEN.- BESCHIKKING VAN
VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONELE
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RECHTBANK. MISDRIJF TEN LASTE
GELEGD VAN EEN MINDERJARIGE BENEDEN DE 18 JAAR. - F E l T GEPLEEGD
VOOR DE INWERKINGTREDING VAN DE
WET VAN 8 APRIL 1965 BETREFFENDE
DE JEUGDBESCHERMING. BESCHIKKING GENOMEN NA DE INWERKINGTREDING. ARREST WAARBIJ RET HOF
VAN BEROEP ZICH ONBEVOEGD VERKLAART. BESLISSINGEN IN KRACHT
VAN GEWIJSDE GEGAAN. NrETIGVERKLARING VAN DE BESCHIKKING EN VERWIJZING NAAR DE BEVOEGDE PROCUREUR DES KONINGS.

1° Behoudens afwijkende bepaling is een
wijziging van de wetsbepalingen inzake
de bevoegdheid in stmfzaken toepasselijk
op de hangende gedingen waa;rin geen
beslissing ten gTonde is gewezen (1).

2° Daa1· naaT ltticl van a1•tikel 92 van de
wet van 8 apTil 1965 betreffende cle
jeugdbesche1·ming deze wet moet toegepast wo1·den, dom· de ?"echtbanlcen die zij
opricht, op feiten en toestanden die zijn
gepleegd of bestaan v661· de dag waamp
zij in weTking treeclt, wannee1· de zaalc
niet 1·eeds v661· die inwe1·kingt1·eding aanhangig wm·d gemaakt bij de te vm·en bevoegde rechtbanken, is de co?'?'ectionele
?'echtbanlc niet bevoegd om kennis te
nemen van de1·gelijlc jeit dat als een misdrijj gelcwalificeerd en ten laste gelegd
wo1·dt van een minde1ja1·ige beneden de
18 jam·, zo de beschilclcing van verwijzing
van de macllcame?' van de ?'echtbanlc waa?'bij zij aanhangig was genomen is na
deze imvm·kingtreding (2).
3° TVanneer een beschikking van de ?"aadkamm·, na de inwerlcingt?·eding van de
wet van 8 april 1965 bet1·e(jende de
jeugdbesche1·ming een minde?:ja1·ige beneden de 18 jaa1• naaT de co?'?'ectionele
?'echtbanlc verwezen heeft wegens misd?·ijven die v661· deze inwedcingt?·eding
zijn gepleegd, en het hof van be1·oep op
het tegen het vonnis van de COTTectionele
?"echtbanlc ingestelde beJ'oep zich bij toepassing van a1'tikel 92 van cleze wet onbevoegd heeft ve1·klam·d om kennis te nemen
van cle telastleggingen, en de beschikking en het a1'?'est in lcmcht van gewijsde
z·ijn gegaan, vernietigt het Hoj, dat het
J'echtsgebied ?'egelt, de beschiklcing van
de raadlcame1' en ve?·wijst de zaalc naa1·
de bevoegde p1'0CU1'eU1' des Konings.
(1) Cass., 29 juni 1959 (Bull. en PAsrc.,
1959, I, 119).
(2) Raadpl. cass., 27 februari 1967, sttpm,
blz. 813.

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ RET
HOF
VAN BEROEP TE LUIK, IN ZAKE DORENGE, ETIENNE, GONZO, NICOLAI EN
TIMMERMANS.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied;
op 11 april 1967 ingediend door de Procureur-generaal bij het Hof van. beroep
te Luik;
Overwegende dat de raadkam.er van
de Rechtbank van eerste aanleg te Luik
bij beschikking van 28 oktober 1966
Jean Dorenge, Rene Etienne, Roberto
Gonzo, Francis Nicolai en Gilbert Timmermans naar de correctionele rechtbank
heeft verwezen wegens misdrijven gepleegd in maart, april, mei, j1.mi, juli,
augustus en september 1966 ;
Overwegende dat uit de processtuld{:en
blijkt dat Etienne, Gonzo en Timmermans te dien tijde geen volle 18 jaar
oud waren en dat zulks eveneens het
geval was voor Dorenge met betrekking
tot de te zijnen laste gelegde feiten die
v66r 30 april 1966 zijn gepleegd ;
Overwegende dat de Correctionele
Rechtbank te Luik, nadat zij zich bij
vonnis van 25 november 1966 bevoegd
had verklaard om kem1is te nemen van
de feiten die door voormelde beschikking
bij haar aanhangig waren gemaakt, uitspraak heeft gedaan bij vonnis van 26 november 1966 over de gegrondheid van de
tegen voormelde persOJlen ingestelde
strafvorderingen en burgerlijke rechtsvorderingen;
Overwegende dat het hof van beroep,
bij hetwelk de hogere beroepen tegen
die beide vonnissen aanhangig waren gemaakt, zich bij arrest van 9 februari 1967
onbevoegd heeft verklaard om kennis
te nemen van alle telastleggingen tegen
Etienne, Gonzo en Timmermans alsook
van de telastleggingen A1, A2, A3, A4,
A5, A12, A13, A17, B, D, E en M tegen
Dorenge wegens feiten die hij v66r
30 april 1966 zou hebben gepleegd;
Dat het arrest, om aldus te beslissen,
hierop steunt dat na de inwerkingtreding
van de wet van 8 april 1965 betreffende
de jeugdbescherming, waarvan artikel 36,
4, aan de jeugdrechtbank bevoegdheid
toekent ten aanzien van minderjarigen
beneden de volle leeftijd van 18 jaar op
het ogenblik van de als misdrijven omschreven feiten, de correctionele rechtbank niet meer bevoegd was daar de
beschikking tot verwijzing van de zaak
niet zoals artikel 92 van dezelfde wet het

~
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voorscbrijft, v66r I september I966, datum waarop zij in werking getreden is,
bij haar aanhangig was gemaakt ;
Overwegende dat het arrest van 9 februari I967 de splitsing heeft bevolen
met betrekking tot de telastleggingen
tegen Nicolai en de tegen Dorenge aangevoerde telastleggingen A6, A 7, AS,
AI4, G en H, ten aanzien waarvan het
hof van beroep zich bevoegd heeft verklaard;
Dat het hof van beroep bij arrest van
7 maart I967 ten gronde uitspraak heeft
gedaan tegen Nicolai en Dorenge binnen
de. perken van de bevoegdheid die het
zich aldus had toegekend ;
Overwegende dat de beschikking van
de raadkamer van 28 oktober I966 en
het arrest van het hof van beroep van
9 februari I967, die in kracht van gewijsde zijn gegaan, een negatief geschil
over rechtsmacht tot stand brengen, hetwelk de loop van het gerecht belemmert ;
Overwegende dat, enerzijds, behoudens
afwijkende bepaling, een wijziging van
de wettelijke bepalingen inzake bevoegdheid toepasselijk is op aile procedures
waarin geen beslissing ten gronde is gewezen;
Overwegende dat, anderzijds, uit de
vergelijking van de artikelen 36, 4°, en 92
van de wet van 8 april I965 en uit het
door de wetgever beoogde doel blijkt dat
sinds I september I966, datum van de
inwerkingtreding van de wet van 8 april
I965, in beginsel aileen de jeugdrechtbank
bevoegd is om kennis te nemen van de
vervolgingen ingesteld wegens de als
misdrijf omschreven feiten, zelfs v66r
deze datum gepleegd door minderjarigen
die ten tijde van de genoemde feiten
geen voile IS jaar waren;
Dat artikel 92 ten voordele van de
gewone rechtsprekende strafgerechten die
vroeger bevoegd waren om kennis te nen1en van de vervolgingen wegens misdrijven ten laste van minderjarigen van
ten minste voile I6 jaar oud, van die
regel slechts afwijkt indien de feiten gepleegd door minderjarigen beneden de
IS jaar bij die gerechten binnen de perken
van deze bevoegdheid aanhangig zijn
gemaakt v66r de inwerkingtreding van
de wet van 8 aprili965, dit is v66r I september I966;
Dat de beslissing van onbevoegdheid
van het arrest verantwoord blijkt ;
Om die redenen, beslissend tot regeling
van rechtsgebied, vernietigt de voornoemde beschikking in zover ze betrekking heeft op de telastleggingen AI, A2,
A3, A4, A5, AI2, AI3, AI7, B, D, E

en M tegen Dorenge en op aile telastleggingen tegen Etienne, Gonzo en· Timmermans ; beveelt dat van het thans
gewezen arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de gedeelteiijk
vernietigde beslissing ; verwijst Rene
Etienne, Roberto Gonzo en Gilbert Timmermans, wegens de feiten omschreven
in de tegen hen aangevoerde telastleggingen, en Dorenge, wegens de feiten
omschreven in de tegen hem aangevoerde
telastleggingen AI, A2, A3, A4, A5,
AI2, AI3, AI7, B, D, E en M, naar de
Procureur des Konings te Luik, die zal
vorderen als naar recht.
24 mei I967. - 2e kamer. - Voorzitte?', H. van Beirs, voorzitter. - Vm·slaggevm·, H. Perrichon. - Gelijkluiaencle
conclusie, H. Dumon, advocaat-generaal.

2e

KAMER. -

VOORZIENING

24
IN

mei

1967.

OASSATIE.

TERMIJN.- STRAFZAKEN. -BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. BESLISSING WAARBIJ AAN DE BURGERLIJKE
PARTIJ SLECHTS EEN DEEL VAN HAAR
EIS WORDT TOEGEWEZEN. BESLISSING BIJ VERSTEK GEWEZEN TEN AANZIEN VAN DEZE PARTIJ. VoORZIENING VAN DE BEKLAAGDE TEGEN DE
BURGERLIJKE PARTIJ, V66R HET VERSTRIJKEN VAN DE VERZETSTERMIJN.NIET-ONTVANKELIJKHEID.

TVanneer een beslissing bij ve?"stek is gewezen ten aanzien van cle bu1•gerlijke
pm·tij en vatbaa?' is voor verzet vanwege
cleze pa1't~j, omclat haa1' slechts een cleel
van haa?' eis woTclt toegewezen, is cle
voo?·ziening van cle beklaagcle die tegen
cle btwgeTlijke partij tijaens cle ve?·zetste?·mijn ingestela is niet ontvankelijk (I).
(Wetb. van strafv., art. 4I3; wet van
9 maart I908, art. 3.)
(DE YORK, T. !'ALAINE.)

ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 28 november I966 gewezen
door het Hof van beroep te Luik ;
(1) Cass., 20 maart 1967, sHpra, biz. 806.
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I. In zover de voorziening gericht wordt
tegen de beslissing over de strafvordering
die tegen eiser is ingesteld :
Overwegende dat de substantiele of op
straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing geen enkele onwettelijkheid
bevat die kan. worden vastgesteld op de
voorziening van de veroordeelde aileen ;
II. In zover de voorziening gericht
wordt tegen de beslissing over de burgerlijke rechtsvordering die tegen eiser is
ingesteld :
Overwegende dat het arrest bij verstek
is gewezen jegens verweerder;
Overwegende dat de beslissing het bedrag van de door de eerste rechter toegekende schadevergoeding heeft verminderd, zodat het voor verweerder van
belang bleef verzet te doen ; dat de verzetstermijn op de datum van de voorziening niet kon verstreken zijn ;
Dat bijgevolg de voorziening ingesteld
v66r het verstrijken van de verzetstermijn voorbarig en derhalve niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
24 mei 1967. - 2e kamer. Voorzitter, H. van Beirs, voorzitter. - Ver·slaggever, H. Trousse. - Gelijlcluidende
conclttsie, H. Dumon, advocaat-generaal.

2e KAMER. -

HELING. -

24 mei 1967,

BESTANDDELEN.

De heling ver·eist als bestandclelen, het bezit
of het houden van een voorwerp dat ver·lcregen is met de hulp van een door· een
der·de gepleegde misdaad of wanbedr·ijf,
de lcennis, voomfgaand aan of gelijlctijdig met de inbezitneming, van de onge·
oorloofde oorsprong van het voorwer·p
en de wil de zaalc aan de nasporingen
van de eigenaar te onttrelclcen (1).
(Strafwetb., art. 505.) (Impliciete oplossing.)

(1) Cass., 15 mei 1950 (Bull. eh PAsrc.,
1950, I, 649); 11 juli 1955 (ibid., 1955, I,
1232) en 14 oktober 1957 (ibid., 1958, I, 127).

<<

(LERUITE, T. SOOIETE
COCKERILL·OUGREE ll.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 26 januari 1967 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;

I. In zover de voorziening gericht
wordt tegen de beslissing over de strafvordering die tegen eiseres is ingesteld :
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 505 van het
Strafwetboek en 97 van de Grondwet,
door·dat het bestreden arrest stelt dat er
voor heling vereist is dat « de hel8l·s kennis hebben gedragen van de strafbare
oorsprong van de zaak "• maar niet bewijst dat eiseres deze « kennis " droeg en
zich ertoe beperkt de uitgesproken veroordeling hierop te gronden dat eiseres
« niet kan staande houden dat zij de
metalen gekocht heeft zonder de strafbare oorsprong ervan te vermoeden ,; :
Overwegende dat uit het arrest blijkt
dat het hof van beroep niet hierop steunt
dat eiseres de strafbare oorsprong van
de door haar gekochte metalen moest
vermoeden, maar wei hierop dat zij de
strafbare oorsprong ervan kende ; dat het
arrest immers wijst op verscheidene omstandigheden waaruit het afleidt dat
eiseres « onmogelijk kon geloven dat de
gekochte waar een geoorloofde oorsprong
had";
Overwegende dat aldus blijkt dat het
arrest daarna ten overvloede vaststelt
dat eiseres « dus niet kan staande houden
dat zij de metalen gekocht heeft zonder
de strafbare oorsprong ervan te vermoeden ";
Dat het middel van een onjuiste nitlegging van het arrest uitgaat en derhalve feitelijke gTondslag mist ;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 505 van het
Strafwetboek en 97 van de Grondwet,
doordat, eerste onderdeel, het arrest, dat
als beginsel stelt dat voor de aanwezigheid van het misdrijf van heling vereist
is dat « de helers met bedrieglijk opzet
gehandeld hebben " en nader preciseert
dat dit opzet erin bestaat de geheelde
zaken aan de nasporingen van de eigenaar
of het gerecht te onttrekken met het oogmerk er een persoonlijk profijt uit te
trekken of om de daders van het misdrijf
de voordelen ervan te helpen behalen,
er vooreerst op wijst dat het feit die metalen, met andere, bij haar voorraad te
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hebben gevoegd niet volstaat om te doen
aannemen dat eiseres de gekochte zaken
niet heeft willen verbergen, te1·wijl het
arrest niet vaststelt dat eiseres het materiaal heeft willen verbergen, als het zegt
dat niet bewezen is dat zij het niet heeft
willen doen, en te1·wijl, als het er bovendien op wijst dat zij het materiaal in een
betrekkelijk korte tijd had verkocht en
beweerd had geen nadere bijzonderheden
te kunnen verstreldmn omtrent de identiteit van haar verkoper die vertegenwoordiger was en negenentwintig maal
gekomen was om de m.etalen te verkopen,
het evenmin bewijst dat de beklaagde de
gekochte voorwerpen had willen verbergen ; tweecle onclm·cleel, eiseres in haar conchlSie aangevoerd had dat ze niet het
opzet kon hebben gehad om een ongeoorloofde winst te behalen, daar de koop en
verkoop tegen een gewone prijs geschied
waren en het arrest dit verweer niet weerlegt, tenv~jl de abnormale winst die de
heler uit die verrichting haalt, het bewijs
is van het strafbaar karakter van de verrichting, en te1·w~jl het arrest bij eiseres
evenmin het opzet vaststelt om de daders
van het misdrijf de voordelen ervan te
helpen behalen, zodat het arrest, dat de
telastlegging bewezen verldaart zonder
nit de gegevens van het dossier af te leiden dat de beklaagde het materiaal had
willen verbergen met het oogmerk er een
persoonlijk profijt nit te trekken of de
dader van de diefstal de voordelen ervan
te helpen behalen, niet antwoordt op de
conclusie van eiseres en de in het n1.iddel
aangehaalde bepalingen schendt :
W at het eerste onderdeel betreft
Overwegende dat het arrest, nate hebben vastgesteld dat eiseres niet onbekend
kon zijn met de strafbare oorsprong van
de gekochte metalen, er enerzijds op wijst
dat zij die metalen in een betrekkelijk
korte tijd heeft verkocht en anderzijds
dat zij beweerd heeft geen nadere bijzonderheden te kunnen verstrekken omtrent
de identiteit van haar verkoper, waardoor moeilijke politieopsporingen nodig
werden, terwijl die verkoper negenentwintig maal bij haar was gekomen ;
Dat het arrest wettelijk op die omstandigheden heeft kunnen steunen om te
beslissen dat het opzet van eiseres om de
geheelde zaken aan de nasporingen van
de eigenaar te onttrekken bewezen was;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest nit de
verscheidene aangednide omstandigheden

afleidt dat eiseres in haar handelsbedrijvigheid metalen gekocht heeft waarvan
de strafbare oorsprong haar niet onbekend kon zijn en dat ze deze metalen
aan de nasporingen onttroldmn heeft om
ze te verkopen;
Dat het arrest tegen eiseres de aanwezigheid van het bij de wet vereiste
bedrieglijk opzet heeft vastgesteld en
aldns zijn beslissing wettelijk gerechtvaardigd heeft en passend geantwoord
heeft op de conclusie waarin zij haar
goede trouw poogde te bewijzen;
Dat geen enkel onderdeel van het middel kan worden aangenon1.en ;
Overwegende dat de substantiiile of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvor1nen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. In zover de voorziening gericht
wordt tegen de beslissing over de bnrgerlijke rechtsvordering van de societe
" Cockerill-Ougree " :
Overwegende dat eiseres geen bijzonder
middel aanvoert ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
24 mei 1967. - 2e kamer. - Voorzitte1', H. van Beirs, voorzitter. - Verslaggeve1', H. Perrichon, Gelijkl1tidencle conchtsie, H. Dmnon, advocaatgeneraal.

2e

KAlVIER. -

24 mei 1967.

1o VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE. GEWETTIGDE VERDENKING. STRAFZAKEN. AANVRAAG VAN DE BEKLAAGDE GERIOHT TEGEN DE CORRECTIONELE RECHTBANK WAARBIJ DEVERVOLGINGEN AANHANGIG ZIJN. AAN •
VRAAG NIET GERICHT TEGEN DE RECHTBANK, DOCH TEGEN DRIE VAN HAAR
LEDEN. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

2o VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE. GEWETTIGDE VERDENKING. STRAFZAKEN. AANVRAAG VAN DE BEKLAAGDE GEGROND OP FElTEN DIE
TEGEN
HET
OPENBAAR
MINISTERIE
WORDEN AANGEVOERD.
NrET-ONTV ANKELIJKHEID.

