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het beroepen vonnis betreffende de betwisting aangaande de vitrines, het beschikkend gedeelte van het arrest van
5 oktober 1966 dat aan de partijen beveelt te pleiten en over de grand van de
zaak te concluderen wettelijk gerechtvaardigd blijft, daar door de devolutieve
kracht van het beroep het geheel van
het geschil bij het hof aanhangig was
gemaakt;
Dat geen onderdeel van het middel
kan worden aangenomen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
30 mei 1968. - 18 kamer. - Voorzitte?', H. Bayot, eerste voorzitter. Ve1·slaggeve1', H. Valentin. - Gelijkluidende conclusie, H. Delange, advocaatgeneraal.
Pleite1·s, HH. Van Ryn en
Bayart.

1e KAMER. -

31 mei 1968,

1° CASSATIE. - REORTSPLEGING.
BURGERLIJKE ZAKEN.- VOORZIENINGEN DOOR VERSORILLENDE PARTIJEN
TEGEN DEZELFDE BESLISSING INGESTELD.- SAMENVOEGING.
2° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN
NUTTE.- REORTSPLEGING BIJ ROOGDRINGENDE OMSTANDIGREDEN. - BESLUITWET VAN 3 FEBRUARI 1947. VERGOEDING. - WAARDE VAN RET
ONROEREND GOED OP DE DAG VAN RET
VONNIS DAT VOORLOPIG DE VERGOEDING BEPAALT.
1° W anneer VM'schillende pm·tijen zich
tegen dezeljde beslissing in cassatie
voo1·zien, mogen cle voorzieningen samengevoegd worden (1). (Besluit van
15 maart 1815, art. 2.)
2° De ve1·goeding verschuldigd wegens de
onteigening van een on1·oe1·end goed valgens de rechtspleging bij hoogd1·ingende
omstandigheden, ingevoe1·d bi.f de beslttitwet van 3 febTuari 194.7, is de
waaTde van het goed op de dag van het
vonnis dat vooTlopig de ve1·goeding bepaalt (2).
(1) Cass., 12 oktober 1967, supm, biz. 210.
(2) Cass., 17 november 1967, supra,
biz. 389 ; verg. cass., 23 februari 1968, supra,
biz. 837.

(NAESSENS EN OONSORTEN, OONSORTEN
D'URSEL EN PEERS DE NIEUWBURGH,
T. GEMEENTE OOSTKAMP.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 23 juni 1966 door het Hof van
beroep te Gent gewezen ;
Overwegende dat de onder de nummers 427, 428 en 429 op de algemene
rol ingeschreven voorzieningen tegen hetzelfde arrest ingesteld zijn ; dat bij toepassing van artikel 2 van het besluit
van de Soevereine Vorst van 15 maart
1815 houdende organiek reglement van
de rechtsplegii1g in cassatie, er aanleiding
is om ze samen te voegen ;
Over de middelen afgeleid :
1° in de zaak nr 427, uit de schending
van de artikelen 11 van de Grondwet,
1, 5 en 8 van de besluitwet van 3 februari
1947 betreffende de rechtspleging bij
hoogdringende omstandigheden inzake
onteigening ten algemenen nutte,
do01·dat het bestreden arrest, na geconstateerd te hebben dat, betreffende de
litigieuze onteigeningen, de vrederechter
bij vonnis van 25 april 1961 de pleegvormen door voormelde besluitwet van
3 februari 1947 vervuld had verklaard,
beslist dat, wijl de onteigenii1.gsprocedure
ingeleid werd bij verzoekschrift van
10 oktober 1960, de vergoedingen moeten
begroot worden naar de toestand en de
waarde van de goederen rand hetzelfde
tijdperk,
te1•wijl men, om aan de onteigende de
billijke vergoeding toe te kennen, welke
door artikel 11 van de Grondwet wordt
voorgescbreven, de onteigende en resterende goederen moet scbatten en beschouwen naar de waarde en de toestand
op bet ogenblik dat bet eigendomsrecbt
van bet vermogen van de onteigende
naar dit van de onteigenaar overgaat ;
uit de boger ingeroepen bepalingen van
de besluitwet van 3 februari 1947 blijkt
dat de eigendomsoverdracht plaatsvindt
op het ogenblik dat het vonnis van de
vrederechter, bedoeld bij artikel 5 van
gezegde besluitwet, wordt geveld of overgeschreven en, ten deze, gezegd vonnis
pas op 25 april 1961 werd geveld, zodat
de onteigende en resterende goederen
geschat en beschouwd moesten worden
naar hun waarde en de toestand, niet
rond 10 oktober 1960, maar rand 25 april
1961 of later;
2° in de zaak nr 428, uit de schending
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van de artikelen 11 van de Grondwet,
1, 5 en 8 van de besluitwet van 3 februari
1947 betreffende de rechtspleging bij
hoogdringende omstandigheden inzake
onteigeni:ng ten algemenen nutte,
iloordat het bestreden arrest, na geconstateerd te hebben dat, betreffende de
Iitigieuze onteigeningen, de vrederechter
bij vonnis van 25 april 1961 de pleegvormen voorgeschreven door voormelde
besluitwet van 3 februari 1947 vervuld
had verklaard, beslist dat, wijl de onteigeningsprocedme ingeleid werd bij
verzoekschrift van 10 oktober 1960, de
vergoedi:ngen 1noeten begroot worden
naar de toestand en de waarde van de
innemingen rond hetzelfde tijdperk,
tenvijl men, om aan de onteigende de
billijke vergoedi:ng toe te kennen, welke
door artikel 11 van de Grondwet wordt
voorgeschreven, men de onteigende goederen moet schatten naar de waarde op
het ogenblik dat het eigendomsrecht van
het vermogen van de onteigende naar
dit van de onteigenaar overgaat ; uit de
hager ingeroepen bepalingen van de besluitwet van 3 februari 1947 blijkt dat
de eigendomsoverdracht plaatsvindt op
het ogenblik dat het vonnis van de vrederechter, bedoeld bij artikel 5 van gezegde
besluitwet, wordt geveld of overgeschreven en, ten deze, gezegd vonnis van de
vrederechter pas op 25 april 1961 werd
geveld, zodat de onteigende goederen
geschat 1noesten worden naar hem
waarde, niet rond 10 oktober 1960, maar
rand 25 april 1961 of later;
3° in de zaak nr 429, nit deschending
van de artikelen 11, 97 van de Grondwet,
5, inzonderheid leden 2 en 3, 9 van de
besluitwet van 3 februari 1947 betreffende
de l'echtsplegi:ng bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten
algemenen nutte, voor zoveel als nodig
8, inzonderheid leden 1 en 2, 16 van die
besluitwet, zoals vervangen door artikel 5
van de wet van 26 juli 1962 betreffende
de onteigening ten algemenen nutte en
de concessies voor de bouw van de autosnelwegen, l van de wet van 18 juli 1959
tot invoering van bijzondere maatregelen
ter bestrij ding van de economische en
sociale moeilijkheden in sommige gewesten, en, voor zoveel als nodig, 7 en 20
van de wet van 17 april 1835 op de onteigeni:ng ten algem.enen nutte,
doonlat, nu de rechter de de:finitieve
vergoedi:ngen moest bepalen die door
verweerster aan de eisers verschuldigd
waren voor de onteigeni:ng van gronden
gelegen te Oostka1np, gemeente waarvan

het grondgebied als ontwikkelingsgewest
is aangeduid bij het koninklijk besluit
van 27 november 1959, het bestreden
arrest, hetwelk de voorlopige vergoedingen vermindert die waren vastgesteld
door twee vonnissen, op 25 april 1961
gewezen na een rechtspleging welke,
overeenkomstig de besluitwet van 3 februari 194 7, was vervolgd uit kracht van
een koninklijk besluit van 18 mei 1960
dat de onteigening afkondigde, erop
wijst, om te beslissen dat bepaalde percelen een geringe toekomstwaarde als
bouwgrond bezaten en de waarde daarvan
slechts op 250.000 frank per hectare vast
te stellen, dat die percelen « zandgrond
zijn ten groten dele gebruikt als weiland
en landbouwland; dat enkele percelen
begroeid zijn met schaarhout gemengd
met jonge beuken en eiken; dat op de
percelen 644b ... , 656c ... en 656h ... zich
enkele beplantingen bevinden ; dat ze
gelegen zijn op een kilometer afstand
van de kerk van de gemeente Oostkamp
en weinig geschikt waren, ten tijde va.n
de onteigening, om in een nakende toekmnst uitverkoren te worden als bouwgrond mndat ... v66r het koninklijk besluit van 27 november 1959 een snelle
uitbreidi:ng van de gemeente Oostkamp
niet te voorzien was ; .. . dat evenm.in
rekening moet gehouden worden met het
verkoopcompromis, gesloten tussen graaf
Philippe d'Ursel en de vennootschap
« Siemens,, op 16 j1.mi 1960, na het koninklijk besluit van 27 november 1959
dat de gemeente Oostkamp als ontwikkelingsgewest aanduidt en zelfs na het
koninklijk besluit van 18 mei 1960 dat
machtiging verleent tot onteigening,
vermits de overeengekomen prijs blijkbaar door de overheidsbeslissingen be'invloed werd ; ... dat de onteigeningsprocedm'e ingeleid werd bij verzoekschrift
van 10 oktober 1960; dat de vergoedingen nweten begroot worden naar de toestand en de waarde van de innemingen
rond hetzelfde tijdperk; dat derhalve
geen rekeni:ng 1noet gehouden worden
met de vergelijkingspunten van de gei:ntimeerden (thans de eisers), die dagtekenen van de jaren 1961 tot 1964, vermits te
Oostkamp de onroerende verhandelingen
een aanzienlijke wijzigi:ng ondergingen
vanaf het jaar 1960 ten gevolge van de
inplanting van een produktieafdeling van
de vmmootschap Siemens en Halske te
Oostkamp ,,

tenvijl, tweede ondenleel, de vergoeding
wegens onteigeni:ng ten algemenen nutte
dient te worden vastgesteld naar de
waarde van het goed ten dage van de
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onteigening, dit wil zeggen, in geval van
een overeenkomstig de besluitwet van
3 februari 1947 vervolgde rechtspleging,
ten dage van het vonnis dat de voorlopige
vergoeding vaststelt; bijgevolg het arrest deze regel dubbel miskent door te
verklaren, enerzijds, dat de vergoedingen
moeten begroot worden, niet op de datum
van de onteigeningen, hetzij 25 april
1961, maar rond het tijdperk van de
inleiding van de procedme, hetzij 10 oktober 1960, en, anderzijds, dat geen
rekening moet gehouden worden noch
met de vergelijkingspunten die dagtekenen van het jaar 1961, noch met de aanzienlijke wijziging die zich te Oostkamp
vanaf het jaar 1960 in de onroerende
verhandelingen heeft voorgedaan, zodat
het de hierboven aangeduide wetsbepalingen schendt, inzonderheid de artikelen 11 van de Grondwet, 5 en 9 van de
besluitwet van 3 februari 1947, alsmede
7 en 20 van de wet van 17 april 1835,
8 en 16 van de besluitwet van 3 februari
1947, zoals vervangen door artikel 5 van
de wet van 26 juli 1962, en het arrest
overigens, door niet te zeggen of de vergelijkingsplmten van 1961, welke het
verwerpt, dagtekenen van v66r of van
na het tijdperk van de onteigeningsvonnissen van 25 april 1961, aangetast
is door dubbelzinnigheid en aldus artikel 97 van de Grondwet schendt :
Overwegende dat uit de regelmatig aan
het Hof overgelegde stukken blijkt dat
bij koninklijk besluit van 18 mei 1960
aan verweerster machtiging werd verleend tot onteigening ten algemenen
nutte overeenkomstig de bepalingen van
de besluitwet van 3 februari 1947; dat
de voorlopige vergoedingen door de
vrederechter werden vastgesteld overeenkomstig artikel 5 van gemelde besluitwet ; dat verweerster de herziening ervan
heeft aangevraagd ;
Overwegende dat het arrest, hetwelk
over die vorderingen tot herziening uitspraak doet, steunt hierop dat de onteigeningsprocedures ingeleid werden bij
verzoekschriften van 10 oktober 1960
en de vergoedingen n>oeten begroot worden naar de toestand en de waarde van
de innemingen rond hetzelfde tijdperk;
Overwegende dat de vergoedingen toegekend bij toepassing van de artikelen 5,
9 en 10 van de besluitwet van 3 februari
1947 tot doel hebben het eigendomsverlies te vergoeden ; dat bijgevolg de raming van dit verlies in hoofde van de
onteigende persoon 1noet geschieden met
inachtneming van de waarde van de

onteigende goederen op de dag van de
overdracht van het recht van eigendom ;
Overwegende dat uit de bepalingen
van de besluitwet, namelijk van artikel 5,
voortvloeit dat de overdracht van het
recht van eigendom plaatsvindt krachtens het bij dit artikel bedoeld vonnis
van de vrederechter dat voorlopig het
bedrag van de vergoedingen bepaalt ;
Overwegende dat het arrest dus niet
wettelijk heeft kunnen beslissen dat de
vergoedingen moeten begroot worden
naar de waarde van de innemingen rond
het tijdperk van het inleidend verzoekschrift;
Overwegende dat, met betrekking tot
de vraag van N aessens en consort en tot
vergoeding van. een minderwaarde van
het niet-onteigend overschot van grond,
uit de context van het arrest blijkt dat
de beslissing van verwerping op dezelfde
onwettelijke reden steunt ;
Dat de middelen gegrond zijn ;
Om die redenen, en zonder dater aanleiding is tot onderzoek van het eerste
middel in de zaken nrs 427 en 428, noch
van het eerste onderdeel van het enig
middel in de zaak nr 429, welke middelen
geen uitgebreidere vernietiging zouden
kunnen medebrengen, voegt samen de
op de algemene rol onder de nrs 427,
428 en 429 ingeschreven voorzieningen;
vernietigt het bestreden arrest, doch
enkel in zover het heeft vastgesteld een
vergoeding van 355.175 frank toekomende aan N aessens en consorten, een
van 881.525 frank aan gravin Peers de
Nieuwbmgh, een van 2.743.050 frank aan
graafLouis d'Ursel, een van 3.047.625 fr.
aan de graven en gravinnen Louis, Philippe, Charles, Lucie, Pauline en Anne
d'Ursel en het dienvolgens de eisers tot
bepaalde terugbetalingen veroordeelt, alsmede in de kosten ; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing ; veroordeelt verweerster in de
kosten; verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van be7-oep te Brussel.
31 mei 1968. - 1e kamer. Voo1·zitte1·, H. Belpaire, raadsheer waarnemend
voorzitter.- Ve1·slaggeve1·, H. Neven.Gelijkluidende conclttsie, H. Depelchin,
advocaat-generaal. - Pleite1·s, HH. Van
Leynseele, Bayart en Fally.
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4 juni 1968.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. DIREOTE BELASTINGEN. VER,'IERPING VAN DE OONOLUSIE OM DUBBELZINNIGE REDENEN.
SOHENDING VAN ABTIKEL 97 VAN
DE GROND~T.

A1·tikel 97 van de Grondwet wo1·dt geschonden door het a1Test van het hoj van
be1·oep dat de conclttsie van de belastingplichtige om dttbbelzinnige 1·eclenen verwe1·pt.
(ECHTGENOTEN LENSSENS-PABEJA, T. BELGISOHE STAAT, MINISTER VAN FINANOIEN.)
ABREST.
RET HOF ; Gelet op het bestreden
arrest, op 26 februari 1962 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;

Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van
de Grondwet, 1319 tot 1322 van het
Burgerlijk Wetboek, 1, 2 en 3 van het
Wetboek van koophandel, 25, inzonderheid § 1, 27, inzonderheid § 1, van de
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, gecoiirdineerd bij besluit van
de Regent van 15 januari 1948,
cloonlat het bestreden arrest de litigie~lze aanslagen, ~sevestigd op het verschil tussen de verkoopprijs van de elementen die vermeld zijn in een overeenkoms£ van 1 jcmi 1954, te weten onder
meer voorlopige gebouwen, materieel en
arbeidsgereedschap, en de boekwaarde
die die_~lementen hadden op 15 juni 1953,
wettehJk verklaart, hoewel het vaststelt
dat op die datum eiseres de exploitatie
yan die elementen had stopgezet om ze
1n hum· te geven aan een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, en aldus beslist om de volgende
redenen : a) enerzijds, dat '' indien men
acht slaat op het feit dat Demeulemeester
(de koper), ingevolge de overeenkomst,
de handel van Pareja (de eiseres) zal
voortzetten in het goed waarin Pareja
hem dreef, onder haar handelsnamn met
haar installaties en tenslotte met de door
de personenvennootschap m.et beperkte
aansprakelijkheid afzonderlijk aangere:
kende koopwaren, er door het hof van
beroep dient beslist te worden dat Pareja
Demeulemeester in het bezit heeft gesteld van de voor de voortzetting van

het bedrijf onmisbare elementen en de
overeenkomst derhalve een overdracht
van handelszaak inhoudt ,, b) anderzijds, dat de verrichting een handeling
is waarbij de handelsactiviteit van Pareja
als uitbaatster wordt voortgezet, wat het
arrest afleidt uit de volgende omstandigheden : 1° " dat uit de inhoud van de
akte blijkt dat Pareja haar activiteit
van handelaarster niet had opgegeven
o~ zaakvoerster te worden, daar zij
zwhzelf " handelaarster " noemt en niet
zaakvoerster " ; 2° " dat bovendien haar
aandeel in het maatschappelijk bezit
van de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, hare bevoegdheden van enige zaakvoerster, haar hoedanigheid van verhuurster van het goed
en van het deel van het materieel dat
onmisbaar is voor de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid
elke verhouding van ondergeschiktheid
uitsluiten ; dat aldus de door verzoekster
(thans eiseres) verwezenlijkte inkomsten
naar aanleiding van de verrichting van
1 juni 1954 te haren opzichte de winsten
van een handelsbedrijf opleveren (en)
~:>Ok in_te delen zijn bij die waarvan sprake
m art1kel 25, § 1, 1°, van de gecoiirdineerde wetten " ; 3° " dat het dooreenstrengelen van de activiteiten van handelaarster en van zaakvoerster zowel uit
de terugwerkende kracht van de aan de
personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid toegestane huur blijkt als
nit het feit dat Pareja in eigen naam en
voor haar rekening in de litigieuze akte
bedingt terwijl het de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid is
die de koopwaar factureert " ; 4° " dat
de prijszetting volgens een tarievenschaal
bevestigt dat de partijen zich rekerschap
hebben gegeven van het feit dat de handelszaak alleen waarde had door het
onmiddellijk en voortdurend genot ervan
en dat dit laatste precair was ,,
tenvijl de vaststellingen van het bestreden arrest de belastbaarheid van de
bedoelde bedragen niet wettelijk kunnen
rechtvaardigen maar ze integendeel uitsluiten, vermits de feitenrechter aanneemt dat eiseres haar bedrijf had stopgezet en de overgedragen elementen van
de vennootschap in hum· had gegeven
en zij derhalve niet meer belegd waren
in een aan eiseres toebehorend bedrijf,
zodat de winst die eventueel nit htm overdracht werd verwezenlijkt, niet belastbaar was (schending inzonderheid van de
artikelen 97 van de Grondwet, 25 en 27
van de gecoiirdineerde wetten),
en te1·wijl al de overige beschouwingen
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van het bestreden arrest de afwijzing van
het beroep van eiseres niet kunnen rechtvaardigen; onder meer a) het niet voldoende is vast te stellen dat een verkoper
de elementen die nodig zijn voor de
voortzetting van een bedrijf aan een
koper heeft overgedragen ~ en dit is te
meer het geval wanneer het, zoals hier,
gaat over een bedrijf van een derde ~om
te bewijzen dat de verkoopprijs van die
elementen een bedrijfsinkomst oplevert,
daar het arrest niet vaststelt dat het
elementen~ betrof die in het bedrijf van
eiseres waren belegd noch dat de verkoopprijs een winst zou zijn die v66r
de overdracht was verwezenlijkt en die
bij die gelegenheid aan het licht was gekomen (schending inzonderheid van de
artikelen 97 van de Grondwet, 25 en 27
van de gecoiirdineerde wetten) en daar
het arrest voor het overige dubbelzinnig
is omdat het belet uit te maken of, naar
het oordeel van de feitenrechter, de verkoop een handelszaak betrof die aan
eiseres toebehoorde of een handelszaak
van de vennootschap (schend:i:ng van
artikel 97 van de Grondwet); b) het feit
dat in een koopakte de verkoper zijn
beroep aanduidt met de term « handelaar" niet van aard is te bewijzen dat
de overeenkomst uit zichzelf een handelsverrichting zou zijn, vooral niet wanneer,
zoals hier, het uit de vaststellingen van
de feitenrechter blijkt dat de verkoop
elementen betreft die niet belegd zijn
in een handelsbedrijf (schending inzonderheid van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1, 2 en 3 van het Wetboek
van koophandel); c) het aandeel in het
maatschappelijk bezit van de vennootschap, het feit er de enige zaakvoerder
van te zijn en het feit verhuurster te zijn
van het betrokken goed en van het materieel dat door de vennootschap wordt
gebruili:t, verre van te bewijzen dat eiseres haar handelsactiviteit van exploitant
heeft voortgezet en vooral niet dat het
bedrijf van de vennootschap dat van
eiseres was, van aard zijn het bewijs te
leveren dat bedoeld materieel en de
overige elementen niet in een aan eiseres
toebehorend bedrijf belegd waren, zodat
hun verkoop geen aanleiding kon geven
tot het verwezenlijken van een belastbaar
bed:rijfsi:nkomen (schending inzonderheid
van de artikelen 97 van de Grondwet,
25 en 27 van de gecoiirdineerde wetten) ;
d) de overwegi:ng van het arrest betreffende « het dooreenstrengelen van de
activiteiten van handelaarster en van
zaakvoerster " duister en dubbelzinnig is
(schending van a.rtikel 97 van de Grandwet) en de bewijskracht van de overeen-

komst van 1 juni 1954 miskent indien
ze aldus moet verstaan worden dat, volgens de feitenrechter, eiseres zelve de
aan de vennootschap toebehorende koopwaar zou verkocht hebben, vermits zulks
niet de :i:nhoud is van de akte (schend:i:ng
van de artikelen 1319 tot 1322 van het
Burgerlijk Wetboek), nu het arrest bovendien vaststelt, in tegenovergestelde
zin, dat het wel degelijk de vennootschap
is die de koopwaar heeft verkocht (schending van artikel 97 van de Grondwet) ;
e) de modaliteiten voor het vaststellen
van de verkoopprijs, die door het bestreden arrest in herinnering worden gebracht, in het geheel niet ter zake dienend
zijn wat de belastbaarheid van de bedragen betreft (schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 25 en 27 van de
gecoiirdineerde wetten) :
Overwegende dat het arrest dat met
andere redenen dan die van de directeur
de:r belastingen de aanslag rechtvaardigt,
vaststelt, enerzijds, dat eiseres in de
personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid « International Station
Service" naar aanleiding van haar oprichting op 24 juni 1953, haar handelszaak had ingebracht en dat deze vennootschap de handelsactiviteit van eiseres, haar 1nedevennoot en enige zaakvoerder, heeft voortgezet, en, anderzijds,
dat de overeenkomst van 1 juni 1954
niet aileen de daarin vermelde n1.ateriele
elementen, in huu:r gegeven aan de bedoelde vennootschap, overdraagt maar
ook de handelszaak zelve en een daad
oplevert waarbij de handelsactiviteit, die
eiseres niet had opgegeven, wordt voortgezet;
Overwegende dat deze vaststellingen
in het onzekere laten of de handelszaak
die overgedragen is op 1 jtmi 1954, die
van eiseres is of die van de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid « International Station Service " ;
Dat dienaangaande het middel gegrond
is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest ; beveelt dat van het thans
gewezen arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde
beslissing ; veroordeelt verweerder in de
kosten ; verwijst de zaak naar het Hof
van beroep te Luik.
4 juni 1968. ~ 2e kamer. ~ Vool'zitter, H. van Beirs, voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, Ridder de Schaetzen. ~ Gelijkluidende conchtsie, H. Delange, advocaatgeneraal. ~ Pleiters, HH. Delhez (van
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de balie bii het Hof van beroep te
Brussel) en Van Leynseele.

ze

KA,MER. -

4 juni 1968.

1° CASSATIEMIDDELEN.- DIRECTE
BEI,ASTINGEN. MIDDEL DAT DE
SCHENDING VAN EEN WETSBEPALING
AANVOERT ZONDER NADER TE BEPALEN
WAARIN DIE SOHENDING BESTAAT. NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.

2° BE'WTJS.- BEWIJS DOOR GESCHRIFT.
- BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. UITLEGDIREOTE BELASTINGEN. GING VAN EEN AKTE DOOR DE FEITENRECHTER. - MET DE TERMEN VAN DE
AKTE VERENIGBARE UITLEGGIN'G. GEEN MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.
1° N iet ontvankelijk inzake ili1·ecte belastingen is het midclel dat de schencling
van een wetsbepaling aanvoe1·t zonder
nacle1· te bepcden waarin die schending
bestaat (1). (Wetten van 6 september
1895, art. 14, en 23 juli 1953, art. 1.)

2° De jeitem·echte1· die van een akte een
met cle termen e1·van ve1·enigba1·e uitlegging geejt, miskent de bewijskmcht van
die akte niet (2). (Burg. Wetb., art. 1319
en 1322.)
(EYCK, T. BELGISOHE STAAT.
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 20 maart 1963 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel ;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van
de Grondwet, 1156 tot 1164, 1319, 1320,
1321 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek,
25, § 1, 26, § 1, 39, 42, 56 van de wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, ge(1) Cass., 21 maart 1967 (.An·. eass., 1967,
blz. 917).
(2) Cass., 7 september 1966 en 9 mei 1967
(.A1'1·. eass., 1967, biz. 17 en 1094); 24 oktober
1967, supm, blz. 293.

coordineerd bij het besluit van de Regent
van 15 januari 1948 en gewijzigd bij de
wet van 8 maart 1951,
iloo1·dat het bestreden arrest, na vastgesteld en aangenomen te hebben dat
eiser door de vijand verplicht werd aan
een Duitse onderneming te M1mster een
voorschot van 56.131 Reichsmark te
storten, niettemin geweigerd heeft die
som af te trekken van de zogezegde
winst, door het ingenieursbureau Eyck in
de loop van het jaar 1943 verwezenlijkt,
onder voorwendsel dat door de bij de
debatten overgelegde gegevens niet bewezen is dat op 31 december 1943 het aan
de onderneming van Munster toegestane
voorschot verloren was,
te1'Wijl uit de verslagbalans van 15 juli
1944 en inzonderheid uit artikel 6 van
dit verslag blijkt dat de onderneming
van Munster, niettegenstaande het door
de onderneming van Brussel toegestane
voorschot van 56.131 Reichsmark, op
31 december 1943 reeds een verlies van
15.333 Reichsmark had, hetgeen betekent dat op 31 decernber 1943 het totaal
verlies door deze onderneming geleden
56.131 Reichsmark bedroeg (toegestaan
en opgeslorpt voorschot), vermeerderd
met 15.333 Reichsmark (deficit), hetgeen in totaal 71.464 Reichsmark bedraagt ; bepaalde conclusies over dit
punt genomen werden ; het arrest aldus
de be>yijskmcht van de akten die aan het
hof van beroep waren overgelegd heeft
miskend en zijn beslissing op onvoldoende
en ongepaste wijze met redenen heeft
omkleed, zonder te antwoorden of door op
dubbelzinnige wijze te antwoorden op
de door eiser uiteengezette bewijsvoering,
en te1·wijl, zelfs in de veronderstelling,
quod non, dat de som van 56.131 Reichsmark op 31 december 1943 niet volkomen
was verloren, niettemin uit het verslag
van de Duitse ondernemingsrevisor en
uit de daarbij gevoegde brieven blijkt
dat de Duitse overheden die in dit opzicht
de Duitse fiscale wet toepassen welke de
reserves voor toekomstige verliezen kent,
terecht of ten onrechte, n~aar in feite,
de beweerde winst geblokkeerd hebben;
indien het bestreden arrest een beroep
doet op het voornoemd verslag om de
bedoelde aanslag te gronden, het, om de
bewijskracht van de alden niet te miskennen, dit verslag in zijn geheel moet
nemen daar de verslag-balans van 15 juli
1944 ondeelbaar is :
Overwegende dat het middel niet bepaalt hoe de wettelijke bepalingen die
het aanhaalt zouden geschonden zijn,
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behalve wat de artikelen 97 van de
Grondwet en 1319 tot 1322 van het Burgerlijk W etboek betreft ;
Overwegende dat het arrest, zonder
dienaangaande gekritiseerd te zijn, vaststelt dat de bedoelde aanslagen, bij nietaangifte, regelmatig van ambtswege ten
kohiere werden gebracht op grond van
de belastbare grondslagen die zijn vermeld in de verslag-balans, op 15 juli 1944
opgemaakt door een Duitse ondernemingsrevisor die de bedrijvigheid van
eiser, die tijdens de bezetting van het
grondgebied wegens zijn nationaliteit aan
de Duitse wetgeving onderworpen was,
controleerde, verslag-balans die op 31 december 1943 een winst van 52.978 Reichsmark vermeldde ;
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat eiser in zijn conclusie
staande hield dat deze winst werd bepaald op grond van een schuldvordering
van 56.131 Reichsmark die de voorschotten vertegenwoordigt welke in september
1943 werden gedaan aan een Duitse
onderneming die het jaar 1943 met een
verlies van 15.333 Reichsmark had beeindigd, zodat de genoemde schuldvordering als definitief verloren moest beschouwd worden, hetgeen de zogezegde
winst vernietigde ;
Overwegende dat, enerzijds, door erop
te wijzen dat enkel uit de bij de debatten
overgelegde gegevens blijkt dat de Duitse
schuldhebbende onderneming " niet leefbaar '' was, het arrest de bewoordingen
zelf van de akten waarnaar het verwijst
letterlijk overneemt en derhalve de bewijskracht van die akten niet miskent;
Dat, anderzijds, het arrest de conclusie
van eiser op passende wijze beantwoordt,
door erop te wijzen dat de omstandigheid
dat de Duitse schuldplichtige onderneming niet leefbaar zou zijn de werkelijkheid van het verlies van de schuldvordering van eiser in de loop van de belastbare
periode niet bewijst;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat de verslag-balans van 15 juli 1944
door een Duits organisme w·erd opgemaakt, dat eiser aan de Duitse wetgeving
was onderworpen en dat de hem toebehorende gelden geblokkeerd waren krachtens een Duitse verordening ;
Dat het dus de werkelijkheid van deze
omstandigheden, die, volgens het middel,
in de verslag-balansen in haar bijlagen
waren venneld, heeft aangenmnen en der-

halve aan deze alden geen betekenis heeft
gegeven die met de bewoordingen ervan
onverenigbaar is;
Dat, in zover zij ontvankelijk zijn,
de twee onderdelen van het middel
feitelijke grondslag missen ;
Over het tweede middel, afgeleid nit
de schending van de artikelen 97 van
de Grondwet, 1156 tot 1164, 1319, 1320,
1321 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek,
25, § 1, 26, § 1, 39, 42, 56 van de wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij het besluit van de Regent
van 15 januari 1948 en gewijzigd bij de
wet van 8 maart 1951,
doorclat het bestreden arrest, na aangenomen te hebben dat de, op 6 januari
1942, door de moeder van eiser gedane
lening van 500.000 Reichsmark bewezen
was, geweigerd heeft rekening te houden
met de interest die, in geval van winst,
aan laatstgenoemde moest gestort zijn,
op grond dat eiser niet het bewijs levert
dat hij in de loop van het dienstjaar de
in de overeenkomst bepaalde interest
zou betaald hebben,
tenvijl duidelijk blijkt nit artikel 34
van de verslag-balans van 15 juli 1944,
door de Duitse deskundige Niethammer
opgemaakt, dat de genomnde balans aile
activa- en passivabestanddelen bevat met
uitzondering van de interestschulden;
het inderdaad vaststaat dat voor de
Duitse overheden de interestschulden
niet in de balans moesten voorkomen
vermits te hmmen opzichte de onderneming Bureau Eyck in 1943 geen enkele
winst had gemaakt, gelet op het verlies
Mm1ster ; door te beslissen dat winsten
gemaakt werden en door niettemin geen
rekening te houden met de interestschuld,
het arrest de bewijskracht van het leningscontract van 6 januari 1942 en van
de verslag-balans van 15 juli 1944, enige
grond van de bestreden aanslag, heeft
miskend :
Overwegende dat het middel niet bepaalt hoe de wettelijke bepalingen die
het aanhaalt zouden geschonden zijn,
behoudens wat betreft de artikelen 1319
tot 1322 van het Burgerlijk W etboek;
Overwegende dat het arrest zijn beslissing grondt op het feit dat eiser in
gebreke is te bewijzen dat hij, in de loop
van het bedoelde dienstjaar, de in de
overeenkomst bepaalde interest zou betaald hebben ; dat het dus niet beweert
dat de interest door verweerder niet verschuldigd was in uitvoering van de leningsakte van 6 januari 1942 en ook niet
beschouwt dat de in de verslag-balans
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van 15 juli 1944 verrnelde winst bepaald
was met inachtneming van de interestschuld;
Dat het middel, in zover het ontvankelijk is, feitelijke grondslag mist ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
4 juni 1968. - 2e kamer. Voorzitter, H. van Beirs, voorzitter. - Verslaggeve?', Ridder de Schaetzen. Gelijkluidende conclusie, H. Delange, advocaat-generaal.- Pleite1·s, HH. Mespreuve
(van de balie bij het Hof van beroep te
Brussel) en Van Leynseele.

2e

KAMER. -

4 juni 1968.

INKOMSTENBELASTINGEN.
.AAN'SLAG VAN AMBTSWEGE. 0NTBREKEN VAN AANGIFTE BINNEN DE
WETTELIJKE TERMIJNEN. ADMINISTRATIE DIE AAN DE BELASTINGSORULDIGE GEEN BERIORT VAN WIJZIGING ZENDT DOOR EEN BERIORT DAT
DE GRONDSLAGEN V ASTSTELT VAN ZIJN
AANSLAG VAN AMBTSWEGE. BELASTINGSORULDIGE DIE GEEN TERMIJN
HAD OM ZIJN OPMERKINGEN TE DOEN
GELDEN. REGELMATIG GEVESTIGDE
AANSLAG VAN AMBTSWEGE.