1° Is niet ontvankelijk cle aanvraag van de
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beklaagde tot vm·wtJZtng wegens gewettigde verdenking, ge1·icht tegen de correctionele 1·echtbank waa1·bij vervolgingen
te zijnen laste aanhangig zijn en die
gegrond is op feiten die niet tegen de
rechtbank, doch tegen d1·ie van haar
leden worden aangevom·d (I).
2° Is niet ontvanlcelijlc de aanvraag van
een belclaagile tot ve1·wijzing wegens gewettigcle verdenlcing en geg1·ond op feiten
die tegen het openbaar ministe1'ie en niet
tegen een rechtscollege wo1·clen aangevoe?·d (2).
(KREPER.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op de door eiser
ingediende aanvraag tot verwijzing op
grond van gewettigde verdenking ;
Gelet op de artikelen 542, 545 en 546
van het W etboek van strafvordering, 54
tot 56 en 58 van bet besluit van I5 maart
ISI5;
Gelet op bet arrest op 7 maart I967
gewezen door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van beroep te
Luik waarbij eiser naar de bevoegde
correctionele rechtbank is verwezen om
er te worden berecht uit hoofde van de
tegen hem aangevoerde telastleggingen ;
Overwegende dat, op de voorziening
van eiser, bet Hof, bij arrest van 6 februari I967 (3), het arrest van 22 oktober
I966 van het Hof van beroep te Luik,
in zover het eiser veroordeelde, had vernietigd en hetgeen aan genoemd arrest
was voorafgegaan vanaf en met inbegrip
van de beschikking van de raadkamer
van de Rechtbank van eerste aanleg te
Luik van 22 oktober I965 had nietig verklaard, behalve in zover die beschikking
eiser naar de correctionele rechtbank had
verwezen wegens een feit waarvan hij
vrijgesproken is en had beslist dat
voor sommige als misdaad gekwalificeerde feiten, op grond van verzachtende
omstandigheden, slechts correctionele
straffen konden worden opgelegd ; dat
de zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van beroep
werd verwezen ;
Overwegende dat de aanvraag ener(1) Cass., 3 september 1962 (Bull. en PAsrc.,
1963, I, 4).
(2) Cass., 22 juni 1964 (Bull. en PAsrc.,
1964, I, 1140).
(3) Supm, blz. 699,

zijds hierop steunde dat eiser, ten gevolge van het arrest van verwijzing van
de kamer van inbeschuldigingstelling,
gedagvaard werd om te verschijnen voor
de 6e kamer van de Correctionele Rechtbank te Luik, terwijl dezelfde kamer
van dezelfde rechtbank hem had veroordeeld wegens dezelfde feiten gedurende het proces dat tot het cassatiearrest had geleid, en anderzijds op de
vijandigheid te zijnen opzichte van het
parket van de procureur des Konings,
waarvan hij het bewijs ziet in een voorval
dat op 20 maart I967 heeft plaatsgehad
op een terechtzitting in een andere zaak
waarin eiser, klager, gedeeltelijk afstand
had gedaan van zijn klacht ;
Overwegende, enerzijds, dat het feit
aangevoerd tegen sommige rechters van
de Correctionele Rechtbank te Luik die,'
volgens eiser, zouden kunnen worden
aangewezen om uitspraak te doen op de
vervolgingen te zijnen laste, geen gewettigde verdenking kan doen ontstaan ten
opzichte van de rechtbank waartoe deze
rechters behoren ;
Overwegende, anderzijds, dat de aanvraag, in zover ze de leden van het openbaar ministerie betreft, evenmin ontvankelijk is, daar de grief niet wordt gericht
tegen de rechters van de rechtbank;
Om die redenen, verwerpt de aanvraag ;
veroordeelt eiser in de kosten.
24 mei I967. - 2e kamer. Voorzitte?', H. van Beirs, voorzitter. - Verslaggeve1', H. de Waersegger. - Gelijkluidende concl~•sie, H. Delange, advocaatgeneraaL

I e KAMER. -

25 mei 1967,

I 0 HUUR VAN WERK.- HuuR VAN
ARBEID. ARBEIDSOVEREENKOMST
VOOR WERKLIEDEN.- SOHORSING WEGENS ZIEKTE VAN DE ARBEIDER. RECHT VOOR DE WERKGEVER AAN DE
OVEREENKOMST EEN EINDE TE STELLEN. - VooRWAARDEN.

2° HUUR VAN WERK.- HuuR VAN
ARBEID. -c- ARBEIDSOVEREENKOMST
VOOR WERKLIEDEN. - SOHORSING WEGENS ZIEKTE VAN DE ARBEIDER. BETWISTING OMTRENT DE DUUR VAN
DE ZIEKTE. - BEWIJS DAT OP DE ARBEIDER RUST.
3° HUUR VAN WERK.- HuuR vAN
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ARBEID.
.ARBEIDSOVEREENKOMST
VOOR WERKLIEDEN. SCHORSING WE·
GENS ZIEKTE VAN DE ARBEIDER. ARBEIDER DIE NIET OP RET WERK VER·
SCHIJNT, ZONDER DE REDEN ERVAN
OP TE GEVEN, NA RET VERSTRIJKEN
VAN DE PERIODE WAARVOOR HIJ ZIJN
AFWEZIGHEID HEEFT
GERECHTVAAR·
DIGD.- WERKGEVER NIET VERPLIOHT
DE ARBEIDER AAN TE lVIANEN RET
WERK TE HERVATTEN OF RET VOORT·
DUREN VAN ZIJN ZIEKTE TE RECHT·
VAARDIGEN.

4°

BEWIJS. ScHRIFTELIJK BEWIJS.
BURGERLIJKE ZAKEN. BEWIJS·
KRACHT VAN DE AKTEN. WERK·
PLAATSREGLEMENT.
U ITLEGGING
DOOR DE.RECHTER.- MET DE_TERMEN
VAN RET REGLElVIENT VERENIGBARE
UITLEGGING. GEEN SCHENDING VAN
DE BEWIJSKRACHT ERVAN.

1° In geval van sch01-sing van de ttitvoet•ing
van de at·beidsovet·eenkomst we gens ziekte
vctn de at·beiclet· heeft de werkgeve1· mits
vergoeding het t•echt een einde te maken
aan het contt·act, wanneer cle itit deze
ziekte van de at·beidet· volgende werlcongeschiktheid lange?' dan zes rnaanden
du1wt (1). (Art. 28bis van de wet van
10 maart 1900 gewijzigd bij de wet
van 4 maart 1954.)

vam·diging van de vedenging van zijn
afwezigheid, heeft de we?·lcgeve?' niet de
verplichting hem aan te manen zijn wedc
te het·vatten of het voortdtwen van de
ziekte te bewijzen. (Art. 28bis van de
wet van 10 maart 1900, gewijzigd bij
de wet van 4 maart 1954.)
4° Schendt de bewijskmcht van een bepaling van een werkplaats1·eglement niet,
de beslissing die van cleze bepaling een
met de tet·men ervan vet·enigbare ttitlegging geeft (3).
(VASQUEZ, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
« HOUILLERES UNIES DU BASSIN DE
CHARLEROI».)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op de bestreden
sententie, op 9 mei 1964 gewezen door
de W erkrechtersraad van beroep te Bergen, kamer voor werklieden ;

3° HT anneer de m·beide1·, in geval de uitvoet·ing van z~jn arbeiclscontract wegens
zielcte is geschorst, het bestaan van de
zielcte tot op een bepaalcle clatttm heeft
gerechtvaanligcl doch niet op het we1'7c
Ve?'SChijnt bij het Ve?'St?·ijken van deze
periode, en geen 1·eden opgeeft tot recht-

Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 10 van de wet van
15 juni 1896 nopens de werkplaatsreglementen, zoals het gewijzigd is bij artikel 29 van de wet van 14 juni 1921, 1134
van het Burgerlijk W etboek betreffende
de bindende kracht van de overeenkomsten, 1320 en 1322 van hetzelfde wetboek
betreffende de bewijskracht van de alden
(ten deze de bepalingen van het werkplaatsreglement dat van kracht is in de
onderneming van verweerster en inzonderheid de artikelen 4 en 18, lid 3, van
genoemd reglement) en, bijgevolg, schending van artikel 28bis, a, van de wet van
10 maart 1900 op de arbeidsovereenkomst, welk artikel gewijzigd is bij artikel 13 van de wet van 4 maart 1954,
cloordat de bestreden sententie aan eiser
het recht op de opzeggingsvergoeding
bepaald bij artikel 28bis, a, van de wet
op de arbeidsovereenkomst ontzegt op
grond dat " Vasquez bij zijn contract de
verplichting aanging regelmatig naar zijn

(1) Verg. inzake de arbeidsovereenkomst
voor bedienden, de artikelen 9 en 11, lid 2,
van de gecoi:irdineerde wetten van 20 juli
1955, en tevens cass., 15 september 1966,
sup1·a, blz. 65.
(2) HORION, Nottveau p1·ecis de cl1'oit social,
nr 370.
(3) Verg. cass., 17 januari 1963 (Bttll. en
PAsrc., 1963, I, 574), gewezen in een zaak
waarin in het werkplaatsreglement bedongen
werd dat de werkman niet geacht wordt het

arbeidscontract te bebben verbroken zo hij
zijn afwezigheid noch mondeling noch schrif·
telijk rechtvaardigt.
De wet van 15 juni 1896 op de werkplaatsreglementen is opgeheven door artikel 32 van
de wet van 8 april 1965 tot instelling van de
arbeidsreglementen. Naar luid van artikel 6,
4°, van deze wet zijn sommige bepalingen van
het arbeidsreglement slechts toepasselijk " on·
der voorbehoud van de beoordelingsbevoegdheid van de rechtbanken "·

2° T1Vannee?' er een geschil ontstaat titssen

de wm·kgeve?' en de w·beide1· ornt1·ent de
dttiW van de ziekte van de arbeiclet·,
waanloot· cle ttitvoering van de at·beiclsove?·eenkomst wonlt gescho1·st, ?'Ust het
bewijs van deze duw· op de arbeider (2).
(Art. 28bis van de wet van 10 maart
1900 gewijzigd bij de wet van 4 maart
1954.)
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werk te gaan », dat « aileen ziekte of bij
artikel 4 van het reglement omschreven
gewichtige redenen hem van zijn verplichting konden vrijsteilen, dat Vasquez
het zo goed heeft begrepen dat hij gedurende zes maanden verschillende attesten opzond waaruit het voortduren van
zijn ziekte bleek, die zijn afwezigheid
rechtvaardigde en het contract schorste »,
dat « het laatste aan de steenkolenmijn
afgegeven medisch attest preciseerde dat
Vasquez wegens ziekte nog gedurende
een maand afwezig zou zijn », dat « hij,
bij het verstrijken van deze termijn,
verplicht was zich op het werk aan te
bieden, behoudens nieuwe rechtvaardiging bij afwezigheid "• dat " daar Vasquez
niet is komen werken, de steenkolenmijn
met normale toepassing van de contractuele bepalingen, artikel 18, lid 3, van
het werkplaatsreglement, het contract
ten nadele van Vasquez ontbonden heeft
geacht "• dat « de verbreking van het
contract bij toepassing van artikel 18,
lid 3, van het reglement moet plaatshebben op het ogenblik van de onverantwoorde afwezigheid van Vasquez », en
doordat de sententie overweegt dat «Vasquez ten onrechte staande houdt dat hij
slechts gehouden was zijn ziektetoestand
bij de aanvang van de ziekte te rechtvaardigen » en dat « het geven van een
beperkende betekenis aan artikel 4 van
het werkplaatsreglement strijdig zou zijn
met aile logica, daar hieruit zou voortvloeien dat een werkman, zodra hij verklaard heeft dat hij ziek is, door zijn
afwezigheid aileen het voortduren van
zijn ziektetoestand rechtvaardigt », te1'wijl de ziekte van de werkman de uitvoering van het arbeidscontract schorst,
eiser, buiten zijn verplichting de directie
binnen de 24 uur van zijn ziekte te verwittigen of te doen verwittigen, geen
enkele contractuele of wettelijke verplichting had het voortduren ervan te
bewijzen, indien hij daartoe door zijn
werkgever niet werd verzocht, en de sententie niet vaststelt dat de ziekte van
eiser op 31 augustus 1961 of op enige
andere datum een einde had genomen,
noch dat zijn werkgever hem op welk
ogenblik dan ook had verzocht zijn arbeid te hervatten of het voortduren
van de ziekte te bewijzen, zodat de gronden van de sententie het beschildcende
gedeelte ervan niet wettelijk verantwoorden :
Overwegende dat, volgens artikel 28bis,
a, van de wet van 10 maart 1960 op de
arbeidsovereenkomst, in deze wet ingelast bij artikel13 van de wet van 4 maart

1954, bij ongeval of ziekte van de werkman de uitvoering van het arbeidscontract geschorst is, maar dat het de werkgever vrijstaat, mits vergoeding, er een
einde aan te maken wanneer de duur van
de arbeidsongeschiktheid zes maanden
overtreft;
Overwegende dat bij betwisting over
de duur van de ziekte die de uitvoering
van het arbeidscontract schorst, de
bewijslast op de werkman rust en dat,
in strijd met wat het middel onderstelt,
geen van de in het middel aangeduide
wetsbepalingen de werkgever verplicht
aan de werkman, die de yerlenging van
zijn afwezigheid niet rechtvaardigt, te
vragen zijn arbeid te hervatten of het
voortduren van de ziekte te bewijzen;
Overwegende dat blijkens de sententie
eiser op 8 februari 1961 ziek is geworden,
dat hij aan verweerster zeven medische
attesten heeft doen toekomen die zijn
afwezigheid tot 31 augustus 1961 rechtvaardigden, dat hij op dat tijdstip de
arbeid niet hervatte, zonder eiseres hiervan te verwittigen, en zich slechts in
december 1961 op de steenkoolmijn aanbood;
Overwegende dat artikel 4 van het
op eiser toepasselijke werkplaatsreglement bepaalt dat « de werkman regelmatig naar het werk moet gaan, behoudens in geval van ziekte of wegens gewichtige red enen .. . en dat hij binnen
de 24 uur zijn ziekte moet mededelen
of doen mededelen », en artikel 18, lid 3,
dat « wordt geacht zijn arbeidscontract
te hebben verbroken, elke werkman die
drie achtereenvolgende dagen afwezig is,
zonder mondeling of schriftelijk gedurende dit tijdsverloop zijn afwezigheid
te rechtvaardigen aan de daarvoor aangestelde agenten ... »;
Overwegende dat de sententie stelt
dat eiser, krachtens deze reglementaire
bepalingen, verplicht was zich op het
werk aan te bieden bij het verstrijken
van de termijn die gesteld was in het
laatste door hem overgelegde medisch
attest of, bij verhindering, zijn afwezigheid te rechtvaardigen overeenkomstig
artikel18, lid 3, van genoemd werkplaatsreglement;
Dat deze interpretatie van het werkplaatsreglement niet onverenigbaar is
met de bewoordingen ervan en dat de
rechter, met gebruikmaking van zijn
beoordelingsbevoegdheid, wettelijk heeft
kunnen beslissen dat eiser zelf het contract had verbroken;
Overwegende dat de sententie geen
enkele van de in het middel aangeduide
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wetsbepalingen heeft geschonden en dit
middel derhalve niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
25 mei 1967. - 1e kamer. Voo1·zitte1·, H. Moriame, raadsheer waarnemend voorzitter.
Ve1·slaggeve1',
H. Polet. Gelijkluidende conclusie,
H. R. Hayoit de Termicourt, procureurgeneraal. - Pleiters, HH. Van Ryn en
Philips.

1e KAMER. -

25 mei 1967,

1° RECHTERLIJK GEWIJSDE.
STRAFZAKEN. CoRRECTIONELE oF
POLITIERECRTBANK.
BESLISSING
OVER DE STRAFVORDERING. - VRIJSPRAAK. GEZAG VAN GEWIJSDE
« ERGA OMNES "·
2° WEGVERKEER. PERSOON DIE
VERVOLGD WORDT OM WEGENS RET
UITVOEREN VAN EEN INRAALMANEUVER
MET OVERTREDING VAN DE ARTIKELEN 22-2 EN 27-1 VAN RET WEGVERKEERSREGLEMENT. VRIJSPREKEND
VONNIS. - BURGERLIJKE RECRTER DIE
NIETTEGENSTAANDE DEZE VRIJSPRAAK,
ZIJN BESLISSING HIEROP GRONDT DAT
RET INRAALlVIANEUVER FOUTIEF WAS.
- SCRENDING VAN RET RECRTERLIJK
GEWIJSDE.
1° De beslissing, waa1·bij de correctionele
of politie1·echtbank de beklaagde v1·ijsp1·eelct, heeft het gezag van gewijsde
erga omnes en bindt onder meer de
bu1·ge1·lijlce 1·echte1' die lcennis neemt van
een op hetzelfde feit gegronde ?'echtsvonle?·ing (1). (Wet van 17 april 1878,
art. 4.)
2° Schendt het door de stmfrechter gewijsde,
hetwellc een pe1·soon vrijspreelct, die
vervolgd wercl om een inhaalmaneuve1·
te hebben uitgevoe1·d met ove1·t1·eding van
de m·tilcelen 21-2 en 27-1 van het veTlcee?'S1'eglement, de bu1•geTlijlce Techter die
niettegenstaande clit V1'ijsp1·elcend vonnis,
dat voo1• hem wordt ingm·oepen, beslist
dat het do01' deze pe1·soon uitgevoercle
inhaalmaneuver foutief was.
(1) Oass., 26 februari, 21 mei 1965 (Bull.
en PAsiC., 1965, I, 654 en 1021) en 20 mei
1966 (ibid., 1966, I, 1186); raadpl. omtrent
de veroordelende beslissingen, cass., 9 september 1963 (ibid., 1964, I, 27),

(DEVEUX, T. POLARD.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 30 juni 1965 in laatste aanleg
door de Rechtbank van eerste aanleg
te Hoei gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1319, 1320, 1322,
1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek,
17, 18, 21, 22 en 25-2 van het koninklijk
besluit van 8 april 1954 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer gewijzigd bij het koninklijk
besluit van 30 april 1963, 4 van de wet
van 17 april 1878 bevattende de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering en 97 van de Grondwet, doo?'dat het bestreden vonnis eiser de rechtsvordering ontzegt die hij tegen verweerder had ingesteld on1 vergoeding te bekomen van de schade welke de aanrijding
van 7 december 1963 hem had berokkend,
op grand dat dit ongeval te wijten is aan
het feit dat eiser bij het naderen van een
kruispunt twee voertuigen heeft ingehaald, zonder te hebben gezien dat het
richtingslicht van de vrachtwagen van
verweerder werkte, en dat de vrijspraak
die eiser voor de politierechtbank heeft
bekomen zonder invloed blijft bij het
bepalen van de oorzaken van het ongeval, tm·wijl, ee1·ste onde1·deel, eiser bij vonnis van 17 april 1964 van de Politierechtbank te Jehay-Bodegnee, dat in kracht
van gewijsde is gegaan, werd vrijgesproken van de ten gevolge van het1,ongeval
van 7 december 1963 tegen hem aangevoerde telastlegging er zich niet van vergewist te hebben, alvorens de vrachtwagen van verweerder links in te halen, dat
dit maneuver zonder gevaar kon worden
uitgevoerd, het aldus m·ga omnes is gevonnist dat het inhaalmaneuver door eiser
van de vrachtwagen van verweerder niet
foutief of onvoorzichtig was, dergelijke
beslissing onvermijdelijk invloed moet
uitoefenen op de vaststelling van de oorzaken van het ongeval en de burgerlijke
rechter belette het inhaalmaneuver van
eiser foutief of onvoorzichtig te verklaren, zodat het vonnis, door te beslissen
zoals het heeft gedaan, het gezag van het
rechterlijk gewijsde alsmede de bewijskracht van de op 17 april 1964 door de
Politierechtbank te Jehay-Bodegnee gewezen beslissing miskent, en zijn beschikkend gedeelte niet wettelijk verantwoordt (schending van de artikelen 1319,
1320, 1322, 1382, 1383 van het Burger-
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lijk Wetboek, 4 van de wet van 17 april
1878 bevattende de voorafgaande titel
van het W etboek van strafvordering en
97 van de Grondwet) :
Overwegende dat de Politierechtbank
van Jehay-Bodegnee, waarbij de bedoelde feiten aanhangig waren gemaakt,
bij een in kracht van gewijsde gegaan
vonnis van 17 april 1964 besliste dat de
tegen eiser ingebrachte telastleggingen
niet bewezen waren ; dat eiser vervolgd
was om met overtreding van artikel 21-2
van de Wegcode, alvorens links in te
halen nagelaten te hebben er zich van
te vergewissen dat het maneuver zonder
gevaar kon worden uitgevoerd en dat de
weg over een voldoende uitgestrektheid
vrij was zodat er geen gevaar voor ongevallen was, alsook om artikel 27-1 van
dezelfde code te hebben overtreden;
Overwegende dat dus op definitieve
wijze jegens allen is gevonnist dat in het
onderhavige geval het inhaalmaneuver
van eiser niet foutief was ;
Overwegende dat het vonnis erop wijst
dat " de vrijspraak die eiser voor de poli. tierechtbank heeft bekomen zonder invloed blijft bij het bepalen van de oorzaken van het ongeval » ; dat het vonnis,
om eiser zijn rechtsvordering te ontzeggen, aileen hierop steunt dat " het ongeval
te wijten is aan het feit dat eiser bij het
naderen van het kruisptmt twee voertuigen heeft ingehaald en dat hij, door
al zijn aandacht op zijn maneuver te
concentreren, het richtingslicht van de
v66r hem rijdende vrachtwagen niet
heeft gezien >> ;
Overwegende dat het vonnis aldus
beslist dat, wegens het door eiser uitgevoerde inhaalmaneuver, het ongeval
aan hem te wijten was en hij daarvoor
aansprakelijk is ;
Dat deze beslissing het gezag van het
gewijsde bij het vonnis van 17 april 1964
miskent en artikel 4 van de wet van
17 april 1878 schendt;
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 eiser in de kosten ; verwijst de zaak
naar de Rechtbank van eerste aanleg
te Luik.

H. Polet.
Gelijkluidende conclusie,
H. R. Hayoit de Termicourt, procureurgeneraal. - Pleiter, H. Van Ryn.

1e KAMER. -

1° BETICHTING VAN VALSHEID.BURGERLIJKE ZAKEN.- VERZOEK TOT
BETICRTING VAN VALSREID TEGEN EEN
VERMELDING VAN EEN VONNIS.
0NTVANKELIJKREID.- VooRWAARDE.
2° BETICHTING VAN VALSHEID. BURGERLIJKE ZAKEN.- VERZOEK TOT
BETIORTING VAN VALSREID TEGEN DE
BEOORDELING DOOR DE REORTER VAN
DE GEGEVENS VAN RET DOSSIER. NIET ONTVANKELIJK VERZOEK.
3° BETICHTING VAN VALSHEID. BURGERLIJKE ZAKEN.- lNOIDENTEEL
BIJ DE VOORZIENING OPGEWORPEN VERZOEK TOT BETICRTING VAN VALSREID.
NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD
VERZOEK. - EISER DIE IN DE KOSTEN
DIENT TE WORDEN VEROORDEELD. TERUGBETALING VAN DE v66R RET
INDIENEN VAN RET VERZOEKSORRIFT
GEOONSIGNEERDE SOJVI.
4° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BURGERLIJKE
ZAKEN. 00NOLUSIE OM DUBBELZINNIGE REDENEN VERWORPEN.
NIET MET REDENEN OMKLEDE VERWERPING.
1o Een van de voo1·waarden van ontvanke-

lijlcheicl van een ve1·zoelc tot betichting
van valsheid tegen een vermelding van
een vonnis is dat deze de vaststelling is
dat een materieel feit ven·icht of niet
ve1'1'icht we1·d do01· de 1'echte1• of in zijn
aanwezigheid (1). (Verordening van
juli 1737, titel II, art. l.)
2° De beoo1·deling door de 1·echter van rle
gegevens van het clossie1· lean, zelfs inclien
zij onjuist is, niet leiden tot een pToceclu?'e van betichting van valsheid (2).
3° TYannee1· een inciclenteel bij een voo1·(1) en (2) Raadpl. GLASSON, TISSIER en
nr 625; Repertoi1·e pratique d1t
droit belge, v° Faux incident, nr 27 ; cass.,
12 november 1962 (Bull. en PAsro., 1963, I,
322).

MoREL, bd. II,
25 mei 1967. 1e kamer. - Voorzitter, H. Moriame, raadsheer waarnemend voorzitter.
Ve1-slaggever,

25 mei 1967,
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ziening opgewo1·pen ve1·zoek tot betichting van valsheid niet ontvankelijk wordt
ve1·klaard, wordt eise?' in de kosten van
dit ve1·zoek ve1·oonleeld, cloch moet cle clam·
hem v66r het indienen van het ve?·zoekschTift geconsigneercle som hem wo1·den
teruggegeven (1). (Verordening van
juli 1737, titel II, art. 51.)
4o Is niet 1·egelmatig met 1·eclenen omlcleecl
het a?'?'est clat cle conclusie van een pm·tij
om d1tbbelzinnige redenen verwerpt (2).
(Grondwet, art. 97.)
(ECHTGENOTEN LEURQUIN-PAQUAY,
T. AUDOOR EN CHARLES.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 25 april 1966 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Gelet op het middel afgeleid uit de
schending van de artikelen 1282, 1315,
1317, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk W etboek, 2 van het decreet van
20 juli 1831 op de drukpers en 97 van de
Grondwet, doordat, nadat de eisers hadden
staande gehouden dat een schuldvordering van huurgeld moest worden opgenomen in het passief van de nalatenschap van Joseph Decerf die in een geschrift van 24 april 1958 zijn schuld
had erkend, en nadat wijlen Albert Decerf, zoon van de overledene en rechtsvoorganger van de verweersters, had
beweerd dat deze schuldvordering lu·achtens artikel1282 van het Burgerlijk Wethoek teniet was gegaan omdat Louise
Leurquin, weduwe van Joseph Decerf
en zuster en schoonzuster van de eisers,
tijdens een vergadering gehouden met
het oog op de vereffening van de nalatenschap in het bezit was van genoemd geschrift en dit aan de notaris had afgegeven, het bestreden arrest, om te beslissen
dat de schuldvordering niet in het passief
van de nalatenschap zal worden opgenomen, erop wijst « dat de gedaagden
in hoger beroep (thans de eisers) uiteenzetten dat zij de titel aan hun zuster en
schoonzuster hadden afgegeven samen
met een aangifte van schuldvordering
ten einde deze in het passief van de nalatenschap te do en opnemen, maar ...
dat het hier om een loutere bewering
gaat die op geen enkel gegeven van het
(1) Oass., 28 maart 1960, redenen (Bttll.
en PASIC., 1960, I, 878).
(2) Oass., 3 april 1967, sttp1·a, biz. 930.

dossier berust, dat ze niet kan aantonen
dat de teruggave van de titel niet vrijwillig is geweest, zodat hieruit, in de gegeven omstandigheden, het wettelijk vermoeden inzake het tenietgaan van de
schuld voortvloeit >>, te1·wijl : 1° de eisers
tijdens de debatten de fotocopie van een
akte van 31 juli 1961 van notaris Masson
te Verviers hebben overgelegd die de inventaris van de roerende goederen van de
nalatenschap en onder meer de volgende
vermeldingen bevat : « Mevrouw de weduwe Decerf-Leurquin verklaart ons dat
de nalatenschap van de overledene omvat : ... W at de last en betreft ... Mevrouw
Decerf-Leurquin verklaart dat haar echtgenoot aan de Heer en Mevrouw PaquayLeurquin, Floreallaan, 184, te Ukkel, de
huurprijs vanaf 10 maart 1953 tot de dag
van het overlijden, tegen 2.000 frank per
maand, verschuldigd was. Dit bedrag
van 2.000 frank per maand omvatte de
huurprijs, de verwarming, verlichting
en gas. Bovendien zijn nog volgende
begrafeniskosten verschuldigd ... >>, waaruit volgt dat de rechter verkeerdelijk
verklaart dat de eisers « een loutere bewering >> hebben geformuleerd «die op
geen enkel gegeven van het dossier berust>>, aldus op onwettelijke wijze weigert acht te slaan op een bewijsgrond
waarop de eisers zich hebben beroepen
(schending van artikel1315 van het Burgerlijk Wetboek), het recht van ver?ediging van de eisers miskent (schend~n~
van artikel 2 van het decreet van 20 JUh
1831), alsook de bewijskracht van de
vermeldingen van de inventaris van
31 juli 1962 en van zijn fotocopie waarv~n
de eensluidendheid niet was betw1st
(schending van de artikelen 1317, 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wethoek) en, bijgevolg, de beslissing dat .~e
bedoelde schuld vermoed wordt te ZIJn
teniet gegaan, niet wettelijk verantwoordt, daar ze op een willekeurig motief is gesteund (schending van de artikelen 1282 van het Burgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet); 2° zelfs in het
geval dat het arrest heeft acht geslagen
op de inventaris van 31 juli 1962, het
alleszins nog niet regelmatig met redenen
omkleed zou zijn, daar het niet vermeldt
om welke feitelijke of rechtsreden de
bewering van de eisers op geen enkel
gegeven van het dossier berust (schending
van de artikelen 97 van de Grondwet en,
voor zoveel als nodig, 1282 van het Burgerlijk Wetboek);
W at het verzoekschrift tot betichting
van valsheid betreft :
Overwegende dat de eisers een verzoek-
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schrift hebben ingediend tot het bekomen
van de toelating om het bestreden arrest
van valsheid te betichten, in zover het,
na erop gewezen te hebben dat de eisers
uiteenzetten dat zij aan hun zuster en
schoonzuster een aangifte van schuldvordering hebben afgegeven ten einde
deze in het passief van" de nalatenschap
van Joseph Decerf te do en opnemen,
stelt « dat het hier gaat om een loutere
bewering die op geen enkel gegeven van
het dossier berust " ;
Overwegende dat een van de vereisten
voor de ontvankelijkheid van een verzoek tot betichting van valsheid van een
vermelding van een vonnis hierin bestaat
dat deze vermelding de vaststelling is
dat een materieel feit verricht of niet
verricht werd door de rechter of in zijn
aanwezigheid ;
Overwegende dat de beoordeling door
de rechter van de gegevens van het dossier, ook al is zij onjuist, niet het recht
kan geven om een procedure van betichting van valsheid in te stellen ;
W at het middel betreft :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat Joseph Decerf op 24 april 1958 aan
de eisers een ondertekende verklaring
overhandigde naar luid waarvan hij erkende sinds 10 maart 1953 een aan de
eisers toebehorende fiat te hebben betrokken tegen de prijs van 2.000 frank
per maand en beloofde later zijn schuld
te betalen ; dat het er vervolgens op wijst
dat deze schuldbekentenis « in het bezit
was van Louise Leurquin (weduwe van
Joseph Decerf die op 1 juli 1962 overleden is) tijdens de vergadering gehouden
met het oog op de vereftening van de
nalatenschap ... en dat zij de schuldbekentenis aan notaris Masson te Verviers heeft opgegeven " ; dat het arrest
hieruit afieidt dat de schuldeiser de titel
vrijwillig aan de schuldenaar heeft teruggegeven en dat, bijgevolg, het bij artikel 1282 van het Burgerlijk Wetboek
ingestelde vermoeden van bevrijding aanwezig was;
Overwegende dat de eisers in hun conclusie voor het hof van beroep betoogden
dat zij de genoemde schuldbekentenis
aan Louise Leurquin, zuster van eiseres,
samen met een door eiseres ondertekende
aangifte van schuldvordering hadden
toevertrouwd opdat het bedrag ervan in
het passief van de nalatenschap zou worden opgenomen ; dat de eisers preciseerden dat, zo zij deze documenten, met
het oog op de inschrijving in het passief

van de nalatenschap, aan Louise Leurquin hadden afgegeven, dit geschiedde
omdat de vereffening plaatshad te V erviers en dat eiseres daarheen niet zelf
kon gaan wegens de gezondheidstoestand
van haar man die zij moest verzorgen ;
dat de eisers tenslotte bij het dossier
dat zij aan het hofvan beroep voorlegden
een fotocopie voegden van de op 31 juli
1962 opgemaakte inventarisakte die de
in het middel overgenomen verklaring
van Louise Leurquin bevat ;
Overwegende dat het arrest de conclusie van de eisers verwerpt en, dienaangaande, de beslissing van de eerste
rechter wijzigt op grond « dat het bier
gaat om een loutere bewering die op geen
enkel gegeven van het dossier berust ;
dat zij niet kan aantonen dat de teruggave van de titel niet vrijwillig is geweest ";
Overwegende dat deze reden in het
onzekere laat of het hof van beroep heeft
gemeend dat het niet vermocht acht te
slaan op een door de eisers overgelegde
fotocopie van de inventarisakte dan wel
of het heeft willen beslissen, zonder daarvoor de reden op te geven, dat de in de
inventarisakte voorkomende verklaring
van Louise Leurquin de toepassing van
artikel 1282 van het Burgerlijk Wetboek
niet uitsloot ;
Dat het arrest aldus het in het middel
vermelde artikel 97 van de Grondwet
schendt;
Om die redenen, verklaart het verzoek
tot betichting van valsheid niet ontvankelijk en veroordeelt de eisers in de kosten van dit tussengeschil ; beveelt de
terugbetaling aan de eisers van het bedrag
van 100 frank, dat v66r het indienen
van het verzoekschrift werd geconsigneerd ; vernietigt het bestreden arrest
in zovcr het beslist dat de schuldvordering van 110.000 frank, die het niet
verjaard overschot uitmaakt van een
huurschuld van 224.000 frank jegens de
eisers, niet zal worden opgenomen in het
passief van de nalatenschap van Joseph
Decerf en het over de kosten uitspraak
doet ; veroordeelt de verweerders in de
kosten van de voorziening ; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing en verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van beroep
te Luik.
25 mei 1967. - 1e kamer. Voo1'H. Moriame, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,

zitter,

H. Valentin. -
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Gelijlcluidende conclttsie,

H. R. Hayoit de Termicourt, procureurgeneraal. -

18

Pleiter, H. Fally.

KAMER (VOLTALL. TERECHTZ.)

26 mei 1967.
ARBEIDSONGEVAL. -

BEGRIP.

H et arbeidsongeval in de zin van de gecoordineenle wetten betreffende de vm·goeding der schacle voortsp1'ttitencle ttit
arbeiclsongevallen is een schielijlce gebew·tenis die een lichamelij 7c letsel teweegb1·engt hetwellc een ongeschilctheid
tot we1·lcen of cle dood ten gevolge lweft,
en waa1·van de oorzaalc of een van de
oorzalcen buiten het organisme van de
getTofjene ligt.
(BELLANCA, T. GEJVIEENSCHAPPELIJKE VERZEKERINGSKAS <C CAISSE COMMUNE D'ASSURANCE DE L'INDUSTRIE CHARBONNll;RE DES BASSINS DE CHARLEROI ET
DE LA BASSE SAMBRE ll.)
ARREST

(1).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 4 december 1965 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te Charleroi;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet, 1, lid 1, 2, 6 van de bij koninklijk
besluit van 28 september 1931 gecoordineerde wetten betreffende de vergoeding der schade voortspruitende uit
arbeidsongevallen, dit artikel 2 vervangen door artikel 1 van de wet van 10 juli
1951, doorclat het bestreden vonnis weigert als een arbeidsongeval te beschouwen
het feit dat, toen eiser ermee belast was
de wanden van een galerij van de
"Charbonnage du Roton" te Farciennes
te bevochtigen en daarop vervolgens een
produkt " Calco " te strooien, een tocht
plotseling deeltjes van dit produkt op
het onderste deel van zijn broek deed
terechtkomen, die vervolgens aan zijn
huid gingen kleven en bij het einde van
de dag een erythema veroorzaakten dat
(1) De conclusie van het openbaar ministerie is overgedrukt in Bttll. en PAsiC., 1967, I,
blz. 1138 en volg.

zich gaandeweg over verscheidene delen
van zijn lichaam verspreidde, en aldus
beslist omdat dit terechtkomen van
deeltjes "Calco >> geen abnormale gebeurtenis oplevert, dit wil zeggen een
onverwacht feit dat zich voordoet tegen
de gewone en normale omstandigheden
in waaronder het werk uitgevoerd wordt,
gelet op de tijd en de plaats waar het
wordt verricht, te1·wijl de beslissing zich
in haar eigen stelling tegenspreekt, vermits zij overweegt dat de werkman vrijwel onvermijdelijk eraan blootgesteld
was dat deeltjes " Calco >> op zijn kleren
terechtkwamen, wat impliceert dat dit
risico niet onontkoombaar en bijgevolg
niet noodzakelijk aan de uitvoering van
het werk verbonden was (schending van
artikel 97 van de Grondwet en het in
het middel aangeduid artikel 1); tm·wijl
evenwel de abnormaliteit van de gebeurtenis niet verbonden is aan de uitwendige
kracht, ten deze de tocht, maar aan de
gevolgen welke het terechtkomen van
deeltjes « Ca.lco >> op de kleren van de
werkman met zich heeft gebracht, het
niet normaal is dat een 1net het strooien
van een produkt belaste werkman fysisch
aangetast wordt door het terechtkomen,
op hem, van dat produkt tengevolge van
een uitwendige en plots optredende
kracht, en het vonnis tenslotte miskent
dat de omstandigheden waaronder het
werk wordt uitgevoerd slechts in aanmerking komen wanneer er dient te worden bepaald of men te doen heeft met
een arbeidsongeval of 1net een beroepsziekte (schending van de aangeduide
bepalingen van de gecoordineerde wetten
op de arbeidsongevallen) :
Overwegende dat het vonnis vaststelt
dat eiser, in de uitoefening van zijn beroep van mijnwerker, te werk gesteld was
om een scheikundig produkt, « Calco >>
genaamd, op de wanden van een steenkoolmijngalerij te strooien en zodoende
het stofgehalte van de atmosfeer te vermindcren, " dat een aanraking van een
bepaalde duur van de oplossing op basis
van calciumchloride met de huid nodig
was om het erythema te veroorzaken dat
bij het einde van Bellanca's werkdag
optrad ,, dat "deze aanraking weliswaar
slechts mogelijk werd gemaakt door een
vroeger feit waarop Bellanca bij conclusie de nadruk legt : het terechtkomen
van een bepaalde hoeveelheid « Cal co >> op
het vochtige onderste deel van zijn
broek >>;
Overwegende dat, enerzijds, de rechter,
tot rechtvaardiging van zijn weigering
in deze feiten een arbeidsongeval te zien,
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hierop steunt dat die aanraking van
calciumchloride niet dient te worden beschouwd als een abnormale gebeurtenis ;
dat daaronder volgens hem verstaan moet
worden " een onverwacht feit dat zich
voordoet tegen de gewone en normale omstandigheden in waaronder het werk uitgevoerd wordt, gelet op de tijd en de
plaats waar het wordt verricht " ; dat het
vonnis er, anderzijds, op wijst « dat het
werk dat door Bellanca werd uitgevoerd
op 14 februari 1964 en v66r hem door
andere werklieden, op een plaats waar het
normaal tochtte, uiteraard en om zo te
zeggen onvermijdelijk ertoe moest leiden
dat een zekere hoeveelheid « Calco >> op
de werkkleding van gedaagde in hoger
beroep terechtkwam en ging kleven aan
het onderste deel van zijn broek, dat
hoogstwaarschijnlijk vochtig was geworden door de verstuiving van water
die was voorafgegaan aan het strooien
van het kwestieuze produkt op de wanden
van de galerij >> ;
Overwegende dat het arbeidsongeval,
in de zin van de gecoordineerde wetten
betreffende de vergoeding der schade
voortspruitende uit arbeidsongevallen,
een schielijke gebeurtenis is die een lichamelijk letsel teweegbrengt hetwelk een
ongeschiktheid tot werken of de dood
ten gevolge heeft, en waarvan de oorzaak
of een van de oorzaken buiten het organisme van de getroffene ligt;
Overwegende dat, welke ook de gewone prestaties van de werknemer zijn
of de gewone omstandigheden waaronder
het werk wordt verricht, het arbeidsongeval, zoals elk ongeval, op zichzelf
een abnormale gebeurtenis is ;
Dat het middel derhalve 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 verweerster in de kosten; verwijst
de zaak naar de Rechtbank van eerste
aanleg te Bergen, zitting houdende in
hoger beroep.
26 mei 1967. 1e kamer (voltall.
terechtz.).- Voor·zitter, H. Bayot, eerste
voorzitter. - Ver·slaggever·, H. Valentin.
- Gelijkluidende conclusie, H. Ganshof
van der Meersch, eerste advocaat-generaal. - Pleitets, HH. Van Leynseele en
VanRyn.