Wanneer, naclat de belastingschttldige de
aangijte van zijn inkomsten niet binnen
de wettelijke termijn geclaan heejt, de
administmtie hem geen bericht van wijziging heejt gezonden cloch een bij de
wet niet vom·geschreven be1·icht waarin
cle g1·onclslagen op basis waa1·van zij
vom·nemens was hem arnbtshalve te belasten, verrnelcl waren, is de aanslag
?'egelmatig van arnbtswege gevestigd hoewel de belastingschuldige ave?' geen terrnijn heeft beschikt om zijn opmerkingen
omtrent het antwerp van aanslag te doen
gelden (1). (Gecoiirdineerde wetten betreffende de i:nkomstenbelastingen,
art. 56.)

(1) Raadpl. cass., 16 juni 1959 (Bull. en
PAsiC., 1959, I, 1062); 10 december 1963 en
3 juni 1964 (ibid., 1964, I, 387 en 1049).

(EORTGENOTEN FRANKEL-KURZ, T. BELGISOHE STAAT, MINISTER VAN FINAN-

CI:iiJN.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest door het Hof van beroep gewezen
op 28 mei 1963, en niet op 5 juni 1963
zoals ten gevolge van een verschrijving
vermeld is in het verzoekschrift en in
het exploot van betekening ;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van
de Grondwet, en 56 van de gecoiirdineerde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen,
doonlat het bestreden arrest, na vastgesteld te hebben dat de administratie
aan de eisers, de echtgenoten Frankel,
de grondslagen van de aanslag voor de
dienstjaren 1957 en 1958 heeft verstrekt,
niet antwoordt op de grieven betreffende
het feit dat zij in de onmogelijkheid verkeerden om hun verweer tijdig in te dienen en de bewijskrachtige documenten
betreffende de elementen van de belastbare grondslag over te leggen,
terwijl het aldus niet gemotiveerd is
en het principe schendt dat gehuldigd
wordt in de artikelen 55 en 56 van evenvermelde gecoiirdineerde wetten :
Overwegende dat, zonder deswege gekritiseerd te zijn, het arrest vaststelt dat
de eisers bij niet-aangifte binnen de
wettelijke termijnen regelmatig ambtshalve belast werden bij navordering van
rechten over de dienstjaren 1957 en 1958;
Dat het hieruit wettelijk heeft kunnen
afleiden dat, hoewel de administratie aan
de eisers de grondslagen van de ambtshalve gevestigde aanslag, welke zij voornemens was aan te ne1nen, heeft verstrekt, geen enkele bepaling haar hiertoe
verplichtte en dat de eisers derhalve over
geen enkele termijn beschikten om hun
opmerkingen te doen gelden ;
Dat het aldus passend heeft geantwoord op de conclusie waarbij de eisers
beweerden in de onmogelijkheid te hebben verkeerd hun verweer tijdig in te
dienen en de bewijskrachtige documenten betreffende de elementen van de
belastbare grondslag over te leggen ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eisers in de kosten.
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4 juni 1968. 2• kamer. Voo1'·
zitter, H. van Beirs, voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, Ridder de Schaetzen. Gelijkluidende conclusie, H. Delange, advocaa.t-generaal. - Pleite1·, H. Van Leynseele.

1e

1°

KA,l\'(ER. -

6 juni 1968.

HUUR VAN WERK.- HUUR VAN
ARBEID.
ARBEIDSOVEREENKOJ\'I:ST
VOOR BEDIENDEN. BEGRIP.

20 HUUR vAN WERK. HUUR VAN
ARBEID.
ARBEIDSOVEREENKOMST
VOOR BEDIENDEN. BEVOEGDHEID
VAN BELEID EN TOEZIOHT VAN DE
WERKGEVER. BEVOEGDHEID DIE
NIET NOODZAKELIJK OP WERKELIJKE
EN BESTENDIGE WIJZE DIENT TE WORDEN UITGEOEFEND.

3°

HUUR VAN W E R K . - HUUR VAN
ARBEID.
ARBEIDSOVEREENKOMST
VOORBEDIENDEN. -BAND VAN ONDER·
GESCHIKTHEID. GRENZEN VAN HET
GEZAG VAN DE WERKGEVER.

4o

SOCIALE ZEKERHEID. -BESLUITWET VAN 28 DECEMBER 1944, ARTIKEL 1. WERKGEVER. BEGRIP.

1° De arbeidsovm·eenkomst voor bedienden
is een, ove1·eenkomst waa1·bij een bediende
zich verbindt tegen een loon te arbeiden
onder het gezag, de leiding en het toezicht
van een anclm·e pe1·soon (1). (Wetten
betreffende het bediendencontract, gecoordineerd op 20 juli 1955; besluitwet
(1) Oass., 31 maart 1967 (A1·r. cass., 1967,
biz. 925).
(2) Oass., 15 februari 1962 (Bull. en PAsiC.,
1962, I, 680) en noot 2, biz. 681; 21 december
1962 (ibid., 1963, I, 499); 4 april 1963 (ibid.,
1963, I, 847) en de conclusie van advocaatgeneraal Mahaux; 27 maart 1968, supra,
biz. 977.
(3) Uit de vaststellingen van het bestreden
vonnis bleek dat de activiteit van de verwerende vennootschap erin bestond aan industrielen, kooplieden en particulieren, die tij delijk zonder personeel waren of die een bepaald
werk wensten te laten uitvoeren, personeel
te bezorgen dat in dit vonnis als " tij delijk ,
personeel wordt gekwalificeerd, om bureauwerk te verrichten. De verweerster had verzuimd de bijdragen te betalen van de sociale

van 28 december
maatschappelijke
arbeiders, art. 2,
bij artikel 1 van
1961.)

1944 betreffende de
zekerheid van de
§§ 1 en 3, gewijzigd
de wet van 14 juli

2° De bevoegdheid van leiding en toezicht

inherent aan de a1"beidsove1·eenlcomst voo1·
bedienden wonlt niet noodzakelijlc op
we?·lcelijlce en permanente wijze uitgeoefend; het volstaat dat de uitoefening
van dit recht wettelijlc mogelijlc is (2).
(Wetten betreffende het bediendencontract, gecoordineerd op 20 juli
1955 ; besluitwet van 28 december
1944 betreffende de maatschappelijke
zekerheid van de arbeiders, art. 2,
§§ 1 en 3, gewijzigd bij artikel 1 van
de wet van 14 juli 1961.)

3° Indien de a1·beidsove1·eenkomst voo1· bedienden het bestaan van een nattwe band
van ondergeschilctheid onde1·stelt, is het
gezag van de we1•lcgeve1' steeds beperkt,
welke oolc de modaliteiten van het contmct zijn. De vaststelling dat " tijclelijlce , bedienden een zelcere onajhanlcelijkheid behmtden tegenove1· de firma,
die hen aan dm·den bezorgt, slttit het
bestaan niet uit van de band van onde1'geschilctheid wellce de arbeidsove1·eenlcomst voo1• bedienden lcenme1·lct (3) (4).
(Wetten betreffende het bediendencontract, gecoordineerd op 20 juli
zekerheid voor het personeel dat zij bezoldigde en ter beschikking van baar clienten
stelde en was gedagvaard tot betaling van
het bedrag van de geldso=en welke door
de Rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid beschouwcl werden als zijncle de bijdragen, verhoogd met de vermeerderingen en
verzuimsinteresten.
Ret bestreden vonnis besliste dat de verweerster als « werkgever , niet onderworpen
was aan het stelsel van cle sociale zekerheid,
daar de bestaande banden tussen de verweerster en het door haar aangeworven personeel,
clat zij tij clelijk ter beschikking van haar
clienten stelde, niet onder een arbeiclsovereenkomst voor bedienden vielen.
(4) Raadpl. cass., 4 april 1963 en 27 maart
1968, geciteerd in de bovenvermelde noot 2.
Omtrent de rechtstoestand van de werknemer die door een « adviesbureau, ter beschikking van een derde wordt gesteld, raadpl.
cass., 7 januari 1965 (Bttll. en PAsrc., 1965,
I, 440).
Omtrent de rechtstoestand van de arbeicler
die door het bedrijfshoofd ter beschikking van
een andere persoon wordt gesteld, raadpl.
cass., 21 november 1963 (ibid., 1964, I, 310).
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1955; besluitwet van 28 december
1944 betreffende de maatschappelijke
zekerheid van de arbeiders, art. 2,
§§ 1 en 3, gewijzigd bij artikel 1 van
de wet van 14 juli 1961.)

4° H ij clie " tijclelijke " beclienden bezm·gt
aan personen die het magen lean als
'' we1·kgever ll wonlen beschouwd in de
zin van m·tikel 2 van de beslttitwet van
28 december 194.4 betrefjende cle maatschappelijlce zelce1·heid van cle arbeidm·s (l ).

(RIJKSDIENST VOOR MAATSOHAPPELIJKE
ZEKERHEID,
T.
PERSONENVENNOOTSOHAP JV[ET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
« MAS-MANPOWER AND SALESPOWER ll,)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 22 april 1966 in hager beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Luik;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 1, 2 en 3, § 4, van
de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid
van de arbeiders, welke artikelen 1 en 2
respectievelijk gewijzigd zijn bij de artikelen 1 van de wet van 14 juli 1951 en 1
van de wet van 27 maart 1951, en bij
artikel 1 van de wet van 14 juli 1961,
5 van het besluit van de Regent van
16 januari 1945 betreffende de werking
van de Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid, 1 van de wetten betreffende het bediendencontract, gecoiirdineerd op 20 juli 1955, 1107, 1134, 1135,
1779 en 1780 van het Burgerlijk Wethoek en 97 van de Grondwet,

cloonlat het bestreden vonnis weigert
het karakter van arbeidsovereenkomst
voor bedienden toe te kennen aan het
contract gesloten tussen verweerster en
de personen die zij aanwerft en bezoldigt
en die zij bij haar clienten plaatst als
tijdelijk kantoorpersoneel, en, derhalve,
de partijen bij dit contract aan het stelsel
van de besluitwet betreffende de maatschappelijke zekerheid van de arbeiders
te onderwerpen, op grand, enerzijds, dat
de arbeidsovereenkomst voor bedienden
nor1naal voortdurende prestaties voor-

(1) Zie noot 4 onderaan vorige bladzijde.

onderstelt, dat ten deze " de tijdelijke
bediende ll over de mogelijkheid beschikt
elke hem door verweerster voorgestelde
taak aan te nemen of te weigeren en dat
er bij elke partij bij het contract onbetwistbaar een wil bestaat om jegens de
andere partij een zekere onafhankelijkheid te behouden, vermits de tijdelijke
bediende zich in elk geval niet wenst te
verbinden om op voortdm'ende wijze te
werken, anderzijds, dat de arbeidsovereenkomst voor bedienden, zoals de arbeidsovereenkomst voor werklieden, zich
van andere "arbeidsovereenkomsten onderscheidt door het bestaan van " nauwe
betrekkingen ll van ondergeschiktheid,
dat zo er, in geval van aanneming van
een hem door verweerster voorgestelde
taak, meer bepaalde betrekkingen tussen
verweerster en " de tijdelijke bediende ll
ontstaan, zodat deze laatste zekere verplichtingen moet nakomen, het evenwei blijkt dat " het gezag ll van verweerster nooit zal kumlen uitgeoefend worden
« gedurende de uitvoering van het werk ll
van de tijdelijke bediende, dat zo verweerster " een zeker gezag ten opzichte
van de tijdelijke bediende ll kan inroepen,
het wel degelijk blijkt dat dit gezag steeds
slechts een « beperkt en zeer relatief
karakter zal hebben, vermits toezicht
en controle praktisch denkbeeldig blijken
te zijn ll en dat een " aldus verminderde ll
gezagsfactor niets meer onthult dan het
« elementair verbindend karakter dat uit
elke overeenkomst ontstaat ll,

tenvijl, zo de arbeidsovereenkomst voor
bedienden weliswaar voortdurende prestaties onderstelt, de omstandigheid dat
de door verweerster aangeworven personen over de mogelijkheid beschikken
om elke hun door verweerster aangeboden
taak aan te nemen of te weigeren, niet
insluit dat zij zich, in geval van aanneming van een van die taken, niet verbinden om hml prestaties op voortdurende
wijze te leveren en zij voor de vervulling
van die taak niet jegens verweerster door
een arbeidsovereenkomst voor bedienden
verbonden zijn, welke eventueel voor
een bepaalde onderneming of een bepaalde duur werd gesloten, en zo
de band van ondergeschiktheid, welke
kemnerkend is voor de arbeidsovereenkomst voor bedienden, weliswaar hierin
bestaat dat de persoon die zijn diensten
verleent, in de uitvoering zelf van zijn
werk, onder werkelijk en, in beginsel,
permanent gezag, leiding en toezicht
staat van degene aan wie de diensten
worden verleend, het evenwel voldoende
is dat deze laatste het recht heeft om een
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aannemen of weigeren, dat, in geval van
1;1anneming, elke partij « de wil heeft om
Jegens de andere partij een zekere onafhankelijkheid te behouden >> en dat « zo
verweerster in hager beroep (thans verweerster) een zeker gezag ten opzichte
van de tijdelijke bediende kan inroepen,
het wel degelijk blijkt dat dit gezag
steeds slechts een beperkt en zeer relatief
karakter heeft, vermits toezicht en cont~?le praktisch denkbeeldig blijken te
ZIJn ll;
Overwegende dat de arbeidsovereenkomst voor bedienden een overeenkomst
is waarbij een bediende zich verbindt
tegen een loon onder gezag, leiding en
toezicht van een andere persoon te werken;
Overwegende dat de aan de arbeidsovereenkomst voor bedienden inherente
bevoegdheid van leiding en toezicht niet
noodzakelijk op werkelijke en permanente wijze wordt uitgeoefend ; dat het
in dit opzicht voldoende is dat de uitoefening van dit recht wettelijk mogelijk is ;
Overwegende dat, zo de arbeidsovereenkomst voor bedienden weliswaar het
bestaan van een nauwe band van ondergeschiktheid onderstelt, het niettemin
vaststaat dat, welke ook de modaliteiten
van het contract wezen, het gezag van
de werkgever steeds beperkt is ;
Overwegende dat hieruit volgt dat
noc~1. de vaststelling dat de tijdelijke
bed1enden een zekere onafhankelijkheid
behielden ten opzichte van verwe~rster,
noch de vaststelling dat het door haar
uitgeoefende gezag beperkt was, het bestaan uitsluiten van een band van ondergeschiktheid welke de arbeidsovereenkomst voor bedienden kenmerkt ;
Overwegende dat de rechter, door aileen op de hierboven vermelde vaststellingen te steunen 01n eiser zijn rechtsvordering .te ontzeggen, dus het begrip van de
arbmdsovereenkomst voor bedienden
heeft miskend en dientengevolge het in
het middel vermelde artikel 2, §§ 1 en 3,
van de besluitwet van 28 december 1944
betreffende de maatschappelijke zekerheid van de arbeiders heeft geschonden ;
W at het eerste onderdeel betreft :
Dat het eerste onderdeel van het midOverwegende dat het bestreden vonnis del gegrond is ;
hierop wijst dat de activiteit van ver. Om die redenen, vernietigt het bestreweerster erin bestaat tijdelijke bedienden
te verschaffen aan personen die ze nodig den vonnis ; beveelt dat van dit arrest
hebben, maar dat het niet preciseert melding zal worden gemaakt op de kant
welke de rechten en verplichtingen zijn van de vernietigde beslissing ; veroordeelt
die de tussen die bedienden en verweer- verweerster in de kosten; verwijst de
ster gesloten overeenkomst heeft doen zaak naar de Rechtbank van eerste aanontstaan ; dat het zich ertoe beperkt vast leg te Hoei, rechtdoende in hager beroep.
te stellen dat de tijdelijke bediende de
6 juni 1968. 1e kamer. Voo1·door verweerster voorgestelde taak kan

dergelijk gezag, leiding en toezicht uit
te oefenen, zelfs zo hij ze niet in feite
uitoefent, zo in feite de ornstandigheden
hem zulks beletten, of zo hij ze slechts
onrechtstreeks door bemiddeling van een
derde kan uitoefenen, welke onderstellingen de redenen van het bestreden vonnis niet uitsluiten, zodat de hierboven
bestreden redenen de beslissin,g niet wettelijk rechtvaardigen (schending van aile
hiervoren vermelde wetsbepalingen),
en terwijl de genoemde redenen, welke
verklaren dat het gezag van verweerster
nooit « gedurende " de uitvoering van
het werk van de tijdelijke bediende
zal kunnen uitgeoefend worden, dat zo
verweerster '« een zeker gezag >> kan
inroepen, het wel degelijk blijkt dat dit
gezag steeds slecht.s een « beperkt en
zeer relatief karakter zal hebben, vermits toezicht en controle praktisch denkbeeldig blijken te zijn "• en dat << een
aldus verminderde gezagsfactor " niets
meer onthult dan het elementair verbindend karakter dat uit elke overeenkomst ontstaat "• duister en dubbelzinnig
zijn, aangezien er onmogelijk kan uit
opgemaakt worden of de feitenrechter
heeft geoordeeld dat het gezag, de leiding
en het toezicht van verweerster in de
uitvoering zelf van het werk van het bij
haar clienten geplaatst tijdelijk personeel
in feite niet worden of niet kunnen worden uitgeoefend, dan wel of hij heeft
gemeend dat verweerster krachtens het
contract niet het recht had deze bevoegdheden uit te oefenen, al was het onrechtstreeks door bemiddeling van haar clienten aan wie het tijdelijk personeel door
verweerster wordt verschaft, zodat de
werkelijke grondslag van de weigering
om ten deze het bestaan te erkem1en van
de band van ondergeschiktheid welke
kenmerkend is voor de arbeidsovereenkomst voor bedienden, niet kan worden
nagegaan, hetgeen belet de wettelijkheid
van de beslissing te toetsen (inzonderheid
schending van artikel 97 van de Grandwet) :
·
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conclusie, H. Ganshof van der Meersch,
eerste advocaat-generaal, waarnemend
procureur-generaal. - Pleite1·s, HH. De
Bruyn en Faures.
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1° VENNOOTSCHAPPEN. ~ NAAMLOZE VENNOOTSOHAP. VENNOOTSOHAP IN REOHTE DOOR HAAR RAAD
VAN BEHEER VERTEGENWOORDIGD. AKTE VAN REOHTSINGANG VAN DE
VENNOOTSOHAP MOET OP STRAFFE VAN
NIETIGHEID DE NAAM, RET BEROEP EN
DE WOONPLAATS VAN ELKE BEHEERDER
VERMELDEN.
2° VOORZIENING IN CASSATIE. VORJYI. BURGERLIJKE ZAKEN. VoORZIENING INGESTELD DOOR EEN
NAAMLOZE VENNOOTSOHAP. VENNOOTSOHAP VERTEGENWOORDIGD DOOR
HAAR RAAD VAN BEHEER. VERPLIOHTING IN DE VOORZIENING EN
HET EXPLOOT VAN BETEKENING DE
IDENTITEIT VAN ALLE BEHEERDERS TE
VERMELDEN.

1°

IVanne~1· een naamloze vennootschap,
eMeres tn rechte, doo1· haar 1·aad van
behee1· wonlt ve1·tegemvoonligd, moet
de alcte of het exploot van 1·echtsingang
op stmffe van nietigheid de naam, het
beroep en de woonplaats van ellce beheenler vermelden ( 1).

2° Aangezien de 1·aad van behee1· van een

naamloze vennootschap slechts het oTgaan is dat wettelijk bevoegd is om deze
1'echtspe1·soon te vertegenwooTdigen en
voor hem in 1'echte op te treden, als college
gevo1·md door alle pe1·sonen die het mandaat van beheenlm· hebben gekregen, kan
een naamloze vennootschap zich niet
geldig in cassatie voo1·zien doo1· toedoen van haar 1'aad van beheer dan
doo1· in haa1· ve1·zoekschrijt en in het
e~p~oot van betekening ervan de identttett van elke behee1·de1· te p1'eciseren (2).
(NAAMLOZE
VENNOOTSOHAP " ROYALE
BELGE BRAND - HERVERZEKERING »
T. lYIAGUIN, WEDUWE MAILLEUX, E~
OONSORTEN.)
ARREST.
HET HOF ; -

Gelet op het bestreden.

arrest, op 11 januari 1967 door het Hof
van beroep te Luik gewezen;
Over de grand van niet-ontvankelijkdoor de verweerders tegen de voorZlenmg opgeworpen en hieruit afgeleid
dat de raad van beheer van eiseres welke
volgens de voorziening en het exploot
van betekenin~ ervan, de vennootschap
yertegenwoord1gt op een andere wijze
lS samengesteld dan bij die akten wordt
opgegeven ; dat eiseres, inzonderheid
heeft verzuimd de Heren F. Puissant~
Baeyens, E. Begault, J. Dubois-Pelerin
J.F. Delori, H. Cappuyns en Ch.E. Jans:
sen als leden. van genoemde raad te vermelden, terwijl zij als beheerders de Heren P. Lorge, J. de Patoul en P. de
Strycker heeft opgegeven die sinds
16 juni 1965 deze functie niet meer uitoefenen :
h.ei~

Overwegende dat wanneer een naamloze vennootschap eiseres is en in rechte
door haar raad van beheer wordt vertegenwo_ordigd, de aide of het exploot van
rechtsmgang, op straffe van nietigheid
de respectieve naam, beroep en woon~
plaats van de beheerders moet vermelden;
Dat immers de raad van beheer van
een naamloze venn.ootschap slechts het
wettelijk orgaan is, bekwaam om deze
rechtspersoon te vertegenwoordigen en
voor hem in rechte op te treden, als
college gevormd door alle personen die
het mandaat van beheerder hebben gekregen;
Dat een naamloze vennootschap dus
niet geldig door tussenkomst van haar
~aad van beheer een voorziening kan
mstellen dan door in haar verzoekschrift
en in het exploot van betekening ervan
de identiteit van elk van de beheerders
te preciseren ;
Overwegende dat de eisende vennootschap, ten deze, in de genoemde akten
heeft verklaard dat zij door haar raad
van beheer wordt vertegenwoordigd, en
dat de vermelding van de leden die de
raad samenstellen de in de grand van
niet-ontvankelijkheid uiteengezette leemt~n en vergissingen vertoont, zoals blijkt
mt de onder het n.mnmer 21643 in de
bijlage van het Belgisch Staatsbl~d van
l juli 1965, gedane en aan het Hof overgelegde bekendmaking ;

(1) en (2) Raadpl. cass., 14 april 1966 (Bull.
en FABIO., 1966, I, 1035); 8 september 1966
(A1'1'. cass., 1967, biz. 25); 18 mei 1967 (ibid.,
1967, biz. 1118),
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Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet, 1146, 1147, 1382 en 1383 van het
Om die redenen, verwerpt de voorzie- Burgerlijk W etboek,
ning ; veroordeelt eiseres in de kosten.
doo1•clat het bestreden arrest, onder
bevestiging van het beroepen vonnis,
6 juni 1968. 1e kamer. Voor- eiser tot betaling van 224.699 frank
zitter H. Bayot, eerste voorzitter. schadevergoeding veroordeelt op grond
V m·siaggeve1·, H. Valentin. - Gelijklui- alleen « dat de aanspraken van eiser in
dende conclusie, H. Ganshof van der hoger beroep (thans eiser) op de eigendom
Meersch, eerste advocaat-generaal, ~aar van het materieel ... de tegeldemaking
nemend procureur-generaal. - Plette1·s, van dit activabestanddeel van het failHH. Simont en Fally.
lissement hebben vertraagd ... , maar dat
de curator ondertussen huur- en bewaarkosten heeft moeten maken voor een
onbetwistbaar totaal van 224.669 frank,
welk bedrag nauwkeurig de schade weergeeft aan de boedel veroorzaakt en aan
] e KAMER. 6 juni 1968,
de houding van eiser in hoger beroep te
wijten die er dus aansprakelijk voor is )),
AANSPRAKELIJKHEID
(BUITEN
terwijl eiser niet aansprakelijk kan zijn
OVEREENKOMST). DERDE DIE
en geen schadevergoeding tot herstel van
DE EIGENDOM HEEFT OPGEEIST VAN
de zogenaamde schade verschuldigd is,
VOORWERPEN DIE HEM DOOR EEN GE·
zonder dat er te zijnen laste een contracFAILLEERDE VENNOOTSCHAP ZIJN OVERtuele of andere fout is vastgesteld, en
GEDRAGEN ONDER VOORWAARDEN DIE
bij gebrek aan vaststelling van een hem
STRIJDIG ZIJN MET ARTIKEL 445 VAN
toerekenbare font zijn veroordeling tot
DE WET OP DE FAILLISSEMENTEN. genoemde schadeyerg<;>eding nie~ ·WetteAANSPRAAK DIE DE TEGELDEMAKING
lijk gerechtvaard1gd 1s . (schendmg v.an
VAN DEZE VOORWERPEN DOOR DE CURAalle hierboven aangedmde wetsbepalmTOR VERTRAAGD HEEFT EN ONGEWETgen);
TIGDE HUUR· EN BEWAARKOSTEN HEEFT
en te1·wijl het arrest, uitspraak doende
VEROORZAAKT.
0NRECHTMATIGE
op grand van de bestreden redenen, niet
DAAD.
antwoordt op de in namn van eiser voor
het hof van beroep genomen conclusie
Het jeit, voor een de1·de, de eigendom te in zover deze conclusie opwierp dat de.
eisen van materieel dat hem door de voorwaarden waaronder de curator de
gejailleerde vennootschap gedurende de activa van de gefailleerde vennootschap
verdachte pe1·iode was ove1·ged1·agen onde1· te gelde heeft gemaakt niet door een font
voo1·waa1·den die in st1·ijd zijn met a1·ti- ' van eiser werden bei'nvloed en, derhalve,
kel 445 van de wet op de jaillissementen, de tegen hem ingestelde vordering tot
leve1·t een onrechtmatige daad op, die tot schadevergoeding niet gegrond is, e1:,
schadeve1•goeding aanleiding geejt, wan- aangezien ze rust op redenen waarmt
nee1' cleze aansp1·aak de tegelclemaking niet volgt dat de verweten « aanspraken ''
van dit materieel door de cttrato1· heejt of « houding '' foutief zouden geweest
ve1·traa.gcl en ongewettigcle huu1·- en zijn, en die althans door hun onduidelijkbewaarkosten heejt veroo1·zaalct ( 1). heid niet doen kennen of het hof van
(Burg. Wetb., art. 1382; wet van beroep heeft geoordeeld dat deze « aan13 april 1851, art. 445.)
spraken '' of deze « houding ''. werkel.ijk
foutief zijn dan wel, ofschoon met fout~ef,
nietten'lin voldoende mn de veroordelmg
(vANDERKELEN, T. Mr HEILPORN, CUvan eiser tot de gevorderde schadeverRATOR VAN RET FAILLISSEJYIENT VAN
goeding te rechtvaardigen, deze veroorDE PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEdeling aldus niet reg~lmatig met ~edenen
PERKTE AANSPRAKELIJKHEID « USINES
is omldeed (schendmg van art1kel 97
REGNIER ET cie )),)
van de Grondwet) :
Dat de voorziening niet ontvankelijk
is;

ARREST.
RET HOF ; Gelet op het bestreden
arrest, op 6 december 1966 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;

W at het eerste onderdeel betreft :
(1) Raadpl. cass., 13 april 1967 (A1'1', cass.,
1967, blz. 981) en noot 1.
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Overwegende dat het arrest vaststelt,
enerzijds, dat eiser de eigendom heeft
opgeeist van het materieel van een werf
welke hem door de gefailleerde vennootschap was overgedragen gedurende de
verdachte periode en onder voorwaarden
die artikel 445 van de wet op de faillissementen overtreden, anderzijds, dat deze
aanspraak de tel2"elde makn<g van genoemd materieel heeft vertraagd, hetgeen huur- en bewaarkosten ten bedrage
van 224.699 frank heeft veroorzaakt;
Overwegende dat het arrest aldus vaststelt dat eiser een fout heeft begaan door
op ongeoorloofde wijze een goed van het
faillissement te verwerven en zich later
ongerechtvaardigd tegen de uitoefening
van de rechten van de wettige eigenaar
ervan, de failliete boedel, te verzetten ;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de tegen eiser uitgesproken veroordeling haar oorzaak niet
vindt in de schade aan de boedel veroorzaakt door een ongunstige tegeldemaking
van de activa van het faillissement en
dat, derhalve, de rechter niet moest antwoorden op een verweer dat door zijn
beslissing zonder voorwerp was geworden;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
6 jlmi 1968. 1e kamer. - Voo1·zitte1·, H. Bayot, eerste voorzitter. Verslaggever, H. Valentn<. - Gelijlcluidende conclttsie, H. Ganshof van der
Meersch, eerste advocaat-generaal, waarnemend procureur-generaal. - Pleite1·s,
HH. De Bruyn en Simont.

1e KAMER. -

7 juni 1968.

CASSATIEMIDDELEN.
BURGERLIJKE ZAKEN.- MIDDEL GEGROND OP
EEN BEDING VAN EEN COLLECTIEVE
ARBEIDSOVEREENKOMST.- TEKST VAN
DEZE OVEREENKOMST NIET OVERGELEGD TOT STAVING VAN DE VOORZIENING EN BLIJKEND NOCH UIT DE
VERJ\'I:ELDINGEN VAN DE BESTREDEN
BESLISSING NOCH UIT EEN PROCESSTUK.
- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.

N iet ontvanlcelijlc is het midclel ajgeleicl

uit de schencling door de rechte1· van een
beding van een collectieve a1·beidsove1·eenlcomst, wannee1· de telcst van deze
ove1·eenlcomst niet is ove1·gelegd als bijvoegsel bij de voorziening en noch de
bestreden beslissing noch enig ande1·
processtulc de bewo01·dingen ervan ove1'neemt (1).
(NAAl\'ILOZE VENNOOTSCHAP << H. MULLER
EN 0° », T. HOFKENS.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op de bestreden
sententie, op 27 juni 1966 gewezen door
de Werkrechtersraad van beroep te Antwerpen, ll::amer voor bedienden ;
Over de grand van niet-ontvankelijkheid van het middel, door verweerder
hieruit afgeleid dat in werkelijkheid de
schendn"lg, of althans de verkeerde interpretatie, wordt aangevoerd van een collectieve arbeidsovereenkomst waarvan de
tekst aan het Hof niet wordt overgelegd :
Overwegende dat eiseres, in de verschillende onderdelen van het middel, de sententie verwijt de op 27 december 1928
tussen de werknemers en de werkgevers
in de haven van Antwerpen afgesloten
collectieve arbeidsovereenkomst niet als
de partijen tot wet strekkend te hebben
erkend en de toepassing van die overeenkomst onwettelijk te hebben uitgesloten;
Overwegende dat het middel rust op
de stelling dat voormelde overeenkomst
voor aile havenarbeiders zonder onderscheid was afgesloten, dit is ook voor die
welke, zoals verweerder, hoofdzakelijk
intellectuele arbeid verrichten, en dat die
overeenkomst een beding bevat luidens
hetwelk, ook voor individuele geschillen
zoals het onderhavige, scheidsrechterlijke bevoegdheid wordt toegekend aan
het N ationaal Comite van de Haven van
Antwerpen;
Overwegende dat aileen het onderzoek
van de tekst zelf van voormelde overeenkomst, of althans van de volledige
tekst van aile ten deze belang hebbende
artikelen ervan, het Hof in de mogelijkheid zou klmnen stellen over de draagwijdte van de overeenkomst en dienvolgens over de gegrondheid van het middel
te oordelen ;
(1) Cass., 23 juni 1964 (Bull. en PAsiC.,
1964, I, 1145); 10 september 1964 (ibid.,
1965, I, 24).
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Overwegende dat die tekst blijkt noch
uit de sententie noch uit de overgelegde
stukken;
Dat de grand van niet-ontvankelijkheid moet worden ingewilligd ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
7 juni 1968. 1e kamer. Voo1"zitter, H. Belpaire, raadsheer waarnemend
voorzitter.- Ve1·slaggeve1·, H. de Vreese.
- Gelijklttidende conclusie, H. Depelcbin,
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Bayart en Struye.

1e
1°

KAMER. -

7 juni 1968.

INKOMSTENBELASTINGEN.
VERVOLGlNGEN.- UlTVOERBAAR VERKLAARD KOHlER.- BEGRlP.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
UlTVOERlNG. UlTSTEL VAN DE lNVORDERlNG. GECOORDlNEERDE WETTEN VAN 15 JANUARl 1948, ARTlKEL 68.
ToEPASSlNGSFEER.

1° Het kohie1· inzake di1·ecte belastingen
wm·dt 1·egelmatig uitvoM·baa'· verklaa1·d
doo1· de directeu1· det• belastingen, zelfs
indien de dom· deze ondertelcende vermelding, volgens wellce hij het lcohie1·
heeft onde1·zocht en het totaal bedrag ervan dat voorlcomt op het ee1·ste blad,
waa1•op de titel aangedttid is, heeft
vastgesteld, enlcel op dit blad voorlcomt.
2° Artilcel 68 van de gecoordineerde wetten
betrefjende de inlcomstenbelastingen van
15 janua1·i 1948, gewijzigd bij a1·tilcel12
van de wet van 28 maatt 1955, lcrachtens
hetwellc, in geval van bezwaar of van
beroep, de belasting niet kan ingevordenl
worden dan in zover zij overeenstemt
met het bed1·ag van de aangegeven inkomsten of, wanneM' ze ambtshalve werd gevestigd bij niet-aangifte, vom· zove1· ze
niet meer bedraagt dan de laatste belasti?~!f die vom· een vorig dienstjaa1• defin~twf ten laste van de belastingplichtige
qevestigd we1·d, is niet van toepassing
~n. gev_al van beroep door de belastingplwht~ge vom· de Raacl van State ingesteld tegen een beslissing van de .Minis~ te1· van financien, die weigert de belastingplichtige te onthefjen van het rechtsve1·val bedoeld bij attikel 7 van de wet
van 27 jttli 1953 tot invoering van maat-

1·egelen om de invo1·de1·ing van de di1·eot
belastingen te bespoedigen.
(DEPREZ, T. ONTVANGER VAN DE
DlRECTE BELASTlNGEN TE lEPER.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 8 december 1966 door het
Hof van beroep te Gent gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van
de Grondwet, 60 van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij het besluit van de Regent van
15 januari 1948, 37, 38 en 39 van het
koninklijk besluit van 22 september 1937,
genomen in uitvoering van voornoemd
artikel 60, 1317, 1319, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk W etboek,
cloo1·dat het bestreden arrest er niet
laat van blijken : a) dat op het "titelblad " aileen de uitvoerbaarbeidsformule
zoals in bet arrest omscbreven en d~
handtekening van de bevoegde' ambtenaar voorkomt, dus zonder vermelding
van de gei:ndividualiseerde belastingschul?; en van de belastingplichtige, maar
er tWlJfellaat over bestaan of het kobierartikel 11016, dat « verwijst >> naar de
namn, de voornaam en het adres van
Deprez-Belpaire, thans eiser, de belastbare grondslag, alsmede het bedrag van
de extrabelasting door genoemde belastingplicbtige verschuldigd en het door
h~m te betalen bedrag opgeeft, al dan
met op bet ondertekende titelblad voorkomt of v66r de handtekening en dezelfde twijfel laat bestaan wan~eer het
zegt dat het volstaat dat het kobier,
zoals ten deze, na voor ieder aangeduide
belastingplichtige de belastingschuld en
het verschuldigde bedrag bepaald te hebben, voor het totaal bedrag uitvoerbaar
is verklaard ; b) dat het kobier een
« samenstelling " is van verschillende
bladen (drie bladen) die niet geparafeerd,
getekend of genummerd zijn, en die
samengebaakt zijn met nietjes, en op
dezelfde wijze aan het titelblad, dat
a~~een op de voorzijde ondertekend is,
ZlJn vastgemaakt; c) dat de uitvoerbaarverklaring .(titelblad) zelf acbttien artikelen vermeldt, hoewel er in de volgende
bladen slechts zestien zijn ingevuld,
tenvijl het beroepen vonnis duidelijk
zegt « dat uit de overlegging is gebleken
dat het kohier op het eerste blad het
totaal vermeldt van de verscbillende aan-
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slagen die werden ingekohierd en de uitvoerbaarverklaring door de afgevaardigde van de directeur van de directe
belastingen ; dat de drie volgende bladen
de aanslagen bevatten op naam van verschillende belastingplichtigen, waaronder
deze ten laste van eiser, onder kohierartikel nr 11016, voor een totaal bedrag
van 792.064 frank; dat de drie bladen
noch genummerd noch geparafeerd zijn
en aan mekaar zijn gehecht met nietjes;
dat het kohier achttien artikelen bevat,
genummerd 11014 tot 11031, twee artikelen in blanco staande ; dat het kohier
onderaan de ingekohierde artikelen niet
is getekend " en verder " dat het overgelegd kohier op het eerste blad het totaal
vermeldt van de ingekohierde aanslagen ;
dat enkel dit totaal door de bevoegde
ambtenaar is ondertekend en uitvoerbaar
verklaard ,, zodat het arrest de bewijskracht van het beroepen vonnis, wat
betreft genoei.nde p1.mten, miskent (scherrding van de artikelen 1317 tot 1322 van
het Burgerlijk Wetboek) of minstens
artikel 97 van de Grondwet schendt door
geen voldoende constataties in feite te
maken die het gewijzigd beroepen vonnis
op genoemde p1.mten tegenspreken,
en tm·wijl, zonder op deze punten
tegengesproken te worden door de conchlSie of het grievengeschrift van verweerder of door het arrest, eiser aanvoerde in zijn·eerste conclusie dat" inderdaad het enige stuk dat ondertekend
werd ... slechts een totaal vermeldt, zonder de belastingschulden te vermelden
en zonder te bepalen welk bedrag ieder
afzonderlijk verschuldigd is ... " en dat
" ... zo de tekst van de uitvoerbaarheidsformule verwijst naar al de in dit kohier
aangeduide belastingplichtigen ... dit niet
wegneemt dat de ondertekende akte geen
enkele naam bevat en nog minder een
bepaald belastingbedrag voor ieder belastingplichtige afzonderlijk ... ,, dat " vermits verschillende bladen aan mekaar
werden gehaakt zonder paraaf of nummering, het mogelijk is de afzonderlijke
bladen los te nmken en door andere te
vervangen ... ,, en in zijn tweede conclusie dat " de enige ondertekende akte,
met name het eerste blad, niet een bepaalde belastingschuld opgeeft, te betalen
door een bepaalde en voldoende gei:dentificeerde persoon '' en « ••• onderhavige
bladen, zonder nummering of parafering,
met nietjes aan mekaar zijn vastgemaakt ... " en verder dat « bovendien de
uitvoerbaarverklaring achttien artikelen
vermeldt, hoewel er slechts zestien zijn
ingevuld, zodat hieruit duidelijk blijkt

dat er nu nog artikelen openstaan ; dat
dan ook de mogelijkheid bestaat dat
er vroeger meer openstonden die achteraf
werden ingevuld ... ,, zodat ook hier de
bewijskracht van bedoelde conclusies en
van de voornoemde passages uit het vonnis werden miskend (schending van de
artikelen 1317 tot 1324 van het Burgerlijk Wetboek) ofwel te weinig redenen
werden aangevoerd om de in genoemde
conclusies gedane constataties over het
hoofd te zien :
Overwegende dat het middel het arrest
verwijt twijfel te laten bestaan over de
voor de oplossing van het geschil essentiele feitelijke toedracht van de zaak,
namelijk het materieel voorkomen van
het bedoelde kohier, materieel voorkomen
dat in het beroepen vonnis en in de conclusies van eiser nauwkeurig was beschreven;
Overwegende dat nit de bewoordingen
van het arrest, gezien in het licht van
die van gezegd vonnis, zonder twijfel
blijkt dat, nopens het materieel voorkomen van het bedoelde kohier, het hof
van beroep de zienswijze van de eerste
rechter overneemt ;
Overwegende dat dienvolgens ook het
hof van beroep aanneemt dat de door
de bevoegde ambtenaar ondertekende
uitvoerbaarverklaring op het kohier voorkomt onderaan het titelblad hetwelk enkel het totaal bedrag vermeldt van een
reeks ingekohierde aanslagen, en dat de
individuele aanslagen ten laste van de
verschillende belastingplichtigen, waaronder, onder artikel 11016, deze ten
laste van eiser, voor het door hem te
betalen bedrag, enkel voorkomen op drie
daarop volgende, niet ondertekende noch
geparafeerde en niet genummerde bladen
welke met nietjes aan elkaar en aan het
titelblad zijn gehecht ;
Overwegende dat het arrest zodoende
de bewijskracht noch van het beroepen
vonnis noch van de conclusie van eiser,
welke dienaangaande dezelfde stelling
verdedigde, miskent ;
Overwegende dat het middel feitelijke
grondslag mist ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van
de Grondwet, 6 van de wet van 15 mei
1846 op de Rijkscomptabiliteit, 51 en 60
van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij het besluit
van de Regent van 15 januari 1948, 37,
38 en 39 van het koninklijk besluit van
22 september 1937, genomen in uitvoering van voornoemd artikel 60, 19 van
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de wet van 16 oktober 1945 tot invoering
van een extrabelasting op de in oorlogstijd beh11alde exceptionele inkomsten,
winsten en baten, 13, 15 en 16 van de
wet van 25 vent6se jaar XI houdende
inrichting van het notariaat, betreffende
de vorm van de notariele akten, 1317,
1319 en 1320 van het Burgerlijk Wethoek, betreffende de authentieke alden,
dooTdat het bestreden arrest beslist dat
er een geldig, regelmatig authentiek uitvoerbaar verldaard kohier voorhanden is
ten aanzien van de onderhavige belastingschuld, met name de extrabelasting,
dienstjaar 1949, artikel 11016, en de
hiermee verband houdende verwijlsrente,
lastens eiser, 1net name Jules DeprezBelpaire, wonende te leper, en om deze
beslissing te rechtvaardigen verklaart dat
op het titelblad van het kohier de uitvoerbaarverklaring met handtekening te vinden is, waarbij de gezamenlijke belastingschuld voor leper inzake extrabelasting,
dienstjaar 1949, op 2.765.702 frank wordt
vastgesteld en waarbij vermeld wordt
« na dit kohier ... te hebben nagezien "•
dat op de volgende, niet ondertekende
bladzijden, onder artikel 11016, de ge'individualiseerde belastingschuld inzake
extrabelasting, lastens eiser, als belastingschuldenaar, te vinden is, de samenstelling van aile schuldbedragen het totaal
geeft van het uitvoerbaar verklaard bedrag ten belope van 2.765.702 frank, het
onverschillig is of de uitvoerbaarverklaring met handtekening boven of onderaan
de akte staat, te meer daar vermeld
wordt dat ze ondertekend werd na nazicht
van het kohier, en het zonder invloed is
dat op het titelblad achttien artikelen
vermeld worden hoewel er slechts zestien
zijn, vermits het gezamenlijk bedrag juist
is, en, om de steiling van eiser af te wijzen,
overweegt dat de fiscale wetgeving niet
vereist dat voor ieder artikel afzonderlijk
een uitvoerbaarverklaring en een handtekening van de directeur zou voorhanden
zijn,
terwijl, eerste onderdeel, nu het kohier
een authentieke alde is waaruit vormvereisten voortvloeien en minstens de
ondertekening door de instrumenterende
ambtenaar, die hierdoor de bovenstaande
en ondertekende inhoud van de akte tot
de zijne maakt, zodat deze laatste, gezien
zijn handtekening, omwille van de
authenticiteit, zonder betwisting als de
zijne wordt erkend en ook de inhoud
van de akte, f;tls door hem ex p1•opriis
sensibtts waargenomen, voor waar en
werkelijk aangenomen wordt, en nu de
ondertekende inhoud, gezien het om een
0ASSATIE, 1968. - 39

uitvoerbare titel inzake directe belastingen gaat, minstens de gei:ndividualiseerde
belastingschuld (aard van de belastingen
en te betalen bedrag) en de naam van
de belastingplichtige die deze schuld
betalen moe~ (voldoende gei:dentificeerd),
alsook de mtvoerbaarheidsformule moet
omvatten, het niet volstaat te zeggen dat
het ondertekend titelblad de ondertekende uitvoerbaarheidsformule bevat
met vermelding van het gezamenlijk
belastingbedrag, zijnde 2.765.702 frank,
en na gezegd te hebben dat dit kohier
werd nagezien, vermits op die wijze geen
enkele belastingplichtige genoemd wordt
en no.ch 1~in~er hoeveel een bepaald~
belastmgphcht1ge als belastingschuld bet.~len moet en vermits, zo een gezamenhJk bedrag en de formule << te hebben
nagezien "• naar andere niet ondertekende
bladzijden verwijzen, de elementen waarnaar verwezen wordt buiten de ondertekende akte vailen en, zoals nit de akte
zelf blijkt, niet ex propriis sensibus door
de ondertekenaar werden geconstateerd ;

tweecle oncle1·deel, zelfs indien men zou
aam'lemen, qttocl non, dat een handtekening niet onderaan, maar bovenaan rnag
staan, en dat zodoende in de tekst van
een authentieke aide, wat betreft de
essentiele elementen van zijn inhoud (de
overeenkmnst), 1nag verwezen worden
naar een nakomende tekst die niet ondertekend is, dan toch, omwiile van de
authenticiteit aileen reeds', het materieel
eJ?- textueel verband met de handtekening
mt het stuk zelf moet blijken, en deze
eenheid niet blijkt wanneer de drie bladen, waarop de essentiele elementen
nopens de bepaalde belastingschuld lastens deze bepaalde belastingplichtige vermeld zijn, niet geparafeerd, ondertekend
of genmnmerd zijn en met nietjes aan
mekaar en aan het titelblad zijn vastgemaakt, vermits, zelfs indien de gezamenlijke belastingschuld dezelfde blijft, op
die wijze toch de belastingschuldenaars
en ook de gemdividualiseerde belastingschuld voor iedere belastingschuldenaar
gewijzigd lnmnen zijn;
de1·cle onderdeel, eiser niet een afzonderlijke handtekening en uitvoerbaarverklaring van iedere schuld en schuldenaar eiste, maar wei een lijst waarop,
voor iedere schuldenaar, zijn schuld voorkwam en die onderaan uitvoerbaar verklaard en ondertekend werd :
Overwegende dat het arrest vaststelt,
enerzijds, dat ten deze de ondertekende
uitvoerbaarverklaring de woorden behelst
<< na dit kohier
te hebben nagezien "•
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<< hebben het gezamenlijk bedrag ervan
vastgesteld op ... ll, en " bevelen aan al
de in dit kohier aangeduide belastingplichtigen de daarin opgenomen aanslagen respectievelijk te betalen ll, en anderzijds, dat het op het titelblad vermelde
totaal bedrag overeenstemt met de som
van de, op de volgende bladen vermelde,
door elke belastingplichtige verschuldigde
bedragen;
Overwegende dat uit deze vaststellingen blijkt dat, vooraleer het kohier voor
het totaal bedrag van de verschillende
aanslagen uitvoerbaar te verklaren, de
bevoegde ambtenaar, voor elk van de in
het kohier aangeduide belastingplichtigen, en dus ook voor eiser, de in het
kohier opgenomen aanslagen had· nagezien en het bedrag ervan had bepaald ;
Overwegende dat hieruit voortvloeit
dat, ongeacht de plaats van de handtekening, de inhoud van de akte waaraan
de bevoegde ambtenaar door zijn handtekening authenticiteit en uitvoerbaarheid verleent, de bepaalde belastingschulden behelst ten laste van ieder van
de individuele in het kohier vermelde
belastingplichtigen en dat dus ook de
bepaalde belastingschuld van eiser behoort tot de vaststellingen waaraan de
bevoegde ambtenaar door zijn handtekening bewijskracht verleent tot betichting
van valsheid waartoe ten deze niet werd
overgegaan ;
Overwegende dat, onder voorbehoud
van betichting van valsheid, het verband
tussen de uitvoerbaarverklaring en de
inhoud van de akte, zijnde de individuele
b_elastil~\Sschc~ld van_iedere belastingplichtige, bhJkt mt de h1erboven aangehaalde
bewoordingen van het kohier ;
Overwegende dat het middel niet kan
worden aangenomen ;
Over het der·de middel, afgeleid uit
de schendnlg van de artikelen 97 van
·de Grondwet, 68, lid 2, van de wetten
betreffende de inkomstenbelastillgen, gecoordineerd bij het besluit van de Regent
Val~ 15 januari 1948, zoals gewijzigd bij
art1kel 12 van de wet van 28 n1.aart 1955,
en, voor zoveel als nodig, 301 van het
W etboek van de inkomstenbelastingen
(koninklijk besluit van 26 februari 1964)
en 7 van de wet van 27 juli 1953, zoals
gewijzigd bij artikel 14 van de wet van
28 maart 1955,
doonlctt het bestreden arrest beslist dat
het verzoekschrift, door eiser op 28 november 1963 bij de Raad van State ino·ediend, niet kan vallen onder de bepal~lo·
van bet bezwaarschrift of het beroep
waarvnn sprake in de artikelen 61 en 66

van voormelde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, in welke gevallen
de invordering wordt geschorst,
tenvijl voormelde artikelen 12 of 301
het qtwd pleJ"urnqtte fit bedoelen inzake
directe belastingen, clit is dat de belastingschuld ten grande betwist wordt door
bezwaarschrift of beroep, maar het principe d~t aan de g~ond ligt van deze opschorsmg van de mvordering even goed
geldt voor een verzoekschrift aan de
Raad van State, vooral nu de uitspraak
door de Raad van State tot gevolg kan
hebben dat het rechtsverval opgeheven
wordt, en zodoende als bezwaar client behandeld te worden zoals omschreven in
voormeld artikel 61 :

. Overwegende dat het in artikel 68,
hd 2, van de gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastillgen bedoelde bezwaar of beroep, hetwelk ill
bepaalde gevallen uitstel van de invordering km! medebrengen, niet gelijk welk
rechtsm1ddel beoogt dat tot uitstel kan
leiden, rnaar enkel het door artikel 61,
§ 3, van die wetten ingerichte bezwaar
bij de provinciale of gewestelijke directem· en heb door artikel 66 van die
wetten bedoelde beroep voor het hof
van beroep;
.Overwegende dat eiser, bij het in het
m1ddel bedoelde verzoekschrift, beroep
instelde voor de Raad van State tegen
een door de minister van financien, bij
toepassing van artikel 7 van de wet van
27 juli 1953 tot invoering van maatregelen om de invordering van de directe
belastillgen te bespoedigen, genomen beslissing;
Overwegende dat noch de overeenkomstig voormeld artikel 7 voor de millister
van financien ingestelde uitzonderlijke
procedure, waardoor deze gemachtigd is,
onder bepaalde voorwaarden, de belastingplichtige van het opgelopen rechtsverval te ontheffen, noch het beroep dat
deze laatste tegen een negatieve beslissing
van die minister voor de Raad van State
kan instellen, behoren tot het soort bezwaar dat door hoger vermeld artikel 68,
lid 2, wordt beoogd;
Overwegende dat het middel naar
recht faalt ;
Orn die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordcelt eiser in de kosten.
7 juni 1968. 1e kamer. Voo1'zitte1', H. Belpaire, raadsheer waarnmnend
voorzitter.- Vm·slaggever, H. de Vreese.
- Gelijkluidende conclusie, H. Depelchin,
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advocaat-generaal.- Pleiters, HH. Bayart en Van Leynseele.

2e

KAMER. -

10

juni

1968.

DIENSTPLICHT.- UrTSTEL EN VRIJLATING VAN DIENST OP MORELE GROND.
KOSTWINNER VAN RET GEZIN. KOSTWINNER VAN DE GROOTVADER.VooRWAARDE.

Een dienstplichtige lean niet als de lcostwinnM' van zijn grootvacle1· tv01'clen beschouwcl inclien zijn vade1· en moecle1·
niet ove1·leden zijn of inclien hij niet
ve1·laten is en niet ten laste van zijn
g1·ootvade1· leeft seclert ten minste vie1· jaar
op het ogenblilc dat hij de valle leejtijcl
van achttien jaa1· be1·eikt. (Art. 10, § 1,
1o, lid 1 en 2, van de dienstplichtwetten
gecoordineerd op 30 april 1962.)
(DURANT.)
ARREST.
RET HOF;- Gelet op de hestreden
heslissing, op 26 maart 1968 door de
Hoge Militieraad gewezen;

Over het middel afgeleid uit de scherrding van artikel10, § 1, 1°, van de dienstplichtwetten gecoiirdineerd op 30 april
1962,
doonlat de hestreden heslissing de aanvraag om uitstel van eiser verwerpt,
tenoijl, enerzijds, hij hij zijn grootouders gehoren is, er opgevoed is, er
zonder onderhreking verhleef, dus ook
v66r 12 a.pril 1963, en, anderzijds, hij
tevens de onm.ishare stew< is van zijn
grootvader, die weduwnaar is en een
landhouwhedrijf uithaat, alleen en ver
afgelegen woont, en geen contact heeft
met zijn ouders, die sinds hun huwelijk
nooit aan het adres van de grootvader
zijn gedomicilieerd en ninnner naar hew
kind hehhen omgezien :
Overwegende dat artikel 10, § 1, 1°,
van de dienstplichtwetten gecoordineerd
op 30 april 1962 onder meer hepaalt dat
de dienstplichtige uitstel ]mn bekomen
indien hij " c:le kostwinner is van vader
en 1noeder of van een van heiden of,

zo dezen overleden zijn, van zijn gTootouders of van een van heiden ... >>, en dat
" met vader of moeder wordt gelijkgesteld degene die de verweesde of verlaten
dienstplichtige sedert ten minste vier
jaar te zijnen laste heeft, op het ogenhlik
dat deze de valle leeftijd van achttien
j aar hereikt " ;
Overwegende dat de hestreden heslissing heschouwt dat eiser, dienstplichtige
van de lichting 1968, gehoren op 31 juli
1947, niet als de onmishare stew1 van
zijn grootvader kan aangezien worden
omdat zijn beide ouders nog in leven zijn,
en dat eiser slechts sedert 12 april 1963
officieel hij zijn grootvader is ingeschreven;
Dat door erop te wijzen dat eiser slechts
sedert 12 april 1963 officieel hij zijn
gTootvader is ingeschreven, de Hoge
Militieraad impliciet heslist dat het niet
hewezen is dat eiser die de valle leeftijd
van 18 jaar hereikt had sinds 31 juli
1965, vroeger hij zijn grootvader verbleven heeft en dat dm·halve deze laatste
niet met de vader of de moeder kan worden gelijkgesteld in de zin van artikel 10,
§ l, 1°, lid 2, van de dienstplichtwetten;
Overwegende dat zodoende de hestreden heslissing haar heschikkend gedeelte
wettelijk rechtvaardigt ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
10 juni 1968. - 2e kamer. - Voo1'zitter, H. van Beirs, voorzitter. - Verslaggeve1', H. Gerniers. - Gelijkluiclencle
concl~tsie, H. Paul Maha1L'C,' advocaatgeneraal.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- VEROORDELENDE BESLISSING. VERWEER
VAN DE BEKLAAGDE NIET PASSEND
BEANTWOORD.- NIET GEJ\'IOTIVEERDE
BESLISSING.

Niet gemotiveenl is de beslissing die de
beklaagcle vMo01'deelt zoncle1• 11assenrl
te cmtwoonlen op een 1•egelnwt·ig do01·
hem voorgestelcl ve1·wee1·. (Grondwet,
art. 97.)

1220(FIEU.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 21 november 1967 in hager
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Veurne;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van
de Grondwet, 1, § 1, van de besluitwet
van 14 november 1939 betrefi'ende de
beteugeling der dronkenschap, 2-4 van
de wet van 1 augustus 1899 houdende
herziening van de wetgeving en reglementen op de politic van het wegverkeer,
ingevoerd door artikel 3 van de wet van
15 april1958, 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek,
doordat, eeTste ondeTdeel, het bestreden
vonnis eiser veroordeeld heeft om, bij inbrenk op voormeld artikel 1, § 1,-in een
openbare plaats in staat van dronkenschap te zijn bevonden en om, bij inbreuk
op voormeld artikel 2-4, op een openbare
plaats een motorloos voertuig te hebben
bestuurd in staat van dronkenschap,
zonde1' te antwooTden op de conclusie
v66r de correctionele rechtbank genomen,
waarin eiser ten eerste deed gelden dat de
rijkswacht vastgesteld had dat eiser
geen enkel uitwendig teken van dronkenschap vertoonde en dat de behandelende
geneesheer zich ook niet kon uitspreken
over de vraag of eiser al dan niet dronken
was, dat dronkenschap door uitwendige
tokens gestaafd moot worden en dat geen
uitwendige tokens aanwezig waren, en
ten tweede dat hij v66r de bloedafname,
met het oog op het ondergaan van een
heelkundige bewerking, behandeld word
met verdovingsmiddelen die alcoholhoudend waren, zodat men niet met de nodige zekerheid kon bepalen of eiser aangetast was door intoxicatie door alcohol
ingevolge het drinken van geest,rijke
dranken ofwel indien doze intoxicatie
veroorzaakt was door het toedienen van
alcoholhoudende verdovingsmiddelen, welk gebrek aan antwoord een schending
uitmaakt van artikel 97 van de Grandwet,
tweede ondm·deel, het bestreden vonnis
verklaart dat de beschouwingen van eiser
omtrent de redenen om de bloedproef
niet te laten nomen overbodig waren,
daar er geen vervolging bestond omtrent
dergelijke overtrading,
te1·wijl eiser nergens in zijn conclusie

voor de correctionele rechtbank genomen
had staande gehouden dat er redenen
waren om de bloedproef niet te laton
nomen, doch wel dat de bloedproef gonomen word toen hij bewusteloos was
ten gevolge van het toedienen van alcoholhoudende verdovingsmiddelen, zodat
het bestreden vonnis de bewijskracht
heeft geschonden, welke door de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk W etboek aan voormelde conclusie
van eiser wordt gehecht :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat eiser in zijn conclusie
deed golden dat hij kort v66r de bloodproof behandeld word met alcoholhoudende verdovingsmiddelen ;
Overwegende dat het vormis zich ertoe
beperkt erop te wijzen dat het bewezen
is dat eiser onder de invloed van de drank
verkeerde vermits er 2,11 gram per liter
alcohol in zijn blood gevonden word;
Dat het alzo het bedoeld verweer niet
passend beantwoordt ;
Dat het middel gegrond is ;
Om doze redenen, vernietigt het bestreden vonnis ; beveelt dat van het thans
gewezen arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde
beslissing ; laat de kosten ten laste van
de Staat; verwijst de zaak naar de Correctionele Rechtbank te Ieper, zitting
houdende in hoger beroep.
10 juni 1968. - 2e kamer. - Voo1'zitte1', H. van Beirs, voorzitter. - Verslaggeve1·, Ridder de Schaetzen. - Gelijkluidende conclusie, H. Pacu Mahaux, advocaat-generaal. - Pleite1·, H. Bayart.

2e KAMER. -

10 juni 1968.

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). ONOPZETTELIJK DODEN. - SCHADE DIE VOOR DE
REOHTHEBBENDEN VOORTVLOEIT UIT
HET VERLIES VAN INKOMSTEN VAN HET
SLAOHTOFFER VAN HET MISDRIJF. PENSIOEN DAT HET SLAOHTOFFER BIJ
ZIJN OPRUSTSTELLING ZOU GENOTEN
HEBBEN GEDURENDE DE JAREN DIE
HIJ VERMOEDELIJK NOG ZOU BLIJVEN
LEVEN HEBBEN.- INAOHTNEMING.VOORWAARDE.

Om de schade te t·amen, die aan de recht-
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door het bestreden arrest van 3 juni
1965, heeft beslist dat het overlevingspensioen, hetwelk de burgerlijke partijen
(thans verweersters) uit kracht van het
statuut van de overledenen genieten,
gelijktijdig met de vergoedingen wegens
inkomstenderving mag worden getrokken, en, anderzijds, dat die beslissing,
welke bij ontstentenis van enig rechtsmiddel in kracht van gewijsde is gegaan,
generlei onderscheid maakt " tussen het
overlevingspensioen, dat toegekend werd
( GOEMINNE EN PERSONENVENNOOTSOHAP
aan de weduwe na het ongeval, en hetMET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
zelfde pensioen vanaf de vermoedelijke
(< ETABLISSEMENTS OOOMAN », T. VOGE·
datum van de opruststelling », de verLEER EN V ARENDONOK.)
goedingen welke aan de weduwen van de
slachtoffers toekomen uit hoofde van de
door de inkomstenderving geleden maARREST.
teriele schade berekent op grond van
HET HOF ; - Gelet op de bestreden een netto-inkomen dat omvat niet aileen
arresten, op 3 juni 1965 en 23 november de netto-bezoldigingen welke de slacht1967 door het Hof van beroep te Gent offers vanaf de datum van het ongeval
tot de pensioenleeftijd zouden hebben
gewezen;
Overwegende dat het arrest van 23 no- verdiend, maar ook het bedrag van het
vember 1967 enkel uitspraak doet over « militair ancienniteitspensioen " dat de
de eisen van de burgerlijke partijen, en slachtoffers onderscheidenlijk gedurende
dat de voorziening tegen het arrest van zestien en een half jaar en veertien jaar
3 juni 1965 tot de beslissing over die- zouden genoten hebben,
zelfde eisen beperkt is;
te~·wijl, al heeft het vonnis van 28 januari 1965 in algemene termen aangeI. W at betreft de voorziening van de nomen dat het aan de weduwen van de
personenvennootschap met beperkte aan- , slachtoffers gestorte overlevingspensioen
sprakelijkheid « Etablissements Coo- gelijktijdig kon worden genoten met de
man "• burgerlijk aansprakelijke partij : vergoeding wegens inkomstenderving, het
geenszins een uitspraak heeft gegeven
Overwegende dat uit geen processtuk over het verweermiddel, voorgesteld door
waarop het Hof acht vermag te slaan eisers, die betoogden dat, om deze inkomblijkt dat eiseres haar voorziening bete- sten te ramen, het bedrag van het rustkend heeft aan de partijen tegen welke pensioen dat de slachtoffers vanaf de
zij !lericht if' ; dat de voorziening mitsdien leeftijd van 56 jaar zouden hebben genaniet ontvankelijk is ;
ten niet bij de bezoldigingen mocht worII. W at betreft de voorziening van den gevoegd ; waaruit volgt dat het arrest aan het vonnis van 28 januari 1965
Stefaan Goeminne, beklaagde :
een draagwijdte heeft toegeschreven die
Over het middel, afgeleid uit de schen- het niet heeft en bijgevolg de duidelijke
ding van de artikelen 1319, 1320, 1322, en welbepaalde zi:n alsmede de bewijs1351, 1382, 1383 en 1384 van het Burger- kracht en het gezag ervan 1niskend heeft ;
lijk Wetboek, 97 van de Grondwet, 3 waaruit volgt, bovendien, dat het arrest
en 4 van de wet van 17 april 1878, hou- van 23 november 1967 niet naar de eis
dende de voorafgaande titel van het van de wet met redenen omkleed is,
naardien de overwegingen ervan niet
Wetboek van strafvordering,
relevant zijn om te rechtvaardigen
cloordat het bestreden arrest van 23 no- waarom, in strijd met de stelling van de
vember 1967, na erop gewezen te hebben, eisers, het bedrag van het rustpensioen
enerzijds, dat de Correctionele Recht- dat de slachtofJ'ers vanaf de leeftijd
bank te Gent, bij een vonnis van 28 ja- van 56 jaar zouden hebben genoten,
nuari 1965, in hoger beroep bevestigd moet worden gerekend bij de netto-bezoldigingen die tot de berekening van de
litigieuze vergoeding als grondslag moet
(1) Cass., 4 april 1966, redenen (Bnll. en
dienen :
PAsiC., 1966, I, 1009); 16, januari 1967 (A1'1',

hebbenden van het slachtojjer van een
onopzettelijke doding wenl be1·okkencl
do01· het vedies van zijn inkomsten,
client er rekening te •worden gehouclen
met het pensioen dat het slachto jjer bij
zijn opruststelling zott genoten hebben
gecltwencle de tijcl die het vennoedelijk
zou blijven leven hebben, mits zijn ondm·hottclslcosten e~·van af te trelclcen (1).
(Burg. Wet.b., art. 1382 en 1383.)

cass., 1967, biz. 597); raadpl. cass., 2 mei 1960
(Bttll. en PASIO,, 1960, I, 1014).

Overwegende dat het vonnis, op 28 januari 1965 gewezen door de Correctionele
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Rechtbank te Gent en bevestigd door het
bestreden arrest op 3 juni 1965 door het
Hof van beroep te Gent gewezen, beslist,
enerzijds, dat voor de berekening van de
schade voortspruitende uit het verlies
van inkomsten bij het overlijden van
het slachtoffer, « het netto-loon" in aanmerking kon1.t, anderzijds, dat het overlevingspensioen, dat aan de burgerlijke
partijen krachtens het statuut van de
overledenen wordt uitgekeerd, mag gecumuleerd worden met de vergoeding wegens het inkomstenverlies dat ontstaan
is uit het ongeval en dat dit geen dubbel
gebruik uitmaakt ;
Overwegende dat het bestreden arrest
op 23 november 1967 door het Hof van
beroep te Gent gewezen vaststelt « dat
gezegd vonnis geen onderscheid maakt
tussen het overlevingspensioen, dat toegekend word aan de weduwen na het
ongeval, en hetzelfde pensioen vanaf de
vermoedelijke datum van de opruststelling ";
Dat, door doze laatste bewoordingen,
het arrest duidelijk bedoelt het pensioen
dat vanaf de vermoedelijke datum van
de opruststelling aan de slachtoffers van
het ongeval ware toegekend geweest ;
Overwegende dat het arrest van 23 november 1967 aldus van het vonnis van
28 januari 1965, in zijn geheel genomen,
en gelet onder meer hierop dat dit vonnis
« het netto-loon "• zonder onderscheid
noch voorbehoud, in aanmerking neemt,
geen uitleg geeft die met de termon ervan
onverenigbaar is, en bijgevolg noch de
be·wijskracht, noch het gezag van het
rechterlijk gewijsde ervan miskent;
Ove.rwegende dab dit arrest, door voormelde vaststelling samengebracht met de
vaststellingen van het vonnis waarnaar
het verwijst, het verweer weerlegt waarbij
de eisers betoogden dat, om de vergoeding
wegens inkmnstenverlies te rmnen, het
bedrag van het rustpensioen dat de
slachtoffers vanaf de leeft.ijd van 56 jaar
zouden hebben genoten niet bij de bezoldigingen moest worde:-1 gevoegcl, en mebeen de berekeningswijze verantwoordt
welke word toegepast om de betwiste
vergoeding vast te stollen ;
Dat immers, mits aftrek van de onderhoudskosten van de slachtoffers, hot verlies van het rustpensioen, clat de slachtoffers op 56 jaar zouden genoten hebben,
een van do elementen is van de uit het
misdrijf voortspruitende schade ;
Dab hot middel niot kan aangenom.en
"~Norden ;
Overwegende dat het arrest van 3 jnni
1965 niet bijzonder gekritiseerd wordt;

Om die .redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt de eisers in de kosten.
10 juni 1968. - 2e kamer. Voor·zitte1·, H. van Beirs, voorzitter. - Ve1'slaggevm·, H. Gerniers. - Gelijlchtidencle
conclusie, H. Paul Mahaux, advocaatgeneraal. - PleiteT, H. Simont.

2e KA.J\'IER. -

10 juni 1968.

1° OASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. - REOHTEN VAN DE VERDEDIGING. - MIDDEL DAT KRITIEK OEFENT OP DE REGELJ\'IATIGHEID VAN DE
DAGVAARDING. - MIDDEL NIET VOORGELEGD AAN DE FEITENREOHTER. N IET-ONTVANKELIJKHEID.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.0PLIOHTING. V ASTSTELLING VAN
RET MISDRIJF IN DE BEWOORDINGEN
VAN DE \VET. - GEEN OONOLUSIE. REGELJ\1ATIG GEJYIOTIVEERDE VEROORDELENDE BESLISSINC+.
1° N iet ontvanlcelij7c is het middel dat h·itielc oefent op de Tegelmatigheid van de
dagvaanling voo1· de eer·ste 1'echter·, wanneer· het aan de feitenrechter niet we1·d
vo01·gelegd en de eise1· zich over de zaalc
ten g1'0ncle heeft venlecligd (1).
2° Bij gebr·elce van een co1whtsie motivem·t
de feitem·echteT r·egelnwtig de schulcligver·kla1'ing van de belclc;agcle wegens O]Jlichtin g, door· cle bestanclclelen van clit
misclr·ijf in de bewoonl·ingen van de wet
vast te stellen, zoncler· et·toe gehouclen te
zijn cle gelclen of r·oer·encle voor·wer·pen
die eiser zich hee;ft cloen afgeven of lever·en
te pr·eciseren (2). (Grondwet, art. 97;
Strafwetb., art. 496.)
(TITERIOX.)
ARREST.
HE'I' HOF ; -

Golet op het bestreden

(1) Cass., 17 januari 1966 (Bt;Zl. en PAsrc.,
1066, I, 637); verg. cass., 29 november 1965
(ib·icl., 1966, I, 415).
(2,) Tirtac1pl. eass., 14 oktober HHi3 (Bnll.
en PAsrc., Hl64, I, 159) en 23 oktolJer 1967,
snpra, biz. 283. Tirta,clpl. eass., 2 febrnal'i. 1966
(Hull. en PAsrc., Hl66, I, 742) en noot 1.
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arrest, op 15 januari 1968 door het Hof
van beroep te Gent gewezen ;
Over het middel afgeleid nit de scherrding van artikel 97 van de Grondwet en
van de rechten van de verdediging,
clooTdat het bestreden arrest eiser wegens oplichting veroordeeld heeft,
te1·wijl, eerste ondenleel, het openbaar
ministerie zich ertoe beperkt in de inleidende dagvaarding de algemenc bepalingen van artikel 496 van het Strafwetboek
op te gevcn, n1.aar niet bepaalt welke
voorwerpen eiser zich zou hebben doen
afgeven of leveren, zodat het eiser on1nogelijk ;vvas zich te verdedigen over dergelijke 6nnauwkmiTige gegevens vermits hij
niet wist wat hem ten laste gelegd werd,
tweede ondm·deel, indien het openbaar
ministerie zulks niet gedaan had, het
vonnis of het arrest het moest bepalen
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat nit de processt1.udmn
blijkt dat eiser de in het middel bedoelde
grief betreffende de schending van de
rechten van de verdediging wegens onnauwkeurigheid van de inleidende dagvaarding, aan de feitenrechter niet heeft
voorgelegd, en dat hij zijn verdediging
over de grand heeft voorgedragen ;
Dat dit onderdeel van het middel derhalve niet ontvankelijk is ;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de rechter, bij ontstentenis van conclnsie, regelmatig de
schnldigverklaring van eiser wegens oplichting motiveert, nn hij de bestanddelen van dit misdrijf in de bewoordingen
van de wet vaststelt ; dat hij niet ertoe
gehonden was de golden of roerende voorwerpen nader te bepalen welke eiser
zich had doen afgeven of leveren ;
Dat dit onderdeel van het middel niet
kan aangenomen worden ;
En overwegende. dat de snbstantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvorn1.en werden nageleefd en
dat de beslissing overeenkomstig de wet
is;
01n die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
10 juni 1968. - 2e kamer. Voo7'zitte7·, H. van Beirs, voorzitter. - Ve7·slaggevm·, Ridder de Schaetzen.- Gelijkhticlende conclgsie, H. Panl1\l[ahanx, advocaat-generaal.

2°

KAMER. -

10 juni 1968,

AUTEURSRECHT. BEDRIEGLUK OPZET. -

NAJYIAKING.
BEGRIP.

De schending van het attte1wsrecht is beclTieglijlc, en maakt het wanbedriJf van
namaking uit, wanneer hij .die dit 7'echt
schendt met een winstoogme?·lc gehancleld
heejt (l). (Wet van 22 maart 1886,
art. 22.)
(LAGRAIN, T. BACKES.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 10 jannari 1968 door het Hof
van beroep te Gent gewezen;
Over het middel afgeleid nit de schending van de artilmlen 97 van de Grandwet en 22 van de wet van 22 maart 1886,
doo7·clat het bestreden arrest eiser veroordeelt wegens aanslag op het autenrsrecht van verweerder, en de conclusie
waarbij eiser deed gelden dat hij niet
kwaadwillig ofbedrieglijk gehandeld had
niet passend beantwoordt door aan t~
nemen, bij verwijzing naar de redenen
van het vonnis van 16 december 1966,
dat het algemeen opzet volstaat, en door
verder aan te nemen dat de winst van
eiser ook eventneel mocht zijn, of in het
nut van de studenten kon liggen zonder
dat eiser er enig materieel voordeel aan
had:
Overwegende dat het arrest, in strijd
met de aanvoering van het middel, naar
de redenen van het tnssenvonnis van
16 december 1966 niet verwijst en evenmin aanneemt dat het algemeen opzet
volstaat opdat er inbrenk zon zijn op
artikel 22 van de wet van 22 maart 1886
op het antenrsrecht ;
Dat het arrest de redenen van het
eindvonnis van 29 september 1967, waartegen hager beroep, overneemt, aldns erop
wijzende, om de redenen welke dit vonnis
(1) Cass., 13 november 1893 en 6 mei 1894,
verenigde kamers (B·ull. en PAsrc., 1894, I,
31 en 268), en de conclusie van het openbaar
ministerie v66r de twee arresten.
Omtrent hct feit dat de beoordeling van
het bedrieglijk karakter van de schencling van
het auteursrecht tot de soevereine bevoegdheid
van de feitenrechter behoort, raadpl. cass.,
24 december 1888 (·ibid., 1889, I, 76).
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vermeldt, dat eiser gehandeld heeft « met
een winstgevend doel " en dat zulks volstaat om het door de wet vereiste bijzonder opzet te kenschetsen ;
Dat het, bovendien, hieraan toevoegt
dat het winstgevend doel beoogd door
eiser bij het uitgeven van de besproken
cursus van verweerder zijn verwezenlijking vond niet aileen in « de gebeurlijke
baten die met de uitgifte zouden gepaard
g&an "• maar oak in de mogelijkheid aldus
een werkinstrmnent te bezorgen ten behoeve van « de studenten die hem als
repetitor aangenomen hadden " ;
Dat het arrest zodoende zijn beslissing
wettelijk rechtvaardigt en meteen op
de in het middel bedoelde conclusie een
passend antwoord verstrekt ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
En overwegende, wat betreft de beslissing over de strafvordering, dat de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvonnen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
10 juni 1968. - 2 8 kamer. Voo1·zitte1·, H. van Beirs, voorzitter. - Verslaggeve1·, Ridder de Schaetzen. - Gelijlcluidende conclusie, H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.

2e KAMER. -

10 juni 1968.

HERZIENING.- VEROORDELING VAN
EEN BEKLAAGDE DOOR EEN ROF VAN
BEROEP.- GETUIGE NADERRAND VER·
OORDEELD WEGENS VALS GETUIGENIS
TEGEN DE BEKLAAGDE. - REGELMA·
TIGE AANVRAAG TOT RERZIENING. VERNIETIGING VAN DE TEGEN DE BE·
KLAAGDE UITGESPROKEN VEROORDE·
LINGEN EN VERWIJZING NAAR EEN AN·
DER ROF VAN BEROEP.

T'Vanneer, na definitieve vemonleling van
een belclaagde doo1' een hof van be1·oep,
een getuige die in de loop van het onderzoelc van de zaalc voor de correctionele
rechtbanlc gehoo1·d werd en op wiens
getuigenis het hof van bm·oep zijn
(1) Cass., 9 september 1959 (Bt~ll. en PAsro.,
1960, I, 292); verg. cass., 4 februari en 17 juni
1963 (ibid., 1963, I, 638 en 1091).

beslissing heeft gegrond, detinitiej veroonleelcl is wegens vals getuigenis tegen
de belclaagde, vemietigt het H of, waarbij
een 1·egelmatige aanV?·aag tot hm·ziening
aanhangig is, de VM'oordelingen wellce
a001" het hof van beroep tegen de belclaagcle we1'Clen uitgesp1·olcen en ve1·wijst
cle zaalc nam· een ande1• hof van be1'oep (I). (Wetb. van strafv., art. 443,
2°, en 445, lid 2.)
(KNUDDE, T. VANGRELUWE
EN MAEOKELBERGR.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het verzoekschrift door Mr Van Heeke, advocaat
bij het Hof van cassatie, ondertekend
en ter griffie van het Hof op 8 februari
1968 ingediend, waarbij Ferdinand
Knudde, geboren te Gestel op 23 maart
1943, wonende te Ichtegem, Moerdijkstraat 12, de herziening vraagt van het
in kracht van gewijsde gegane arrest
van het Hof van beroep te Gent van
29 juni 1964, dat hem veroordeeld heeft
tot een geldboete van 50 frank, met uitstel van drie jaar, wegens het opzettelijk
toebrengen van verwondingen of slagen
aan Kathleen Vangheluwe, met de omstandigheid dat die slagen of verwondingen een ziekte of een ongeschiktheid tot
het verrichten van persoonlijke arbeid
ten gevolge gehad hebben, en dat hem
bovenclien veroorcleelcl heeft tot schaclevergoecling jegens de burgerlijke partijen
Kathleen Vangheluwe en Gilbert Maeckelberg;
Gelet op het bij het verzoekschrift gevoegd gtmstig en met redenen omklede
advies van drie advocaten bij het Hof
van beroep te Brussel, met tien jaar
inschrijving op de lijst ;
Gezien de aanmaningen op 17 en 26 januari 1968 betekend aan de burgerlijke
partijen om in het geding tussen te komen;
Overwegende dat verzoeker tot staving
van zijn aanvraag aanvoert dat het hof
van beroep zijn beslissing gegrond heeft
op de verklaringen van Roger Hallez,
die als getuige gehoord werd op de terechtzitting van de Correctionele Rechtbank te Brugge op II februari 1964;
Overwegende dat, bij een in kracht
van gewijsde gegane arrest van 23 maart
1966 van het Hof van beroep te Gent,
gezegde Roger Hallez veroordeeld werd
tot zes 1naanden gevangenisstraf, m.et
uitstel van drie jaar, en tot sehadever-

-

1225

goeding jegens Knudde (die zich burgerlijke partij gesteld had), wegens de telastlegging ,van, op 11 februari 1964, zich
schuldig gemaakt te hebben aan valse
getnigenis in correctionele zaken ten
nadele van verzoeker ;
Overwegende dat, luidens artikel 443,
2°, van het Wetboek van strafvordering,
zulke veroordeling het verzoek tot herziening van Ferdinand Knndde rechtvaardigt;
Gelet op de artikelen 443, 2°, 444 en
445, lid 2, van het Wetboek van strafvordering, gewijzigd bij de wet van
18 juni 1894;
Om die r.edenen, ontvangt de aanvraag
tot herziening ; vernietigt de strafrechtelijke en burgerlijke veroordelingen uitgesproken tegen Ferdinand Knudde door
het arrest van het Hof van beroep te
Gent van 29 juni 1964; beveelt dat melding van het t.hans gewezen arrest zal
worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; laat de
kosten ten laste van de Staat ; verwijst
de aldus beperkte zaak naar het Hof
van beroep te Brussel, waar de veroordeelde getuige niet zal mogen gehoord
worden tijdens de nieuwe debatten.
10 juni 1968. - 2e kamer. - Voorzitte1·, H. van Beirs, voorzitter. - Verslaggeve1', Ridder de Schaetzen. - Gelijkluidende concl~tsie, H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.

2e KAMER. -

10 juni 1968.

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). ONOPZETTE·
LUK DODEN.- ScHADE DIE VOOR DE
RECHTHEBBENDEN VAN RET SLACHT·
OFFER VOORTVLOEIT UIT RET VERLIES
VAN ZIJN BEDRIJFSINKO:MSTEN.
V ASTSTELLING VAN DE SCHADE OP
GROND VAN RET << BRUTOBEDRAG » VAN
DEZE INKO:MSTEN.- WETTELIJKHEIDS·
VOORWAARDE.

Daar de schade, die voo1· de 1•echthebbenden
van het slachtoffer van een ongeval
voortvloeit uit het verlies van zijn bed1·ijjsinkomsten, bestaat in het de1·ven
van het deel van deze inkomsten waaruit
zij een persoonlijk voo1·deel t1·okken, is
wettelijk het arrest dat de schade bepaalt
op g1·o'nd van het bedrag van deze inkomsten, zonder enige ajtrek van de sociale
en fiscale lasten, door vast te stellen dat

de sociale bijdragen en belastingen,
wellce het loon van het slachto fje1· bezwaa1·den, Z1tllen geevenaard wm·den door
gelijkwaa1·dige lasten welke de rechthebbenden zullen moeten betalen op rle ve1··
goeding welke h~m zal toegelcend worden (1). (Burg. Wetb., art. 1382 en
1383.)
(PEETERS, T. GOOSSENS,
WEDUWE CLAES.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 12 januari 1968 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Overwegende dat de voorziening enkel
gericht is tegen de beslissing over de
burgerlijke rechtsvordering ingesteld door
verweerster, zo in eigen naam als in hare
hoedanigheid van moeder voogdes ; dat
evenwel eiser die beslissing enkel kritiseert wat betreft de vergoeding van
256.749 frank welke aan verweerster in
eigen naam werd toegekend ;
Over het middel afgeleid uit de scherrcling van de artikelen 97 van de Grandwet en 1382 van het Burgerlijk W etboek,
doordat het bestreden arrest, hoewel
eiser in zijn conclusie had doen gelden
dat bij het berekenen van het verlies
door verweerster ondergaan, ten gevolge
van het wegvallen van de beroepsinkomsten van haar overleden echtgenoot, enkel
cliens netto-inkomen kon in aanmerking
genomen worden, beslist dat het bruteloon moet in aanmerking genmnen worden om de redenen dat, volgens de
vigerende wetten, verweerster in de toekomst vrijwillige bijdragen zal moeten
storten om de sociale voordelen te bewaren, die verbonden waren aan de afhoudingen die het loon van het slachtoffer bezwaarden, en de interesten, die
moeten afgeworpen worden door het
kapitaal dat aan de burgerlijke partij
toekomt ter vervanging van het gederfde
loonsaandeel, onderworpen zijn aan belastingen,
(1) Raaclpl. cass., 26 maart 1962 (B~!ll. en
PAsiC., 1962, I, 821) en cle in noot 1, biz. 822,
vermelcle arresten; 20 augustus 1963 (ibid.,
1963, I, 1153).
Omtrent cle vaststelling van cle vergoecling
aan het slachtoffer van een ongeval verschul·
cligcl wegens cle aantasting van zijn arbeic1sgeschiktheic1, raadpl. cass., 23 mei 1966 (B·u.ll.
en PAsiC., 1966, I, 1196) en cle in noot 2 ver·
melcle arresten.
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te1•wijl het nadeel, hetwelk verweerster,
weduwe van de getroffene, ten gevolge
van het wegvallen van diens bedrijfsinkomen ondergaat, hierin bestaat dat
zij dat gedeelte van die bed:rijfsinkomsten
moet derven, waaruit zij een persoonlijk
voordeel trok :
Overwegende dat de schade, door de
rechthebbende van het slachtoffer geledon
ingevolge het verdwijnen van de bedrijfsinkomsten van hetzelve, bestaat in het
derven van het deel van die inkomsten
waaruit die rechthebbende een persoonlijk voordeel trok ;
Overwegende dat het arrest, om te
beslissen dat verweerster aanspraak heeft
op het '' bruto-loon " van het slachtoffer,
zonder aftrek van sociale bijdragen en
belastingen, :in aanmerking neemt: a) dat
verweerster in de toekomst vrijwillig bijdragon zal moeten storten mn de sociale
voordelen te bewaren, die verbonden
waren aan de afhoudingen die het loon
van het slachtoffer bezwaarden, b) dat
de interesten, afgeworpen door het kapitaal dat aan verweerster toekom.t ter
vervanging van het gederfcle loonaandeel,
onderworpen zijn aan belastingen welke
de belastingen zullen evenaren die het
slachtoffer zou hebben moeten betalen
op grand van de thans toepasselijke bedrijfsvoorheffing ;
Overwegende dat het arrest aldus te
kennen geeft, eenscleels, dat bedoelde
bijdragen en belastingen aan de rechthebbende van het slachtoffer een persoonlijk voordeel bijbrachten en dat
het derven ervan voor haar een schade
zou betekenen, anderdeels, dat het bedrag van de bijdragen en belastingen
welke in het basisloon begrepen zijn van
gelijke aard is als diegene waartoe verweerster zal gehouden zijn ;
Dat het hof van beroep zijn besl:issing
alzo wettelijk rechtvaardigt, weshalve
het middel niet kan aangenmnen worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.

2e

KAJ\i.ER. -

10 juni 1968.

1°

SOCIALE ZEKERHEID.- ZIEKTEEN
INVALIDITEITSVERZEKERIN'G.
0VERTREDINGEN VAN DE WETS- OF
VERORDENINGSBEPALINGEN
BETREFFENDE DE VERZEKERING VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING OF DE UITKERINGSVERZEKERING. UITOEFENING
VAN DE STRAFVORDERING.

2°

SOCIALE ZEKERHElD. ZIEKTEEN
INVALIDITEITSVERZEKERING.
WET VAN 9 AUGUSTUS 1963, ARTIKELEN 8-8o, 12-9°, 40-14°, 79-17° EN
93-10°. - VOORvVERP VAN DEZE BEPALINGEN.

3°

BEROEPSGEHEIM. ZIEKTE- EN
INVALIDITEITSVERZEKERING. VEREISTEN OM DE EERBIEDIGING VAN HET
l\'IEDISOH BEROEPSGEHEIM TE W AARBORGEN, V ASTSTELLING DOOR DE
WETGEVER.

4°

SOCIALE ZEKERHEID. ZIEKTEEN
INVALIDITEITSVERZEKERING.
0VERTREDINGEN VAN DE vVETS- OF
VERORDENINGSBEPALINGEN
BETREFFENDE DE VERZEKERING VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING OF DE UITKERINGSVERZEKERING. V ASTSTELLING
DOOR Il'l'SPEOTEURS VAN' DE DIENST
VOOR ADMINISTRATIEVE OONTROLE VAN
HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN
INVALIDITEITSVERZEKERIN'G. VASTSTELLING DIE GEEN SOHENDING IS VAN
HET J\iEDISOH BEROEPSGEHEIJ\L

50 SOCIALE ZEKERHEID.- ZIEKTEEN
INVALIDITEITSVERZEKERING.
REGLEJ\1ENTERING VAN DE GENEESKUNDIGE VERZORGING. VERORDENING VAN 20 DECEMBER 1966 VAN HET
BEHEERSOOJ\HTE VAN DE DIENST VOOR
GENEESKUNDIGE VERZORGING VAN HET
RIJKSINSTITUUT
VOOR
ZIEKTEEN'
INVALIDITEITSVERZEKERING. WETTELIJKHEID.

6°

SOCIALE ZEKERHEID. ZIEKTEEN
INVALIDITEITSVERZEKERING.
0VERTREDINGEN VAN DE WETS- OF
VERORDENINGSBEPALINGEN
BETREFFENDE DE VERZEKERING VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING OF DE UITKERINGSVERZEKERIN'G. 0VERTREDING
OMSOHREVEN BIJ ARTIKEL 103, LETTER b, VAN DE WET VAN 9 AUGUSTUS
1963, GEWIJZIGD BIJ ARTIKEL 43 VAN
DE WET VAN 8 APRIL 1965.- BEGRIP.

7°

SOCIALE ZEKERHEID.- ZIEKTEEN
INVALIDITEITSVERZEKERING.
0VERTREDING OMSOHREVEN BIJ ARTI-

10 jlmi 1968. - 2e learner. Voo1'Ve1'zitte1·, H. van Beirs, voorzitter. slaggevM', H. Naulaerts.- Gelijkluiclencle
conclusie, H. Paul Mahaux, advocaatgeneraal. - Pleite1', H. Ooms (van de
balie te Antwerpen).
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KEL 103, LETTER b, VAN DE WET VAN
9 AUGUSTUS 1963, GEWIJZIGD BIJ ARTIKEL 43 VAN DE WET VAN 8 APRIL 1965.
8TRAF. MWIJKING VAN ARTIKEL 65 VAN HET 8TRAFWETBOEK EN
ARTIKEL 105bis VAN BEDOELDE WETTEN.

1° In geval van, overt?·ecling van de wetsen ve?'o?·cleningsbepalingen beflretfencle de
vm·zeke?·ing voo?' geneeslmmdige ve?'ZO?'ging. of de uitke?·ingsve?·zeke?·ing is alleen
het openbawr ministe?·ie bevoegcl om de
st?'afvonle?·ing in te stellen en cle zaak
aanhangig te maken bij de politie?'echtbank, zoncle?' dat de uitoefening van de
?'echtsvo?·clering ajhankelijk zij van een
klacht (1). (Wet van 9 augustus 1963,
art. 102 en 103, respectievelijk vervangen door de wet van 24 december 1963,
art. 36, en de wet van 8 april 1965,
art. 43.)

2° De artikelen 8-8°, 12-9°, 40-14°, 79-19o
en 93-10° van de wet van 9 august~~s
1963 tot instelling en organisatie van
een ?'egeling voor ve1•plichte ziekte- en
invaliditeitsvm·zekering, gewijzigd bij de
artikelen 3, 15-2°, 27, 35-4. en 41 van
de wet van 8 ap?'il 1965, hebben geen
bet?·ekking op cle uitoefening van de
strafvo?·dering en regelen het indienen
van bwgerlijke rechtsvo?·de?·ingen voo1·
de gewone rechtbanken of voor de ?'echtscolleges bedoeld bij cvrtikel 100 van cleze
wet (2).
3° H et staat aan de wetgeve?' de 1·egelen te
bepalen welke vereist zijn voo?' de besche?·ming van het medisch bM·oepsgeheim inzake verplichte ziekte- en invaliditeitsve?·zekm·ing. (Wet van 9 augustus
1963, art. 102, vervangen door de wet
van 24 december 1963, art. 36.)

4o De inspecteu1·s van de Dienst voor aclministmtieve controle van het Rijksinstituut
VOO?' ziekte- en invaliditeitsverzeke1·ing
die door de wet van 9 augustus 1963 tot
instelling en o1·ganisatie van een 1·egeling
voor vM·plichte ziekte- en invaliditeitsve1·zeke1·ing, aangevuld bij de wet van
24 clecembe1• 1963, belast zijn met de
vaststelling van de overt1·edingen van de
(1) Raadpl. het verslag van de Comm:issie
van sociale voorzorg van de Senaat, Parl.
Besch. Senaat, 1!)63-1964, nr 73, blz. 42.
(2) Raadpl. de memorie van toelichting
en het verslag van de Commissie van sociale
voorzorg van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Parl. Besch., 1964-1965, nr 947-1,
blz. 6, en nr !J47-ll, blz. 17.

wets- en verordeningsbepalingen bet?·effende de ve1·zeke1'ing voo1· geneeskunclige
ve1·zo1'ging of de ~~itke1·ingsve1·zeke1'ing
schenclen het meclisch beroepsgeheim niet
wanneer zij p1·ocessen-Ve1·baal opstellen
waarin zij, in het ?'aam van hun cont?·oleopclmcht, dergelijke ove1·tredingen
vaststellen. (Wet van 9 augustus 1963,
art. 91, 96, 95 en 102; wet van 24 december 1963, art. 36.)
5° Het beheerscomite van de Dienst voo1'
geneeskunclige ve1·zorging van het Rijksinstit~~~Lt voor zielcte- en invalicliteitsve?·zekMing dat cloG?' artilcel 12-4° van
de wet van 9 cmg~tstus 1963, gewijzigd
bij artilcel 5-1 van de wet van 8 a~~g~~stus
1965, belast is met cle ~~itwe1·king van cle
bij cleze wetten becloelcle ve1·onleningen
bet1·efjencle cle voo1·waarclen voor het ve?'k?·ijgen van het 1·echt op cle ve1·strelckingen
van de verzeke?·ing voo1· geneeshmclige
ve?'ZO?'ging, en, op voorstel of aclvies van
de bevoegcle technische ?·aden, de voorwaarclen vast te stellen, waarvan cle vergoecling van de bij artikel 23 becloelcle
geneeslcunclige ve?'st?·eklcingen afhangt,
had het ?'echt clo01· zijn verorclening
van 20 decembe1' 1966 (3) wijzigingen
aan te b1·engen aan de voo?'lopige reglemente?·ing ingestelcl bij lconinlclijlc besluit van 24· december 1963, houclencle
?'eglemente1•ing bet?·etfencle cle geneeskunclige ve?'ZO?'ging inzalce vm·plichte zielcteen invalicliteitsve?·zelceTing, en kTachtens
artilcel 152, § 1, van cle wet van 9 augustus 1965 en artikel 10 van clit lconinlclijlc
besluit was het bevoegcl om cleze wijziging aan te b1·engen bij wijze van aanvulling van clit konir•klijlc besluit hetwellc een reglemente?'ing inhielcl clie de
Koning voo1·lopig en in zijn plaats opgemaalct had.
6° Artikel 103, lette?' b, van de wet van
9 augustus 1963 tot instelling en o?·ganisatie van een ?'egeling voor verplichte
zielcte- en invalicliteitsve?·zelce?·ing, gewijzigcl bij artilcel 43 van de wet van
8 augustus 1965, st1·aft cle weigM·ing
doo?' de beoefenaa?'s van de geneeslcunde
en cle anclm·e pe1·sonen, die het vm·meldt,
aan de rechthebbenclen op de vm·plichte
verzeke1•ing cle omsch?-even bescheiden
uit te reilcen, wannee?' deze weige1·ing
niet toevallig is doch herhaalcl w01·dt;
ingeval van he?·haalcle weigM·ing w01·dt

(3) Deze verordening werd bekendgemaakt
in het Belgisch Staatsblad van 7 januari 1!J67,
overeenkomstig artikel 158, § 1, van de wet
van 9 augustus 1963.
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evenwel elke weige1·ing ajzonderlijk gestmjt (1).
7° Door te bepalen dat de . dade1w van de
bij lettB1' b omsdu·even overtreding gest1·ajt W01'den door een geldboete pe1•
ove1·t1·eding, wijkt a1·tikel 103 van de
w~~ va~1 9 mtgttsttts 1968, gewijzigd
b~J art~lcel 4..3 van de wet van 8 ctpTil
1965, aj van artikel 65 van het Stmjwetboek, niettegenstaancle de bepctling
van m·tilcel 105bis, welke in becloelcle wet
va1~ 9 attgusttts 1963 wm·cl ingevoenl clo01•
art1lcel 39 van de wet van 24 clecembe1•
1968, naa1• ltticl waa1·van cle bepalingen
van Boelc I van het St1·ajwetboek van
toepassing zijn op cle bij cleze wet omsch1·even miscl1·ijven.
(LANGIE.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 12 maart 1968 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Hasselt;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 8-8o,
93-10°, 102 en 103, Jetter b, van de wet
van 9 augustus 1963 tot instelling en
organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en i:nvaliditeitsverzekering, doze wet aangevuld en gewijzigd
door de wetten van 24 december 1963
en 8 april 1965,
cloonlat het bestreden vonnis ten onrechte het verweermiddel heeft afgewezen
door eiser bij conclusie hieruit afgeleid
dat ten doze de strafvordering op onregelmatige wijze bij de politierechtbank was
aanhangig gemaakt door enkele overzending aan de ambtenaar van het openbaar ministerie van processen-verbaal,
opgemaakt door een inspecteur van de
dienst voor administratieve controle van
het Rijksinstituut voor ziekte- en invsliditeitsverzekering (R.I.Z.I.V.), bui:ten het
optreden van de algemene raad van dit
instituut, die alleen bevoegd is naar luid
van de wet om een beslissing te nmnen
betreffende het eventueel aanhangig maken van een zaak bij de rechtbanken en
dit op de gronden dat in de huidige staat
van de wetgeving het op de ambtenaar
van het openbaar ministerie en aileen
(1) Raadpl. het verslag van de Oornmissie
van sociale voorzorg van de Senaat, Parl.
Besch., 1964-1965, nr 264, biz. 5 en 19.

op hem rust, zelfs bij overtreding van
de wetten en reglementen ter zake van
verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, te beslissen over de gepastheid van
een vervolging wanneer hij, in het bezit
gesteld van een verslag of een procesverba[Ll, het bestaan vaststelt van een
overtreding die, zoals ten doze, tot de
bevoegdheid van de politierechtbank behoort,
terwijl voormelde wet van 9 augustus
1963, zeals zij is gewijzigd door de wet
van 8 april1965, door oen ree'ks volkomen
nauwkeurige en van het gemeen recht
afwijkende bepalingen aan het Comite
van de Dienst voor administratieve controle oplegt aan de Algemene Raad de
dossiers over te zenden waarvoor het
in het raam van zijn bevoegdheid beslist
vorderingen in te stollen onder m~er voor
de gewone rechtbanken (artikel 93-10o),
de ta[Lk om de z[Lken bij de rechtbm1ken
[L[Lnlmngig te m[Llmn overigens ui:tdrukkelijk [L[Ln voormelde Algemene R[L[Ld
voorbehouden zijnde ([Lrtikel 8-8o) :
Overwegende cJ[Lt, lui:dens [Lrtikel 1
V[Ln de voorafg:[L[Lnde titel V[Ln het Wetbook V[Ln str[Lfvordering, de rechtsvordering tot toep[LSSing V[Ln CO str[Lffen niet
lmn worden clitgeoefend dm1 door de
an1.bten[Lren die de wet d[L[Lrnlee bel[Lst
en, luidens [Lrtikel 2 V[LU dezelfde titel,
de uitoefening V[Lll die rechtsvordering
slechts V[Lll een kl[Lcht [Lfh[Lnkelijk is ingeV[L] de wet het bep[L[Llt ;
Overwegende d[Lt de oorspronkelijke
tekst V[Ln artikel 102 V[Ln de wet V[Lll
9 [Lugustus 1963 tot instelling en org[Lnis[Ltie vm1. een regeling voor verplichte
ziekte- en inv[Lliditeitsverzekering bep[L[L}de d[Lt de processen-verb[L[Ll opgem[L[Lkt door de in de artikelen 85, 80
en 94 bedoelde eerstamTwezende geneesheren-inspocteurs, geneesheren-inspecteurs en inspecteurs, die naar aanleiding
van hun controleopdracht overtredingen
van de wets- of verordeningsbepalingen
betreffende de verzekering voor geneeskundige verzorging of de 'lutkeri:ngsverzekering vaststelden, binnen achtenveertig uur doorgezonden moesten worden
aan de dienst waartoo de opstellers behoorden, dat, besliste die dienst gevolg
te geven aan die processen-verbaal, dan
bezorgde hij daarvan, op straffe van nietigheid, binnen vijftien dagen een exemplaar aan het parket en aan de overtreder
en dat die processen-verbaal bewijskrachtig waren behoudens tegenbewijs ;
Overwegende echter dat artikel 36 van
de wet van 24 december 1963 voormeld