1e KAMER (VOLTALL. TERECHTZ.)

26 mei 1967.
ARBEIDSONGEVAL. 0:NGEVAL DAT
ZICH OP DE WEG NAAR OF VAN RET
WERK HEEFT VOORGEDAAN. BEGRIP.

Het ongeval dat zich op de weg naat of van
het werk voordoet, is evenals het ar·beidsongeval een schielijke gebeur·tenis die
een lichamelijk letsel teweegbtengt hetwelk een ongeschiktheid tot wetken of
de dood ten gevolge heeft, en waar·van
de ootzaak of ee,n van de oor·zaken buiten
het or·ganisme van de getmffene ligt.
(«LA
BELGIQUE
INDUSTRIELLE >>,
GEMEENSCHAPPELIJKE VERZEKERINGSKAS,
T. TOSCAN EN RATY.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 24 juni 1964 in hoger beroep
door de Rechtbank van eerste aanleg te
Nijvel gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1 van de
wetten betreffende de vergoeding der
schade voortspruitende uit arbeidsongevallen, gecoordineerd bij koninklijk besluit van 28 september 1931, 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, en
97 van de GrondwHb, doordat het bestreden vonnis beslist '' dat gedaagde in hoger
beroep het op haar rustende bewijs heeft
geleverd, door aan te tonen dat er een
uitwendige kracht aanwezig was >>, en
dat '' de andere voorwaarden, vereist tot
toepassing van de wet op de vergoeding
van de ongevallen op de weg naar of van
het werk, verenigd zijn en trouwens in
hoger beroep niet betwist worden >>, zonder de schielijkheid van de werking van
de uitwendige kracht vast te stellen, terwijl de plotse en abnormale gebeurtenis
die zich op de weg naar of van het werk
voordoet moet zijn teweeggebracht door
de schielijke werking van een uitwendige
kracht, en ter·wijl het vonnis derhalve :
1° het wettelijk begrip van het ongeval
dat zich op de weg naar of van het werk
voordoet miskend heeft (schending van
de in het middel aangeduide bepalingen,
op artikel 97 van de Grondwet na);
2° niet regelmatig met redenen omkleed
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is (schending van artikel 97 van de
Grondwet) :
Overwegende dat het ongeval dat zich
op de weg naar of van het werk voordoet,
evenals het arbeidsongeval, een schielijke
gebeurtenis is die een lichamelijk letsel
teweegbrengt hetwelk een ongeschiktheid
tot werken of de dood ten gevolge heeft,
en waarvan de oorzaak of een van de
oorzaken bniten het organisme van de
getroffene ligt ;
Overwegende dat nit het vonnis blijkt
dat op 5 jnni 1962, de eerste man van
verweerster, die op zijn rijwiel met hnlpmotor naar het werk reed, een val deed
en dat hij twee dagen later aan de gevolgen van zijn verwondingen overleed;
Overwegende dat het vonnis vaststelt,
zonder in dit opzicht belu'itiseerd te worden, « dat, onderstellende dat de eerste
oorzaak van het ongeval een ongesteldheid van de getroffene is, het voor de
hand ligt dat deze ongesteldheid niet
de enige oorzaak is en de schedelbre"Llken
niet als onmiddellijk gevolg kan hebben;
dat tnssen deze brenken en de ongesteldheid gelijktijdig een andere oorzaak aanwezig is, namelijk de voortbewegingskracht van het gebrnikte tuig en mede
de statische instabiliteit crvan " ;
Overwegende dat de rechter nit die
feitelijke vaststellingen wettelijk heeft
kunnen afleiden dat het ongeval dat het
overlijden van de eerste man van verweerster veroorzaakte, een ongeval was
in de zin van artikel 1 van de beslnitwet
van 13 decernber 1945 betreffende de
vergoeding van de schade voortspruitende nit ongevallen die zich op de weg
naar of van het werk voordoen ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Over het tweede middel, afgeleid nit
de schending van de artikelen 1317, 1319,
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek,
en 97 van de Grondwet, doonlat het bestreden vonnis, om de beroepen beslissing
te bevestigen, hierop steunt, dat « gedaagde in hager beroep (thans verweerster) het op haar rustende bewijs heeft
geleverd, door aan te tonen dat er een
nitwendige kracht aanwezig was " en
dat « de andere voorwaarden vereist tot
toepassing van de wet, ton deze verenigd
zijn en tronwens in hager beroep niet
betwist worden "• te1·wijl, ee1·ste ondenleel,
eiseres in haar voor de rechter in hager
beroep regelmatig genomen conclusie het
bestaan zelf van de nitwendige kracht
en tevens haar schielijkheid betwistte,
zodat het vonnis, door te beslissen
dat de andere tot toepassing van de wet

vereiste voorwaarden in hager beroep
niet betwist worden, aan de conclnsie van
eiseres, die de schielijkheid van de nitwendige kracht betwistte, een betekenis
heeft toegeschreven die met de termen
ervan onverenigbaar is, en derhalve de
bewijskracht van die conclnsie geschonden heeft (schending van aile in het middel aangednide bepalingen van het Burgerlijk Wetboek); tweede onclenleel, het
vonnis geen passend antwoord geeft op de
conclusie waarbij eiseres de schielijkheid
van de nitwendige kracht betwistte,
welke voorwaarde noodzakelijk moet vervnld zijn voor de toepassing van de wet
op de vergoeding van de schade ontstaan
nit ongevallen die zich op de weg naar of
van het werk voordoen, en derhalve niet
regelmatig met redenen omkleed is
(schending van artikel 97 van de Grandwet) :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat eiseres voor de rechter niet betwistte dat de getroffene door
een arbeidsovereenkomst verbonden was
en dat zijn val zich op de weg naar het
werk voorgedaan had; dat het geschil
aileen liep over de vraag of de gebeurtenis, die de letsels veroorzaakt heeft, de
kenmerken vertoonde van een ongeval
in de zin van de gecoordineerde wetten
betreffende de vergoeding der schade
voortspruitende nit arbeidsongevallen en
van de besluitwet van 13 december 1945;
Dat dienvolgens de rechter, door te
zeggen dat de andere tot toepassing van
de wet vereiste voorwaarden in hager
beroep niet betwist worden, van de in
het middel bedoelde conclusie geen met
haar termen onverenigbare nitlegging
heeft gegeven ;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat eiseres in haar voor
de rechtbank genomen conclnsie stelde
dat " men vrnchteloos zoekt wat de nitwendige kracht is kunnen zijn die, gelijktijdig met een fysische inzinking, de
plotse afwijking van de getroffene, dit
wil zeggen zijn val, teweeggebracht
heeft "• en de rechter verzocht << te zeggen
dat ten deze geen enkel element is vast
te stellen dat de nitwendige kracht nitmaakt ... wellm de plotse en abnormale
gebeurtenis zou teweeggebracht hebben ";
Overwegende dat eiseres aldns het bestaan van een nitwendige kracht ontkende, maar, in strijd met de stelling van
het middel, de schielijkheid daarvan niet
betwistte;
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Overwegende dat elk van de onderdelen van hot middel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
26 mei 1967. 1 8 kamer (voltall.
terechtz.).- VooTzitteT, H. Bayot, eerste
voorzitter. - Ve1·slaggeve1', H. Polet. Gelijkluidende conclusie, H. Ganshof van
der Meersch, eerste advocaat-generaal.Pleite1·s, HH. Simont en Van Ryn.

28

KAlVIER. -

29 mei 1967.

CASSATIEMIDDELEN.
STRAFZA·
KEN. MIDDEL GEGROND OP DE
NIETIGHEID
VAN DE DAGVAARDING
VOOR DE EERSTE RECHTER. NIET
VOOR DE FEITENRECHTER AANGEVOERD
1\IIDDEL. 0NONTVANKELIJKHEID.

Is niet ontvankelijk het middel dat gegTond
is op de nietigheid van de dagvam·ding
voo1· de eeTste 1·echte1·, wannee1· het voo1·
de 1'echte1· in hoge1• beToep niet is aangevoe1'Cl en eiseT zich ten gTonde heeft
ve1·dedigd (1).
(LECLERC, T. BELGISCHE STAAT,
llHNISTER VAN FINANCIEN.)

ARREST,

HET HOF ; - Gelet op hot bestreden
arrest, op 19 oktober 1966 gewezen door
hot Hof van beroep te Brussel ;
Over hot middel afgeleid nit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet, 179, 182, 184, 195, 199, 211 en 215
van hot W etboek van strafvordering,
247, 311 en 320 van de algemene wet
van 26 augustus 1822, zoals zij gewijzigd
is bij de wet van 6 april 1843 en bij hot
koninklijk besluit van 22 augustus 1934, ·
4 van de wet van 20 december 1897,
(1) Verg. cass., 17 januari 1966 (Bull. en
PAsiC., 1966, I, 637). Omtrent het feit dat,
zo. in het dagvaardingsexploot of in het aan
de beklaagde afgegeven afschrift. verzuimd
wordt de datum aan te cluiden waarop de

1 en 3 van de wet v
. .
zij gewijzigd is b-- _an 30 Jlilll 1931 zoals
1934 9 van de ~ ,J de wet van 30 juli
6 va~ hot konink} i~t van ~0 juni 19~1,
nuari 1955, bekra<:::::o Jk. besl\l~t van 17 Ja20 juli 1955, en 10 ~htigd biJ de wet van
tember 1962, dooTd~ an de wet van 11 sopom eiser te veroorCl t hot bestreden arrest,
straf en de versch_~~en tot de gevangenishet bepaalt hot b~~Idene geldboeten die
telijk beve;tigt en ~oepen vonnis ged.eelring van dat von ~~teu~t op de motiveover te nemen, te1·~, ~~ die het verklaart
nis nietig is omd~ ?,Jl het beroepen vondagvaarding gewez:; t 1:et 0 P een nietige
immers die op 7 a. ~n.Is; de dagvaarding
betekend op verz "lJril 1966 aan eiser is
van financien en "C>ek van de Minister
douanen en accijnz~ van de Dien~t ~~r
Belgie, vermeldt ge, l1 van het KonmkriJk
schijning en mist d\:~ll ,~atum voor de verlijke bestanddelen, 1.~ een van ~~ar wezenroeping, die op 28 ~ n. anderziJds ~e OJ.?betekend op hetz fril 1966 aan e1ser 1s
ertoe uitspraak te ""lfde verzoek, strekt
middelen van de 'b~oren doe.n .over de
vaarding van 7 apr 'I doelde met1ge daghalve melding noel:~ 1966 e~.ma~kt de~
een telastlegging
van emge fe1ten dw
enige telastlegging ~}::lleveren, l!och van
ring en mist dus e~och van emge vordebest~nddelen ervar:t E>~eens de wezenlijke

Overwegende da t h
.
grond is op de niet. et ;rrnddel, dat gevaarding voor de lghmd van de dagaangevoerd word vo eerste rechter, niet
beroep en dat nit Jl' de rechter in hoger
hot beroepen vonnj e vaststellingen van
blijkt dat eiser zich : en van het arrest
heeft ;
en grande verdedigd
Dat hot middel cl
.
kelijk is;
el'halve met ontvanEn overwegende d. t d
...
of op straffe van niett . 0 substantiOle
von rechtsvormen
ghmd voorgeschredat de beslissing ovWerden nageleefd en
is ;
·
el'eenkomstig de wet
Om die redenen, Ve
.
ning ; veroordeelt ej r-:rerpt de voorziesel' m de kosten.
29 mei 1967. - 2e
zitte1·, H. De Bersaq11e kamer. - VooTneinend voorzittel' s, raadsheer waarH. de vVaerseggel'.
Ve!:slaggeveT,
·
GehJlcluidende
beklaagde tot verschijlli
worclt opgeroepen dit llg voor de rechtbank
'
de n·Ie t•Igh ei·a van de
dagvaarding medebrellgt
6 december 1965 red 'raadplege men cass.,
1966, I, 445).
'
enen (Bull. en PAsiC.,
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conclusie, H. Depelchin, advocaat-generaal. - Pleite1·s, HH. Ansiaux en Bocken
(de tweede, van de balie bij het Hof van
beroep te Brussel).

2 6 RAMER.- 29 mei 1967,
WEGVERKEER. VooRRANG.
WEGVER:KEERSBESLUIT VAN 10 DECEMBER 1958, ARTI:KEL 17.- MANEUVER.
- BEGRIP.

In rurtilcel 17 van het wegve1·lcee?'sbesltdt
van 10 decembeT 1958 impliceeTt cle te1·m
" manettVe?' '' een beweging die van aa1·cl
is het ve1·lceeT te hincle1·en en omvat de1'halve een zeken ve1•ancle1'ing in cle gevolgcle 1'ichting ( 1).
(PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERRTE
AANSPRA:KELIJ:KHEID « VERSTRAETE ll
EN :KROEMMER, T. MUES.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op de bestreden
arresten, op 5 mei 1966 en op 28 oktober
1966 gewezen door het Hof van beroep
te Brussel;

A. Op de voorzieningen van de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid A. Verstraete :
Overwegende dat eiseres de eerste van
die voorzieningen ingesteld heeft als
partij die voor Kroemmer, thans eiser,
burgerlijk aansprakelijk is, en de tweede
als burgerlijke partij tegen Mues, thans
verweerder ; dat ze tegen het arrest van
5 mei 1966 gericht worden;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 17 van het koninklijk besluit van 8 april1954 (wegverkeersbesluit), zoals gewijzigd bij artikel 5 van
het koninklijk besluit van 30 april 1963,
418, 420 van het Strafwetboek, 97 van
de Grondwet en 1382 van het Burgerlijk
Wetboek, doo1'clat het bestreden arrest,
na te hebben vastgesteld, enerzijds, dat

(1) Verg. cass., 4 juni 1956 (Bull. en PASIO.,
1956, I, 1057); raadpl. cass., 21 juni 1965
(ibid., 1965, I, 1146).

op het ogenblik van het bedoelde orrgeval
de voertuigen van verweerder en van
de aangestelde van eiseres « naast elkaar >>
reden en, anderzijds, dat op hetzelfde
ogenblik de door verweerder bestuurde
wagen wat naar links uitweek wegens
de aanwezigheid van een voorranghebbende « die gedeeltelijk de rijbaan was
opgereden '' en van « stationerende wagens op de rechterkant van die rijbaan >>,
beslist dat het ongeval uitsluitend te
wijten is aan het onregelmatig inhalen
van de wagen van verweerder door de
aangestelde van eiseres en dat geen enkele overtreding van artikel 17 tegen
verweerder kan worden bewezen, en het
bijgevolg deze laatste vrijspreekt van
de tegen hem aangevoerde telastlegging,
eiseres hoofdelijk met haar aangestelde
veroordeelt om aan verweerder het definitiefbedrag van 29.009 frank als schadevergoeding te betalen en het hof van
beroep onbevoegd verklaart om recht
te doen over de burgerlijke rechtsvordering van eiseres, teTwijl, eeTste onde1·cleel,
bet bestreden arrest in het onzekere laat
of het in rechte heeft willen beslissen
dat de lichte uitwijking van verweerders
wagen naar links, waartoe deze « genoodzaakt was wegens de aanwezigheid van
een voorranghebbende die gedeeltelijk
de rijbaan was opgereden, en van stationerende wagens ''• wettelijk geen maneuver kon opleveren, daar dit maneuver
niet vermeld is in artikel 1 7 van het
wegverkeersbesluit, dan wel in feite heeft
willen beslissen dat verweerders uitwijking naar links zeer gering was en veroorzaakt was door de aanwezige hindernissen, en dus in het onderhavig geval
voor de bedoelde verweerder geen font
opleverde, teTwijl het begrip maneuver
een rechtsbegrip is en het Hof van cassatie bevoegd is om de juiste toepassing
ervan door de rechter in feitelijke aanleg
te beoordelen, te1·wijl de motivering van
het arrest onduidelijk is en het voor het
Hof van cassatie onmogelijk maakt zijn
toezicht uit te oefenen op de wettelijkheid van de bestreden beslissing en te1'wijl
ond uidelijkheid met niet-motivering moet
worden gelijkgesteld ; tweecle onde?·cleel,
de uitwijking van verweerders voertuig
naar links, zelfs al was het ter vermijding van een voorranghebbende, die
trouwens stilstond, en van stationerende wagens, in elk geval een maneuver
in de zin van artikel 17 van het wegverkeersbesluit oplevert, en dit artikel
uitdrukkelijk bepaalt dat de weggebruiker die een maneuver uitvoert, de aridere
rijdende weggebruikers moet laten voor-
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gaan, te1'wijl alleen een geval van overmacht verweerder van die verplichting
had kunnen onthe:ffen, doch bet arrest
die overmacht niet heeft vastgesteld en
uit zijn vaststellingen integendeel blijkt
dat geen enkele overmacht verweerder
genoodzaakt had naar links uit te wijken
zonder zijn voornemen aan de andere
weggebruikers te kennen te geven, te1'wijl verweerder bijgevolg wettelijk verplicht was de aangestelde van eiseres te
laten voorgaan en tenvijl, door te beslissen
dat verweerder, die zulks niet gedaan
heeft, geen fout begaan had in oorzakelijk verband met de schadelijke gevolgen
van het ongeval, het arrest artikel 17
van het wegverkeersbesluit en artikel 1382 van het Burgerlijk \Vetboek
verkeerd heeft toegepast :
Overwegende dat, na er op te hebben
gewezen dat, volgens eiseres, de enige
oorzaak van het ongeval te vinden was
in de " aanzienlijke beweging naar links "
van verweerder, die aldus artikel 17
van het wegverkeersbesluit had overtreden, het arrest stelt dat, in strijd
met deze bewering, blijkens het dossier
verweerder maar heel weinig uitweek en
daartoe trouwens genoodzaakt was wegens de aanwezigheid van het voertuig
van een derde die gedeeltelijk de door
verweerder gevolgde weg was opgereden,
en wegens de aanwezigheid van wagens
die op de rechterkant van bedoelde weg
in de door verweerder gevolgde richting stationeerden, voorbij de plaats waar
die weg samenloopt met de weg waaruit
die derde kwam gereden;
Overwegende dat het arrest aldus op
ondubbelzinnige wijze beslist dat de uitwijking van verweerder geen maneuver
was in de zin van artikel 17 van het wegverkeersbesluit;
Overwegende dat elke uitwijking van
een rijdend voertuig niet noodzakelijk
een dergelijk maneuver oplevert ; dat
dit maneuver een beweging die het verkeer hindert en bijgevolg een zekere
verandering van richting insluit ;
Overwegende dat het arrest, op grond
van de feitelijke gegevens die het aangeeft, wettelijk heeft kumlen beslissen
dat in het onderhavig geval aan die voorwaarde niet was voldaan ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;

B. Op de voorziening van Kroemmer,
beklaagde :
Overwegende dat die voorziening ge-

richt wordt tegen het arrest van 28 oktober 1966, dat uitspraak doet over het
verzet, door eiser ingesteld, wat de strafvordering betreft, tegen het te zijnen
opzichte bij verstek gewezen arrest van
5 mei 1966;
Overwegende dat de substantiele of
op stra:ffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eisers in de kosten van hun respectieve voorzieningen.
29 mei 1967. - 2e kamer. - Vo01'zitte1", H. De Bersaques, raadsheer waarnemend voorzitter.
Ve1·slaggeve1·,
H. de Waersegger. Gelijlcluidende
concl1tsie, H. Depelchin, advocaat-generaal. Pleite1's, HH. Struye en De
Bruyn.