_'o__l
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artikel 102 vervangen heeft en eenvoudig
bepaalt dat voormelde mnbtenaren processen-verbaal opmaken die bewijskrachtig zijn, behoudens tegenbewijs, en dat
een afschrift van het proces-verbaal, op
strafJ'e van nietigheid, aan de overtreder
binnen zeven dagen wordt geadresseerd ;
Overwegende dat uit de nieuwe bewoordingen van dit artikel en uit de
voorbereidende werkzaamheden van die
wetsbepaling blijkt dat de wetgever aldus
het inzicht had de macht van het openbaar ministerie om de strafvordering uit
te oefenen, welke door de oorspronkelijke
bepaling van artikel 102 ontzenuwd was,
te herstellen ;
Overwegende dat het oorspronkelijk
artikel 8-8°, evenals de oorspronkelijke
artikelen 12-9°, 40-14°, 79-17o en 93-10o
van de wet van 9 augustus 1963 vreemd
waren aan het uitoefenen van de strafvordering en het instellen regelden van
burgerlijke vorderingen voor de gewone
rechtbanken of voor de in artikel 100
bedoelde rechtscolleges, door de verschillende organen en diensten van het
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering ;
Overwegende dat de door de wet van
8 april 1965 aan die bepalingen gebrachte
wijzigingen geenszins afgeweken 'zijn van
het principe van de uitsluitende bevoegdheid van het openbaar minist!frie om de
strafvordering bij de politierechtbank
aanhangig te maken ;
Dat het nieuw artikel 8-8° van de wet
van 9 augustus 1963, zoals het gewijzigd
werd door artikel 3 van de wet van
8 april 1965, bepaalt dat de algemene
raad van het Rijksinstituut voor ziekteen invaliditeitsverzekering, rekening houdend met de in de artikelen 12-9°, 40-14o,
79-17° en 93-10° bedoelde bepalingen, de
zaken " aanhangig maakt " bij de gewone
rechtbanken of hij de in artikel 100 van
deze wet bedoelde rechtscolleges, terwijl
de oorspronkelijke artikelen 12-9°, 40-l4o,
79-17° en 93-10°, die betrekking hebben
op het bezorgen aan de algemene raad,
door de verschillende comites van het
Rijksinstituut, van de " dossiers " waarover zij beslissen vorderingen in te stellen
voor de gewone rechtbanken of voor de
in artikel 100 van deze wet bedoelde
rechtscolleges, onderscheidenlijk aangevuld worden met de woorden << in het
kader van zijn bevoegdheid " ;
Dat nit de bewoordingen zelf van de
aldus gewijzigde bepalingen evenals nit
de desaangaande voorbereidende werkzaamheden blijkt dat <lie wijzigingen enkel tot doel hadden de respectieve hevoegdheden van de algemene raad en

van de comites inzake instellen van burgerlijke vorderingen nader te bepalen ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Over het eerste middel, afgeleid nit
de schending van de artikelen 79, 80,
84, 93, 94, 96, 102 en 104 van de wet
van 9 augustus 1963 tot instelling en
organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering,
aangevuld en gewijzigd door de wetten
van 24 december 1963 en 8 april 1965,
doo1•dat het bestreden vonnis op .grand
van verscheidene overwegingen welke
naar recht als in feite niet pertinent zijn,
ten onrechte het middel heeft afgewezen,
door eiser bij conclusie hieruit afgeleid
dat de tegen hem uitgeoefende vervolging onregelmatig was ingesteld, daar de
zaak bij de rechtbank van politie aanhangig was gemaakt door toezending,
aan de am.btenaar van het openbaar
ministerie, van processen-verbaal die ten
laste van eiser waren opgemaakt door
een inspecteur van de administratieve
controledienst van het Rijksinstituut
voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
(R.I.Z.I.V.) welke uiteraard was belast
met het toezicht op de goede administratieve gang van de inwendige organisatie
van het R.I.Z.I.V. maar daarentegen
niet de minste bevoegdheid bezat tot
het vaststellen van eventuele overtredingen van de in de materie vigerende
wetten en reglementen in zaken die, zoals
ten doze, het medisch geheim raken in
zoverre onder meer bedoelde inspecteur
daarbij ertoe gebracht is stukken te
onderzoeken en vervolgens bij het dossier
van de informatie te voegen, waarop de
aanduiding vermeld staat en van de naam
van de patient en van de ziekte waardoor
hij aangetast is,
terwijl, volgens de algemene economie
van het stelsel van ziekte- en invaliditeitsverzekering zoals het is georganiseerd
door voormelde wet van 9 augustus 1963
en die van 8 april 1965, controleverrichtingen welke, zoals ten deze, gedaan worden over punten die het medisch geheim
kunnen hetreffen, noodzakelijkerwijze
behoren tot de uitsluitende bevoegdheid
van de medische controledienst die beschikt over inspecteurs welke allen de
hoedanigheid van geneesheer hebben en
als zodanig door een uitdruld-celijke bepaling van de wet (artikel 84) tot het in
acht nemen van het medisch geheim zijn
gehouden :
Overwegende dat het bepalen van de
regelen welke voor het beschermen van
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het beroepsgeheim vereist zijn aan de
wetgever belwort ;
Overwegende dat artikel 94 van de
wet van 9 augustus 1963 bepaalt dat de
dienst voor administratieve controle van
het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering onder meer over inspecteurs beschikt; dat de artikelen 91
en 95 bepalen dat deze dienst er mede
belast is in te staan voor de adn::tinistratieve controle op de prestaties van de
verzekering voor geneeskundige verzorging en van de uitkeringsverzekering en
dat de administratieve controle betrekking heeft op het in acht nemen van de
wets- en verordeningsbepalingen betreffende de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering ;
Overwegende dat die controle tevens
de inbre1.1ken op strafgebied behelst ;
Dat inderdaad, luidens artikel 102 van
dezelfde wet zoals het vervangen werd
door artikel 36 van de wet van 24 december 1963, onverminderd de macht van
de officieren van de gerechtelijke politie,
de in de artikelen 85, 80 en 94 bedoelde
eerstaan wezende geneesheren-inspecteurs, die naar aanleiding van hrm controleopdracht overtredingen van de wetsof verordeningsbepalingen betreffende de
verzekering voor geneeskundige verzorging of de uitkeringsverzekering vaststellen, processen-verbaal opmaken die
bewijskrachtig zijn behoudens tegenbewijs ; dat uit de vergelijking van de
N ederlandse met de Franse tekst van
dit artikel, welke buiten de eerstaanwezend geneesheren-inspecteurs, ook de
geneesheren-inspecteurs en de inspecteurs
vermeldt, en uit de verwijzing in de
N ederlandse en Franse teksten naar de
artikelen 80 en 94 van de wet, welke
respectievelijk de geneesheren-inspecteurs
en de inspecteurs van de dienst voor administratieve controle tot voorwerp hebben, blijkt dat ook deze ambtenaren in
voormeld artikel 102 bedoeld worden;
Dat hieruit volgt dat het opstellen
door inspecteurs van de dienst voor administratieve controle van processenverbaal die inbreuken vaststellen geschiedt ingevolge een wettelijk voorschrift en geen schending van het beroepsgeheim uitmaakt ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Over het derde middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 en 107
van de Grondwet, 12-4°, 34quate?', 103,
letter b, en 152, § 1, van de wet van
9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte

ziekte- en invaliditeitsverzekering, aangevuld en gewijzigd door de wetten van
24 december 1963 en 8 april 1965,

cloonlat, in zijn antwoord op het verweermiddel, door eiser afgeleid hieruit dat
hmn niet kon worden verweten voormeld
artikel 103, letter b, van de wet van 9 augustus 1963 te hebben overtreden, aangezien de door hem aan zijn clienten afgeleverde attescen van verzorging beantwoorden aan het voorschrift van artikel 34q~ta
te?' van voorm.elde wet waar zij vermelding van de geleverde prestaties dragen,
door inschrijving van het Inrmmer der
prestaties overeenkomstig de nomenclatuur, en dat de beweerde reglementen
die naderhand de vormen hebben bepaald
waarin bedoelde attesten van verzorging
moesten worden afgeleverd, en onder
meer bet ministerieel besluit van 23 september 1966 en de verordening van het
beheerscomite van de dienst voor geneeskundige verzorging van 20 december
1966, onwettig waren, het eerste omdat
het door de Minister van Sociale V oorzorg
werd genomen hoewel hij daartoe geen
bevoegdheid had, deze bevoegdheid gereserveerd zijnde aan het beheerscomite
volgens artikel 12-4° van de wet van
9 augustus 1963, en de tweede omdat
het beheerscomite in zijn verordening
verklaart het koninklijk besluit van
24 december 1963 "aan te vullen » en
omdat het beheerscomite geen enkele
bevoegdheid heeft om dit te doen, het
bestreden vonnis, onder meer ten aanzien
van een eventuele toepassing ter zake
van voormeld ministerieel besluit van
23 september 1966, opgesteld is in tegenstrijdige of althans dubbelzinnige bewoordingen in zoverre het enerzijds beslist dat genoemd ministerieel besluit
" niets wijzigt aan de reglementering
opgesteld in zake ziekte- en invaliditeitsverzekering, maar enkel een aanpassing
is op fiscaal gebied van het ontvangstbewijs », ofschoon het anderzijds onderlijnt " dat de maatregelen getroffen bij
koninklijk (lees : ministerieel) besluit en
bij verordening door het hager vernoemd
beheerscomite overeenstemmen met de
wet»,
tenvijl deze motivering het prmt m
het midden laat of de rechtbank ja of
neen bedoeld heeft te overwegen dat de
bepalingen van het ministerieel besluit
van 23 september 1966, in zoverre zij
zekere welbepaalde vormen voorschrijven
voor de door de geneesheren af te leveren
attesten, een wettelijk bindend karakter
hadden, eri bijgevolg nalaat een passend
antwoord te geven op eisers conclusie,
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afgeleid uit de onwettigheid van bedoeld
ministerieel besluit :
Overwegende dat eiser vervolgd werd
om als beoefenaar van de geneeskunde,
na waarschuwing betekend door de beambten bevoegd om de inbreuken vast
te stellen, meermaals geweigerd te hebben
aan de rechthebbenden in de vastgestelde
vormen de bescheiden uit te reiken welke
zijn voorgeschreven door de wetten tot
instelling en organisatie van een regeling
voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering en de uitvoeringsbesluiten en
verordeningen ;
Dat de ten laste van eiser opgestelde
processen-verbaal aileen de verordening
van 20 december 1966 vermeldden, welke
genomen werd door het beheerscomite
van de dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor
ziekte- en invaliditeitsverzekering, en
geen gewag maakten van het ministerieel
besluit van 23 september 1966;
Overwegende dat noch het beroepen
vonnis, noch het bestreden vonnis eiser
verwijten de voorschriften van dit ministerieel besluit niet te hebben nageleefd;
Dat het .bestreden vonnis er op wijst
« dat de betichting te zijnen laste gelegd
klaarblijkelijk de niet-naleving van de
verordening van 20 december 1966 bedoelt »;
Overwegende dat wanneer het vonnis
er verder op wijst « dat de maatregelen
getroffen bij koninklijk besluit en bij
verordening van het hoger vernoemd
beheerscmnite overeenstemmen met de
wet », het geenszins het ministerieel besluit van 23 september 1966 bedoelt,
zoals het middel het voorhoudt, doch
het koninklijk besluit van 24 december
1963 houdende de voorlopige verordening
op de geneesktmdige verstrekkingen inzake verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het vierde middel, afgeleid nit
de schending van de artikelen 12-4°,
24bis, 34q~tate1', 103, letter b, en 152,
§ 1, van de wet van 9 augustus 1963 tot
instelling en organisatie van een regeling
voor verplichte zjekte- en invaliditeitsverzekering, aangevuld en gewijzigd door
de wetten van 24 december 1963, 8 ap61
1965 en 7 juli 1966, alsmede van artikel 10 van het koninklijk besluit van
24 december 1963, houdende verordeni:ng
op de geneeskundige verstrekkingen in
zake verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering,
doo1'dat tot afwijzing van het verweer-

middel, bij conclusie door eiser afgeleid
hieruit dat, ten aanzien van de toepassing van artikel 103, letter b, van de
wet van 9 augustus 1963, hem niet kon
worden verweten, wat de attesten van
verzorging afgeleverd aan zijn cliiinten
botreft, geen gebruik te hebben gemaakt
van de modellen of formulieren voorgeschreven door de verordening van het
Beheerscomite van de Dienst voor geneeskundige verzorging van 20 december
1966, en dit om de ·reden dat deze verordening, naar haar termen zelve, tot
doel heeft de bepalingen van artikel 10
van het koninklijk besluit van 24 december 1963 te wijzigen en aan te vullen,
en dat· de wet aan bedoeld Beheerscomite
generlei bevoegdheid geeft tot het wijzigen of aanvullen van een bestaand koninklijk besluit, hot bestreden vonnis
overweegt « dat de wetgever zelf bevoegdheid heeft verleend aan het comite om
het besproken koninklijk besluit te wijzigen »,
te1·wijl uit de combinatie van de artikeleu 152, § 1, en 12-4° van voormelde wet
van 9 augustus 1963 duidelijk blijkt
dat de Koning gemachtigd werd verordeningen uit te werken betreffende de
terugbetalingsvoorwaarden in afwachting dat het Beheerscomite dat zou doen
- wat hij gedaan heeft bij artikel 10 van
het koninklijk besluit van 24 december
1963, deze verordeningen normaal
bestemd waren om van kracht te blijven
totdat het comite, overeenkomstig de
hem bij artikel 12-4° van de wet verleende bevoegdheid, op het voorstel of
het advies van de bevoegde teclmische
raden, zelf zijn eigen verordening tot
vaststelling van de voorwaarden tot
terugbetaling van de gezondheidsverstrekkingen zou hebben uitgewerkt, en er
overigens geen enkele wetsbepaling bestaat welke a!1n bedoeld comite bevoegdheid verleent om, bij wijze van een vmordening, een koninklijk besluit, dat
voorlopige maatregelen uitvaardigde, te
wijzigen of aan te vullen :
Overwegende dat de verordeniwr van
20 december 1966, tot wijziging van het
koninklijk besluit van 24 december 1963
houdende verordening op de geneeslnmdige verstrekkingen inzake verplichte
ziekte- en invaliditeitsverzekering, door
het beheerscomite van de dienst voor
geneeskundige verzorging van het Rijksin.stituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering genomen werd in uitvoering
van artikel 12-4° van de wet van 9 augustus 1963, zoals het vervangen werd
door artikel 5-1° van de wet van 8 april
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1965, luidens hetwelk gezegd beheerscomite de in deze wet bedoelde verordeningen uitwerkt, namelijk betreffende de
voorwaarden voor het verkrijgen van
recht op de verstrekkingen van de verzekering voor geneeskundige verzorging,
en, op voorstel of advies van de bevoegde
technische raden, de voorwaarden vaststelt waarvan de vergoeding van de in
artikel 23 bedoelde geneeskundige verstrekkingen afhangt ;
Dat voormelde verordening het koninklijk besluit van 24 december 1963
met verschillende bepalingen aanv"Lut ;
Overwegende dat dit koninklijk besluit
genomen werd ter uitvoering van artikel 152, § 1, van de wet van 9 augustus
1963, luidens hetwelk de Koning de in
de artikelen 12-4° en 40-ll 0 bedoelde
verordeningen opmaakt, in afwachting
dat de in de artikelen ll en 39 van deze
wet bedoelde beheerscomites dat doen ;
Dat artikel 10 van het koninklijk besluit bepaalt dat de reglementering betreffende de geneeskundige verzorging
en de desbetreffende bescheiden, welke
krachtens de bepalingen van het organiek koninklijk besluit van 22 september
1955 voor de ziekte- en invaliditeitsverzekering op 31 december 1963 van kracht
zijn en betrekking hebben onder meer
op de door de beoefenaars van de geneeskunde en de paramedische medewerkers
te gebruiken bescheiden, verder gelden
totdat ze zijn gewijzigd overeenkomstig
de bepalingen van de wet van 9 augustus
1963;
Overwegende dat hieruit volgt dat het
beheerscomite van de dienst voor geneeskundige verzorging bevoegd was om de
voorlopige reglementering opgemaakt
door het koninldijk besluit van 24 december 1963 te wijzigen, en dat dit comite,
krachtens de voormelde bepalingen van
artikel152, § I, van de wet van 9 augustus
1963 en van artikel 10 van het koninklijk
besluit van 24 december 1963, die wijziging kon verwezenlijken bij wijze van
aanvulling van het koninklijk besluit
houdende de verordening welke de Koning, voorlopig en in zijn plaats, opgemaakt had;
Dat het middel naar recht faalt ;
Over het vijfde middel, afgeleid uit
de schending van de artilcelen 103, letter b, 105bis van de wet van 9 augustus
1963 tot instelling en organisatie van
een regeling voor verplichte ziekte- en
invaliditeitsverzekering, zoals zij is gewijzigd door de wet van 8 april 1965,
40 en 60 van het Strafwetboek,
doordat het bestreden vonnis ten on-

rechte ten laste van eiser zoveel onderscheiden overtredingen van voormeld
artikel 103, letter b, in aanmerking heeft
genomen als de te zijnen laste opgelnaakte processen-verbaal welke de overhandiging door hem, aan een welbepaalde
klient, van beweerdelijk niet met de wet
strokende documenten vaststelden, hoewei het, bij bevestiging van het beroepen
vonnis, het totaal van de tegen hem uitgesproken straffen vermindert tot het
dubbele van het maxim"Lun van de
zwaarste straf,
te1·wijl het door voormeld artikel 103,
letter b, als misdrijf aangemerkte feit is,
na waarschuwing, « 1neermaals » geweigerd te hebben aan de rechthebbenden
in de vastgelegde vormen de door de wet
en de uitvoeringsbesluiten en verordeningen voorgeschreven bescheiden uit te
reiken, en bijgevolg, ook al is er ondanks
verscheidene waarschuwingen geweigerd
aan de rechthebbenden de voorgeschreven bescheiden nit te reiken, deze herhaalde weigering op zichzelf steeds maar
een enkele inbrenk oplevert :
Overwegende dat luidens artikel 103,
letter b, van de wet van 9 augustus 1963,
zoals het vervangen werd door artikel 43
van de wet van 8 april 1965, gestraft
worden met een door de politierechtbank
nit te spreken geldboete van 26 tot
500 frank per inbreuk, onder meer de
beoefenaars van de geneeskunde, die,
na waarschuwing betekend door de
beambten bevoegd om de inbrenken
vast te stellen, meermaals weigeren aan
de rechthebbenden in de vastgestelde
vormen de bescheiden nit te reiken welke
zijn voorgeschreven door deze wet en de
uitvoeringsbesluiten en -verordeningen;
Overwegende dat de wet aldus, enerzijds, als strafbaar stelt het begaan niet
van een toevallige overtreding, maar van
herhaalde overtredingen en, anderzijds,
in dit laatste geval, iedere inbreuk afzonderlijk beteugelt en zodoende van artikel 65 van het Strafwetboek afwijkt,
hoewel artikel 105bis, ingevoegd door
artikel 39 van de wet van 24 december
1963, de bepalingen van boek I van het
Strafwetboek van toepassing verklaart
op de inbre"Lliren bepaald bij deze wet ;
Dat het middel naar recht faalt ;
En overwegende dat de snbstantiele
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.

10
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1968. - 2e kamer. Voo?'van Beirs, voorzitter. VerH. Wauters. Gelijkluidende
H. Paul Mahaux, advocaat-

generaal.

Op dezelfde datum werden vijf gelijkaardige arresten uitgesproken in de zaken
Luts, Sterken, Jansen, Callewaert en
Nulens, op voorzieningen tegen vonnissen
van dezelfde datum en van dezelfde rechtbank.
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10 juni 1968.

SOCIALE ZEKERHEID. ZIEKTEEN
INVALIDITEITSVERZEKERING.
VASTSTELLING VAN DE OVERTREDINGEN. DAARTOE BEVOEGDE AMBTE·
NAREN.

2°

SOCIALE ZEKERHEID.- ZIEKTEEN
INVALIDITEITSVERZEKERING.
PROCESSEN-VERBAAL VAN DE INSPECTEURS VAN RET RIJKSINSTITUUT VOOR
ZIEKTE·
EN INVALIDITEITSVERZEKERING.- BEWIJSKRAOHT.- 0MVANG.

3°

SOCIALE ZEKERHEID. ZIEKTE·
EN
INVALIDITEITSVERZEKERING.
VERVOLGING WEGENS
OVERTREDING
VAN ARTIKEL 103, b, VAN DE WET
VAN 9 AUGUSTUS 1963, GEWIJZIGD
BIJ ARTIKEL 43 JVAN DE WET VAN
8 APRIL 1965.- VRIJSPRAAR.- PRoOESSEN-VERBAAL
WAARBIJ
ENKEL
WORDT VASTGESTELD DAT DE BE·
KLAAGDE GEWEIGERD HEEFT DE VOORGESCHREVEN BESCHEIDEN AAN BE·
PAALDE RECHTHEBBENDEN UIT TE REIKEN.- GEEN VASTSTELLING DAT DEZE
PERSONEN AANSPRAAR KUNNEN MAKEN
OP DE BIJ DEZE WET VOORGESOHREVEN
GENEESKUNDIGE VERZORGING. BESLISSING DIE DE BEWIJSKRAOHT VAN
DE PROOESSEN-VERBAAL NIET MISRENT.

4°

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. VOORZIENING VAN RET
OPENBAAR MINISTERIE. MIDDEL DAT
AAN DE BESTREDEN BESLISSING VER·
WIJT GEEN UITSPRAAK TE HEBBEN
GEDAAN OVER DE ONTVANKELIJKHEID

(1) Raadpi. cass., 12 januari 1959 (Bull.
en PAsrc., 1959, I, 469) en noot 1; 5 november
1962 en 21 januari 1963 (ibid., 1963, I, 302
en 582); 25 oktober 1965 (ibid., 1966, I, 265)
en de noten 1 en 2. Zie tevens de memorie

VAN DE STRAFVORDERING. BESLIS·
SING DIE RECHT DOET OP DE GROND
VAN DEZE VORDERING EN ZE NIET GEGROND VERRLAART. MIDDEL VAN
BELANG ONTBLOOT.

1° Onve1·mindM·d de bevoegdheid van de
o{ficie?·en van de gM'echtelijke politie
mogen de ove?'t?·edingen van de wets- of
ve1·ordeningsbepalingen betrefjende de
vM·zekering voor geneesktmdige ve?'ZO?'ging of de uitkM·ingsve?·zekering wo1·den
vastgesteld in het raam van hun cont?·oleopd?·acht niet alleen doo?' de geneesheren-inspectetws vm• het Rijksinstittmt
voor ziekte- e1~ invaliditeitsve1·zekering,
doch oak dam· de geneeshe1·en-inspecteu1·s
en de inspecteu1·s van de Dienst voor
administTatieve cont1'0le van dit Instituttt. (Wet van 9 augustus 1963,
art. 102, gewijzigd bij de wet van
24 december 1963, art. 36.)

2° De p1•ocessen-verbaal beflrefjende de
OVM't?·edingen van de wets- of Ve?'01'deningsbepalingen bet1'efjende de ve?·zeke?'ing voo?' geneeskundige ve1'ZO?'ging of
de uitke?·ingsve?·zekeTing, opgemaakt doo1'
de geneeshe1'en-inspecteU?'S, de geneeskundige inspecteuTs en de inspecteu1's
van de Dienst voo1' administ?·atieve contTole van het Rijksinstituut voo?' ziekteen invaliditeitsvm·zelce?·ing, zijn bewijslcmchtig, behoudens tegenbewijs, voo1'
de rnate1·iiile vaststellingen gedaan doo1'
deze ambtenam·s binnen de pe1·ken van
lmn bevoegdheid ; deze bewijskmcht geldt
niet voo1' de gevolgtTelckingen welke
deze ambtena1·en uit htm rnate1·iiile vaststellingen afleiden (1). (Wet van 9 augustus 1963, art. 102, gewijzigd bij
de wet van 24 december 1963, art. 36.)
3° De bewijsk1'acht van de doo?' inspecteu1·s
van het Rijksinstituut voo?' ziekte- en
invaliditeitsve1'zeke?·ing opgemaakte p?'Ocessen-ve1'baal wo1·dt niet miskend dom·
het vonnis dat OVM't1'edingen van a1'tikel 103, b, van de wet van 9 attgusttts
1963, ve1'vangen dam· a1·tilcel 4.3 van
de wet van 8 ap1'il 196.5, niet bewezen
verlclaart op g1·ond him·van, dat deze
p1·ocessen-ve1'baal noch de andeTe gegevens van het dossie?' eTvan doen blijken
dat de pe1·sonen aan wie de vooTgesch?·even bescheiden niet we1·den uitgeTeikt
?'echthebbenden zijn in de zin van aTtikel 2, lettm· e, van bedoelde wet, dit wil
van toelichting van de wet van 8 april 1965
tot wijziging van de wet van 9 augustus 1963
(Pari. Besch. Kamer, 1964-1965, nr 947,
biz. 12),
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afgeleid dat de persoon noodzakelijkerwijze als rechthebben}le in de zin van
artikel 2, e van de wet moet beschouwd
worden, vermits vrij verzekerden daarop
recht kunnen hebben zonder onderworpen
te zijn aan de wetgeving op de verplichte
verzekering tegen ziekte- en invaliditeit,
dat geen enkel element van het dossier
aan de rechtbank toelaat te controleren
en met passende zekerheid uit te maken
4° Niet ontvanlcelijlc bij gebrelce van belang of de personen, vermeld op de niet-conis het tot staving van een voo1·ziening forme getuigschriften, rechthebbenden
van het openbaa1· ministe1'ie aange- zijn in de zin van voormeld artikel 2-e,
voerd midclel dat aan de feiten1'echte1'
te1•wijl de door de inspecteurs bij de
ve1'tvijt geen uitspmalc te hebben geclaan
over de ontvankelijlcheicl van cle stmf- dienst voor administratieve controle opvo1·clering, 1.vannee1' cle best1'er1en beslis- gestelde processen-verbaal krachtens arsing ove1· de g1·oncl van cleze 1'echtsvonle- tikel 102 bewijskrachtig zijn behoudens
1'ing ititsp1·aalc hee;ft geclaan en ze niet tegenbewijs, zodat wanneer die inspecteurs vaststellen dat de beklaagde geneesgeg1·ond hee;ft verlclaanl ( l).
heer meermaals geweigerd heeft de reglementaire bescheiden uit te reiken aan
(PROOUREUR DES KONINGS TE KORTRIJK,
de rechthebbenden en tot staving ervan
T, MATTELAER.)
de niet-conforme getuigschriften voegen,
daaruit moet besloten worden dat de
erop vermelde personen, na onderzoek,
ARREST.
als rechthebbenden in de zin van artiHET HOF ; - Gelet op het bestreden kel 2-e moeten beschouwd worden tot
vonnis, op 23 februari 1968 in boger be- bewijs van het tegendeel, zodat de rechtroep gewezen door de Correctionele bank niet gerechtigd was, in afwezigheid
van tegenbewijs, te beslissen dat het
Rechtbank te Kortrijk ;
bewijs van de overtreding niet geleverd
Over het eerste middel, afgeleid uit werd:
de schending van artikel 102 van de wet
Overwegende dat verweerder vervolgd
van 9 augustus 1963 tot instelling en werd wegens overtreding van artiorganisatie van een regel:i:ng voor ver- kel 103-b van de wet van 9 augustus 1963
plichte ziekte- en invaliditeitsverzeke- tot instelling en organisatie van een regering, gewijzigd door de wetten van 24 de- ling van verplichte ziekte- en invalidicember 1963, 6 juli 1964 en 8 april 1965, · teitsverzekering, zoals dit artikel verdoorclat het bestreden vonnis verweer- vangen werd door artikel 43 van de wet
der wegens overtreding van artikel103, b, van 8 april 1965, en op grond van de
van voormelde wet vrijspreekt om de in het middel aangehaalde redenen vrijredenen dat voor de toepassing van voor- gesproken werd ;
Overwegende dat, voor de toepassing
meld artikel 103, b, onder meer vereist
wordt dat de beklaagde meermaals ge- van die bepaling, onder meer vereist
weigerd heeft aan de rechthebbenden, wordt dat de beoefenaar van de geneesin de vastgestelde vormen, de voorge- kunde meermaals geweigerd heeft aan
schreven bescheiden uit te reiken, dat de« rechthebbenden »,in de vastgestelde
volgens artikel 2, e van de wet a.ls recht- vormen, de voorgeschreven bescheiden
hebbende moet beschouwd worden iedere uit te reiken; dat, luidens artikel 2-e van
persoon die aanspraak heeft op de in de voormelde wet, als rechthebbende moet
wet bedoelde prestaties, dat bij het onder- beschouwd worden ieder persoon die
zoek door de politie bij de mutnaliteiten aanspraak heeft op de in de wet bedoelde
aileen de vraag gesteld werd of de per- prestaties ;
Overwegende dat luidens artikel 102
sonen wier naam op de voorgelegde bescheiden vermeld stand rechthebbenden van dezelfde wet van 9 augustus 1963,
waren op terugbetaling, dat uit het recht zoals het vervangen werd door artikel 36
op terugbetaling ten onrechte wordt van de wet van 24 december 1963, onverminderd de macht van de officieren van
de gerechtelijke politie, de in de arti(1) Verg. cass., 22 juli 1960 (Bull. en PAsro.,
kelen 85, 80 en 94 bedoelde eerstaanwe1960, I, 1260) ; raadpl. cass., 20 oktober 1966
zend geneesheren-inspecteurs, die naar
(A1'1', cass., 1967, biz. 237).
aanleidil:.tg van hun controleopclracht

zeggen personen die op cle bij cle wet
bedoelde ve1·st1·ekkingen aanspmak lcunnen maken, en germ v1·ije ve1·zelcenlen die
analoge ve1·st1·elclcingen genieten, wanneer de p1·ocessen-ve1·baal en de e1·bij gevoegde bescheiclen zich ertoe bepe1'kten,
zoncle1' enige mate1'iele vaststelling, deze
pe1·sonen als << 1'echthebbenclen " te kwali jice1·en.
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overtredingen van de wets- of verordeningsbepalingen betreffende de verzekering voor geneeskundige verzorging of
de uitkeringsverzekering vaststellen, processen-verbaal opmaken die bewijskrachtig zijn behoudens tegenbevvijs ; dat uit
de vergelijking van de N ederlandse met
de Franse tekst van dit artikel, welke
buiten de eerstaanwezend geneeshereninspecteurs ook de geneesheren-inspecteurs en de inspecteurs vermeldt, en uit
de verwijzing in de Nederlandse en
Franse teksten naar de artikelen 80 en 94
van de wet, welke respectievelijk de
geneesheren-inspecteurs van de dienst
voor administratieve controle tot voorwerp hebben, blijkt dat ook deze ambtenaren in voormeld artikel 102 bedoeld
worden;
Overwegende dat de processen-verbaal,
wegens i:nbreuk op artikel 103-b van de
wet van 9 augustus 1963, ten laste van
verweerder opgesteld door inspecteurs
bij de dienst voor admi:nistratieve controle van het Rijksinstituut voor ziekteen invaliditeitsverzekering, vermelden
dat de opstellers « vastgesteld '' hebben
dat verweerder meermaals geweigerd
heeft aan de « rechthebbenden " in de
vastgestelde vormen de bescheiden uit
te reiken welke zijn voorgeschreven door
de wet van 9 augustus 1963 en aldus een
inbreuk pleegde op artikel 103-b van
deze wet, en dat tot staving van deze
« vaststelling ,, een bepaald aantal nietconforme getuigschriften van verstrekte
zorgen werden bijgevoegd ;
Overwegende dat noch deze processenverbaal, noch de bijgevoegde getuigschriften, de elementen, omstandigheden
of feiten vermelden waaruit de opstellers
de hoedanigheid van « rechthebbenden ,,
in de zin van artikel 2-e van voormelde
wet, van de personen wier naam op de
getuigschriften voorkomt, en de overtreding door verweerder van artikel103-b
van de wet hebben afgeleid;
Overwegende dat het bewijskrachtig
karakter van de processen-verbaal, zoals
dit bepaald is in artikel 102, slechts
verbonden is aan de feitelijke vaststellingen welke de opstellers regelmatig
gedaan hebben en in die akten vermeld
hebben, en niet aan de juridische gevolgen welke zij uit hem vaststellingen afleiden;
Overwegende, derhalve, dat het bestreden vonnis, bij ontstentenis van het
vermelden van dergelijke vaststellingen,
zonder schending van artikel 102 van
de wet van 9 augustus 1963 kon beslissen
dat niet ten genoege van recht bewezen

is dat de op de getuigschriften vermelde
personen rechthebbenden zijn in de zin
van artikel 2-e van de wet;
Dat het middel naar recht faalt ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet,
doonlat het bestreden vonnis zich niet
uitgesproken heeft over de al dan niet
ontvankelijkheid van de strafvordering,
zich er toe beperkende te verklaren « dat,
zelfs indien de vordering ontvankelijk
zou zijn, zij dan nog ongegrond is ,,
te1·wijl eiser de ontvankelijkheid in
conclusie had voorgehouden, zodat het
vom>is een hoofdzakelijke eis niet of
op dubbelzinnige wijze beantwoordt :
Overwegende dat het bestreden vonnis
over de grond van de strafvordering statueert en beslist dat die vordering ongegrond is;
Overwegende, derhalve, dat het feit
dat het vonnis zich niet over de ontvankelijkheid uitspreekt, geen grief oplevert
voor eiser die deze ontvankelijkheid voorhield;
Dat het middel, bij gebrek aan belang,
niet ontvankelijk is ;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en
dat de beslissing overeenkomstig de wet
is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; laat de kosten ten laste van de
Staat.
10 juni 1968. - 2e kamer. - Voorzitte1', H. van Beirs, voorzitter. - V 61'·
slaggevm·, H. Wauters. - Gelijlcluidende
concltbsie, H. Paul Mahaux, advocaatgeneraal.
Op dezelfde dag werden tien gelijkaardige arresten gewezen, in zake de
Procureur des Konings te Kortrijk tegen
Dujardin, Commeyne, Bussels, De Winter, Bloquiaux, Baeckelandt, Devolder,
De Coninck, Daels en Vanhoonacker, op
voorzieningen tegen op dezelfde datum
door dezelfde rechtbank uitgesproken
vonnissen.
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1 o PROVINCIALE VERORDENING.
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VERORDENING BETREFFENDE DE
BELASTING OP DE VOERTUIGEN. 0VERTREDING VAN DE VERORDENING
DOOR EEN MINDERJARIGE. - VEROORDELING VAN DE VADER, BURGERREOR·
TELIJK AANSPRAKELIJKE, TOT DE TEN
LASTE VAN DE DADER VAN DE OVERTREDING VALLENDE GELDBOETE. ONWETTELIJKE BESLISSING.
2° CASSATIE.- BEVEL VAN DE MINISTER VAN JUS TITlE. - STRAFZAKEN. VoNNIS DAT DE PERSOON, DIE BURGERREORTELIJK AANSPRAKELIJK IS VOOR
DE DADER VAN RET MISDRIJF, TOT EEN
STRAF VEROORDEELT. VERNIETIGING.
I 0 VVannee1• een p1·ovinciale verordeninq

tot vestiqinq van een belastinq op de
voertuiqen de dade1· van een ove1·tredinq
van deze ve1•onleninq met een qeldboete
stmjt, is onwettelijk de beslissinq, waa1'bij de vader als bU1'(fe1'1'echtelijk aanspmkelijlc voor de door zijn mincle1'ja1'iq kind gepleegde oveTtredinq, tot
bedoelcle qeldboete ve1·oordeeld wordt (I).
(Bmg. Wetb., art. I384, lid 2.)

2° Op de voo1·zieninq van de procu?'e1t1'genemal, ingesteld op bevel van de
Minister van justitie, vernietigt het
Hof het vonm:s waarbij de pe1·soon, die
bu1'(f61'1'echtelijk acmspmlcelijlc is voo1'
de dacle1· van het misd1·ijj, tot een stmf
wordt veroonleelcl (2). (Wetb. van
strafv., art. 441.)
(PROOUREUR-GENERAAL BIJ RET ROF
VAN OASSATIE, IN ZAKE VERBEEOK.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op de vordering
van de Heer Procureur-generaal bij het
Hof van cassatie luidende als volgt :
" Aan de tweede kamer van het Hof
van cassatie :
» De ondergetekende Procurem-generaal heeft de eer uiteen te zetten dat, bij
schrijven van 19 maart 1968, Bestum
der Wetgeving, 1e sectie, nr 130.836/59/
AP Div., de Minister van justitie hem,
overeenkomstig artikel 44I van het Wetboek van strafvordering, uitdrukkelijk

(1) Raadpl. cass., 21 juni 1875 (Bull. en
PASIC., 1875, I, 1167).
(2) Raadpl. cass., 20 mei 1966 (Bull. en
PASIC., 1966, I, 1109).

gelast heeft aan het Hof het vonnis van
de Politierechtbank te Mol van 3 februari I945 aan te geven, waarbij Victor
Verbeeck, mijnwerker, geboren te Balen
op 30 juli I906, tot een geldboete van
50 frank veroordeeld werd, als burgerlijk
aansprakelijk voor zijn minderjarige
dochter, Maria Verbeeck, die op 15 februari 1944 een rijwiel bereden had,
waarvan geen aangifte was gedaan en
waarvoor de taks niet was betaald.
» Deze veroordeling, die kracht van
gewijsde verkregen heeft, steunt op de
bepalingen van de artikelen 4, 5 en 8
van de verordening van de Provincie
Antwerpen betreffende de belasting op
de voertuigen van 28 oktober I937, goedgekemd bij koninklijk besluit van 22 november I937, en van artikel I van de
verordening van dezelfde provincie van
8 september 1942, goedgekemd bij besluit van 17 oktober 1942, krachtens
welke enkel de overtreder strafbaar
wordt gesteld.
» Ret aangegeven vonnis veroordeelt
de voor de overtreder burgerlijk aansprakelijke persoon in steele van de overtreder, en is derhalve strijdig met de
wet, inzonderheid met voormelde reglementaire bepalingen en met arti.kel 1384,
lid 2, van het Burgerlijk Wetboek.
)) Om die redenen, vordert de ondergetekende Procureur-generaal dat het
aan het Hof 1noge behagen het aangegegen vonnis te vernietigen, te bevelen'
dat melding van zijn arrest zal gemaakt
worden op de kant van de vernietigde
beslissing, te zeggen dat er geen reden is
tot verwijzing.
)) Brussel, 2I maart I968.
)) Namens de Procurem-generaal,
)) De Advocaat-generaal,
)) (w. get.) Paul Mahaux )) ;
Gelet op artikel 44I van het W etboek
van strafvordering, met aanneming van
de beweegredenen van deze vordering,
vernietigt het voormelde vonnis van de
Politierechtbank te Mol van 3 februari
I945; beveelt dat van het thans gewezen
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de vernietigde beslissing;
zegt dat er geen grond is tot verwijzing.
10 juni I968. - 2e kamer. Voo1'zitte1', H. van Beirs, voorzitter. - Ve1'slaqgever, Ridder de Schaetzen. - Gelijlcluidende conclusie, H. Paul Mahaux,
advocaat-generaal.
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10 juni 1968.

1° WEGVERKEER.- VoNNIS DAT DE
OPHEFFING BEVEELT VAN DE VERVALLENVERKLARING VAN RET RECHT TOT
STUREN WEGENS LIOHAMELTJKE ONGESOHIKTHEID. 0PHEFFING ONDERWORPEN AAN EEN DOOR DE WET NIET
GESTELDE VOORWAARDE. ONWETTELIJKHEID.
2° OASSATIE.- BEVEL VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE.- STRAFZAKEN.VoNNIS DAT DE OPHEFFING VAN RET
VERVAL VAN RET RECHT TOT STUREN
ONDERWERPT AAN EEN DOOR DE WET
NIET GESTELDE VOORWAARDE.- VERNIETIGING.
1° Indien de 1'echte1' die een pe1·soon ontheft
van de ve1·vallenve1·kla1'ing van het Techt
tot stu1·en, wegens lichamelijlee ongeschiktheid, bij toepassing van a1'tikel2-8,
§ 3, van de wet van 1 augusttts 1899,
gewijzigd bij m·tileel 3 van de wet van
15 ap1·il 1958, deze ophetfing lean bepe1'lcen tot het besttt?'en van bepaalde of
bijzonde1' aangelegde voe1·tuigen, lean
hij dam·entegen deze maatTegel J~iet onde~we1'pen aan een doo1' de wet niet gestelde vooTwaaTde (1).
2° Op de V001'Ziening van ae P1'0CU1'eU1'genemal op bevel van de M iniste1· van
justitie, veTnietigt he~ H of het vonnis
dat de ophetfing beveelt van het veTval
van het 1·echt tot stU1'M~, wegens lichamelijlce ongeschilctheid, in zove1• het deze
ophetfing ondenve1·pt aan een doo1· de
wet niet gestelde voo1'waa1'de (2).
(PROOUREUR-GENERAAL BIJ RET ROF
OASSATIE, IN ZAKE VAN WELDEN.)

VAN

ARREST.
HET HOF ; - Gelet op de vordering
van de Procureur-generaal bij dit Hof
welke luidt als volgt :
« Aan de tweede kamer van het Hof
van cassatie,
>> De ondergetekende Procureur-generaal heeft de eer te vertogen dat de Minister van justitie hem, bij schrijven van
15 mei 1968, Bestuur der Wetgeving,
(1) Raadpl. cass., 21 december 1964 (Bttll,
en PAsiC., 1965, I, 408) en 20 september 1965
(ibid., 1966, I, 90).
(2) Raadpl. cass., 13 mei 1963 (Bull. en
PAsrc., 1963, I, 972).

nr 130.836/120/AP /Div., uitdrukkelijk gelast heeft, overeenkomstig artikel 441
van het W etboek van strafvordering aan
het Hof het in kracht van gewijsde gegaan vonnis aan te geven, waarbij de
Oorrectionele Rechtbank te Oudenaarde,
op 15 juni 1967, uitspraak heeft gedaan
op de vordering van Remi Van Welden,
beenhouwer-handelaar, geboren te Etikhove op 21 februari 1916, strekkende tot
de opheffing van de levenslange vervallenverklaring van het recht tot stnren
tegen hem uitgesproken wegens lichamelijke ongeschiktheid door een vroeger
vonnis, in zover voormeld vonnis die
opheffing afhankelijk stelt van de voorwaarde dat de betrokkene zich onthoudt
van elk alcoholverbruik bij het bestmen
van een voertuig.
"Bij het vonnis van 1 oktober 1964
heeft de Oorrectionele Rechtbank te
Oudenaarde Van Welden de:finitief vervallen verklaard van het recht tot stm·en,
wegens lichamelijke ongeschiktheid, op
grond van artikel 2-8 van de wet van
1 augustus 1899 gewijzigd bij artikel 3
van de wet van 15 april 1958.
"Bij vonnis van 15 juni 1967 heeft die
rechtbank, op vordering van Van Welden,
de opheffing van die vervallenverklaring
bevolen, doch heeft die opheffing onderworpen aan de voorwaarde dat de betrokkene zich onthoudt van elk alcoholverbruik bij het sturen van een voertuig.
>> W ellicht had de rechtbank, bij toepassing van artikel 2-8, § 3, van voormelde wet, de opheffing kunnen beperken
tot het sturen van bepaalde of bijzonder
aangelegde voertuigen, indien de lichamelijke ongeschiktheid gedeeltelijk had
voortgedum·d. Ret behoorde haar evenwei niet de opheffing van het verval afhankelijk te stellen van een voorwaarde,
en onder andere een subjectieve voorwaarde, die door de wet niet voorzien
is.
" Om die redenen, vordert de ondergetekende Procureur-generaal dat het
aan het Hof moge behagen het aangegeven vonnis te vernietigen, in zover het
de opheffing van het verval van het recht
tot sturen afhankelijk stelt van hogervermelde voorwaarde, te bevelen dat
melding van zijn arrest zal gemaakt
worden op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing en te zeggen dat
er geen reden is tot verwijzing.
>>

Brussel, 16 mei 1968.
>> Namens de Procurem·-generaal,
>> De Advocaat-generaal,
>> (w. get.) P. Mahaux >>;
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Gelet op artikel 441 van het Wetboek
van strafvordering, de beweegredenen
van de voorafgaande vordering aannemende, vernietigt het vonnis op 15 juni
1967 door de Correctionele Rechtbank
te Oudenaarde gewezen inzake Remi
Van Welden in zover het de opheffing
van het verval van het recht een voertuig
te sturen afhankelijk stelt van de voorwaarde dat de betrokkene zich onthoudt
van elk alcoholverbruik bij bet best·uren
van een voert1.ug ; beveelt dat melding
van het thans gewezen arrest zal gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; zegt dat
er geen reden is tot verwijzing.
10 j1.mi 1968. - 2e kamer. Voo1·zitte1·, H. van Beirs, voorzitter. - Ve1'slaggeve1·, H. Gerniers. - Gelijkhtic[encle
conclusie, H. Paul Mahamc, advocaatgeneraal.

2e KAllmR. -

10 juni 1968.

CASSATIE.- BEVEL VAN DE MINISTER
vAN JUSTITIE.- STRAFZAKEN.- VoNNIS VAN DE POLITIERECHTBANK DAT
DE BEKLAAGDE VEROORDEELT TOT EEN
G-ELDBOETE VAN 50 FRANK Vi'EGENS
INBREUK OP ARTIKEL 561 VAN HET
STRAFWETBOEK, IN STAAT VAN "VVETTELIJKE HERHALING.- VERNIETIGINGEN VERWIJZING-.

Op cle voo1·ziening van cle p1·ocureu1·-gene. mal op bevel van cle J.l1inister va?" justitie, ver·nietigt het Hoj het vonn~s van
cle politie1·echtbank, clat cle beklaagcle
tot een geldboete van 50 frank Ve?"oorcleelt
wegens een in staat van wettelijke he1'haling gepleegcle inb1·ettk op aTtikel 561
van het Stmfwetboek, en ve1·wijst de zaak
nam· een ancle1·e politie1·echtbank (1).
(Strafwetb., art. 561 en 562, lid 2;
Wetb. van strafv., art. 441 en 427.)
(PROCUREUR-G-ENERAAL BIJ HET HOF
VAN CASSATIE, IN ZAKE MERTENS.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op de vordering
van de Procureur-generaal bij dit Hof
welke luidt als volgt :
(1) Verg. cass., 11 september 1967, sttpra,
biz. 51.

" Aan de tweede kamer van het Hof
van cassatie.
" De ondergetekende Procm·eur-generaal heeft de eer te vertogen dat de Minister van justitie hem, bij schrijven yan
30 mei 1968, Bestuur der Wetgevmg,
nr 130.836/104/AP /Div., uitdrukkelijk gelast heeft overeenkomstig artikel 441
van het Wetboek van strafvordering, aan
het Hof het in kracht van gewijsde gegaan vonnis aan te geven, dat. d~or de
Politierechtbank te Halle op 6 Jl.U11 1967
werd gewezen en waarbij Marie Mertens,
huishoudster, geboren te Tubize op 8 november 1896, veroordeeld werd onder
ITleer tot een geldboete van 50 frank, wegens inbreuk op artikel 561, 1°, van .~et
Strafwetboek, in staat van wettehJke
herhaling (betichting a).
.
" De door de artikelen 561 en 562, hd 2,
van het Strafwetboek bepaalde maximumgeldboete is 20 frank, zodat de ui~
gesproken straf on:wettig is ~ll~ h~t vonms
met die wetsbepahngen strrJdig IS.
" Om die redenen, vordert de ondergetekende Proccu·eur-generaal dat het
aan het Hof moge behagen het aangegeven vonnis te vernietigen in zover het
Marie Mertens veroordeeld heeft wegens
voorn1.elde inbreuk (betichting a), te
bevelen dat melding van zijn arrest zal
gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing en de
aldus beperkte zaak na~r een andere
Politierechtbank te verWIJZen.
"Brussel, 31 mei 1968.
"Namens de Procureur-generaal,
'' De Advocaat-generaal,
" (w. get.) P. Mahaux J);
Gelet op artikel 441 van het W etboek
van strafvordering, de redenen van bovenstaande vordering overnmnende, vernietigt gemeld vom1.is van de Politierechtbank te Halle van 6 juni 1967 in
zover het Marie Mertens veroordeelt
wegens voormelde inbreuk (betichting a);
beveelt dat van het thans gewezen arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ;
verwijst de aldus beperkte zaak naar de
Politierechtbank te Sint-Kwintens-Lennik.
10 juni 1968. - 2e kamer. - Voorzitte1' H. van Beirs, voorzitter. - Verslagg~ver, H. Naulaerts.- Gelijkluiclencle
conclusie, H. Paul Mahaux, advocaatgeneraal.
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1°

KM.IER. -

13 juni 1968.

VOORZIENING IN CASSATIE.
VORii'L BURGERLIJKE ZAKEN.
VOORZIENING AAN DE VERWEERDER
ELDERS BETEKEND DAN
AAN
ZIJN
WERKELIJKE
\VOON·
OF
VERBLIJFPLAATS. GEEN BEWIJS DAT DEZE
ONREGELMATIGREID DE BELANGEN VAN
DE VERWEERDER HEEFT GESCHAAD.VooRZIENING ONTVANKELIJK.

2o VOORZIENING IN CASSATIE. VoRM. BuRGERLIJKE ZAKEN. VOORZIENING AAN DE VERWEERDER
ELDERS BETEKEND DAN AAN ZIJN
WERKELIJKE
WOONOF
VERBLIJFPLAATS. VERWEERDER DIE BUITEN
DE BIJ ARTIKEL '16 VAN DE WET VAN
25 FEBRUARI 1925 VOORGESCRREVEN
TERliUJN TER GRIFFIE VAN RET HoF
EEN MEMORIE VAN ANTWOORD REEFT
NEERGELEGD, DIE ALS GELDIG WORDT
BESCROUWD BIJ TOEPASSING VAN DE
REGELS INZAKE OVERJVIACRT EN ZIJN
BELANGEN BESCRERli'IT.- 0NTVANKELIJKE VOORZIENING.

3o VOORZIENING IN CASSATIE. NEERLEGGING VAN lVIEli'IORIES.- BURGERLIJKE ZAKEN. J\/IEJVIORIE VAN
ANTWOORD TER GRIFFIE VAN RET HoF
NEERGELEGD BUITEN DE BIJ ARTI·
KEL 16 VAN DE WET VAN 25 FEBRUARI
1925 VOORGESCRREVEN TERli'IIJN. 0VER11'IACRT. 0NTVANKELIJKREID.

VOOR BEDIENDEN. DERGESCRIKTHEID. -

BAND VAN ON
BEGRIP.

1a Indien in bu1·ge1'lijlce zalcen de betelce-

ning van het, ve1·zoelcschTift in cassatie
aan de ve1·wee1·de1' een essentieel voTmvooTsch?-ift is, wam·van het niet-naleven
de nietigheid van de vooTziening meeb1·engt (1), heeft de omegelmatigheicl
van deze betelcening, wellce volgt hieTuit
dat zij aan de ve1·weeTcleT elcle1·s geclaan
we1·d clan aan zijn we1·lcelijlce woonplaats
of, bij gebTelce van gelcende woonplaats,
aan zijn we1•kelijlce ve?·blijfplaats, de
nietigheicl van de voo1·ziening enlcel clan
tot gevolg inclien de ve1·weenle1· bewijst
clat cleze omegelmatigheicl zijn belangen
heeft geschaacl, clam· zttllce om·egelmatigheicl geen essentieel bestanclcleel van
de betelcening t1·eft (2). (Wet van 25 februari 1925, art. 8 en 17bis.)
2° In bu1·ge1'lijlce zalcen is ontvanlcelijlc
de voo1·ziening die aan de veTweeTcle?'
elcleTs betekencl wercl clan aan zijn werlcelijlce woonplaats of, bij geb1•elce van
gelcende woonplaats, aan de werlcelijke
verblijfplaats, wanneer de ve1·weenleT op
de gTi!]ie van het Hof bttiten de bij a?·tilcel 16 van de wet van 25 febrttari 1925
voo1·geschreven te1·mijn een memoTie van
antwoorcl heeft neergelegcl, die als geldig
wonlt beschottwcl bij toepassing van de
1·egels inzake ove1·macht en zijn belangen
beschermt (3). (Wet van 25 februari
1925, art. 8 en 17bis.)
3o In bu1·geTlijlce zaken moet de neerlegging

4°

ARBEIDSONGEVAL. ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEDIENDEN. VERVANGING VAN ARTIKEL 1, LID 3,
VAN DE GECOORDINEERDE VITETTEN VAN
28 SEPTEMBER 1931 DOOR ARTIKEL 1
VAN RET BESLUIT VAN DE REGENT
VAN 9 JUNI 1945. DOEL VAN DEZE
WIJZIGING.

5°

ARBEIDSONGEVAL. ARBEIDSOVEREENKOli'IST VOOR BEDIENDEN.
BAND VAN ONDERGESCHIKTHEID. BE GRIP.

6°

HUUR VAN WERK. HuuR VAN
ARBEIDSOVEREENKOMST
ARBEID.

(1) Cass., 26 september 1958 (Bttll. en PAsrc., 1959, I, 98) en noot 1 ; 3 november 1967,
sttpm, blz. 335.
(2) Cass., 5 mei 1966 (Bull. en PAsrc., 1966,
I, 1133) en noot 2; raadpl. cass., 26 september 1958, in bovenstaande noot vermeld.
(3) Verg. cass., 5 oktober 1948 (Bttll. en
PAsrc., 1948, I, 547); raadpl. cass., 26 september 1958, in de vorige noten verm,eld.

ter g1·i{fie van het Hof van een memo1·ie
van antwoonl buiten de ~bij aTtilcel 16
van de wet vctn 25 feb?·ttaTi 1925 vooTgesclweven te1·mijn als gelclig w01'clen
beschottwcl van het ogenblilc clat de ve1'traging cloo1· ove1·macht wo1·clt gewettigcl (4).
4o A1·tikel 1 van de besluitwet van 9 juni
1945 waa1·bij a1·tilcel 1, lid 3, van de
gecoo1·clineeTcle wetten bet1·efjencle de ve1'goecling van de schacle voortspntitencle
tLit arbeidsongevallen ve1·vangen worclt
clooT een bepaling die met de wm·lclieclen
gelijlcstelt " de bedienclen, wellce oak
het becl1·ag van htm loon zij », te1·(4) R.aadpl. cass., 4 december 1947 (Bull.
en PAsro., 1947, I, 515) en 6 oktober 1961
(ibid., 1962, I, 152) en noot getekencl R. H.
onder cass., 26 november 1951 (ibid., 1952,
I, 158, kol. 2) en noot 1 onder cass., 28 mei
1965 (ibid., 1965, I, 1043); verg. cass.,
11 maart 1957, twee arresten (ibid., 1957,
I, 824 en 826).
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wijl de ooTspTonkelijke tekst slechts « de
aan de wet van 7 augusttts 1922 bet?'effende de aTbeidsoveTeenkomst vom·
bedienden onde?'WOTpen beambten >> met
hen gelijkstelde, heejt tot doel gehad het
vom·deel van de wetgeving betTefjende
de m·beidsongevallen te doen ttitb1•eiden
tot alle beclienden en niet, voo1· de toepassing van deze wetgeving bet1•efjende
de a1·beidsongevallen, het begTip van
het bediendencont1·act volgende uit de
wet betTe ffende het bediendencontTact,
die toen van kTacht was, te wijzigen en
het te VM'Vangen dooT het beg1•ip van
cont1·act van huu1· van diensten dat een
minde1• nauwe oncleTgeschilctheid ondeTstelt (1).
5° en 6° In de zin van de gecoih·dineenle
wetten betTefjende de ve1·goeding van de
schade voo1·tsp1·uitende ttit a?·beidsongevallen, zoals in de zin van de gecooTdinee?'Cle wetten betTefjende de a?·beidsoveTeenkomst voo1· bedienclen, bestaat de
band van ondeTgeschilctheid, die de a?·beidsoveTeenkomst voo1· beclienden kenme?·lct, hie1·in dat de pe1•soon die zijn
diensten veTst1·ekt, in de ttitvoe1·ing van
zijn aTbeid, aan het gezag, de leicling
en het toezicht van de we1·kgeve1' oncle1'wm·pen is, zeljs indien dit gezag, cleze
leiding en dit toezicht in jeite niet op
effectieve en onondeTb1·olcen wijze ttitgeoejend woTden (2).
(PERSONENVENNOOTSOHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID <C VOYAGES WIRTZ
AIR))' T. SAUVAGE, WEDUWE VAN TONDRIAU.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
voru1is, op 21 februari 1967 in hager beroep gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te Brussel ;
Over de grand van niet-ontvankelijkheid door verweerster hieruit afgeleid
dat de betekeningen van de voorziening
welke op 19 juli 1967 aan haar zogenaamde woonplaats te Peruwelz en op
22 juli 1967 aan haar zogenaamde verblijfplaats te Brussel werden gedaan,
(1) Raadpl. HoRioN, Tmite des accidents

dtt travail, n rs 3 9 tot 43.
(2) Oass., 22 februari en 6 juni 1968, sttpra,
biz. 826 en 1209 ; raadpl. cass., 3 december
1956 (Bttll. en PAsro., 1966, I, 434) en de
conclusie van het openbaar min:isterie voor
cass., 4 april 1963, en noot 3 (ibid., 1963,
I, 847).

onregelmatig waren doordat verweerster
op dat ogenblik haar woonplaats regelmatig had overgebracht naar J\IIonteriggioni, in ltalie, waar zij werkelijk verbleef :
Overwegende dat zo de bij artikel 8
van de wet van 25 februari 1925 voorgeschreven betekening van het cassatieverzoekschrift weliswaar een rechtsvorm
is waarvan het niet-naleven de nietigheid
van de voorziening meebrengt, de onregelmatigheid van deze betekening welke
geen betrekking heeft op een essentieel
bestanddeel ervan slechts nietigheid tot
gevolg heeft indien verweerster bewijst
dat deze onregelmatigheid haar belangen
heeft geschaad ;
Dat ten deze de betekening welke
elders dan aan haar werkelijke woonplaats en aan haar eftectieve verblijfplaats aan deze partij werd gedaan niet
op een dergelijk bestanddeel slaat en de
belangen van verweerster niet heeft kunnen schaden, vermits die betokening haar
voor de bescherming van haar belangen,
tijdig heeft bereikt, zoals uit de memorie
van antwooM blijkt;
Dat deze memorie van antwoord, weliswaar, pas op 19 april 1968 op de griffie
van het Hof werd afgegeven, dit is buiten
de bij artikel 16 van de wet van 25 februari 1925 gestelde termijn, maar dat
uit de regelmatig aan het Hof overgelegde stukken blijkt dat de betekening
van het verzoekschrift verweerster eerst
na 1 maart 1968 heeft bereikt, en dat,
bijgevolg, in strijd met wat de memorie
van wederantwoord aanvoert, de overlegging ter griffie van de memorie van
antwoord als geldig moet worden beschouwd bij toepassing van de regels
inzake overmacht ;
Dat de grand van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 1710, 1779, 1780
van het Burgerlijk Wetboek, 1 van de
gecoordineerde wetten van 20 juli 1955
op de arbeidsovereenkomst voor bedienden en 97 van de Grondwet,
dooTdat het bestreden vonnis beslist
dat Julien Tondriau jegens eiseres door
een arbeidsovereenkomst voor bedienden
was verbonden, op grand dat hij in belangrijke mate had deelgenomen aan de
voorbereiding van de reis waarop hij
als gids-spreker meeging, dat hij .aldus
zijn activiteit ten dienste had gesteld
van eiseres die slechts een coordinatierol
had gespeeld, dat hij een bezoldiging had
genoten hetgeen een teken is van het be-
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staan van een band van ondergeschiktheid,
dat het tussen eiseres en Julien Tondriau
gesloten contract noch een lastgeving
uitmaakt, noch een contract van vennootschap, noch een uit een aannemingscontract voortvloeiende huur van diensten, aangezien het technisch en financieel beheer van de reis niet bij Tondriau
berustte, dat de ondergeschiktheid niet
is uitgesloten door het ontbreken van
een voortdurende uitoefening van het
gezag van de werkgever, daar de mogelijkheid aileen van de werkgeverscontrole
voldoende is, dat eiseres van Julien Tondriau, << een zeer bevoegde personaliteit », een << bepaald resultaat >> verwachtte, dat Julien Tondriau in elk geval
« belast was met een opdracht, namelijk
jegens beide toeristen die geen lid waren
van de Belgisch-Indische Vereniging »,
te1'wijl geen enkele van de aldus door
het vonnis vermelde omstandigheden op
zichzelf het bestaan van de band van
ondergeschiktheid insluit welke kenmerkend is voor de arbeidsovereenkomst voor
bedienden, al die omstandigheden samen
dit evenmin insluiten en ze noch het
bestaan van een aannemingscontract,
noch het kosteloos verrichten van de
prestaties uitsluiten, zodat het vonnis,
door niettemin te beslissen dat er tussen
eiseres en Julien Tondriau een arbeidsovereenlwmst voor bedienden bestond,
de in het middel aangeduide bepalingen
heeft geschonden :
Overwegende dat in strijd met hetgeen
verweerster betoogt, artikel 1 van de
besluitwet van 9 juni 1945 tot vervanging
van artikel1, lid 3, van de gecoordineerde
wetten betreffende de vergoeding der
schade voortspruitende uit de arbeidsongevallen, voor de toepassing van de
genoemde wetten, geenszins het begrip
van arbeidsovereenkomst voor bedienden,
zoals het voortvloeide uit de toen van
kracht zijnde wetgeving op de arbeidsovereenkomst voor bedienden, heeft willen wijzigen en het t<q vervangen door
het begrip van huur van diensten welke
een minder nauwere ondergeschiktheid
onderstelt ;
Dat deze bepaling die de werldieden
gelijkstelt met « de bedienden, welk ook
het bedrag van hlm loon zij >> terwijl de
oorspronkelijke tekst slechts « de aan de
wet van 7 augustus 1922 betreffende de
arbeidsovereenkomst voor bedienden onderworpen beambten >> met hen gelijkstelde, slechts tot doel heeft gehad, zoals
trouwens blijkt uit het verslag aan de
Regent dat de besluitwet voorafgaat, alle
bedienden het voordeel van de wetgevi:ng

betreffende de arbeidso:ngevallen te doen
genieten, o:ngeacht de bezoldiging waartoe de wet van 7 augustus 1922 de onderwerpi:ng aa:n deze bepalingen beperkte ;
Overwegende dat in de zin van de gecoordineerde wetten betreffende de vergoeding der schade voortspruitende uit de
arbeidsongevallen zoals in de zin van de
gecoordineerde wetten betreffende de
arbeidsovereenkomst voor bedienden, de
band van ondergeschiktheid die de arbeidsovereenkomst voor bedienden kenmerkt erin bestaat dat de persoon die
zijn diensten verstrekt, in de uitvoering
van zijn arbeid, aan het gezag de leiding
en het toezicht van de werkgever onderworpen is, zelfs indien dit gezag, deze
leiding en dit toezicht in feite niet op
effectieve en ononderbroken wijze uitgeoefend worden ;
Overwegende dat de feiten van te hebben samengewerkt aan de voorbereiding
van de reis waarop hij als gids-spreker
is meegegaan en in de loop waarvan hij
de dood heeft gevonden, van gedurende
deze reis zijn intellectuele activiteit ten
dienste van eiseres te hebben gesteld
met een bepaald doel, van uit dien hoofde
door haar te zijn bezoldigd en van
vreemd te zijn geweest aan de financieel
technische organisatie van de reis, afzonderlijk of in hun geheel genomen, niet
insluiten dat de echtgenoot van verweerster, in de uitoefening zelf van zijn
activiteit, aan het gezag, de leiding en
het toezicht van eiseres was onderworpen
en derhalve het bestaan niet doen blijken
van een nauwe band van ondergeschiktheid WAlke de arbeidsovereenkomst voor
bedienden kenmerkt ;
Dat het vonnis er weliswaar op wijst
dat de rechtsvoorganger van verweerster
jegens eiseres « volledig afhankelijk handelde », maar dat het hier gaat om een
beoordeling die in de gegevens waaruit
de feitenrechter ze afleidt geen grond
vindt en die tegengesproken wordt door
de vaststelling dat eiseres « slechts een
coordinatierol had >> ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden g;emaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; gelet op
de wet van 20 maart 1948, veroordeelt
eiseres in de kosten; verwijst de zaak
naar de Rechtbank van eerste aanleg
te Nijvel, zitting houdende in hoger beroep.
13 juni 1968. Je kamer. - Voo1'zitte1', H. De Bersaques, raadsheer waar-
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nemend voorzitter.
Ve1·slaggeve1·,
H. Valentin. - Gelijklnidende conclnsie,
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.
Pleiters, HH. VanRyn en Dassesse.

(FONDS TOT VERGOEDING VAN DE IN c+EVAL VAN SLUITING VAN ONDERNE·
M!NGEN ONTSLAGEN WERKNEMERS,
T. NAAllfLOZE VENNOOTSOHAP «FOURS
LEOOOQ ET ATELIERS DE TRAZEGNIES
RJJJUNIS ll.)
ARREST.

1

8

KAJ\nJJR.- 13 juni 1968.