2e

KAMER. -

29 mei 1967,

VOORZIENING IN
CASSATIE.
TERMIJN.- STRAFZAKEN.- VEROORDELEND ARREST BIJ VERSTEK GEWEZEN TEN OPZIORTE VAN DE BEKLAAGDE. VERZET. AAREST DAT
RET VERZET TE LAAT AANGETEKEND
VERKLAART. VoORZIENING TEGEN
RET EERSTE ARREST.- VOORZIENING
INGESTELD NA RET VERSTRIJKEN VAN
DE BIJ ARTIKEL 373 VAN RET WETBOEK
VAN STRAFVORDERING BEPAALDE TERMIJN WELKE WORDT BEREKEND VANAF
RET VERSTRIJKEN VAN DE GEWONE
TERMIJN VAN VERZET. NmT-ONTVANKELIJKREID.

De belclaagde die, na een a1'1'est waa1·bij
hij bij ve1'stelc w01·dt ve1'001'deeld, een
verzet !weft aangetelcend waarvan een
tweede a1'1"est ve?·lclaa?'t dat het niet tijdig
is gedaan, is niet meer ontvanlcelij k om
tegen het a1·1·est een cassatiebe1'oep in
te stellen na het Ve?'strijken van de bij
a1'tilcel 373 van het Wetboelc van st?'afV01'dering bepaalde te1·mijn, die een aanvang neemt bij het ve1·st1·ijken van de gewone te1'mijn van ve1·zet tegen dit ar1"est (1).

(1) Cass., 18 juni 1962 (Bttll. en PAsrc.,
1962, I, 1172); 8 mei 1967, supm, biz. 1088,
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(ROOBAERT.)

3°

ARREST,
RET HOF ; Gelet op het bestreden
arrest, op 22 april 1966 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel ;
Overwegende dat dit arrest bij verstek
is gewezen en op 2 mei 1966 regelmatig
aan eiser is betekend ;
Overwegende dat het verzet van eiser
tegen het bedoeld arrest niet ontvankelijk is verklaard bij arrest van 16 december 1966, waartegen eiser zich niet in
cassatie heeft voorzien ;
Overwegende dat eiser zich pas op
16 december 1966 tegen het arrest van
22 april 1966 in cassatie heeft voorzien,
dit wil zeggen na het verstrijken van de
in artikel 373 van het Wetboek van
strafvordering bepaalde termijn, die was
ingegaan bij het verstrijken van de gewone termijn van verzet ;
Dat de voorziening derhalve te laat
is ingesteld en bijgevolg niet ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
29 mei 1967. - 2e kamer. - Voo?'zitter, H. De Bersaques, raadsheer waarnemend voorzitter.
Ve1·slaggever,
H. Perrichon.- Gelijkl1tidende conclusie,
H. Depelchin, advocaat-generaal.

2e

KAMER. -

29

mei

1967.

1°

VOORZIENING IN CASSATIE.
TERMIJN. STRAFZAKEN, ARREST
VAN DE KAJYIER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING WAARBIJ NIET ONTVANKELIJK
WORDT VERKLAARD HET VERZET VAN
DE VERDACHTE TEGEN DE BESCHIKKING
VAN DE RAADKAMER DIE HEM NAAR DE
CORRECTIONELE RECHTBANK VERWIJST.
GEEN BEVOEGDHEIDSGESCHIL. VoORZIENING v66R DE EINDBESLISSING.- NIET-ONTVANKELIJKHEID.

2°

BEVOEGDHEID EN AANLEG. BEVOEGDHEID,
STRAFZAKEN.
AANvRAAG TOT VERWIJZING NAAR DE
BURGERLIJKE RECHTER OM UITSPRAAK
TE DOEN OVER EEN PREJUDICIEEL GESCHIL. AANVRAAG DIE VREEMD IS
AAN DE BEVOEGDHEID IN DE ZIN VAN

BEVOEGDHEID EN AANLEG.BEVOEGDHEID. STRAFZAKEN.
VOOR DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING INGESTELDE EIS STREKKENDE TOT VERWIJZING NAAR DE BURGERLIJKE RECHTER TENEINDE UITSPRAAK TE DOEN OVER EEN PREJUDICIEEL GESCHIL, ARREST DAT BESLIST DAT DEZE EIS VREEMD IS AAN
DE BIJ ARTIKEL 539 VAN HET WETBOEK
VAN STRAFVORDERING BEDOELDE ONBEVOEGDHEID. ARREST DAT NIET
OVER DE BEVOEGDHEID IS GEWEZEN IN
DE ZIN VAN ARTIKEL 416, LID 2, VAN
BEDOELD WETBOEK.

1° TVanneer noch voo1· cle 1·aadkamer noch
voor de kame1· van inbesclntldigingstelling de bevoegdheid van de onde?·zoeks?'echter of van het onderzoelcsgm·echt
betwist wo1·dt, is niet ontvankelijk de
voo1·ziening welke ingesteld is vom· de
eindbeslissing tegen het an·est van de
Teamer van inbeschuldigingstelling, 'IL"aa?'bij niet ontvankelijk ve1·lclaa1·d woTdt het
vm·zet van de venlachte tegen de beschiklcing van de raadkamer die hem, zonder
1titspmalc te doen oveT deze bevoegdheid,
veTwijst naar de C01'1'ectionele 1'echtbanlc
wegens misdaclen gecm·Tectionalisem·d op
g1·ond van veTzachtende omstandigheden
en wegens wanbecl1·ijven (1). (Wetb.
van strafv., art. 416.)

2° Betwist niet de bij m·tilcel416, lid 2, van
het W etboelc van stmjvo1·de1'ing bedoelde
bevoegclheicl van de onclm·zoelcs?·echtm· of
van een onde1·zoelcsgm•echt de venlachte
clie voor de kame1• van inbeschuldig1;ngstelling enkel vmagt om te wm·den verwezen naar cle b1wge1·lijlce 1'echte1' teneinde uitsp1·aalc te ho1·en doen ove1· een
p1·ejuclicieel geschil (2).
3° Is niet gewezen ove1· de bevoegdheid in

de zin van aTtilcel 416, lid 2, van het
H'etboelc van stmfvonleTing, het a1'1'est
van de kame1' van inbeschuldigingstelling, dat zich e1·toe bepm·lct niet ontvanlcelijlc te ve1·lcla1'en het ve1·zet van de
ve1·clachte tegen cle beschiklcing, wam·bi.i
hij naa1· de cor1·ectionele 1'echtbank wonlt
(1) Cass., 14 maart 1966 (Bull. en PASIC,,
1966, I, 911) ; 5 september 1966, Bttp1'a, blz. 10.
(2) Raadpl. cass., 2 april 1880 (Bttll. en
PASIC., 1880, I, 284); 20 april 1925 (ibid,,
1925, I, 204) en de conclusie van het openbaar ministerie; 20 juni 1927 (ibid,, 1927,
I, 262).

i:-
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verwezen, op grand dat de verdachte
door voor de kamer van inbeschuldigingstelling zijn verwijzing naar de burger.lijke rechter te vorderen teneinde uitspraak te horen cloen over een p1·ejudicieel geschil, de onbevoegdheid van de
onderzoeksrechter of van de raadkamer
in de zin van artikel 539 van bedoeld
wetboek niet heeft opgeworpen (1).

laatste voorwaarde trouwens niet vereist
is opdat de ontvankelijkheid van het in
artike1 539 van het Wethoek van strafvorde:!ng vermeld verzet ontvankelijk
ZOU ZlJn !

Overwegende dat eiser voor de eerste
maal voor de kamer van inheschuldigingstelling met hetrekking tot een van de
telastleggingen tegen hem aangevoerd,
de verwijzing gevraagd heeft naar de
rechthank van koophandel om uitspraak
(FELIX.)
te doen over een prejudicieel geschil, en
daarbij aanvoerde dat het strafgerecht
« onhevoegd '' was en « verplicht was de
ARREST,
verwijzing te hevelen '' ;
Dat het arrest heslist dat eiser zoRET HOF ; - Gelet op de hestreden doende geen exceptie van onhevoegdheid,
heslissingen, te weten de heschikking op . zoals vermeld in artikel 539 van het Wet23 december 1966 gewezen door de raad- hoek van strafvordering, heeft opgekamer van de Rechthank van eerste worpen;
aanleg te Brussel en het arrest op 22 feOverwegende dat, zelfs indien de prehruari 1967 gewezen door het Hof van
beroep te Brussel, kamer van inheschul- judiciele exceptie aangenomen was geweest, tach hij de onderzoeksrechter en
digingstelling ;
de raadkamer nog aanhangig zouden geI. Op de voorziening tegen de heschik- hleven zijn, hij de eerste, het onderzoek
hetreffen.de het misdrijf, hij de tweede,
king van de raadkamer :
d~ regelmg van de rechtspleging ; dat
Overwegende dat eiser afstand heeft e;.ser, door het opwerpen van deze exceptie, ongeacht de wijze waarop hij zich
gedaan van die voorziening ;
heeft uitgedrukt, de bevoegdheid van
II. Op de voorziening tegen het arrest deze rechter of van die rechthank niet
van de kamer van inheschuldigingstel- heeft hestreden, in de hetekenis die het
ling :
woord « bevoegdheid '' hezit in het tweede
lid van artikel 416 van het Wethoek van
Overwegende dat dit arrest niet ont- strafvordering ;
vankelijk verklaart het verzet van eiser
Overwegende dat het arrest zich ertoe
tegen de heschikking van de raadkamer
waarhij hij wegens wanbedrijven en ge- h.eperkt .te beslissen dat eiser geen excepcorrectionaliseerde misdrijven naar de tie van onhevoegdheid van de raadkamer
correctionele rechthank verwezen wordt ; heeft opgeworpen in de hetekenis die dat
woord hezit in artikel 539 van het WetGelet op het middel afgeleid uit de hoek van strafvordering en derhalve niet
schending van de artikelen 416, lid 2, gewezen is over de bevoegdheid in de
en 539 van het W ethoek van strafvor- hetekenis van lid 2 van voormeld artidering, doordat het hestreden arrest het kel 416;
verzet tegen de heschikking van de raadOverwegende dat de heslissing een
kamer niet ontvankelijk verklaart, op
grond dat het door eiser opgeworpen voorhereidend en onderzoeksarrest is;
prejudicieel geschil hetreffende de eigenOverwegende dat een voorziening die
dom van goederen waarop een optierecht v66r de eindheslissing ingesteld wordt,
hestaat, niet kan worden heschouwd als niet ontvankelijk is ;
een exceptie van onbevoegdheid ten opOm die redenen, decreteert de afstand
zichte van het onderzoeksgerecht en ·d;ott
die exceptie niet voor de raadkamer is van de voorziening tegen de beschikking
opgeworpen, terwijl een dergelijk pre- van de raadkamer ; verwerpt de voorziejudicieel ges~hil een exceptie van onhe- ning tegen het arrest van de kamer van
voegdheid oplevert die voor de raadka- inheschuldigingstelling ; veroordeelt eiser
mer is opgeworpen geweest, en deze in de kosten.

(1) Zie noot 2 onderaan vorige bladzijde.
CASSATIE,

1967. -

38

29 mei 1967. - 2e kamer. - Voorzitter en Verslaggever, H. De Bersaques,
raadsheer waarnemend voorzitter. -
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Gelijkltbidende ,conclusie, H. Depelchin,
advocaat-generaal.

2e

KAMER.-

29 mei 1967.

VOORZIENTNG IN CASSATIE.
VoRM. STRAFZAKEN. VooRZIENING VAN RET OPENBAAR MINISTERIE.
VERPLIOHTING DE AKTE ZELF VAN
DE VOORZIENING TE BETEKENEN.

Is niet ontvankelijk de voorziening van het
openbaar ministerie wanneer het zich
ertoe beperkt aan de verweerder te doen
betekenen dat hij een cassatieberoep heeft
ingesteld. zonder de akte zelf van de
voorziening te do en betekenen (1).
(PROCUREUR DES KONINGS TE NAMEN,
T. JOURET.J

ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 21. januari 1967 in hager beroep gewezen door de Ccirrectionele
Rechtbank te Namen;
Over de exceptie van niet-ontvankelijkheid ambtshalve afgeleid uit de schending van artikel 418 van het Wetboek
va11 strafvordering :
Overwegende dat uit de akte van betekening van de gerechtsdeurwaarder
Jose Haslet, te Namen, blijkt. dat bij
dit exploot aan verweerster slechts werd
betekend dat eiser op 31 januari 1967
verklaard had zich in cassatie te voorzien tegen het bedoelde vonnis ;
Overwegende dat die kennisgeving niet
voldoet aan de voorschriften van artikel 418 van het ·vvetboek van strafvordering, dat in criminele, correctionele en
politiezaken vereist dat het cassatieberoep zelf betekend wordt aan de partij
tegen wie het gericht ·wordt;
Overwegende dat dit een substantiele
vorm is;
Dat de voorziening derhalve niet ontvankelijk is ;

(1) Cass., 8 februari 1965 (Bull. en PAsrc.,
1965, I, 579).

Om ·die redenen, verwerpt de voorziening ; laat de kosten ten laste van de
Staat.
29 mei 1967. - 2e kamer. - Voorzitter en Verslaggever, H. De Bersaques,
raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkluidende conclusie, H. Depelchin,
advocaat-generaal.
Op dezelfde dag is een zelfde arrest
gewezen op de voorziening van de procureur des Konings te N amen tegen een
vonnis van 21 januari 1967 van dezelfde
rechtbank inzake Ninforge.

2e

KAMER.-

29 mei 1967.

STRAF. ZwAARTE. SoEVEREINE
BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER. GRENZEN.

De rechter bepaalt soeverein binnen de bij
de wet vastgestelde grenzen de straf in
evenredighei(l met de zwaarte van het
misdrijf dat hij bewezen verklaart (2).
(BRIOTEUX.)

ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 21 februari 1967 gewezen door
het Hof van beroep te Luik ;
Overwegende dat eiser niet bevoegd
is om zich in cassatie te voorzien tegen
de beslissing over de strafvordering die
tegen de medebeklaagde Ceola is ingesteld;
Over het middel hieruit afgeleid dat
eiser veroordeeld is wegens overtreding
van artikell8, § I, van de wet van 1 juli
1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, terwijl de uitgesproken straf niet
in verhouding staat tot de aansprakelijkheid van eiser tegenover die van de
medebeklaagde, eigenaar van de wagen,
, die bUiten vervolging werd gesteld :
Overwegende dat de rechter in feite(2) Cass., 6 maart 1967, supra, biz. 846;
:verg. cass., 17 oktober 1966, sup1·a, biz. 228.
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lijke aanleg, binnen de bij de wet vastgestelde grenzen op soevereine wijze de
straf bepaalt in evenredigheid met de
zwaarte van het misdrijf dat hij bewezen
verklaart;
Dat het middel niet ontvankelijk is ;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en
dat de beslissing overeenkomstig de wet
is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
29 mei 1967. - 2e kamer. - Voo?'·
zitter, H. De Bersaques, raadsheer waarnemend voorzitter.
Ve1·slaggever,
Ridder de Schaetzen. Gelijklttidende
conclusie, H. Depelchin, advocaat-generaal.

2e

KAMER. -

VOORZIENING

29
IN

mei

1967.

CASSATIE.

VoRM. STRAFZAKEN. MEMORIE
VAN
EISER.
MEJ\WRIE
MINDER
DAN ACHT DAGEN VOOR DE TERECHT·
ZITTING NEERGELEGD. NIET ONTVANKELIJKE 1\'I:El\IORIE, ZELFS ZO DE
NEGENDE DAG VOOR DE TERECHTZITTING EEN ZATERDAG, EEN ZONDAG OF
EEN ANDERE WETTELIJKE FEESTDAG
IS.

Is niet ontvankelijk de memo1·ie die eiser
tot staving van een voo1·ziening in st?·afzaken minde1' clan acht dagen voor de
te1·echtzitting lweft nem•gelegd, zelfs zo
de negende dag v661· de terechtzitting
een zatm·dag, een zondag of een ande1·e
wettelijke feestclag is (1). (Besluit van
15 maart 1815, art. 53, lid 1 ; wet van
20 juni 1953, art. 6, § 1; Wetb. van
strafv., art. 644 vervangen bij het enig
artikel van de wet van 23 december
1963.)
(PANULS.)

ARREST.

HET HOF ; -

Gelet op het bestreden

(1) Cass., 11 mei 1964 (Bull. en PAsrc.,
1964, I, 967).
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30 mei 1967.

~OMSTENBELASTINGEN.

JITENGEWONE TERMIJN. - STELSEL
.N V66R DE WET VAN 8 MAA:RT 1951.
- TE LAAT INGEDIENDE AANGIFTE..ANSLAG BINNEN DE GEWONE TERMIJN.
-ANDERE AANSLAG BINNEN DE BUI'ENOEWONE TERMIJN OP DOOR DE
cDi\'IINISTRATIE REEDS VOOR RET VER3TRI.TKEN VAN DE GEWONE TERMIJN
GEKENDE GEGEVENS, - WE=ELIJK·
REID.

eeds v66r de wet van 8 maa1·t 1951 kon
de ctdministJ·atie, in geval cle aangifte
te Zctctt ingediend was, wettelijk een aanslctg binnen cle buitengewone te1·mijn
vestigen, zelfs op gegevens die zij 1·eeds
kencle v661· het ve1·strij ken van de gewone te1·m~jn en zelfs zo zij reeds een
eerste ctctnslag binnen de gewone termijn
had gevestigcl (1).
(PARFONRY, T. BELGISOHE STAAT,
i\UNISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.
HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 6 januari 1965 gewezen door
het Hof van beroep te Gent, als hof op
verwijzing rechtdoende;
Gelet op de arresten achtereenvolgens
op 20 oktober 1959 (2) en 12 november
1963 (3) door het Hof van cassatie gewezen;
Overwegende da,t· uit het bestreden
arrest en de stuklwn waarop het Hof
acht vermag te slaan blijkt dat eiseres,
niet-werkende vennote van de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid « Diskeuve en 0° >>, haar aangifte
in de directe belastingen over het dienstjaar 1946 op 8 februari 1947 ingediend
heeft met de vermelding van de volgende
belastbare grondslagen : n) 1.099.329 fr.
voor de mobilienbelasting op de inkomsten van belegde kapitalen en
b) 1.102.907 frank voor de aanvullende
personele belasting; dat een eerste aanslag in de aanvullende personele helasting

gevestigd is naar rato van het bovengenoemde globaal netto-inkomen en opgenomen onder artikel12874 van het belastingkohier van het dienstjaar 1946, welke
aanslag definitief gevestigd is daar de
hiertegen neergelegde reclamatie wegens
het niet tijdig indienen ervan verworpen
werd; dat de controleur, wanneer hij de
onjuistheid van bedoelde aangifte erkend
heeft, in een bericht tot wijziging van
15 april 1949 aan eiseres heeft medegedeeld dat hij het voornemen had het
belastbaar inkomen op l.lll.589 frank
te vestigen, met inbegrip onder meer
van 1.041.589 fra•1k als aandeel in de
niet uitgekeerde winsten van de personenvemlootschap met beperkte aansprakelijkl1.eid « Diskeuve en 0° , ; dat eiseres
hiermee aklword ging, zodat er een aanslag in de mobilienbelasting, berekend
op 1.111.467 frank over het dienstjaar
1948, bij navordering van l'echten over
het dienstjaar 1946, als definitieve aanslag gevestigd werd ; dat er aanslagen
in de nationale crisishelasting en de aanvullende provinciale en gemeentelijke
opcentimes op de mobilienbelasting ten
kohiere gebracht zijn, bij navordering
van rechten over het dienstjaar 1946,
onder artikel 117007 van het op 30 augustus 1951 uitvoerbaar geworden belas·
tingkohier van het dienstjaar 1951; dat
wegens vergissingen deze aanslagen voiledig outlast zijn hij beslissing van de
directeur der directe belastingen, waarin
terzelfdertijd de vestiging ten name van
eiseres over het dienstjaar 1945 van
nieuwe aanslagen op dezelfde elementen
overeenkomstig artikel, 74bis van de
gecoordineerde wetten voorzien werd;
dat bedoelde aanslagen onder arti.
kel 148402 van het belastingkohier Vat~_
het dienstjaar 1953, hij navordering vatt.
rechten over het dienstjaar 1945, teQ
kohiere gebracht zijn ; dat het hof vaQ
beroep te Gent, dat als op verwijzitJ.g
rechtdoende rechtscollege kennis nam va,Q
het beroep van eiseres tegen de op 17 fe.
bruari 1955 door de directeur der bela8 •
tingen genomen beslissing tot verwerping
van de tegen bedoelde aanslagen ing 8
diende reclamatie, dit beroep verworpe~
heeft;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
~