1° HUUR V1-\N WERK. - HuuR VAN
ARBEID. - WET VAN 27 JUNI 1960
BETREFFENDE DE SOHADELOOSSTELLING VAN DE WERKNEMERS, DIE ONTSLAGEN WORDEN BIJ SLUITING VAN
ONDERNEMINGEN. SLUITING VAN
ONDERNEJYIING. - BEc+RIP.- 0NDERNEJYIING MET VERSOHILLENDE AFDE·
LINGEN.
2° GERECHTSKOSTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. VOORZIENING IN
OASSATIE. GROND VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID DOOR DE VERWEERDER
OPGEWORPEN EN VERWORPEN.- J\IIEJ\10RIE VAN WEDERANTWOORD.- KosTEN DIE IN BEC+INSEL TEN LASTE VAN
DE VERWEERDER VALLEN, ZELFS INDIEN DE VOORZIENING WORDT VERWORPEN.
1° ET is geen shtiting van ondeTneming
in de zin van de m·tilcelen 2 en 4. van
de wet van 27 j~mi 1960 betretfende cle
schadeloosstelling van de werlcneme?'S,
die ontslagen wonlen bij sluiting van
oncle1"nemingen, wcmnem· geen ajdeling
van een oncle1·neming met twee of mee1·
ajdelingen haa1· hoojdactiviteit na de
inwm·lcingtreding van genoemde wet
definitiej heejt stopgezet (1).
2° In geval van veTwe1·ping van cle g1·ond
van niet-ontvanlcelijlcheid clooT de verweenleT opgcwm·pen tegen een voorziening in b~tTgeTlijlce zalcen, moeten cle
lcosten van de memorie van wedentntwoonl, in beginsel, cloo1• de ve1·weenler
wonlen ged1·agen, zelfs indien de voorziening wonlt venvorpen (2).
(1) en (3) De wet van 27 juni 1960 betreffende de schadeloosstelling van de werknenlers,
die ontslagen worden bij sluiting van ondernenlingen, werd opgeheven en vanaf 1 juli 1966
vervangen door de wet van 28 jtmi 1966, met
hetzelfde opschrift. Artikel 9 van deze laatste
wet richt een Fonds op met name " Fonds
tot vergoeding van cle in geval van sluiting
van onclernemingen ontslagen tverknemers >>
en naar luid van artikel 34 treeclt clit J!'onds in

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 5 oktober 1965 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Brussel ;
Over de grond van niet-ontvankelijkheid door verweerster tegen de voorziening opgeworpen en hieruit afgeleid dat
met toepassing van de wet van 12 april
1965 het eisend Fonds op l juli 1966 heeft
opgehouden te bestaan :
Ovenvegende dat artikel 9 van de wet
van 28 jtmi 1966, die op l juli 1966 in
werking is getreden, het bestaan van
de eisende partij bekrachtigt (3);
Dat de grand van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenmnen ;
Over het eerste en het tweede middel,
eofgeleid, het eerste, uit de schending van
de artikelen 2 van de wet van 27 jtmi
1960 betreffende de schadeloosstelling
van de werknemers die ontslagen worden
bij sluiting van ondernemingen en 97
van de Grondwet,
doonlat het bestreden vmmis, na te
hebben vastgesteld dat verweerster een
onderneming was 1net ·twee afdelingen,
volgens de dienaangaande niet betwiste
conclusie van eiser, namelijk de afdeling
Trazegnies (metaalfabricage) en de afdeling Fours Lecocq (studiebureau te Brussel), en dat de dubbele activiteit van de
onderneming was doorgegaan op een
verminderde wijze die het niet mogelijk
1naakte aan te nemen dat de hoofdactiviteit van verweerster (namelijk de afdeling Trazegnies) definitief zou stopgezet
zijn, beslist dat de sluiting van de onderneming niet was voltrokken, mndat niet
werd bewezen dat er definitieve stopzetting van de hoofdactiviteit van verweerster was geweest, en eiser zijn rechtsvordering ontzegt tot terugbetaling van
de vergoedingen welke hij had betaald
cle rechten en verbintcnissen van hot Fonds
dat onder dezclfcle benaming door artikel 9
van cle wet van 27 juni 1960 wercl opgericht.
(2) Oass., 16 februari 1968, supm, blz. 793;
verg. vorig al'l'est, reclenen en beschikkend
gedeelte.
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aan werknmners die door verweerster
waren ontslagen naar aanleiding van de
sluiting van haar onderneming,
te1•wijl artikel 2 van de wet van 27 j~mi
1960 als sluiting van een ondernemmg
omschrijft niet alleen de de~n~ti~ve stopzetting van haar hoofdactr~Tltert, maar
ook de definitieve stopzettmg van de
hoofdactiviteit van een van haar afdelingen, van het ogenblik af <_lat die sto:Qzetting de in genoemd artlkel gepremseerde ontslagen tot gevolg lweft ; en
het vonnis niet heeft vastgesteld dat
niet werd bewezen dat de hoofdactiviteit
van de afdeling Fours Lecocq definitief
was stopgezet in de zin -yan de wet,_zodat
het niet, zonder schendmg van artrkel ~'
heeft kunnen beslissen dat er geen shnting van de onderneming was i~ de ~~1.
van genoemd artikel, noch erser ZIJn
rechtsvordering heeft kcm.nen ontzeggen;
het vonnis althans niet heeft geantwoor?op de conclusie van eiser in zover hrJ,
ter rechtvaardiging van de gegrondherd
van zijn rechtsvordering, de .d~:fu_litieve
stopzetting van de hoofdactrvrtert van
de afdeling Fours Lecocq aanvoe~de,
zodat bet vonnis niet naar het vererste
van artikel 97 van de Grondwet met
redenen is omkleed ;
het tweecle, uit de schending van de
artikelen 97 van de Grondwet, 1315, 1316
van het Burgerlijk W etboek en 302 van
het W etboek van bmgerlijke rechtsvordering,
cloo1·clat het bestreden vonnis de bij
conclusie ingestelde vordering van eiser
verwerpt welke s~rekte. tot aan~.tellmg
van een deskundrge dre narnehJk tot
opdracht had zijn advies uit te br_enge~1.
over de vraag welke de hoofdactrvrtert
van verweerster was en of deze hoofdactiviteit n1.oest worden beschouwd als
al of niet stopgezet naar het vereiste ~an
de wet van 27 jcmi 1960, en de verwerprng
van deze onderzoeksmaatregel grondt op
de overweging dat eiser niet voldoende
naar recht het bewijs levert van de ~e~
nitieve stopzetting van de ho.of~actrvrtmt
van verweerster en, a jo1·twn, van de
juiste datml1. van deze toestand, en dientengevolge, van het ontslag van 7 5 t. h.
van het te werk gestelde personeel, valgens de bij artikel 2, in fine, va.n de wet
bepaalde nornlen, en dat . aldus « het
aanvnllend onderzoek door erser gevraagd
van nu af aan niet gegrond bleek en,
in elk geval, te laat kwam »,
ter~V?jl h et tegcnstrij dig is . en strij dig
met de regols van het BurgerlrJk \ATetboek
inzake het bewijs (artikel 1315 van het

Bmgerlijk Wetboek) te beslissen dat
een partij geen onderzoeksmaatregel kan
vragen welke het bewijs kan leveren
van haar beweringen op grond alleen
dat zij dit bewijs niet heeft gelev~rd v66r
het instellen van de rechtsvordermg, wat
erop neerkomt te beslissen dat partijen
slechts lnmnen vragen een bewijs aan
te bieden wanneer dit reeds is geleverd ;
het bestreden vonnis in elk geval zijn
beslissing niet reehtvaardigt met betrekking tot de beweerde tardiviteit van het
verzoek om een deskcm.dig onderzoek ;
de motivering van het vonnis het voor
het Hof niet mogelijk maakt uit te maken
op welke wetsbepaling de feitenrechters
deze beslissing hebben gegrond, en het
vonnis, wegens die ontoereikende, tegenstrijdige of dubbelzinnige motivering,
niet met redenen is onlldeed naar het
vereiste van artikel 97 van de Grondwet :
Overwegende dat eiser bij conclusie
staande hield " dat het duidelijk is dat
in oktober 1961 definitief een eind was
gemaakt aan de hoofdactiviteit van gedaagde in hoger beroep (thans verweerster), welke ontegenzegli~~'- de meta1;1lfabricage was · dat, anderzr]ds, het studrebureau Four~ Lecocq als zodanig had
opgehouden te bestaan ... " ;
.
Dat hij bij aanvullende conclusre de
aanstelling van een deskcmdige vro~g. te~
einde te bepalen welke ~~ hoo~dactrvr.tert
van verweerster was br] de rn"lverkmgtreding van de wet van 27 juni 1960 ~m
na te gaan of deze activiteit al dan met
moest beschouwd worden als stopgezet
in de zin van genoemde wet ;
Overvvegende dat het bestreden vonnis, na te hebben gepreeiseerd d~t. de
reehtbank rnoest nagaan of er definrtreve
stopzetting was geweest var~ de hoofdaetiviteit van de ondernemmg of van
een afdeling ervan, erop wijst « dat thans
uit het dossier van gedaagde m hoger
beroep (cf. balansen en )Jrie~wi_sseling)
volgt dat haar dubbele actrvrtert ~s doorgegaan weliswaar op een vern1.mderde
wijze, maar zonder dat er evenwel kan
worden aangenomen dat haar _hoofdactiviteit (namelijk haar afdelmg te
Trazegnies) op enig ogenblik tussen maart
en oktober 1961 definitief zou stopgezet
zijn ";
Overwegende dat uit deze re~l~nen
blijkt dat de foitenrechter de actrvrtert
van beide afdelirwen van verweerster
in aamnerking heeft genom.en en dat hij,
door vasi; t,e stellen dat genoemde actrviteiten niet definitief waren stopgezot
op het door eiser ingeroepcn tijdstip, zijn
beslissing wettelijk heeft gerechtvaarchgd
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en regelmatig heeft geantwoord op de
bewering van eiser met betrekking tot
de definitieve stopzetting van de activiteit van de afdeling Fours Lecocq ;
Dat uit deze redenen eveneens volgt
dat de feitenrechter, die beschouwde dat
de hem voorgelegde gegevens voldoende
waren om tot een overtuiging te komen,
geen onderzoeksmaatregel moest bevelen
welke hem, onder dergelijke omstandigheden, nutteloos voorkwam ;
Dat, nu beslist was dat het verzoek
om een aanvullend onderzoek niet gegrond was, de overweging dat het te laat
was ingediend overtollig is en dat de
ertegen gerichte kritiek niet ontvankelijk
is wegens het ontbreken van belang;
Dat de middelen niet kmmen worden
aangenomen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten, behalve die van de memorie van wederantwoord welke ten laste komen van
verweerster.
13 juni 1968. 1 8 kamer. - Voorzitte?', H. De Bersaques, raadsheer waarnemend voorzitter.
Ve1·slaggever,
H. Valentin. - Gelijkluidende conclusie,
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.
Pleiters, HH. Struye en Ansiaux.

1e KAMER. -

13 juni 1968.

1D REDENEN VAN DE VONNISSEN

EN ARRESTEN. BuRGERLIJKE
ZAKEN. CONCLUSIE WAARBIJ 0111
EEN ONDERZOEKSMAATREGEL WORDT
VERZOCHT.- 0NDERZOEKSl\1AATREGEL
ZONDER NUT GEWORDEN INGEVOLOE
DE BESLISSING VAN DE RECHTER OVER
EEN ANDER PUNT. - BESLISSING DIE
ELKE ANDERE CONCLUSIE VERWERPT.
GEMOTIVEERDE VERWERPING VAN
HET VERZOEK OM EEN ONDERZOEKS·
l\'IAATREGEL.
2D REDENEN VAN DE VONNISSEN

EN ARRESTEN. BuRGERLIJKE
ZAKEN. - CONCLUSIE DIE EEN BEWE·
RING ENKEL GRONDT OP EEN DESKUN·
DIGENVERSLAG. - BESLISSING DIE DE
REDENEN PRECISEERT WAAROM DE
RECHTER MET HET "VERSLAG GEEN RE·
KENING KAN HOUDEN. p ASSEND
ANTWOORD OP DE CONCLUSIE.
3D OVEREENKOMST. -

ONTBINDING.

MIDDEL WAARBIJ ONDERSTELD
WORDT DAT DE RECHTER DE OVEREEN ·
KOl\'IST HEEFT ONTBONDEN. - BESLIS·
SING WAARBIJ VASTGESTELD WORDT
DAT DE OVEREENKOMST RECHTENS IS
ONTBONDEN. MIDDEL DAT FEITE·
LIJKE GRONDSLAG MIST.
1D De 1'echte1' die alle ande1•e conclusies

ve1'We1·pt omdat zij niet te1· zake dienende
zijn, verwe1·pt in een gemotivee1·de beslissing de conclusie wam·bij om een
onclerzoelcsmaatTegel ~vordt ve1·zocht, wanneer deze maatregel van geen m~t mee1·
is ingevolge zijn beslissing over een
ancler punt (1). (Grondwet, art. 97.)
2D De conclusie die een bewering enlcel

g1·ondt op een cleslcuncligenve?·slag, woTclt
pas send beantwoord dam· de beslissing,
die cle reclenen preciseert wam·om de
rechte1· met het verslag geen relcening
lean houclen (2). (Grondwet, art. 97.)
3D Feitelijlce grondslag mist het miclclel

waaTin oncle1·steld wm·clt clat de ave?'·
eenlcomst cloo1· de ?'echte?· wercl ontbonclen,
wannee1· deze enlcel heeft vastgestelcl clat
cleze ove?·eenlcornst 1'echtens ontbonclen
was (3).
(PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID « EUROPNEU ll, IN
VEREFFENING, DE LA CROIX EN DE
RIDDER, T, NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
«BELGIAN SHELL COMPANY ll,)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest op 9 mei 1967 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen :
Over het eerste middel, afgeleid nit
de schending van de artikelen 97 van
de Grondwet en dientengevolge llOS,
1129, 1591 en 1592 van het Burgerlijk
Wetboek,
cloonlat, nu de eisers als verweer op de
tegen hen ingestelde rechtsvordering de
nietigheid van de litigieuze overeenkomsten hadden opgeworpen op grond van

(1) Raadpl. cass., 19 april 1968, sttpra,
biz. 1051.
(2) Raadpl. cass., 25 maart 1965 (Bttll, en
PASIC., 1965, I, 791).
(3) Over de gerechtelijke ontbinding en de
ontbinding van rechtswege van de overeen·
komsten, raadpl. DE PAGE, cl. II, nr 898,
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de niet-bepaalbaarheid van de verkoopprijs der brandstoffen en smeermiddelen,
in feite overgelaten aan de willekeur van
verweerster, het bestreden arrest het
middel verwerpt, enerzijds omdat een
dergelijk bezwaar tijdens de uitvoering
van de contracten op geen enkel ogenblik
werd aangevoerd, anderzijds door het
overnemen van de redenen van de eerste
rechter, luidens welke het betwist beding
verwijst naar de prijs die door verweerster aan haar andere wederverkopers
gevraagd wordt, zodat in de werkelijkheid de prijs bepaald is door de marktprijs,

tetwijl, ee1·ste ondetdeel, deze redenen
geen passend antwoord geven op het
omstandig verweer dat de eisers door te
verwijzen naar welbepaalde gegevens
inriepen tegen de bewering van het beroepen vonnis met name dat de ristorno
hun door verweerster toegestaan en
waarvan de werkelijke verkoopprijs van
de brandstoffen en smeermiddelen afhing, geenszins in de betreldringen tussen
de partijen in overeenste=ing was met
de prijs die op het geheel van de markt
werd toegepast, verweerster die ristorno
steeds beperkt had tot 40 centiemen per
liter voor de brandstoffen, terwijl daarentegen veel belangrijke ristorno's verleend waren geweest aan andere wederverkopers en hetzelfde geschiedde met
de s1neermiddelen waarvan de vergoedingen en premies ook van de willekeur
van eiseres afhingen ; de feitenrechter
derhalve te kort is gekomen aan de verplichting zijn beslissing naar eis van de
wet met redenen te omkleden (schending
van al de in het middel vermelde wetsbepalingen en inzonderheid van artikel 97 van de Grondwet);
tweede onde1·deel, in de onderstelling
dat de door de eisers aldus aangevoerde
elementen, volgens de mening van de
rechter in hoger bero.ep, niet voldoende
naar rechte zouden bewezen zijn, het
arrest zonder hiervan een reden op te
geven het door de eisers gevraagde deskundig onderzoek verwerpt, ten einde de
bevestiging van die elementen bij te
brengen, en voornamelijk om de toekenning van hogere ristorno's aan andere
wederverkopers te bewijzen, het arrest
derhalve niet naar eis van de wet met
redenen is omkleed (schending van al
de in het middel vermelde wetsbepalingen
en inzonderheid van artikel 97 van de
Grondwet) :
Overwegende dat de eisers in hun conclusie de nietigheid inriepen van de be-

twiste overeenkomsten door het nietbepaalbaar karakter van de verkoopprijs
van de brandstoffen en smeermiddelen,
die verweerster zich verbonden had aan
de eisende vennootschap te leveren ;
Dat het beroepen vonnis, waarvan de
redenen door het arrest werden overgenomen, erop wijst << dat de prijs voldoende
bepaald is door het beding dat de verkoop geschiedt aan dezelfde prijs die de
verkoper aan zijn andere ldanten stelt
en dat in dergelijk geval de prijsregeling
niet van de enkele wil van de verkoper
afhangt vermits deze wil beheerst wordt
door de marktprijs " ;
Dat die reden passend antwoordt op
het aangevoerd verweer en het hof van
beroep het door de eisers aangehaald
argument tot staving van hUii middel
niet moest beantwoorden ;
Dat ingevolge het door het arrest gegeven antwoord op het door de eisers
aangevoerde middel, de feitenrechter
geen onderzoeksmaatregel diende te bevelen, die, gezien zijn beslissing van geen
nut meer was, en dat hij voldoende naar
recht de verwerping motiveert van de
eis, die ertoe strekte gezegde maatregel
te bevelen, door « als niet passend elke
andere, ruimere of tegenstrijdige conclusie af te wijzen " ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de Grandwet en, dientengevolge, van artikel 1184
van het Burgerlijk Wetboek,
dootdat het bestreden arrest het middel
verwerpt dat door de eisers was afgeleid
cut het feit dat, bij gebreke van foutieve
niet-uitvoering van hun contractuele verbintenissen, zij niet tot schadevergoeding
jegens verweerster konden verplicht worden ; dat volgens de redenen die deze
beslissing staven, de eerste rechter met
recht, rekening houdende onder meer
met de klaarblijkelijke mogelijkheid van
collusie bij de eisers, geoordeeld heeft dat
het niet voldoende naar recht bewezen
was dat de niet-uitvoering door eiseres
Europneu van haar contractuele verbintenissen het gevolg was van toeval of
van overmacht, de rechtsvordering tot
ontbinding van de hum· van het door
bedoelde eiseres bewoonde goed ingesteld
is geweest zonder werkelijk verweer op
deze rechtsvordering, en, hoewel het
desk1.mdig verslag dat op verzoek van
eisers werd opgemaakt, gunstig is voor
hun stelling, de deskundige aileen maar
beschikt heeft over gegevens die van de
eisers uitgingen en het hof van beroep
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de mogelijkheid niet heeft te onderzoeken
welk vertrouwen aan dit eenzijdig verslag moet geschonken worden,
tm·wijl deze redenen geen of tenn:Unste
geen passend antwoord geven op het
middel dat door de eisers was aangevoerd en volgens hetwelk de niet-uitvoering door de eiseres Europneu van
haar verbintenissen aan de schuldeiseres
zelf - verweerster - te wijten was door
voor de verkoop van brandstoffen voorwaarden te hebben gesteld (een ristorno
beperkt tot 40 centiemen per liter)
waardoor de onderneming niet leefbaar
was;
en tenvijl het arrest evenmin de redenen vermeldt waarom het het door de
eisers gevraagde cleslnmdig onderzoek
verwerpt, hetwelk nochtans enige opheldering had kunnen bijbrengen over de
bedoelde verkoopvoorwaarden en ook
de redenen niet geeft waarmn het zich
onthoudt een andere onderzoeksmaatregel te bevelen die geschikt was om de
conclusie van het door de eisers voorgelegd verslag te onderzoeken, en de feitenrechter derhalve tekort is geschoten aan
de verplichting zijn beslissing naar eis
van de wet met redenen te omkleden :
Overwegende dat de eisers in hun conclusies deden gelden dat de ontbinding
van de eisende vennootschap " zowel
toeval en overmacht uitmaakte als het
gevolg van het toedoen van de schuldeiseres, te weten de ge1ntimeerde (thans
verweerster) "; "dat hot verslag van de
deslnmdige Cludts bewijst ... dat de voorwaarden die vereist zijn voor het bestaan
van het toeval en van de overm.acht
verwezenlijkt zijn " ; " dat die ontbinding
overigens wei degelijk het gevolg is van
het toedoen van de schuldeiser ; dat door
een ristorno van 40 centiemen toe te
kennen, gei'ntimeerde de vennootschap
niet leefbaar maakte en haar bedrijfsactiviteit verlamde (zie deskundig verslag) ";
Dat de eisers aldus h1.m aanspraak op
het vermeld desk1.mdig verslag alleen
staafden;
Dat het hof van beroep beslist, om de
redenen die het preciseert, dat het geen
acht kan slaan op dit verslag en aldus
op passende wijze een antwoord geeft
op het in de conclusie aangevoerde middel;
Overwegende dat, voor het overige,
uit geen enkel eleinent waarop het Hof
venrmg acht te slaan blijkt dat de eisers
een desk1.mdig onclerzoek zouden gevorderd hebben dat voor doel had de terug-

slag na te gaan van de door verweerster
toegepaste prijzen op de leefbaarheid van
de eisende vennootschap ;
Dat vermits het hof van beroep niet
gehouden was zulk onderzoek ambtshalve te bevelen, het ook niet verplicht
was zijn onthouding hieromtrent met
redenen te omkleden ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het derde middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet,
cloordat het bestreden arrest, onder
bevestiging van het beroepen vonnis, de
schadevergoeding die door de eisers verschuldigd is bij toepassing van het bedongen strafbeding ingevolge de outbinding te hunnen laste van de litigieuze
overeenkomsten, vaststelt op 1.897.000 fr-.
en 208.576 frank,
zonder op enigerlei wijze te antwoorden
op het middel waarin de eisers deden
gelden dat de forfaitaire grondslagen
voor de berekening van de schaclevergoeding alleen bij overeenkomst bedongen
worden voor het, ten deze niet verwezenlijkte geval, van een ontbinding
van rechtswege der litigieuze overeenkomsten en tot staving van het middel
een beslissing inriepen die in die zin
gewezen is door het Hof van beroep te
Brussel, zodat de feitenrechter tekort is
gekomen aan de verplichting zijn beslissing naar eis van de wet met redenen
te omkleden :
Overwegende dat het beroepen vonnis,
waarvan het arrest dienaangaande de
redenen overneeint, vaststelt dat beide
litigieuze overeenkomsten hun " verbreking " van rechtswege en zonder ingebrekestelling voorschrijven in geval van
inbreuk op hun bepalingen; dat in het
beschikkend gedeelte het vmmis de overeenkomsten "verbroken" verklaart ten
laste van eisers ;
Dat het arrest die beslissing bevestigt
met de enkele wijziging dat de overeenkonlSten "ontbondcn" (en niet verbroken) worden verklaard;
Dat aldus de feitenrechter de bedoelde
ovcreenkom.sten niet heeft ontbonden,
maar zich ertoe beperkt heeft hun outbinding van rechtswege vast te stellen
ingevolge de tekortkoming van de eisende
vennootschap ;
Dat het lTtidclel, hetwelk de ontbinding
van de overeenkonrsten door de rechter
onderstelt, feitelijke grondslag rnist ;
Onr die reclenen, verwerpt de voorziening ; veroordeclt de eiscrs in de kosten.
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13 juni 1968. - 16 kamer. - Voorzitte?-, H. De Bersaques, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggeve1-,
H. Valentin. Gelijkluidende conclusie,
H. Paul MahaclX, advocaat-generaal.
Pleite1·s, HH. Philips en Van Ryn..

1e KA,J\i[ER. -

14 juni 1968.

I o AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). - BUURSOHAPSTOORNISSEN.- STOORNISSEN AAN EEN
EIGENDOM VEROORZAAKT DOOR WERKEN OP EEN NABURIG ERF. - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE EIGENAAR
VAN DIT ERF.- AANSPRAKELIJKHEID
DIE ZIOH NIET UITSTREKT TOT DE AANNEMER DIE GEEN FOUT HEEFT BEGAAN
BIJ RET UITVOEREN VAN DE WERKEN.
2o AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). - BuuRSOHAPSTOORNISSEN.- STOORNISSEN AAN EEN
EIGENDOM VEROORZAAKT DOOR WERKEN OP EEN NABURIG ERF. - PERSOONLIJKE FOUT VAN DE AANNEJ\1ER
BIJ RET UITVOEREN VAN DEZE WERKEN.
COJ\1PENSATOIRE OF ZWAARDERE
OOJ\1PENSATOIRE VERGOEDING DOOR DE
EIGENAAR-BOUWHEER VERSOHULDIGD
AAN DE NABURIGE EIGENAAR UIT OORZAAK VAN DEZE FOUT. _:_ AANNEMER
DIE VOOR DEZE SCHADE AANSPRAKELIJK IS JEGENS DE EIGENAAR-BOU"'HEER.

1° Indien de eigenaa1· van een om·oerend
goed dt:e aan een nabm·ige eigenaar een
stoo1·nis toebrengt, die de mate van de
gewone ongemaklcen van buurschap
ove1·sch1'ijdt, narnelijlc doo?' op zijn e1j
weTlcen uit te voe1•en, hern een juiste en
passende ve1·goeding ve?·schttldigcl is,
wellce de tttssen de nabtwige eigendommen ve?'bToken gelijlcheid he1·stelt, stTelct
deze verpUch#ng zich niet uit tot de
aannenwT die fl§enloyt heejt begaan bij
de ttitvoering van e we1·lcen (1). (Burg.
Wetb., art. 544; Grondwet, art. 11.)
2o Zo de cornpensatoiTe vergoeding die doo1·
een eigenaa1·-bmtwheer aan de nabu1·ige
eigenam· ve?'schttlcligcl is wegens het
(1) Oass., 28 januari 19G5 (B1lZZ. en PAsiO.,
Hl65, I, 521) en de conclusie van de heer Advocaat-generaal Paul J\iahaux; verg. cass., 5 mei
1967 (A1'1', cass., 1967, biz. 1081).

enkel ve1'b1·elcen van het evenwicht, clat
moet hee1·sen in cle bet1·elclcingen tussen
nabtt?'ige eigenaars, tevens niet veTschttldigcl is cloo1· de aanneme1' die het gebouw
opget1·olclcen heejt, hoewel die ve1·b1·eking
uit dit optrelclcen is ontstaan, blijjt de
aanneme1· die bij het op1·ichten van het
gebmtw een persoonlijlce jottt begaat
niettemin aanspmlcelijlc, op g1·oncl van
de m·tilcelen 1382 en volgencle van het
Btwge?'lijlc H'etboelc, voo1· de schade
wellce hij aldtts ve1'001'Zaalct aan cle
eigenaa1·-bouwhee1' die een compensatoi?'e of een zwaa1·de1·e compensatoi1•e
veTgoecling ve1·schuldigcl is (2).
(BERNAERTS EN OONSORTEN,
T. GION EN OONSORTEN.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 7 maart 1967 door het Hof
van beroep te Gent gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 6, ll, 97,
112 van de Grondwet, 544, 1382 en 1383
van het Burgerlijk W etboek,
doo1·clat het bestreden arrest, na vastgesteld te hebben dat de eisers als gezamenlijke eigenaars in de zaak zijn betroldmn en dat hem in deze hoedanigheid
geen enkele aquiliaanse font wordt verweten, hen veroordeelt tot betaling van
een vergoeding wegens de schade, aan het
aanpalend onroerend goed veroorzaakt
door de bouw van een appartementencon!plex op hml erf, om de redenen, « dat
de eigenaar die een gebouw doet oprichten en daarbij aan zijn gebuur een schade
boven de normale lasten van het buurschap berokkent, compensatie verschuldigd is, zelfs indien de schade geheel of
gedeeltelijk een gevolg is van fouten gepleegd door de architect of de aannemer ;
oo. dat oo. de principes van het eigendomsrecht, inbegrepen de noodzakelijkheid
van het behoud van een evenwicht tussen
de rechten van de nab-mige eigenaars,
steeds van toepassing zijn, en niet kunnen
onderworpen worden aan een preliminaire
vraag over het bestaan van eventuele
door derden gepleegde fouten ; dat de
eigene,ar, die schade buiten de normale
(2) Raadpl. cass., 6 april 1960 (B"Zl. en PAsro., 1960, I, 915) en de conclusie van de heer
Aclvocaat-generaal Paul Mahaux; cass., 28 januari 1965 en 5 mei 1967, in de vorige noot
aangehaald.
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lasten van het buurschap ondergaat,
recht heeft op compensatie vanwege
degene die het evenwicht tussen de
twee eigendmmnen stoort, te weten de
eigenaar van het aanpalend erf; dat deze
laatste, door het feit zelf dat hij de schade
berokkenende omstandigheden in het !even roept, aan de oorsprong is van de
evenwichtstoornis tussen de twee eigendommen ; dat hij er trouwens ook het
profijt van heeft ; da t de benadeelde
eigenaar zich beperken mag een vordering
tegen hem in te stellen, zonder zich te
storen aan de kwestie van de aansprakelijkheid van de architect of de aannemer; dat het voor hem onverschillig is
dat de architect of de aannemer al of niet
een font bedreven, vermits in beide gevallen dezelfde vorderingsgrond tegen
de eigenaar-bonwheer aanwezig is, te
weten de ongelijkheid tnssen de eigendomsrechten geschapen door toedoen van
deze eigenaar ten nadele van zijn gebunr "•
tenoijl de eigenaar van het erf waarop
een gebonw wordt opgericht, oprichten
dat schade berokkent aan het aanpalend
goed, niet gehonden is tot het betalen
van een compensatoire vergoeding indien
de schade is berokkend door een font
welke hem niet wordt toegerekend; imnters het betalen van een compensatoire
vergoeding, bij toepassing van de artikelen 6, u; ll2 van de Grondwet en
544 van het Burgerlijk W etboek, en de
betaling van schadevergoeding nit k:racht
van de artikelen 1382 en 1383 van gezegd wetboek elkaar uitslniten en niet
samen knnnen worden genoten, naardien de compensatoi:re vergoeding tot
doel heeft het herstellen van een door
een niet schnldig feit veroorzaakte verbreking van het evenwicht in de betrekkingen tussen nabn:rige eigenaars, en de
schadevergoeding integendeel bedoeld is
mn een door een schnldig feit veroorzaakt
nadeel te herstellen ; derhalve, het arrest,
hetwelk niet nitslnit dat de schade aan
een font kan worden toegeschreven en
tronwens, in de redenen betreffende de
vordering tot vrijwaring, aanneemt dat
de schade, althans voor een deel, een
schuldig karakter heeft, niet behoorlijk

(1) Zo de aannemer die zich schuldig maakt
aan een fout in het oprichten van een gebouw
in de regel aansprakelijk is voor de aan de
eigenaar aldus berokkende schade op grond
van de contractuele aansprakelijkheid bepaald
bij de artikelen 1787 en volgende van het
Burgerlijk W etboek, is nochtans de cumulatie

gemotiveerd is en aldus artikel 97 van de
Grondwet schendt :
Overwegende dat, zo de compensatie,
die door een eigenaar-bouwheer aan de
nabu:rige eigenaar verschuldigd is wegens
het verbreken door hem van het evenwicht dat moet heersen in de betrekki:ngen tussen nabn:rige eigenaars, tevens niet
verschnldigd is door de attnnemer die het
gebonw opgetrokken heeft, optrekken
waarnit voormelde verbrekin.g is ontstaan, daar deze aannemer geen nabnnr
van de benadeelde eigenaar is en als
aannemer geen soortgelijke verplichtingen kan hebben, znlks niet wegneemt
dat de aa1memer, die bij het oprichten
van het gebonw een persoonlijke fout
of nalatigheid begaat, aansprakelijk is,
op grand van de artikelen 1382 en volgende van het Burgerlijk Wetboek (1),
voor de schade ·welke hii aldns veroorzaakt aan de eigenaar-houwheer die, ten
gevolge van gemelde persoonlijke font,
tegenover de nabu:rige eigenaar schnldenaar wordt van een compensatie of een
zwaardere com.pensatie ;
Overwegende dat het gehonden zijn
tot compensatie, door een eigenaar-bonwheer aan een nabu:rig eigenaar, bij toepassing van artikel 544 van het Bnrgerlijk W etboek, het gehouden zijn niet
nitslnit van een derde, ten deze de aannem.er, ten voordele van de eigenaarbouwheer, tot vergoeding van de schade
aan hem veroorzaakt door de persoonlijke
font van die derde, font welke ofwel de
bij toepassing van voormeld artikel 544
verschuldigde compensatie doet ontstaan
ofwel tot het verzwaren van die compensatie bij draagt ;
Overwegende dat de omstandigheid
dat de eigenaar-bonwheer deze cmnpensatie verschuldigd is ook niet de oproeping nitslnit, door de eigenaar-bonwheer,
van gezegde derde tot vrijwaring tegen
znlke schade ;
Overwegende dat het arrest zonder
tegenstrijdigheid, enerzijds, kon beslissen,
zonder een font te releveren ten laste
van de eisers, die slechts als eigenaarsbonwheren gedaagd wa.ren, dat deze, op
grand van artikel 544 van het Burgerlijk
Wetboek, een compensatie verschuldigd
zijn aan de nabu:rige eigenaars, en, andervan de contractuele en de quasi-delictuele
aansprakelijkheid riiet uitgesloten, zodat de
aansprakelijkheid van de aannemer voor deze
schade van quasi-delictuele aard kan zijn,
indien de voorwaarden bepaald bij artikel1382
van het Burgerlijk W etboek vervuld zijn.
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HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 6 juni 1967 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het micldel afgeleid uit de schending van de artikelen 16 van de wet van
ll jcmi 1874 op de verzekerir1gen, 1349,
1353 van het Burgerlijk VVetboek en 97
van de Grondwet,
doonlat, alhoewel eiseres in haar conclusie betoogd had dat zij vrijgesteld
was van de last van de schade veroorzaakt door de instorting van het gebouw
waarin haar verzekerde Dewitte verbouwingswerken uitvoerde, zulks wegens
grove fouten, te wijten aan Dewitte die

het besef had gehad of het besef had
" moeten hebben " dat die werken het
gedekte risico verzwaarden, het bestreden
arrest dit verweer afwijst op de gronden
'' dat de in de conclusie van appellante
(thans eiseres) opgesomde fouten of
tekortkomingen van Dewitte als vaststaande dienen te worden beschouwd ;
dat nochtans, hoe zwaar ook deze fouten
of tekortkomingen theoretisch en post
jactwn voorkomen, er te beoordelen blijft
of zij in concreto dienen bestempeld te
worden als grove fouten die het gedekt
risico verzwaard hebben en of de verzekerde Dewitte het besef heeft gehad
of heeft moeten hebben van deze verzwaring ; .. . dat niet te ontkennen valt
dat het gedekte risico verzwaard werd ;
dat indien de verzekeraar had km'lnen
voorzien dat de verzekerde veranderingswerken van oude en bouwvallige gebouwen zou aangenomen hebben zonder
de normale en zelfs elementaire voorzorgen te nemen, hij niet zou gecontracteerd hebben; ... dat nochtans ... uit de
concrete elementen van de zaak niet kan
afgeleid worden dat Dewitte het besef
heeft gehad of heeft moeten hebben van
deze verzwaring ; .. . dat inderdaad ...
Dewitte een kleine aannemer was en dat
de werken als zeer eenvoudig beschouwd
werden ; dat, zo de vetustheid van het
gebouw door zijn uiterlijk voorkomen
opviel, de verrotting van de balken en
het gebrek aan stevigheid van de kalk
niet openlijk zichtbaar waren daar de
muren door bepleistering gedekt waren,
en aileen konden vastgesteld worden
bij het blootleggen ervan ; dat een eventueel onbevoegde kens van poetrellen en
hot feit dat geen stevige en brede stem'lptmten voorzien werden, ook op een
onvoldoende beroepsopleiding en vakkennis wijzen; ... dat nog op te merken
valt dat Dewitte porsoonlijk deelgenomen
heeft aan de uitvoerir'lg van de werken,
namelijk medegeworkt heeft aan het
plaatsen van de eerste poetrelle en, zo
hij de werf niet verlaten had om. naar
huis te gaan middagmalen, hij ook waarschijnlijk bij het plaatsen van de tweede
poetrelle, onder de puir1An had gelegen;
.. . dat, zelfs na de instorting, De-vvitte
zijn fouten en tekortkommgen nog niet
schijnt te hebben begrepen, vern1its hij
verklaarde : " we haddon de nodige scho" ringen gedaan om alle ongevallen te
'' voorkomen ... Ik kan het ongeval niet
" begrijpen " "•

(1) Cass., 2 juni 1967 (An·. cass., Hl67,
biz. 1206).
·

tenvijl de grove schuld van de verzekercle, welke krachtens artikel 16 van
de wet van ll jtmi 1874 de bevrijdir1g

zijds, kon aannemen dat die compensatie
althans voor een deel voortvloeit uit de
persoonlijke fout door de aannemer in
het optrekken van het gebouw begaan,
ten aanzien van de eigenaars-bouwheren
die hem deswege tot vrijwaring opgeroepen hadden;
Dat het middel naar recht faalt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eisers in de kosten.

14 juni 1968. - 1e kamer. - Voo1'zitter, H. Bayot, eerste voorzitter. Ve1·slaggeve1·, H. Hallemans. Gelijkluidende conclusie, H. Charles, advocaatgeneraal. - Pleite1·s, HH. Fally en Van
Heeke.

1° KAMER.- 14 juni 1968.
VERZEKERINGEN.- LANDVERZEKERINGEN. - WET VAN ll JUNI 1874,
ARTIKEL 16. - GROVE SCHULD VAN
DE VERZEKERDE. - BEGRIP.

In a1·tikel 16 van de wet van 11 juni 18 74
op de ve1·zeke1·ingen, betekenen de W001'den " grove schttld van de ve1·zeke1·de " de
schuld van de ve1·zeke1·de die met een
opzettelijk jeit kan gelijkgesteld worden (1).
(NAAMLOZE \'ERZEKERINGSMAATSOHAPPIJ
« FIDELITAS ll, T. VAN LOMMEL EN OONSORTEN.)
ARREST.