(1) Raaclpl. cass., 24 maart en 18 juni 1959
(A1'1'. Verb1•., 1959, biz. 575; Bull. en PAsiO.,

1959, I, 1066); 5 april 1960 (B~tll. en PASIC.,
1960, I, 914); 17 januari 1961 (ibid., 1961,
I, 534); 10 december 1963 (ibid., 1964, I,

387); 22 maart 1966 (ibid., 1966, I, 911) en
13 september 1966, su7Jra, biz. 55.
(2) Bull. en PAsiC., 1960, I, 211.
(3) Dit arrest werd niet gepublice€rd ,'
het Bulletijn.
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schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 74, lid 2, van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij het besluit van de Regent
van 15 januari 1948, 74, ~ers~.e lid (d!t
is artikel 22 van het komnkhJk beslmt
nr 14 van 3 juli 1939), van dezelfde bij
het besluit van 31 juli 1943 gecoiirdineerde wetten en 74bis van de bij het
besluit van de Regent van 15 januari
1948 gecoiirdineerde wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, cloo1•clat het bestreden arrest, ten aanzien van de onder
artikel 117.007 van het dienstjaar 1951
ten kohiere gebrachte aanslag die nadien
nietig verklaard en doo~ bedoel~e aanslag
bij toepassing van art1kel 74bts vervangen werd, stelt " dat eiseres te vergeefs
aanvoert dat de aanslag te laat ten kohiere gebracht is en hiervoor aanhaalt
dat de elementen waarop de administratie
steunde door haar gekend waren bij een
vroegere ten kohiere brengen in de mobilienbelasting, waarvan de litigieuze bel_astingen in feite een aanvullende belastmg
zijn, dat de _admi~istr~tie, wanneer z?.als
hier de aangifte met bmnen de wettehJke
tenr1ijn ingediend is, het recht heeft
de aanslag binnen de bij artikel 74 va!lde gecoiirdineerde wetten. bepaalde bu~:
tengewone termijn te vest1gen, hoewel ZlJ
tot vestiging van de belastbare grondslag
de elementen aangenomen heeft die zij
reeds kende ( ... ), en dat het door het
arrest van het Hof van cassatie op
8 lDaart 1955 behandelde geval (1J,
waarop eiseres zic~ beroep~.' verschilt
van het onderhav1ge, te1'WtJl : a) de
adn1inistratie de buitengewone termij11,
ten deze van drie jaar, enkel geniet
in zover de afwezigheid of de ontoereikendheid van de belasting voortvloeit
uit een oorzaak die aan de belastingplichtige te wijten is.' ;vat n~et het gev~~
is wanneer de admn11stratw, nadat ZlJ
een eerste aanslag over het bedoelde
dienstjaar gevestigd heeft, al was ~et
binnen of reeds buiten de gewone termlJn,
beslist een complementaire of een supplementaire belasting te vestigen buite.n
de gewone termijn op de elementen d1e
haar volledig en juist bekend waren op
het ogenblik van het vorige ten kohiere
brengen en waarop te dien tijde geen
passende belasting gevestigd was, wat
alleen de administratie kon ten laste gelegd worden (schending van artikel 74
van de belastingwetten en bijgevolg van
artikel 74bis); b) het bestreden arrest
(1) Bttll. en PAsro., 1955, I, 759.

geen antwoord ve~strekt op de conclusie
van eiseres naar lui d van welke de aanslag
(~rtikel 117_.0_07) l::Jerustte op elementen
dw de. admmlStrat-> ie reeds kende op het
ogenbhk v~n de V"8stiging van de vorige
aansla:gen 1~ de ~anvullende personele
belastm!S ..(bmnen .<::::le gewone termijn) en
de mob1henb~~ask~_,_g (binnen de buitengewone termlJn), waarvan hij tot aanvullen~e aanslag d.iende (gemeentelijke
opcent~es op ~e_ mobilienbelasting en
de ~~t~onale cns:t:sbelasting), zodat de
la~tt1Jd1ge aansla:g. :kennelijk aan het ver~mm van ?-e admln:t:stratie toe te schrijven
lS (schendmg van al:'tikel 97 van de Grandwet); tm·!vijl het a:t·rest het niet 1nogelijk
maakt zwh ervan te vergewissen of het
hof van beroep geC>ordeeld heeft dat de
o~~oereikend~1eid Van aanslag bij de vest115mg :van ·bmde VO:t'ige aanslagen over het
d1enstJaar 1946 aal:1 de administratie of
aan eiseres te wijten was (schending van
artikel 97 van de Grondwet) :

W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat eiseres het arrest niet
bestrijdt in zover het beslist : 1o dat
eiseres ·haa~ aa~gi:fte in de belastingen
over het dwnstJaa~ 1946 op 8 februari
1947. ~e laa~ had lngediend; 2o dat de
admm1str~tw d"';ls, in principe, beschikte
over een m art1kel 74 van de geco6rdineerde wetten v66r de wijziging ervan
bij artikel 30 van de wet van 8 maart
1951. voorziene t~rmijn van drie jaar,
met mgang van 1 Juni 1949, datum waarop het leger op Voet van vrede werd
teruggebracht ;
Overwegende dat het arrest ten aanzien van de geldigheid van de onder artikel117.0?7 over het dienstjaar 1951, bij
navordermg van rechten over het dienstjaar 1946.' t:n kohiere gebrachte aanslag,
daarna met1g verklaard en door bedoelde
am:siag ve;rvahgen bij toepassing van
art1kel 7 4bts van dezelfde wetten beslist
" dat eiseres te Vergeefs aanvo~rt dat
de aanslag te laat ten kohiere gebracht
is en zich erop b~r<;>ept dat de elementen
waarop de admmlstratie steunde door
deze laatste .gekend waren bij een vroegere t:n kohlere breugen in de mobilienb.elastn~g, >yaarvan de litigieuze belastl~gen 1n fmte een aanvullende belasting
1.utmaken, dat de ad1llinistratie wanneer
zoals hier, de aangifte niet bnm~n de wet~
telijke termijn in!Sediend is, het recht
heeft de aanslag b1nnen de bij artikel 7 4
va~ de gecoiirdine~~de wetten gestelde
?m~enge.':"one ter~lJn te vestigen, zelfs
md1en blJ het vest1gen van de belastbare
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grondslag zij de elementen aangenomen
heeft die de adrninistratie reeds kende >> ;
Overwegende dat het arrest zodoende
de rechtsgrond aanduidt die volgens het
hof van beroep volstaat, nu de aangifte
te laat ingediend is, om de stelling van
eiseres te verwerpen, zelfs zo, volgens
haar bewering, de ontoereikendheid van
de belasting, bij de vestiging van de
vorige aanslagen, voortvloeide uit een
vergissing van de administratie, en de
aangehaalde verwering passend beantwoordt;
Dat dit onderdeel van het middel feitelijke grondslag mist ;
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 74 van de
gecoiirdineerde wetten, v66r de wijziging
ervan bij artikel 30 van de wet van
8 maart 1951, niet uitdrukkelijk voorzag
dat in geval de aangifte te laat ingediend
wordt, de belasting gedurende de buitengewone termijn kan gevorderd of nagevorderd worden ;
Doch overwegende dat de regelen tot
vaststelling van de termijnen bi1men
dewelke de aangifte moet worden ingediend gebiedend zijn; dat eruit volgt
dat zelfs in de gevallen waarin het vroegere artikel 7 4 van toepassing is, het niet
tijdig indienen van de aangifte met nietaangifte gelijkstaat;
Overwegende dat de administratie, als
de belastingplichtige zijn aangifte na het
verstrijken van de wettelijke termijn
ingediend heeft, het onherroepelijk recht
heeft, waarvan zij geen afstand kan doen,
de aanslag binnen de buitengewone in
bedoeld artikel voorziene termijn te vestigen;
Dat derhalve de omstandigheden, dat
de administratie een eerste aanslag in
de aanvullende personele belasting op de
in de te laat ingediende aangifte vermelde
inkomsten binnen de gewone termijn en
een tweede in de 1nobilienbelasting op het
gewijzigd bedrag binnen de buitengewone
termijn gevestigd heeft en dat zij vervolgens binnen deze genoemde termijn
op dezelfde belastbare grondslag een
aanslag ter aanvulling van de tweede
gevestigd heeft, dit recht niet bei'nvloeden;
Dat dit onderdeel van het middel naar
recht faalt ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 53, § 1, inzonderheid het
tweede lid, van de wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, gecoiirdineerd bij

het besluit van 31 juli 1943 en vervolgens
bij het besluit van de Regent van 15 januari 1948, dit is artikel 5 van het besluit
van 12 mei 1942, doonlat het bestreden
arrest, dat stelt « dat het aangifteformulier betreffende het dienstjaar 1945 de
belastingplichtige op 25 augustus 1945
toegezonden is en binnen de rrtaand
diende teruggezonden te worden )), eraan
toevoegende cc dat, gesteld dat het eiseres
pas op 2 januari 1946 werd toegezonden,
het niet v66r 20 februari 1946 is teruggezonden . . . en in elk geval niet v66r
10 februari ))'a) niet antwoo1·dt of op dubbelzinnige wijze antwoordt, wat n.tet een
gebrek aan antwoord overeensten1.t, op het
middel dat eiseres in een aanvullende
conclusie aanvoerde en dat hierop gegrond was dat de termijn van 1 jtmi 1945
wegens overmacht niet kon in aanmerking komen, dat enkel de door de administratie vastgestelde termijn kon in acht
genomen worden, en tenslotte dat de aangifte van eiseres die effectief ondertekend
werd binnen die laatste termijn niet als
te laat ingediend mag worden beschouwd,
aangezien deze verklaringen van het
arrest niet als een passend antwoord kunnen beschouwd worden, omdat a) het
aangifteformulier, onder de rnbriek cc Verplichtingen van de personen die een aangifte dienen over te leggen ))' enkel de
verplichting vermeldt om « de aangifte
bim1.en de maand naar volgend adres
terug te zenden >> en het arrest noch het
formulier de datum vaststellen waarop
dezc tennijn van een maand begint te
lopen of eindigt, met het gevolg dat de
administratie niet kan worden beschouwd
als hebbende aan eiseres een bepaalde
termijn opgelegd zodat de na de einddatum ondertekende aangifte met nietigheid zou zijn behept; b) gesteld dat het
een geldig antwoord op de conclusie verstrekt had, artikel 53 van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen schenclt
door te beschouwen dat de melding luidens welke het formulier binnen de
maand diende te worden teruggezonden
volstaat, terwijl artikel 53, § 1, voorziet
dat het aangifteformulier binnen de erop
vermelde termijn dient te worden teruggezonden, hetgeen impliceert de uitdrukkelijke en ondubbelzinnige aanduiding,
in elk afzonderlijk geval, ofwel van de
juiste datum van het verstrijken van de
termijn, ofwel van de datum waarop deze
termijn begint te lopen :
Overwegende dat het arrest, nu de
aanslagen welke ten kohiere gebracht
waren onder artikel 117.007 over het
dienstjaar 1951, bij navordering van
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rechten over het dienstjaar 1946, geldig
binnen de buitengewone termijn van
drie jaar, gelet op het niet tijdig indienen
van de aangifte over het dienstjaar 1946,
gevestigd waren, een oplossing diende te
geven aan de vraag of de administratie
die, wegens de nietigverklaring van litigieuze aanslagen ter wille van een vergissing van d1enstjaar, teruggeplaatst
was, wat betreft de op dezelfde inkomsten
te vestigen vervangende aanslagen, ten
dage van het ten kohiere brengen van de
nietigverklaarde aanslagen, dit is op
30 augustus 1951, op deze datum, gelet
op de aangifte voor de belastingen over
het dienstjaar 1945, binnen de termijn
was on1 geldig nieuwe aanslagen te vestigen, betreffende dit dienstjaar 1945;
Overwegende dat het arrest, om te verklaren dat eiseres haar aangifte voor de
belastingen over het dienstjaar 1945 te
laat ingediend had, niet steunt op de
omstandigheid dat het behoorlijk ingevuld en getekend formulier aan de administratie moest teruggezonden worden
uiterlijk op 1 juni van het jaar naar hetwelk het belastingjaar wordt aangeduid,
datum die in artikel 53, § 1, derde lid,
van de gecoordineerde belastingwetten
vastgesteld is ;
Overwegende dat het arrest stelt dat
het aangifteformulier voor het dienstjaar
1945 «de belastingplichtige op 25 augustus 1945 (zie stuk 8) toegezonden was
en binnen de maand moest teruggezonden
worden ; dat, gesteld dat het eiseres
slechts op 2 januari 1946 toegezonden
werd, het niet v66r 20 februari 1946 (ontvangstdatum, volgens een door de administratie op de aangifte aangebrachte vermelding) teruggezonden werd en in elk
geval niet v66r 10 februari (datmn die de
handtekening van de aangeefster voorafgaat) ; dat het in elke onderstelling te laat
ingecliend was, wat de administratie veroorloofde te beschikken over de buitengewone termijn van drie jaar met ingang,
zoals zoeven bepaald werd, op 1 juni
1949; dat de administratie bijgevolg op
de datum. van 30 augustus 1951 nog binnen de termijn was om geldig een aanslag
hetzij over het dienstjaar 1946, hetzij
over het dienstjaar 1945 te vestigen ";
Overwegende dat het arrp,st aldus
een passend antwoord op de conclusie
van eiseres verstrekt heeft, aangezien zij
voor het hof van beroep geen betwisting
betreffende de berekening van de in het
forn:mlier gestelde termijn opgeworpen
heeft;
Overwegende, anderdeels, dat het arrest, door te releveren dat de aangifte

<< binnen de maand " diende te worden
teruggezonden, noodzakelijk verwijst
naar de in het aangifteformulier gestelde
termijn, waarin onder de rubriek << Belangrijk bericht '' vermeld staat dat << iedere belastingplichtige die zijn aangifte
binnen de maand waarin hij ze ontvangen
heeft niet terugzendt aan de dienst die
ze hem heeft laten geworden zich blootstelt aan ... " ;
Overwegende dat het hof van beroep
deze termijn berekend heeft met inachtneming van de voor eiseres voordeligste
hypothese, dit wil zeggen met de datum
van 2 januari 1946, waarop de aangifte
haar ten laatste toegezonden werd, en met
de datum van 10 februari 1946, waarop
de aangifte ten vroegste getekend werd ;
W aaruit volgt dat het arrest, zonder
schending van artikel 53, § 1, van de
gecoordineerde wetten, op grand van
deze vaststellingen, beslist dat eiseres
haar aangifte voor de directe belastingen
over het dienstjaar 1945 te laat ingediend
heeft;
Dat geen van de onderdelen van het
middel kan aangenomen worden ;

Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
30 mei 1967. - 2e kamer. - Voorzitter, H. van Beirs, voorzitter. - Verslaggeve?·, H. Moriame. - Gelijkluidende
conclusie, H. Depelchin, advocaat-generaal. - Pleite?'S, HH. de Longueville en
Fally (de eerste, van de balie bij het Hof
van beroep te Brussel).
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KAMER. -

30 mei 1967,

1°

CASSATIE. REOHTSPLEGING.
DIREOTE BELASTINGEN. VOORZIE·
NINGEN INGESTELD DOOR TWEE PAR·
TIJEN TEGEN HETZELFDE ARREST. SAMENVOEGING.

2°

CASSATIEMIDDELEN. DIREOTE
BELASTINGEN. MIDDEL DAT ENKEL
AAN DE GRIEF VREEMDE WETSBEPA·
LINGEN VERMELDT. NIET ONTVANKELIJK J\UDDEL.

3°

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- DIRECTE BELAS·
TINGEN. -ARREST DAT RET BEROEP
VAN DE
BELASTINGPLIOHTIGE
VER·
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WERPT, - DooR DE BELASTINGPLICRTIGE REGELMATIG IN OONOLUSIE VOOR·
GESTELD MIDDEL.- GEEN ANTWOORD.
- NIET MET REDENEN OMKLEED AR·
REST.
4o

INKOMSTENBELASTINGEN.
AFTREK VAN DE BEDRIJFSUITGAVEN EN
LASTEN. - TIJDENS RET BELASTBAAR
TIJDPERK NIET BETAALDE UITGAVEN,
- VoORWAARDEN DIE VEREIST WOR·
DEN VOOR DE AFTREK.

5o

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEROEP VOOR RET ROF VAN BEROEP.
- NIEUvVE STUKKEN. - BEGRIP.

60 BEWIJS. - SORRIFTELIJK BEWIJS. DIREOTE BELASTINGEN.- SORENDING
VAN DE BEWIJSKRAORT VAN DE OONOLUSIES. - BEGRIP.
1o vV annee?' twee pa1·tij en tegen hetzelfde

m·1·est een cassatiebe1·oep instellen, kunnen beide voorzieningen wo1·den samengevoegd (1). (Besluit van 15 maart 1815,
art. 2.)
ontvankel~jk inzake clirecte belastingen, het miclclel dat ~lechts aan
de g1·ief v1·eemde wetsbepalu~gen aancluidt (2). (Wetten van 6 september

2o Is niet

1895, art. 14, en 23 juli 1953, art. l.)
3o Is niet 1·egelmatig met 1·eclenen omkleed

het a1·rest dat het be1'oep van de belastingplichtige tegen een beslissing van
de di1·ecteu1· der di1·ecte belastingen verwe1·pt, zonder te antwom·den op ~en
1•egelmatig in conclusie tot btamng
van het be1•oep aangevoeTd middel (3).
(Grondwet, art. 97.)
4o Om te wo1·den afget1·olcken van het bTuto-

bed?·ag van de in artikel 25 van d? gecoonlineerde wetten bet1·e tfende de ~nkom
stenbelastingen bedoelde inkomsten en te
wonlen beschouwd als gedaan tijdens
het belastbaa1· t~jdpeTk, moeten de .~e
cl1·~i fs~bitgaven, die niet betaald Z~Jn,
tijdens deze pe1·iode het ka1·alctm· van
vaststaande en zeke1·e sclntlden hebben
verkregen en als dusdanig zijn geboelct (4). (Gecoi:irdineerde wetten betreffende de
art. 26, § l.)

inkomstenbelastingen,

(1) Cass., 1 juni 1965 (Bull. en FABIO., 1965,
I, 1065) en noot 1; 15 december 1966, supm,
biz. 488.
(2) Cass., 20 december 1966 en 9 mei 1967,
supra, biz. 513 en 1096.

5o Is een nieuw stulc in de zin van a?·ti-

kel 9 van de wet van 6 september 1895
betretfende cle belastingaanslagen inzalce di1·ecte belastingen en rnoet clientengevolge te1' gritfie van het hof van
be1·oep binnen de bij deze bepaling
vastgestelde termijn worden nee1•gelegd,
het stuk dat niet we1·cl overgelegcl aan de
di1·ecteu1· de1' belastingen die de reclamatie te be1·echten had, zelfs al was een
ander exernplaar van clit stuk doo1· een
ande1·e belastingplichtige bij z·ijn eigen
aangifte gevoegcl.
5o Schenclt niet de bewijslcmcht van de con,-

clusie van een partij de beslissing die zich
ertoe bepe1·kt een erin aangevoenle be~r:e1'ing als niet afdoencle te beschotbwen (5).
(ORAUVEREID, T. BELGISORE STAAT, l\iiNISTER VAN FINANOI:i!JN; BELGISOHE
STAAT, MINISTER VAN FINANOIEN,
T. ORAUVEREID.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 23 februari 1965 door het Hof
van beroep te Brussel gewez~n ;,
.
Overwegende dat de voorz1emngen mgeschreven onder de nummers F-133-F
en F-134-F tegen hetzelfde arrest worden
gericht ; dat ze, met toepassing van artikel 2 van het besluit van 15 maart 1815
van de Soevereine Vorst houdende het
organiek reglement van de rechtspleging
in verbreking, dienen samengevoegd ;

I. Wat de voorziening van Leon Ohauveheid betreft :
Over het eerste middel, hie1·uit afgeleid,
eerste onde1·deel, dat het arrest, in de zaken
nrs 19.870 (dienstjaren 1953 en ~954),
20.772 (dienstjaar 1955), 21.019 (dlCnstjaar 1956) en 21.373 (dienstjaar 1957 ),
aanvaardt dat de administratie op grandslag van het stelsel toepasselijk op de
bezoldigingen van de beheerders.' .commissarissen of vereffenaars, bezold1gmgen
aanslaat die, daar ze baten van een vrij
beroep zijn, moesten worden onderworpen aan het belastingstelsel dat op genoemde baten toepasselijk is, die eiser
als accountant heeft verkregen; dat het

(3) Cass., 25 oktober 1966, sttpm, biz. 274.
(4) Cass., 8 november 1966, supnt, biz. 338.
(5) Cass., 16 november 1965 (Bttll. en PAsrc., 1966, I, 350).
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arrest het register dat eiser als beoefenaar
van een vrij beroep hield of de erin vermelde stukken niet als nieuwe stukken kon
weren, vermits dit register hetwelk de
controleur zelf heeft genummerd en gekanttekend bij toepassing van artikel 30
van de gecoordineerde wetten, voor de
admin.istratie geen nieuw stulc kon zijn
(schending van artikel 25 van de gecoordineerde wetten betre:ffende de inkomstenbelastingen); tweede onderdeel,
dat bet arrest, in de zaak nr 19.870, niet
lweft geantwoord op de conclusie van eiser
waarbij wordt aangevoerd dat het bedrag
van 10.000 frank dat betrekking had op
de vennootschap « Lainiere de Sclessin >>
hem niet betrof en dat de directeur
der belastingen ten onrechte dit bedrag
in zijn inkomsten had opgenomen zonder
eiser er vooraf van te verwittigen (schending van artikel 97 van de Grondwet)
\'Vat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het middel, in zover
het het arrest kritiseert om de stukken
die eiser voor de eerste Inaal aan het hof
van beroep overlegde ten on:rechte als
nieuw uit de debatten te hebben geweerd, niet ontvankelijk is, daar het,
wat deze grief betreft, de wetsbepaling
die zon geschonden geweest zijn niet
aanduidt;
Overwegende dat in de voonnelde zaken het arrest erop wijst dat de administratie, om het onderscheid te maken
tussen de belastingstelsels die op de verscheidene inkomsten van eiser toepasselijk zijn, zich terecht gegrond heeft op
de inlichtingen die ze bezat, voornamelijk op de bij het administratief dossier
gevoegde documenten van de werkgevers
van eiser, en verder dat eiser tevergeefs
deze indeling van zijn inkomsten probeert te wijzigen aan de hand van nieuwe,
voor de eerste keer aan het hof van beroep overgelegde stukken, tegen het neerleggen waarvan verweerder zich verzet
heeft en die derhalve uit de debatten
moeten geweerd worden ;
Dat het arrest er bovendien op wijst,
inzonderheid in de zaken nr 20.772 en
nr 21.373, dat eiser slechts op 16 november 1956 de eed van bedrijfsrevisor afgelegd heeft zodat hij zich niet op die hoedanigheid kan beroepen voor het dienstjaar 1955 en het bewijs niet levert dat
hij in die hoedanigheid reeds baten zou
verkregen hebben in de loop van het
jaar 1956;
Overwegende dat het arrest, op grand
van die vaststellingen, wettelijk beslist
heeft dat de administratie het stelsel,

vermeld in artikel 25, § 1, 2°, b, van de.
gecoordineerde wetten betre:ffende de
inkomstenbelastingen op de bedoelde
inkomsten mocht toepassen ;
Dat dit onderdeel van het middel niet
kan worden aangenomen ;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat eiser in zijn conclusie
betre:ffende zijn fiscaal beroep, waarop
de zaak nr 19.870 betrekking heeft, deed
gelden dat de directeur in zijn beslissing
onder de baten die eiser als honorarium
voor het dienstjaar 1953 verkregen heeft
ten onrechte een bedrag van 10.000 frank
opgenomen had voortkomende van de
vennootschap « Lainiere de Sclessin ))'
omdat dit bedrag aan eiser vreemd was,
aangezien het op 13 mei 1952 aan de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid << Expertises Chauveheid
Armand'' betaald werd en door die vennootschap onder de ontvangsten aangegeven werd in haar balans van 28 februari 1953 en deze 10.000 frank dus
moesten afgetrokken worden van eisers
belastbaar bedrag;
Overwegende dat het arrest dit verweer niet heeft beantwoord en aldus het
in het middel vermelde artikel 97 van de
Grondwet heeft geschonden;
Dat dit onderdeel van het middel gegrond is;
Over het tweede middel, afgeleid,
ee1·ste onderdeel, uit de schending van
artikel 26 van de gecoordineerde wetten
betre:ffende de inkomstenbelastingen,
doo1·dat het arrest, in de zaak nr 20.772,
aanvaardt dat de administratie een bedrag van 11.260 frank, dat voortkomt
van de belastingen die eiser gedurende
het jaar 1954 aan de bron heeft ingehouden op de aan zijn medewerkers uitbetaalde bezoldigingen, in de belastbare
grondslag over het dienstjaar 1955 opneemt in plaats van het als bedrijfslast
af te trekken, op grond dat deze inhoudingen in werkelijkheid eerst in 1955 zijn
betaald, dat zij een bedrijfslast zijn van
het jaar van de stortingen, daar eiser
geen regehnatige boekhouding voert en
het door hem op de terechtzitting overgelegde dagboek als nieuw stuk uit ~e
debatten moet worden geweerd, verm1ts
het gedurende de administratieve fase
niet aan de :fiscus is vertoond, te1·w~jl dit
document een regelmatig in de fiscale
boekhouding van eiser ingeschreven vaststaande en opeisbare schuld op 31 december 1954 betreft, die een bedrijfslast
is bedoeld bij het 3° van § 2 van arti-
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kel 26 van voormelde gecoordineerde
wetten; dat het, volgens genoemd artikel 26, volstaat dat dergelijke last regelmatig in de boekhouding wordt ingeschreven en dat voor een belastingplichtige die een vrij beroep uitoefent de enige
geldige boekhouding het wettelijk dagboek is dat door de controleur der belastingen is genmnmerd en gekanttekend ;
tweede oncle1'deel, uit de schending van
artikel 97 van de Grondwet, cloo1•clat het
tegenstrijdig is vanwege het hof van
beroep te stellen dat de boekhouding
van eiser niet regelmatig is, te1·wijl het
verklaart ds,t de directeur der belastingen
ze niet heeft gezien en het zelf deze boekhouding als een nieuw stuk beschouwt
zodat het deze niet in aanmerking heeft
kunnen nemen :
W at het tweede onderdeel betreft
Overwegende dat, daar waar het arrest
verklaart dat eiser geen regehnatige
boekhouding voert, het eraan toevoegt
tussen haakjes cc zie beslissing bl. 6, A ,,
hierdoor bedoelende de passus waar de
directeur der belastingen die kwestie
van de bedrijfslasten precies onderzoekt
en vaststelt cc dat verzoeker in het onderhavig geval geen boek,houding voert ,,
wat insluit dat eiser geen enkele boekhoudingsschriftum· aan de d:iJ:ectem· overgelegd heeft betreffende de bedoelde
lasten;
Dat die vermelding van het arrest dus
betekent dat eiser geen enlmle soort van
hoek houdt;
Dat wanneer het daarna beslist dat
cc het dagboek, door verzoeker op de
terechtzitting overgelegd tot staving van
zijn middel, als nieuw stuk: uit de debatten moet worden geweerd, daar dit docmnent aan de administratie gedurende
de administratieve fase niet is vertoond ,,,
aan het arrest geen tegenstrijdigheid kan
worden verweten ;
Dat dit onderdeel van het middel feitelijke grondslag mist ;
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 26, § 1, lid 2,
van de op 15 januari 1948 gecoordineerde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen bepaalt dat beschouwd worden
als uitgaven en lasten gedaan gedm·ende
de belastbare tijd de bedrijfsuitgaven
en lasten, die ged·mende die periode
betaald zijn geweest of het karakter van
vaststaande en zekere schulden of verliezen hebben verkregen en als zodanig
geboekt zijn geweest;

Overwegende dat volgens het arrest
de door eiser aan de bron ingehouden
bedragen op de bezoldigingen van zijn
aangestelden gedurende het jaar 1954
eerst in 1955 betaald zijn ;
Dat het hof van beroep, vermits het
door eiser op de terechtzitting tot staving
van zijn reclamatie overgelegde dagboek
als nieuw stuk uit, de debatten werd geweerd, wettelijk heeft beslist dat de bedoelde lasten niet moesten beschouwd
worden als lasten van de belastbare tijd;
Dat dit onderdeel van het middel naar
recht faalt ;
Over h~t derde middel, afgeleid, in de
zaak nr 21.019 (dienstjaar 1956), uit de
schending van artikel 9 van de wet van
6 september 1895 zoals het overgen01nen
is bij artikel 1 van de wet van 24 juli
1953, clooTdat het hof van beroep de op
31 december 1955 opgen:.makte balans
van de personenvennootschap ITlet beperkte aansprakelijkheid cc Kempische
W etsand '' als nieuw stuk heeft beschouwd, te1·wijl de administratie der
directe belastingen er volkon1.en van op
de hoogte was, vermits deze vennootschap genoemde balans en de winst- en
verliesrekening aan de bedoelde administratie had afgegeven tot staving van
haar fiscale aangifte over het dienstjaar
1956, en een stuk dat de aard van de
reclamatie niet wijzigt of verandert niet
nieuw is, en te1'wijl dienaangaa.nde bij
het hof van beroep geen ander verzoek
is ingediend dan het verzoek dat voor
de directeur der belastingen was gebracht :
Overwegende dat eiser, indien hij de
balans en de winst- en verliesrekening
van de vennootschap cc KeTnpische Wetsand '' tot staving van zijn beroep wilde
aanvoeren, deze nieuwe stukken Tnoest
overleggen binnen de bij het voorm.eld
artikel 9 bepaalde termijn, zelfs wanneer
bij het vertonen van deze stukken het
wijzigen van de natuur of van de uitgebreidheid van de reclamatie niet beoogd werd, aangezien de administratie
niet verplicht is, om de fiscale toestand
van een belastingplichtige te onderzoeken, in andere dossiers elementen op te
zoeken betreffende die toestand ;
Overwegende dat nit het arrest niet
blijkt en dat niet aangevoerd is dat de
docu1nenten, welke eiser na verstrijking
van de wettelijke termijn aan het hof
van beroep heeft willen overleggen, bestemd waren om op nieuwe, door verweerder in conclusie voorgedragen n1.iddelen of argtm1.enten te antwoorden;
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Dat het middel niet kan worden aangenmnen;
Over het vierde middel, afgeleid, in
de zaken nrs 20.772, 21.019, 21.373 en
21.888, uit de schending van artikel 26
van de gecoordineerde wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, inzonderheid
zoals § 2, 1°, ervan gewijzigd is bij artikel 7, 2°, van de wet van 8 maart 1951,
doonlat het arrest de huurwaarde van de
door eiser gebruikte bm·eaus niet als
beclrijfslast heeft aangenomen in zover
ze toekwmn aan de echtgenote van eiser,
die met hem is getrouwd onder het stelsel
van scheiding van goederen en medeeigenares is van het gebouw waarin eiser ziJn
hlll'eaus heeft gevestigd, op grand dat
eiser aan de inspectecu' zou hebben verklaard clat hij geen huur betaalde, terwijl,
ee?'ste onclenleel, het hof van beroep de
bij conclusie geformuleerde betwisting
van · cleze verklaring niet heeft beantwoord wanneer het preciseert dat hij
aan zijn echtgenote geen kwitantie vroeg
voor de hmu·gelden die hij haar betaalde ;
tweecle oncle7·cleel, het niet denkbaar zou
zijn dat tussen echtelieden die een volmaakt gezin vormen kwitanties voor
hmu·gelden kmmen worden geeist en het
vanzelf spreekt dat eiser aan zijn echtgenote (met vier kinderen en een bepaalde levenswijze), al was het slechts
voor de huishoudelijke kosten, bedragen
heeft overhandigd die veel boger zijn
dan het bedrag van 2.750 frank per
maand, vvaarvan de aftrekking wordt
gevraagd, en de echtgenote van eiser
geen enkele reden heeft om afstand te
doen van haar hum·gelden en, zelfs wanneer ze deze niet zou innen, het dan zou
gaan om een gift die hem door zijn echtgenote wordt gedaan en waarop geen
enkele belasting zou verschuldigd zijn ;
in dergelijke omstandigheden de enige
vraag is of de teruggevorderde bedragen
normale huurwaarden zijn volgens de
bij artikel 7, 2°, van de wet van 8 maart
1951 bepaalde grondslagen, waaruit volgt
dat het hof van beroep door de normale
hucU'waarde van de bedrijfslokalen van
eiser te verwerpen, de voormelde wetsbepalingen heeft geschonden :
\Vat het eerste onderdeel betreft
Overwegende dat dit onderdeel van
het middel niet ontvankelijk is daar het
artikel 97 van de Grondwet niet aanduidt;
W at het tweede onderdeel betreft
Overwegende dat, mn aan eiser de

aftrekking te weigeren van de hmll'waarde van de goederen die hij wegens
zijn bedrijf gebruill::t, het arrest in de
zaak nr 20.772 (dienstjaar 1955) hierop
steunt dat eiser « zelf aan de inspecteur
verklaarde dat hij geen huur aan zijn
vrouw betaalde " ;
Dat het arrest, in de zaak nr 21.019
(dienstjaar 1956), het verwerpen van eisers vordering hierop steunt dat hij
<< evenmin als voor het vorige dienstj aar
bewijst dat hij aan zijn echtgenote, van
goederen gescheiden, werkelijk een huur
betaalde voor de bedrijfslokalen " ;
Dat het arrest, in de zaak nr 21.888
(dienstjaar 1958), om dezelfde bewering
te verwerpen, hierop stemlt dat eiser
« aan de inspecteur verklaarde dat hij
geen huur aan zijn echtgenote betaalde "
en « dat de kwitanties tussen echtgenoten
afgegeven in het belang van de zaak derhalve geen bewijskracht hebben ";
Overwegende dat de geschillen die het
middel in deze zaken heeft doen ontstaan
feitelijke beoordelingen zouden noodzakelijk maken, welke buiten de bevoegdheden van het Hof vallen ;
Overwegende dat het arrest, op grand
van zijn vaststellingen en overwegingen,
de beweringen van eiser voor de dienstjaren 1955, 1956 en 1958 wettelijk heeft
kumlen verwerpen ;
Overwegende dat het middel, in zover
het de beslissing van het arrest in de
zaak nr 21.373 (dienstjaar 1957) betreft,
vreemd is aan de motivering van de bedoelde beslissing, welke het verwerpen
rechtvaardigt van eisers vordering betreffende de aftrekking van hum·gelden
als bedrijfslasten wanneer ze verklaart
dat deze cis het voorwerp niet is geweest
van een reclamatie bij de directecll' der
belastingen noch door deze laatste ambtshalve onderzocht is zodat die eis nieuw
en niet ontvankelijk is ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het vijfde middel, afgeleid, in de
zaken nrs 21.373 (dienstjaar 1957) en
21.888 (dienstjaar 1958), uit de schending
van artikel 44, § 1, 5°, van de gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, doo1·clat het arrest heeft beslist dat de jaarlijkse door eiser aan zijn
schoonouders uitgekeerde onderhoudsrente van 60.000 frank niet van zijn
globaal inkomen mocht worden afgetrokken, terwijl, ee1·ste oncle?·deel, de verkrijgers deze rente in hem aangifte in de
inkomstenbelastingen hebben vermeld;
deze aangifte het voldoende bewijskrach-
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tig document is waarvan sprake in voormelde wetsbepaling; eiser, buiten dit
bewijs, een door de verkrijgster ondertekend getuigscbrift van 18 juli 1961
heeft overgelegd dat aileen maar de toestand bevestigt die reeds voortvloeide
uit de aangifte in de directe belastingen
van eiser en uit die van zijn schoonouders; tweecle onclercleel, het arrest aldus
de bewijskracht heeft miskend van deze
overeenstemmende verklaringen die het
bij bovenvermeld artikel 44, § 1, 5°,
vereiste bewijs opleveren :
W at het tweede onderdeel betreft
Overwegende dat het middel, dat gegrond is op de miskenning vari de bewijskracht van de fiscale aangiften van eiser
en van zijn schoonouders, niet ontvankelijk is daar de aangeduide wetsbepalingen vreemd zijn aan die grief;
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, wat de inkomsten
van het dienstjaar 1957 betreft, de directeur der belastingen, rechtdoende op de
vordering van eiser hierop gegrond dat
de onderhoudsrente die hij aan zijn
schoonouders uitkeerde ten laste van
deze laatsten was aangeslagen, hoewel ze
niet aanvaard is geweest als een van zijn
globaal inkomen af te treldwn last, bij
beslissing van 9 augustus 1960 aan de
schoonouders de behoorlijke ontlasting
verleend heeft, en erbij gevoegd heeft
dat de voor hem door eiser geformuleerde grief derhalve geen reden van bestaan 1neer had ;
Dat het beroep van eiser tegen die
beslissing van de directeur der belastingen
aan het hof van beroep de betwisting
niet overgelegd heeft wellw in zijn reclamatie betrekking had op het niet-aftrekken van bedoelde onderhoudsrente; dat
eiser over dit onderwerp trouwens geen
conclusie genomen heeft voor het hof
van beroep ;
Dat het bedoelde hof over dit geschil
niet heeft recht gedaan en dat het middel
in dat opzicht niet ontvankelijk is bij
gemis van voorwerp ;
Overwegende dat betreffende het
dienstjaar 1958 (zaak nr 21.888) het hof
van beroep vaststelt dat eiser het bewijs
niet levert van de aangevoerde starting
en dat het a poste1·io1'i op 18 juli 1961
vertoonde attest geen voldoende bewijskrachtig document naar het vereiste van
artikel 44, § 1, 5°, van de gecoi.irdineerde
wetten is;
Dat het hof van beroep, op grond van
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deze vaststellingen, heeft ktmnen beslissen, zonder die wetsbepaling te schenden,
dat de administratie de gevorderde aftrekking terecht heeft verworpen ;
Dat het middel in dat opzicht niet kan
worden aangenmnen ;
Over het zesde middel, afgeleid, ee1·ste
onclm·cleel, uit de schending van artikel 26
van de gecoi.irdineerde wetten betreffende
de inkom.stenbelastingen, cloo?·clctt de werkelijke bedrijfslasten niet van de inkomsten werden afgetrokken, teTwijl het
bedrag van deze lasten in de reclamaties
werd betwist en de directeur der belastingen in zijn beslissingen dit punt heeft
beantwoord, zodat het hier dus geen
nieuwe eisen betreft en eiser derha.lve
de genoernde lasten zou mogen bewijzen
hetzij door rniddel van de docmnenten
die de gegevens bevestigen welke reeds
in de aangiften zijn vermeld, zoals de aan
Gilissen en aan Baguet betaalde interest
die reeds was verrneld onder de aftrekkingen in de aanvullende personele belasting,
hetzij door gewichtige, bepaalde en n1et
elkaar overeensten:nnende ver1noedens,
wanneer het uitgaven betreft die in de
praktijk geen aanleiding geven tot afgifte van docmnenten, wat het geval is
voor de reiskosten (treinen, trams, taxi's,
aankoop van benzine en olie, kosten
onderweg, verwarming en verlichting van
de bureaus, kosten voor de receptie van
de klanten, briefwisseling, enz.), zodat
het bewijs dat eiser heeft geleverd door
de opgave van het aantal afgelegde kilometers, alsook de belangrijkheid van het
ontvangen ereloon voor de klanten uit
de provincie geen indiening van nieuwe
verzoeken is, en te1·w~jl het hof van beroep, dat tot taak heeft het hmn wettelijk
voorgelegde geschil in eerste en laatste
aanleg te vonnissen, ambtshalve nieuwe
middelen en argmnenten mag opwerpen
binnen de perken van het geschil dat bij
het hof aanhangig is gemaakt en zelf in
feite en in rechte de belastingschuld van
de belastingplichtige moet beoordelen,
zonder gehouden te zijn door overwegingen in rechte of in feite waarop de aanslagen en de beslissing van de directeur cler
belastingen zijn gegrond ; tweecle onclercleel, uit de schencling van artikel 97 van
de Grondwet, cloonlat het hof van beroep
stukken die aileen maar de beweringen
van eiser bevestigen als nieuw beschouwt
en beslist " clat de beweringen van verzoeker berusten op eenvouclige verklaringen of schattingen die niet door bewijskrachtige documenten zijn gestaafd ,,
te1·wijl het in de praktijk om uitgaven
gaat die geen aanleiding geven tot afgifte
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van docurnenten, zodat het hof van beroep zijn beslissing niet wettelijk met
redenen heeft omkleed :
Overwegende dat het middel het Hof
niet toelaat onder de zaken waarin het
arrest uitspraak heeft gedaan de beschikkingen ervan te bepalen die worden bestreden;
Dat het wegens onduidelijkheid niet
ontvankelijk is ;

II. Wat de voorziening van de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de
Minister van financien, betreft :
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grondwet, 1319 tot 1322 van het Burgerlijk
etboek, ao01·dat het bestreden arrest,
om te beslissen dat de administratis tevergeefs beweert dat de door verweerder
voorgelegde alden schijnakten zijn, een
arrest van 26 februari 1963 van hetzelfde
hof van beroep te Brussel aanhaalt waarbij slechts aangevoerd wordt dat de maatschappelijke geschriften de leningen van
de personenvem1.ootschap 1net beperkte
aansprakelijkheid aan de drie vennoten
vaststellen en << dat niet betwist wordt
dat het in huur gegeven materieel (door
verweerder aan de personenvennootschap
met beperkte aansprakelijkheid waarvan
hij een werkende vennoot is) door de
vennoten aangekocht is ,, en cloordat
bovendien het toekennen aan de vennoot
van afschrijving op het materieel waarvan
hij geen eigenaar zou zijn volgens de
stelling van de administratis, ondenkbaar is, terwijl deze beslissing niet logisch
kan afgeleid worden uit de eerste twee
aangevoerde gegevens zonder de motieven van de directoriale beslissingen en
de conclusie van eiser te miskennen,
waarover het arrest moest rechtdoen en
die een reeks feiten uitdrukkelijk lieten
gelden waaruit het dubbelzinnig karakter
van de verrichtingen bleek om te beweren
dat Chauveheid zich fictief een deel van
medeeigendomsrecht op het materieel had
toegekend en dat kortmn de overeenkomsten door veinzing aangetast waren,
dit wil zeggen dat listen gebruikt werden
om onder een juridische schijn het feit
te verbergen dat de werkelijke eigenaar
van het materieel de vennootschap zelf
was ; te1·wijl het arrest van de beslissingen
van de directeur der belastin~en en van
de conclusie van eiser aldus een interpretatie gegeven heeft die onverenigbaar
is met hun bewoordingen en hun bewijskracht miskend heeft ; en teTwijl het feit
dat bij de vaststelling van het bedrag
waarop de vennoot belastingen verschul-
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digd is rekening werd gehouden met een
afschrijving slechts een welwillendheid
of een vergissing is waaruit geen argument mag worden afgeleid :
Overwegende dat het arrest vaststelt
a) dat in de loop van het jaar 1952 verweerder en de heren Scholart en Limere,
vennoten van de personenvennootschap
met beperkte aansprakelijkheid << Entreprises Generales B.S.L. ,, in onverdeeldheid voor 2.766.916 frank materieel aangekocht hebben dat ze aan de bedoelde
vem1.ootschap in hum· hebben gegeven
volgens overeenkomst van 1 oktober
1952; b) dat diezelfde vennoten in de
loop van het jaar 1953 in onverdeeldheid
voor 4.183.354 frank materieel gekocht
hebben, dat ze eveneens aan dezelfde
vennootschap in huur hebben gegeven
volgens overeenkomst van 30 november
1953; c) dat de directeur der belastingen
overwogen heeft dat deze overeenkomsten schijnovereenkomsten waren en dat
de voormelde vennootschap als eigenares
van het materieel moest beschouwd worden, zodat de zogezegde huurgelden door
de vennootschap aan haar drie vennoten
betaald, winsten uitmaken waarop ze de
bedrijfsbelasting moeten betalen, met
aftrek van een afschrijving van 15 t. h.;
Overwegende dat het bestreden arrest
rechtdoet op de beroepen die door verweerder ingesteld werden tegen de in
die zin genomen directoriale beslissingen;
Overwegende enerzijds dat, in de mate
waarin het middel het arrest verwijt de
door bedoelde beslissingen bewezen geachte redenen uiet in aanmerking te
hebben genomen om te beslissen dat
de hulu·overeenkomsten door veinzing
aangetast waren, het middel naar recht
faalt;
Dat de beroepen inderdaad niet de
directoriale beslissing~Jn maar wel de geschillen zelf aan het hof van beroep onderworpen hebben; dat het arrest derhalve
slechts op de voor het hof van beroep
genomen conclusie moest antwoorden ;
Overwegende anderzijds dat eiser in
zijn conclusie betreffende de eerste huurovereenkomst (zaak nr 19.870) er eerst
op gewezen heeft << dat volgens verzoekers
bewering een bedrag van 102.370 frank,
dat opgenomen werd in zijn bedrijfsinkomsten van het dienstjaar 1953, het
inkomen vertegenwoordigt van een huur
van materieel, waarop slechts de Inobilienbelasting gei:nd wordt, omdat het
een afzonderlijke en private verrichting
is, en zich dan ertoe beperkte te verklaren
<< dat de administratis in de loop van haar
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onderzoek heeft lnumen vaststellen dat
de aankoop van het materieel en de feitelijke omstandigheden van de zogezegde
huur onder meer doen blijken dat het
in werkelijkheid om een geveinsde verrichting gaat met het doel de eruit
voortvloeiende inkomsten aan het belastingstelsel van de bedrijfswinsten te onttrekken, aangezien dit voor de belastingplichtige minder voordelig uitvalt
dan het toepassen van de mobilienbelasting ";
Dat, betreffende de tweede huurovereenkomst (zaak nr 20. 772), eiser er eerst
op gewezen heeft « dat opgemerkt moet
worden, wat het aan de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"Entreprises Generales B.S.L. " in huur
gegeven 1naterieel betreft, dat een zaakvoerder van personenvennootschap n1.et
beperkte aanspra.kelijkheid op de bedragen die hij van de vennootschap als inkomen van een materieelverhuring ontvangt
de bedrijfsbelasting verschuldigd is, wanneer bewezen is dat de overeenkomst
waarin de bedoelde huur bepaald wordt
fictief is wat de personen en het voorwerp betreft ; dat het materieel in werkelijkheid in het bedrijf ge'investeerd is »,
en dan deed gelden « dat de goederen
uitsluitend gekocht zijn om in hum· gegeven te worden aan de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid die
het geld tegen een rentevoet \an 2 t. h.
voorgeschoten had, en die ook aile lasten
waaronder de belastingen, op zich nam ;
dat deze verrichtingen tot doel hebben
de onder de vennoten te verdelen winst
aan de bedrijfsbelasting tegen een progressieve percentage van 27,5 t. h. tot
35 t. h. te onttrekken, om ze aan de
mobilienbelasting tegen een percentage
van 18 t. h. te onderwerpen; dat de bedoelde hmn·gelden moeten beschouwd
worden als winsten welke de vennootschap onder haar vennoten verdeelt ;
Overwegende dat het arrest beslist
« dat ondanks de overwegingen van de
Staat in zijn nota, tot staving van zijn
conclusie, de administratie niet bewijst
dat de partijen de rechtsgevolgen nit de
voormelde overeenkomsten getrokken
hebben ";
Dat het arrest verder verklaart dat
verweerder « tot staving van zijn middel
een afschrift voorlegt van het cassatiearrest van 8 oktober 1960 » (lees : 20 september 1960) (1) '' inzake Limere en een

(1) B1tll. en PAsiC., 1961, I, 76.

afschrift van het arrest van het hof van
verwijzing te Brussel van 26 februari
1963; ... dat blijkt uit de voormelde
arresten inzake Lilnere, een van de
drie vennoten, die in dezelfde hoedanigheid als de verzoeker deelge11.0men heeft
in de voormelde overeenkomsten, dat
de opbrengst van de huur van het in
onverdeeldheid door Limere, Scholart en
verzoeker Chauveheid aangekochte materieel niet meer het karakter heeft van
een bedrijfsinkomen van de verhuurder, zelfs indien deze het materieel verworven had door middel van geld geleend
door de vennootschap, maar een in de
mobilienbelasting belastbaar inkomen
uitmaakte ; dat het voormelde arrest van
26 februari 1963 erop wijst dat de administratie tevergeefs beweert dat het om
schijnakten gaat; dat de geschriften van
de vmmootschap de leningen van de
personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid " Entreprises Generales
B.S.L. » aan de drie vennoten inderdaad
vaststellen en dat niet betwist wordt dat
het in hm.IT gegeven materieel door de
vennoten is aangekocht >> ;
Dat het erbij voegt « dat bovendien,
volgens de stelling van de administratie
die de opbrengst van de huur als een
winst voor de vem1.oot beschouwt, het
toekennen aan de vennoot van afschrijvingen op materieel waarvan hij geen
eigenaar zou zijn ondenkbaar is ; dat de
administratie anderzijds niet beweert dat
de huur ongewoon hoog was, wat een
voordeel in natura had kunnen zijn voor
de ve11n00t >> ;
Dat het besluit « dat, nu het aankopen
en het in hum· geven van het materieel
j1.rridische werkelijkheden zijn, de directeur verzuilnd heeft er de fiscale gevolgen
uit af te leiden >> ;
Overwegende dat het arrest zodoende
antwoordt op de conclusie van eiser ;
Dat het middel in dat opzicht feitelijke
grondslag mist ;
Overwegende tenslotte dat het arrest,
dat de feiten van de zaak anders beoordeeld heeft dan de beslissingen van de
directeur der belastingen en de conclusie
van eiser zonder de inhoud van deze akten te miskennen, hun bewijskracht daarom niet geschonden heeft ;
Dat het middel in dat opzicht niet kan
worden aangenomen ;
Om die redenen, voegt de onder de
nrs F-133-F en F-134-F ingeschreven zaken samen ; verwerpt de voorziening van
de Belgische Staat en veroordeelt hem in
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de kosten ervan; op de voorziening van
Leon Chauveheid, vernietigt het bestreden arrest, doch slechts inzover het, in
de zaak nr 19.870, het bedrag van
10.000 frank dat betrekking had op de
vennootschap << Lainiere de Sclessin » in
de inkomsten van eiser opneem.t ; verwerpt ze voor het overige ; beveelt dat
van het thans gewezen arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt eiser en verweerder respectievelijk in de negen tienden en een tiende
van de kosten; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van beroep te Luik.
30 mei 1967. - 2 8 kamer. - Voo1'zitter, H. van Beirs, voorzitter. - Verslaggever, H. Moriame. - Gelijkluidencle
conclusie, H. Depelchin, advocaat-generaal. - Pleite1·, H. Van Leynseele.

1 8 KAMER.- 1 juni 1967.
BEWIJS. - BURGERLIJKE ZAKEN.
INOIDENTEEL BEROEP. - APPELLANT
DIE BEvVEERT DAT EEN DEEL VAN ZIJN
EIS DOOR DE EERSTE REOHTER TEN
ONREOHTE IS AFGEWEZEN. - APPEL·
LANT OP WIE DE BEWIJSLAST VAN DE
GEGRONDHEID VAN DIT DEEL VAN DE
EIS RUST.

Op cle eisencle partij van wie een van cle
ei1wn is afgewezen 'en clie, ozJ het hoge1·
beroep van cle ve1·we1·ende pcwtij ten aanzien van cle ancle1•e eisen, een incidenteel
be1•oep lweft ingesteld, 1'Ust de bewijslast
van het feit waarop cle clo01· cle ee1•ste
1·echter afgewezen eis is gegrond (~).
(Burgeri. Wetb., art. 1315.)
(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « O.O.P. EPURATION ET OONDITIONNEJ\'i:ENT DES
EAUX », T. PLENGER.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 1 decerrtber 1965 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;

(1) Raadpl. cass., 8 oktober 1964 (Bttll.
en PAsiO., 1965, I, 130),

Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 1315 van het Burgerlijk W etboek en 97 van de Grandwet, cloo1·clat het bestreden arrest beslist
dat verweerder recht heeft op een bezoldiging voor zijn activiteiten in het buitenland en in Kongo en de bedoelde activiteiten onderwerpt aan _de beoordeling
van de scheidsrechter-verslaggever, op
grond dat eiseres « geenszins bewijst
dat de gedaagde in hoger beroep (thans
verweerder) voor zijn tussenkomst in de
in Kongo en Frankrijk afgesloten zaken
niet moest bezoldigd worden; dat hiervoor dus een bezoldiging verschuldigd
is », tenoijl verweerder bij zijn incidentee1 hoger beroep vorderde dat zijn
recht op een bezoldiging voor zijn activiteiten in Franluijk en in Kongo zou worden erkend, derwijze dat dit recht door
hem moest worden bewezen, en niet
eiseres, verweerster op gezegd hoger beroep, moest bewijzen dat de bedoelde
prestaties onbezoldigd waren, zodat het
arrest aan eiseres de last opgelegd heeft
van een bewijs dat zij niet moest leveren
en het aldus de in het middel vermelde
wetsbepalingen geschonden heeft :
Overwegende dat het arrest, 011.1 te
beslissen dat aan verweerder een bezoldiging verschuldigd is voor de zaken die
door zijn bemiddeling in Kongo en in
Frankrijk werden afgesloten, uitsluitend
hierop steunt dat eiseres niet bewijst dat
de genoemde tussenkomst onbezoldigd
moest zijn;
Overwegende dat verweerder, eiser
v66r de rechter in feitelijke aanleg, de
gegrondheid van zijn rechtsvordering,
dat wil zeggen het bezoldigd lmrakter
van zijn tussenkomst, moest bewijzen;
Dat door deze vordering in principe
gegrond te verklaren omdat eiseres, verwerende partij v66r de rechter in feitelijke aanleg, niet bewees dat het door
verweerder aangevoerde feit onjuist was,
het arrest artikel 1315 van het Burgerlijk W etboek heeft geschonden ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zover dit het recht van verweerder op een bezoldiging voor zijn
activiteiten in het buitenland en in
Frankrijk erkent en het de bedoelde
activiteiten onderwerpt aan de beoordeling van de scheidsrechter-verslaggever ; beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerder in de kosten; ver-
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wijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van beroep te Luik.

Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 1315, 1541, 1348,
1349, 1353 van het Burgerlijk Wetboek,
252 van het W etboek van burgerlijke
rechtsvordering en 97 van de Grondwet,
doonlctt, om eiser te veroordelen tot betaling van schadevergoeding aan verweerster krachtens een beding waarbij eiser
het verbod wordt opgelegd om na het
eindigen van zijn bediendencontract in
dienst te treden van een concurrerende
onderneming, en na eraan her.i:tmerd te

hebben " dat eiser in hager beroep doet
gelden ... dat genoemd beding niet toepasselijk is, daar het niet noodzakelijk
blijkt voor de verdediging van de rechtmatige belangen van « !'Innovation >> ;
dat zij dienaangaande beweert dat dit
beding een dwangmiddel is om hem te
verplichten in dienst te blijven van cc !'Innovation " en om hem te beletten elders
op eerlijke wijze zijn kost te verdienen,
aangezien cc !'Innovation >> de methodes
en teclmieken van beheer die haar eigen
zijn niet hoeft te beschermen ,, de bestreden sententie dit verweer verwerpt op
grand << dat het niet betwist wordt dat
<< !'Innovation >> aan haar kaderleden een
volledige intellectnele vorming verschaft ;
dat zij steeds op de hoogte worden gehonden van de meest recente ontdekkingen, dat zij daartoe een beroep doet op de
medewerking van professoren van universiteiten en hogescholen, zelfs nit het
buitenland, van personaliteiten nit aile
kringen, dat zij studiedagen organiseert,
die nitslnitend zijn voorbehonden aan
haar hoge bedienden, seminaries, enz. ,,
te1·wijl : I 0 de rechter zijn overtniging
moet vormen aan de hand van de wettelijke bewijzen die de partijen voor hem
aanvoeren en zijn besliss.i:t1g niet kan
gronden op de persoonlijke kennis die
hij heeft van een feit, onder meer door
algemene bekendheid (schending van de
artikelen 1315, 1349 en 1353 van het
Burgerlijk Wetboek), het bewijs door
eigenlijke algemene bekendheid, dat een
bijzondere modaliteit van het getnigenbewijs is, slechts uitzonderlijk door de
wet wordt toegelaten en de sententie
overigens niet vaststelt, althans niet
zonder dnbbelzinnigheid, dat verweerster
zich op de algemene bekendheid heeft
beroepen, hetgeen ze tronwens niet
zon hebben knnnen doen (schending van
dezelfde bepalingen en van de artikelen 1341, 1348 van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet); 2° de
ontstentenis van betwisting van een feit
geen vermoeden van jnistheid van dit
feit kan zijn, behondens omstandigheden
die eigen zijn aan de zaak en die de sententie, bniten de algemene bekendheid
waarnaar de werkrechtersraad onwettelijk verwijst, niet vermeldt (schending
van de artikelen 1315, 1349, 1353 van
het Burgerlijk Wetboek en 252 van het

(1) Cass., 5 mei 1966 (Bull. en PAsrc.,
1966, I, 1128).
Het openbaar ministerie had geoordeeld
dat de rechter zijn beslissing had gegrond

op feitelijke gegevens waarvan hij buiten de
terechtzitting kennis had gekregen (Burg.
Wetb., art. 1315). Cass., 12 maart 1965 (Bttll,
en PAsiC., 1965, I, 724).

I j1.mi 1967. - 1e kamer. Voorzitter, H. Valentin, raadsheer waarnemend
voorzitter.- Ve1·slaggever, H. Busin.Gelijkhtidende conclttsie, H. Charles, advocaat-generaal. - Pleite1·, H. Van Ryn.

18 KAMER.- 1 juni 1967,
CASSATIEMIDDELEN. BURGERLIJKE ZAKEN. MIDDEL ENKEL GERIOHT TEGEN BEPAALDE REDENEN VAN
DE BESLISSING. BESCHIKKEND C+EDEELTE WETTELIJK DOOR EEN ANDERE
REDEN GERECHTVAARDIGD. NIET
ONTVANKELIJK MIDDEL.

Is niet ontvankelijk, wegens het ontbreken van belang, het middel dat enkel ge1'icht is tegen bepaalde 1'edenen; van de
bestreden beslissing, terwijl het beschikkend gedeelte door een ande1·e reden wettelijk is ge1·echtvaanligd (I).
(MAILLEUX, T. NAAl\fLOZE VENNOOTSCHAP
« LES GRANDS MAGASINS L'INNOVATION ll,)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op de bestreden
sententie, op 7 oktober I965 gewezen
door de Werkrechtersraad van beroep te
Brussel, kamer voor bedienden ;