0ASSATIE, 1968. -

40
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van de verzekeraar tot gevolg heeft, die
is welke een verzwaring van het risico
buiten de vooruitzichten van het contract tot gevolg heeft en waarvan hij
die ze begaat zich bewust is geweest of
is moeten zijn ; zo uit de constateringen
van het arrest blijkt dat Dewitte geen
besef heeft gehad van de fouten die hem
te wijten waren, en evenmin van hun
zwaarwichtigheid, deze constateringen
daarentegen niet impliceren clat Dewitte
geen besef moest hebben gehad van bewuste fouten en van de zwaarwichtigheicl
ervan, zodat de rechter zijn beslissing
heeft gesteuncl op vermoeclens die deze
niet rechtvaarcligen en hij alclus, benevens de artikelen 1349, 1353 van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grandwet, het begrip van grove schulcl in de
zin van artikel16 van de wet van 11 juni
1874 heeft Iniskend en in iecler geval, in
strijcl met artikel 97 van de Grondwet,
geen regelmatig antwoorcl heeft verstrekt
op bovenbedoelde conclusie :
Overwegende dat de grove schulcl
welke, luidens artikel 16 van de wet van
l l juni 1874 op de verzekeringen, de verzekeraar jegens de verzekerde van de
last van de schade outlast, de schuld
is die met een opzettelijk feit kan gelijkgesteld worden en waarvan de verzekerde
zich bewust was of had moeten zijn dat
zij een verzwaring van het gedekte risico
medebracht ;
Overwegende dat het arrest beslist,
eensdeels, dat. de in de conclusie van
eiseres opgesomde fouten of tekortkomingen van Dewitte als vaststaancle
dienen te worden beschouwd en dat het
geclekte risico verzwaard werd, anderdeels, dat, om de redenen die het vermelclt, uit de concrete elementen van
de zaak niet kan afgeleid worden dat
Dewitte het besef heeft gehad of heeft
moeten hebben van die verzwaring; dat
het arrest door die beslissing elke met
een opzettelijk feit gelijk te stellen schuld
uitsluit en derhalve ook het karakter
van grove schuld, nu het aanneem.t dat
bedoelde fouten of tekortkomi:ngen enkel
theoretisch en " achteraf " als zwaar voorkomen;
Overwegende dat de rechter, zonder
het begrip van grove schuld van artikell6
van de wet van 11 juni 1874 te miskennen, de ontstentenis van het karakter
van grove schuld soeverein in feite heeft
ktmnen afieiden uit het geheel van de
in het middel overgenomen redenen van
het arrest;
Overwegende dat het arrest, door te
beslissen dat Dewitte het besef niet heeft

moeten hebben dat het risico verzwaard
was, de conclusie beantwoordt waarin
eiseres het tegenovergestelde aanvoerde ;
Overwegende dat het middel niet kan
worden aangenomen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
14 jmti 1968. - 18 kamer. - Voo1'·
zitte1', H. Bayot, eerste voorzitter. Ve1'slaggeve1·, H. N even. - Gelijkltticlencle
conclnsie, H. Charles, advocaat-generaal.
Pleite1·, H. Fally.

1°
1o

KAMER. -

14 juni 1968.

BETIOHTING VAN VALSHEID.V ALSHEIDSPROCEDURE BIJ TUSSENVOR·
DERING IN BURGERLIJKE ZAKEN. VERVAL BEDOELD IN
DE ARTIKE·
LEN 229 EN 230 VAN HET WETBOEK VAN
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. VERVAL NIET AMBTSHALVE UITGESPRO·
KEN.

2o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BURGERLIJKE
ZAKEN. PARTIJ TOEGELATEN TOT
BETICHTING VAN VALSHEID DIE VOOR
HET EERST IN HOGER BEROEP ONDER·
ZOEKSMAATREC+ELEN AANVRAAGT TEN·
EINDE DE VALSHEID VANHET VAN VALS·
HEID BETICHTE STUK TE BEWIJZEN.PARTIJ DIE ZICH VAN DIT STUK WIL
BEDIENEN OM IN CONCLUSIE OP TE
WERpEN DAT, AANGEZIEN DE J\UDDELEN
INZAKE V ALSHEID IN EERSTE AANLEG
NIET BETEKEND WERDEN, DEZE AAN·
VRAAG TE LAAT IN HOGER BEROEP IS
GEDAAN. RECHTER IN HOGER BE·
ROEP DIE DEZE CONCLUSIE VERWERPT
OM DE REDEN DAT, DAAR DE PARTIJEN
VAN DE V ALSHEIDSPROCEDURE IN BUR·
GERLIJKE ZAKEN AFGEvVEKEN ZIJN, ER
C+EEN RECHTSMIDDEL TOT STAVING VAN
DE EIS TOT VERWERPING WORDT AAN •
GEVOERD.- PASSEND ANTWOORD.

1° U it de tekst zelj van de a1·tikelen 229
en 230 van het Wetboek van b~wge1·lijke
1'echtsvonle1·ing blijkt clat geen m·in becloelcl veTval cloo1· de 1'echte1• ambtshalve
kan wonlen uitgespToken (1).
(1) Het Gerechtelijk Wetboek vereenvoudigt in zijn artikelen 895 tot 906 (hoofdstuk VIII, afdeling IV, eerste onderafdeling)
de valsheidsprocedure bij tussenvordering in
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2° T<Vannee1· rle pa1'tij, die toegelaten is
tot betichting van valsheid, voo1' het ee1·st
in hoge1' be1•oep onde?'zoelcsmaat?'egelen
aanwaagt om de valsheid van het van
valsheid betichte sttdc te bewijzen en de
pa1'tij die zich van clit stnlc wil bedienen
in conclusie opwe1·pt dat, wijl de middelen inzalce valsheid in ee1·ste aanleg niet
betelcend We?'den, deze aanm·aag te laat in
hoge1' be1·oep is gedaan, wonlt op deze
conclttsie een passend ant·woo?'d ve1·st1'elct
doo?' de rechte1' in hoge1' be1·oep, die na
vastgesteld te hebben dat de pa1·tijen zich
niet gerlragen hebben naa1· de valsheidsp1·ocedu1·e bij tttssenvonlering in bu1·ge1'lijlce zalcen, zoals deze ge1·egeld wo?'dt
cloo1· het HT etboelc van btwge1·lijlce 1'echtsvo?'de?'ing, die conclusie ajwijst om de
?'eden clat zij geen 1·echtsmiddel aanvoe1't
tot staving van de aanv1·aag tot venve?'ping van de doo1' de ande1•e pm·tij gevmagde onde1·zoelcsmaat1'egelen.
(MEYERS, T. NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP « EXOBOIS

».)

ARREST.

HET HOF;- Gelet op het hestreden
arrest, op 9 mei 1967 door het Hof van
heroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1319, 1320, 1322
van het Burgerlijk Wetboek, 218, 229,
231, 232, 233, 443 en 464 van het Wethoek van hm·gerlijke rechtsvorderi:ng,
cloonlat, na geconstateerd te hebben
dat verweerster, bij toepassing van artikel 218 van het \iVetboek van burgerlijke
rechtsvordering, op 4 december 1963, bij
alde ter griffie van de rechtbank van
eerste aanleg, verklaard had dat zij het
st-ul<e van 9 september 1954 van valsheid
wilde betichten, dat bij vonnis van 24 februari 1965 voormelde rechtbank de betichting van valsheid had toegelaten en
een rechter-conun.issaris had aangeduid,
dat na nederleggi:ng van het st1.1k ter
griffie van die rechtbank en de beschrijving ervan door de rechter-commissaris,
verweerster bij verzoekschrift de zaak
opnieuw aanhangig maakte voor de rechthank om er behandeld en gevonnist te
worden, dat zij sedert het vonnis van
24 februari 1965 geen nieuwe bewijsmidburgerlijke zaken zoals zij geregeld werd door
Titel XI, van Boek II, eerste deel van bet
vVetboek van burgerlijke rechtsvordering.

delen naar voren bracht, dat zij meer
bepaald voor de eerste rechter geen bewijs door getuigen had aangeboden, noch
een desk1.mdig onderzoek had aangevraagd, dat bij het heroepen vonnis van
23 maart 1966 de rechtbank de hetichti:ng
van inschrijving wegens valsheid ongegrond verklaarde, dat verweerster tegen
dit vonnis hoger beroep instelde en zij
voor het eerst in hoger beroep vroeg dat
haar de toelating zou worden verleend
zekere feiten door alle wettelijke rniddelen te bewijzen en het stuk aan een college
van deslnm.digen te onderwerpen zoals
bepaald door artikel 232 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, en
nadat eiser in zijn conclusie voor het
hof van beroep had laten gelden dat verweerster nagelaten had, tijdens de procedm·e voor de eerste rechter, in te gaan
op de suggesties vervat in het vonnis van
24 februari 1965, dat zij namelijk nagelaten had enig bewijs door getuigen of
enig deskundig onderzoek aan te vragen,
en dat derhalve, in hoger beroep, alle
andere onderzoeksmaatregelen of getuigenbewijs minstens als te laat aangevraagd moeten worden aangezien, het
bestreden arrest het beroepen vonnis te
niet doet, verweerster toelaat tot het
bewijs van bepaalde feiten door alle wettelijke middelen, getuigenissen inbegrepen, en drie deslnmdigen aanstelt met
opdracht het van valsheid beticht stuk
te onderzoeken, te pntleden, te beschrijven en in een gemotiveerd verslag
de bevindi:ngert van hun onderzoek naar
de valsheid van dit stuk neer te leggen,
zulks om de reden dat verweerster nieuwe
bewijsmidclelen van valsheid mocht laten
gelden, zelfs voor de eerste 1naal in hoger
beroep, en dat eiser geen enkel rechtsn::tiddel aanvoerde tot verwerping van
de door verweerster in hoger beroep
voorgestelde onderzoeksmaatregelen,

tenvijl uit de artilmlen 229, 231, 232
en 233 van het Wetboek van burgerlijke
rechtsvordering volgt dat hij, die overeenkomstig artikel 218 van gezegd wethoek een betichting van inschrijving doet
wegens valsheid, voor de rechtbank van
eerste aanleg de onderzoeksmaatregelen
en meer bepaald het bewijs door getuigen
en de deskcmdigenonderzoeken client aan
te vragen tot bewijs van de beweerde
valsheid en dat de rechtbank zich over
de toelaatbaarheid van deze onderzoeksmaatregelen client uit te spreken; dienvolgens, nu verweerster naliet in eerste
aanleg enige onderzoeksmaatregel te
vragen, de artilmlen 443 en 464 van gezegd wetboek zich ertegen verzetten dat
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verweerster zulks voor het eerst in hoger
beroep zou vragen en bekornen,
en tenvijl, nu eiser in zijn conclusie
voor het hof van beroep had gesteld dat,
gezien verweerster geen onderzoekslnaatregelen in ecrste aanleg had gevraagd,
alle andere onderzoeksn1.aatregelen in
hoger beroep als te laat aangevraagd
1noesten beschouwd worden, het arrest,
door te verklaren dat eiser geen rechtsIniddel aanvoerde tot verwerping van
de door verweerster voorgestelde onderzoeksmaatregelen, de bewijskracht heeft
rniskend welke door de artikelen 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek aan gezegde conclusie wordt gehecht :
Overwegende dat nit de aan de voorziening gehechte procedurestukk:en niet
blijkt dat verweerster, die eon door eiser
overgelegde brief van valsheid beticht
had en die bij vonnis van 24 februari
1965 tot de betichting van valsheid toegelaten was, na hot door de rechter-ccimnlissaris opgestelde proces-vcrbaal van
beschrijving van hot van valsheid betichte stuk, aan eiser overeenkmnstig
artikel 229 van hot W etboek van burgerlijke rechtsvordering haar n1.iddelen inzake valsheid betekend heeft, behelzende
feiten, ornstandigheden en bewijzen waardoor zij de valsheid of de vervalsing wilde
bewijzen;
Overwegende dat de valsheidsprocedure in burgerlijke zaken door het Wetbook van hurgerlijke rechtsvordering
zorgvuldig werd ingericht ; dat luidens
artikel 229, de eiser inzake valsheid gehouden is, na het opmaken van het
proces-verbaal van beschrijving van het
van valsheid betichte stuk, aan de verweerder zijn rniddelen inzake valsheid
te betekenen die de feiten, omstandigheden en bewijzen moeten behelzen waardoor hij de valsheid of vervalsing wil
bewijzen; dat luidens artikel 230 de
verweerder gehouden is schriftelijk op
de middelen inzake valsheid te antwoorden; dat luidens artikel 231 de rechtbank
over de gezegde middelen uitspraak moet
doen, door ze, hetzij geheel, hetzij ten
dele toe te laton of te verwerpen ; dat
eerst daarna, overeenkomstig artikel 232,
kan bevolen worden dat de toegelaten
middelen zullen worden bewezen en dat
luidens artikel 233, de middelen inzak~
valsheid, die dienend en toelaatbaar
worden verklaard, in het beschikkend
gedeelte van het vonnis uitdrukkelijk
~oeten opgegeven worden ; dat die bepalmg daaraan toevoegt dat van geen ander
middel het bewijs zal geleverd worden;

Overwegende dat de bij de artikelen 229 en 230 bedoelde oorzak:en van
verval door de rechter niet ambtshalve
kunnen opgeworpen worden ; dat artikel 229, voor het geval dat de eiser inzake
valsheid zijn rniddelen niet betekent, bepaalt dat de verweerder zich op de terechtzitting kan voorzien on1. te doen
bevelen, inclien daartoe gronden zijn,
dat eiser van zijn betichting van valsheid
vervallen is verklaard; dat artikol 230,
voor het geval dat de verweerder op de
middelen inzake valsheid niet antwoordt,
bepaalt dat eiser zich op de terechtzitting kan voorzien om te doen uitspreken
over de verwerping van het van valsheid
betichte stuk ;
Overwegende dat beide partijen ten
deze van de strenge toepassing van de
wet afgeweken zijn; dat ofschoon verweerster, eiseres inzake valsheid, geen
middelen van valsheid heeft doen betekenen, eiser noch voor de eerste rechter
noch voor hot hof van beroep geconcludeerd heeft, overeenkomstig artikel 229,
tot het verval van de betichting van
valsheid ; dat hij integendeel in beide
aanleggen hot debat over de grond heeft
aanvaard al heeft hij voor het hof van
beroep staande gehouden dat de door
verweerster gevraagde onderzoeksrnaatregelen te laat worden voorgesteld, zonder
echter doze stelling naar recht te verantwoorden ;
Overwegende dat, wegens de omstandigheid dat partijen van de door het
vVetboek van burgerlijke rechtsvordering
ingerichte valsheidsprocedure afgeweken
zijn, de}'echter in hoger beroep, zonder
de beWlJSkracht van de conclusie van
eiser te miskennen, wettelijk heeft kunnen beslissen dat deze geen rechtsmiddel
aanvoerde tot verwerping van de door
verweerster voorgestelde onderzoeksmaatregelen en die maatregelen heeft
kunnen toelaten ;
Dat het middel niet kan aangenornen
worden;
01n die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten,
14 juni 1968. - 1e kamer. Voo?"zitte?', H. Bayot, eerste voorzitter. Ve1·slaggeve1·, H. Neven.- Gelijkluiclencle
conclttsie, H. Charles, advocaat-generaal.
- Pleiters, HH. Bayart en VanRyn.
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1o BESCHERMING VAN DE MAAT-

00]\'[MISSIE TOT BESOHER111ING VAN DE
1\'lAATSOHAPPIJ. VERWIJZING NAAR
DEZELFDE OOMJVIISSIE, ANDERS SAmENGESTELD.

SCHAPPIJ. BESLISSING VAN DE
COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE
MAATSOHAPPIJ
UITSPRAAK
DOENDE
OVER DE INVRIJHEIDSTELLING VAN DE
GEINTERNEERDE. BESLISSING DIE
DE INVRIJHEIDSTELLING OP PROEF VAN
DE GEINTERNEERDE GELAST ONDER DE
UITDRUKKELIJKE VOORWAARDE VAN
UITLEVERING EN ZIJN OVERLEVERING
AAN DE VREEMDE OVERHEID BEVEELT.
BESLISSING AANGETAST DOOR ONWETTELIJKHEID
EN
JVIAOHTSOVERSOHRIJDING.

1° Is doo1· omvettelijkheid en doo1· machtsove7'sclwijding aangetast de beslissing
van de commissie tot beschem~ing van
de maatschappij, die de invrijheiclstelling
op pmef van de ge'inte1•neerde gelast
onder de ~titrb·ukkeltjke voonvaa1·de van
~titlevering en de oveTlevm·ing van de
ge'inte1·neenle aan de v1·eemde ove1·heid
beveelt. (Wet van 9 april 19go, vervangen door die van 1 juli 1964,
art. 18, en wet van 15 maart 1874,
art. g,)

2e

KAMER.-

17 juni 1968.

2°

BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ.- BESLISSINGEN VAN DE
COl\'lMISSIES TOT BESOHERMING VAN DE
MAATSOHAPPIJ, INGESTELD KRAOHTENS
DE 'WET VAN l JULI 1964 EN UITSPRAAK
DOENDE OVER DE INVRIJHEIDSTELLING
VAN DE GEINTERNEERDE.- AARD VAN
DEZE BESLISSINGEN.

go

CASSATIE.- BEVEL VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE.- STRAFZAKEN.BESLISSING VAN EEN OOl\'lMISSIE TOT
BESCHERMING VAN DE l\iAA'TSCHAPPIJ,
INGESTELD KRAOHTENS DE WET VAN
1 JULI 1964, DIE ONWETTELIJK DE
INVRIJHEIDSTELLING OP PROEF VAN
EEN GEINTERNEERDE GELAST.- VERNIETIGING.

40

5°

CASSATIE. OMVANG. -BEVEL
VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE. STRAFZAKEN. VERNIETIGING VAN
DE BESLISSING VAN EEN 00Jl'[MISSIE
TOT BESOHER111ING VAN DE MAATSOHAPPIJ, DIE ONWETTELIJK DE INVRIJHEIDSTELLING OP PROEF VAN EEN GEINTERNEERDE GELAST.- VERNIETIGING DIE
ELKE BESTAANSREDEN ONTNEEll'lT AAN
RET ARREST, WAARBIJ RET HoF DE
VOORZIENING VAN DE GEINTERNEERDE
TEGEN DEZE BESLISSING NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD HAD.
VERWIJZING NA CASSATIE. STRAFZAKEN. CASSATIE OF VERNIETIGING VAN DE BESLISSING VAN EEN

(1) en (2) Raadpl. cass., verenigde kamers,
15 februari 1968, en de conclusie van de
beer Procureur-generaal R. Hayoit de Termicourt, en cass., 8 april 1968, sttpm, blz. 1037.
(3) Cass., 26 september 1966 (A7'7'. cass.,
1967, blz. 124). Over het punt dat het door
het Hof op 20 december 1965 (Bull. en PAsrc.,
1966, I, 554) gewezen arrest op de voorziening

2° De beslissingen van de commissies tot
besche1·ming van de maatschappij, ingesteld b·achtens de wet van 1 juli 1964,
uitsp1·aak cloende oveT de inv1'ijheiclstelling van de ge'inte7'neenle zijn handelingen die, in zover cleze commissies
7'echt cloen ove1· de vrijheid, het karakte7'
hebben van vonnissen in de zin van de
a1·tilcelen 15 van de wet van 4 augttst7t8
1832 en 19 van de wet van 25 maa1·t
1876, clam· deze beslissingen de noodzakel~jlce aanmtlling zijn van de vonnissen of myesten die de inter1w1·ing
gelasten (1).
go Op de voo1·ziening van de p7'0c7t1'eU7'generaal, op bevel van de JYiinister van
j1tstitie, ve1·nietigt het H of de beslissing
van een commissie tot bescherming van
de maatschappij, ingesteld kmchtens de
wet van 1 j~tli 1964, die onwettelijlc de
invrijheidstelling ov p1·oef van een ge'inte7'7We7·de gelast (2).

4° De vernietiging op de voorziening van
de proc7l1'eU7'-gene7·aal, op bevel van de
Jllliniste7' van justitie, van de beslissing
van een commissie tot besche1·ming van
de maatschappij, die onwettelijlc de
invrijheidstelling op p1'oef van een ge'interneerde heeft gelast, ontneemt ellce bestaans7·eclen aan het arrest, waarbij het
Hof de voorziening van de ge'inte1•nem·de
tegen deze beslissing niet ontvanlcelijk
ve7•lclaa7·d had (g).
van de ge!nterneerde tegen de beslissing van
de cornn1issie tot bescherming van de maatschappij, geen beletsel was voor de aangifte
van deze beslissing bij het Hof, omdat dit
arrest zicb enkel uitgesproken had over de
ontvankelijkbeid van de voorziening en niet
over de wettelijkbeid van de beslissing,
raadpl. Les poto·vois dans l' interet de la loi
et les denonciations su1· ord1•e dtt JJI inistre de
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5o T'Vannee1· het Hof een ca.ssatie of ve1'-

nietiging, met verwijzing, ~~its1J1'eekt
ingevolge een cassatiebemep of een aan(!?;{te op bevel van cle lYIinister van j~~s
titie, vm1 een beslissing vcm een commissie tot besche1·ming van cle maatschap1Jij, wonlt de zaak ve1·wezen nctctT
clezelfde commissie, ancle1·s samengestelcl (I). (vVetb. van strafv., art. 427
en 44I; wet van 9 april I930, vervangen door die van I juli I964,
art. I2 en 31.)
(PROOUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF
VAN OASSATIE, IN ZAKE RETOURNE.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op de hierna volgende yordering van de Procure"Lll'-generaal bij het Hof van cassatie :
<< Aan de tweede kamer van het Hof
van cassatie :
>> De ondergetekende procurecu·-generaal heeft de eer hierbij uiteen te zetten
dat de Minister van justitie hem bij
schrijven van II april I968, Bestmll' der
Wetgeving, Ie afdeling, nr I30.836/I23/
AP jDiv., uitdrukkelijk bevel heeft gegeven bij het Hof overeenkomstig artikel 44I van het W etboek van strafvordering aangifte te doen van de beslissing,
op I oktober I965 gewezen door de commissie tot bescherming van de maatschappij, ingesteld bij de psychiatrische
afd lling van de gevangenis te Bergen,
inzake Jean Retom·ne, geboren te MontSaint-Aignan op I4 september I935.
" Die beslissing heeft de invrijheidstelling op proef van de voornoemde RetocU'ne « op de uitdrukkelijke voorwaarde
van uitlevering " bevolen, 1net dien verstande dat « de voornoemde, tegen wie
" een aanhoudingsbevel tot uitlevering is
" uitgevaardigd, aan de Franse overheid
"zal worden overgegeven "·
" De internering van Retmu·ne was
voor een onbepaalde tijd bevolen bij
arrest van het Hof van beroep te Brussel
van 26 juni I965.
" Tegen die beslissiTtg van de commissie heeft de betrokkene cassatieberoep
ingesteld, dat door het Hof op 20 decem-

la j~tstice, openingsrede van de heer Procureur-generaal R. Hayoit de Termicourt van
1 september 1064, n'" 24.
(1) Cass., 8 april1968, beschikkcnd gedeelte,
in noot 1 onderaan vorige bladzijde geciteerd.

ber I965 werd verworpen op grand dat
de bestreden beslissing niet van die
aard was dat men zich ertegen in cassatie kon voorzien.
" De betrokkene heeft daarna tegen
de beRlissing van de comn1issie een beroep
ingesteld bij de Raad van State, die zich
op 2I april 1967 onbevoegd tot kennisnenling verklaarde, onder de overweging
dat de connT1issie tot bescherming van
de maatschappij opdracht heeft om mee
te werken aan de tenuitvoerlegging van
interneringsvonnissen en -arresten en die
beslissingon niet tot de kennisneming van
de Raad van State behoren.
>> De voorziening in cassatie tegen dit
arrest en het verzoeksclu·rft tot regeling
van bevoegdheid ten gevolge van het
conflict van bevoegdheid dat zou ontstaan zijn nit dit arrest en door het arrest
van het Hof van cassatie van 20 december I965 werden op I5 februari I968
verworpen door het Hof.
" Het arrest van het Hof grondt die
verwerping enerzijds hierop dat de beslissingen van de krachtens de wet van
1 juli 1964 ingestelde commissies tot
bescherming van de maatschappij de
noodzakelijke aanvulling zijn van de
vonnissen of arresten waarbij de internering wordt bevolen, en door hun voorwerp het karakter dragen van beslissingen uitgaande van instellingen die in die
mate onder de rechterlijke macht ressorteren, en anderzijds hierop dat er geen
enkel conflict van attributie hestand
waartegen de procedure bepaa.Id bij artikel 20, § 2, van de wet van 23 december
1946 kan worden gevoerd, aangezien het
arrest van het Hof van 20 december I965
zich ertoe beperkt heeft de voorziening
tegen de beslissing van de commissie
tot bescherming van de maatschappij
als niet ontvankelijk te verwerpen, zonder te beslissen dat het beroep tegen
zodanige beslissing niet tot zijn bevoegdheid of tot die van de organen der rechterlijke Inacht behoorde omdat zulks ter
kennisgeving van de Raad van State
zou staan.
"De beslissing, op I oktober 1965 gewezen door de commissie tot bescherming
van de maatschappij, ingesteld bij de
psychiatrische afdeling van de gevangenis
te Bergen, is dus niet meer vatbaar voor
beroep van de betrokkene.
" Zij is nochtans aangetast door onwettelijkheid, in zover zij de invrijheidstelling op proef van Retourne afhankelijk stelt van de uitdrukkelijke voorwaarde van uitlevering, en door nmchtsoverschrijding, in zover zij beslist dat
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hij aan de Franse overheid zal worden
overhandigd.
'' Door aldus uitspraak te doen, schendt
die beslissing artikel 18 van de wet op
de bescherming der maatschappij, die
gewijzigd is bij de wet van 1 juli 1964,
zowel als de artikelen 1 en 3 van de wet
van 15 maart 1874 op de uitleveringen.
"Artikel 441 van het Wetboek van
strafvordering, dat bij artikel 31 van
de wet van 9 april 1930, zoals deze is gewijzigd bij die van 1 juli 1964, toepasselijk verklaard is op de in deze wet bepaalde beslissingen, verleent machtiging
om, op bevel van de Minister van justitie,
aangifte te doen van gerechtelijke alden,
arresten of vonnissen die strijdig zijn
met de wet.
" De beslissingen van de commissies
tot bescherming van de nmatschappij,
ingesteld krachtens de wet van 1 juli 1964
en uitspraak doende over de invrijheidstelling van de ge!nterneerde, hebben
betrekking op de vrijheid van de persoon
gewaarborgd en onder de hoede van de
rechterlijke macht gesteld bij de artikelen 7 en 92 van de Grondwet, en zijn
derhalve akten die, in die nmte, het karakter dragen van vonnissen in de zin
van artikel 441 van het Wetboek van
strafvordering, evenals van de artikelen 15 van de wet van 4 augustus 1832
en 19 van de wet van 25 maart 1876.
" W anneer de voornoemde com1nissies
daarover uitspraak doen, bepalen zij,
met inachtnmning van de wet, de werkelijke duur van de vrijheidsbeneming,
bevolen door het strafgerecht, en zijn
aldus de noodzakelijke aanvulling van
de interneringsvonnissen of -arresten.
" Ret arrest van het Hof dd. 20 december 1965 kan de aangifte en de vernietiging van de beslissing van 1 oktober
1965 van de commissie tot beschermi:ng
v~ou1 de 1naatschappij te Bergen niet
verhinderen, daar dit arrest slechts uitspraak heeft gedaan over de ontvankelijkheid van de voorziening van de betrokkene tegen genoemde beslissi:ng en
niet over de wettelijkheid ervan (Les
potwvois dans l'inte1'et de la loi et les
denonciations stw oTd1·e dn JJI[ inistTe de
la jnstice, rede van Procureur-generaal
Hayoit de Termicourt ter terechtzitti:ng
van het Hof op 1 september 1964, nr 24).
" On< die redenen, vordert de ondergetekende procureur-generaal dat het
Hof gelieve de vernietiging uit te spreken
van de beslissing van 1 oktober 1965
inzake Jean Retom·ne gewezen door de
commissie tot bescherming van de Inaat-

schappij ingesteld bij de psychiatrische
afdeling van de gevangenis te Bergen ·
te beschikken dat het arrest, door het
Hof op 20 december 1965 gewezen op
de voorzieni:ng van Retourne, dientengevolge geen reden van bestaan heeft ;
te bevelen dat van zijn arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van de
vernietigde beslissi:ng alsmede op de kant
van voornoemd arrest van het Hof van
20 december 1965, dat geen reden van
bestaan meer heeft, en de zaak te verwijzen naar de anders samengestelde
commissie tot bescherming van de maatschappij, ingesteld bij de psychiatrische
afdeli:ng van de gevangenis te Bergen.
"Brussel, 22 april 1968.
" Voor de Procureur-generaal,
" De advocaat-generaal,
" (get.) Paul Mahaux " ;
Gelet op artikel 441 van het Wetboek
van strafvordering, n<et aanneming van
de gronden van deze vorderi:ng, vernietigt de beslissing van 1 oktober 1965
inzake Jean Retourne van de connnissie
tot beschermi:ng van de maatschappij
ingesteld bij de psychiatrische afdeli:ng
van de gevangenis te Bergen ; beschikt
dat het arrest door het Hof van 20 december 1965 gewezen op de voorziening
van Jean Retom·ne dientengevolge geen
reden van bestaan meer heeft ; beveelt
dat van het thans gewezen arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van de
vernietigde beslissing alsmede op de kant
van voornoemd arrest van het Hof van
20 december 1965 dat geen reden van
bestaan meer heeft ; verwijst de zaak
naar de anders samengestelde commissie
tot bescherming van de maatschappij,
ingesteld bij de psychiatrische afdeling
van de gevangenis te Bergen.
17 juni 1968. - 2 8 kamer. - Voo1'zitte1', H. van Beirs, voorzitter. - T'e1'slaggeve1', H. Busi:n. Gelijklnidende
conclusie, H. Paul Mahaux, advocaatgeneraal.

2 8 KAMER. -

17 juni 1968.

1° HERHALING. OVERTREDINGEN.
- STRAFWETBOEK, ARTIKEL 565. TOEPASSINGSGEBIED.
GEOONTRAVENTIONALISEERDE WANBEDRIJVEN.

2° CASSATIE. -BEVEL VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE.- STRAFZAKEN.-
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VoNNIS VAN DE POLITIEREOHTBANK DIE
DE BEKLAAGDE WEGENS EEN GEOONTRAVENTIONALISEERD
WANBEDRIJF
VEROORDEELT TOT EEN STRAF, VASTGESTELD :MET INACHTNEMING VAN DE
HERHALING. VERNIETIGING EN VERWIJZING.

1° De bij a1"tilcel 565 van het Stt•afwetboelc
omsclweven hedtaling heejt slechts bet?"elclcing op de bij titel X van het Stmfwetboelc gestt·ajte ovet•tt·edingen ( 1) ; zij
heeft dus geen bet?"elclcing op de gecontmventionaliseenle wanbedrijven (2).
2° Op de voo1·ziening van de p1·ocut>eu1·genemal, op bevel van de lVIinistet· van
justitie, vet•nietigt het Hoj het vonnis
van de politie1·echtbanlc, clie de belclaagde
wegens een gecont1·aventionaliseet-cl wanbed1·ijj veToonleelt tot een stmj wellce
vastgesteld wenl met inachtneming van
de het•haling, en venoijst de zaalc naa1•
een ande1·e politiet·echtbanlc (3). (Wetb.
van strafv., art. 441 en 447.)
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF
VAN CASSATIE, IN ZAKE ZEBIER.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op de hierna volgende vordering van de Procureur-generaal bij het Hof van cassatie :
" Aan de tweede kan1.er van het Hof
van cassatie :
)) De ondergetekende procm·eur-generaal heeft de eer hierbij uiteen te zetten
dat de Minister van justitie hem bij
schrijven van 23 april 1968, Bestuur der
Wetgeving, 1 8 afdeling, nr 130.836/112/
AP /Div., uitdrukkelijk bevel heeft gegeven bij het Hof overeenkomstig artikel 441 van het Wetboek van st.rafvordering aangifte te doen van het vonnis op
2 mei 1967 door de Politierechtbank te
Fontaine-l'Eveque op tegenspraak gewezen, en in kracht van gewijsde gegaa.n,
waarbij Bm·the Zebier, huishoudster,
geboren te Hannut op 2 februari 1916,
veroordeeld is tot twee geldboeten van
10 frank, elk verdubbelcl en gebracht op
20 frank, wegens opzettclijke slagen en
(1) Cass., 1 juni 1959 (Bt~ll. en PAsiC.,
1959, I, 1000) en het in noot 1 gccitccrd arrest.
(2) Raadpl. CRAHAY, Tntite des contntventions de 11olice, n" 91 ; SCHUIND, Etude sur la
recidive, Rev. clr. pen., 1923, biz. 600, ni· 48.

verwondingen die een ziekte of arbeidsongeschiktheid ten gevolge hebben gehad
(telastlegging A) en wegens braak van
afsluitingen (telastlegging B).
)) Om de geldboeten die het uitspreekt
wegens die wanbedrijven, gecontraventionaliseerd bij beschilddng van de raadkamer, vast te stollen en te verdubbelen,
steunt het vonnis uitdrukkelijk op de
herhaling, bepaald bij artikel 565 van
het Strafwetboek, volgens hetwelk er in
de gevallen, in de vier hoofdstukken van
titel X omschreven, herhaling bestaat
wanneer de overtreder wegens dezelfde
overtreding reeds is veroordeeld binnen
de twaalf voorafgaande maanden.
)) In het onderhavige geval is Zebier
bij vonnis van de Politierechtbank te
Gosselies van 29 april 1966, binnen de
twaalf maanden die voorafgaan aan de
op 13 november 1966 gepleegde misdrijven, veroordeeld wegens het gecontraventionaliseerd wanbedrijf van opzettelijke slagen en verwondingen die een
ziekte of arbeidsongeschiktheid ten gevolge hebben gehad. Dit misdrijf wordt
niet strafbaar gesteld in een der hoofdstclkken van titel X van het Strafwetboek en verschilt bovendien van het
misdrijf omschreven in de telastlegging B.
)) Het aangegeven vonnis schendt derhalvc artikel 565 van het Strafwetboek.
)) 01n die redenen, vordert de ondergetekende procureur-generaal dat het
Hof gelieve het aangegeven vonnis te
vernietigen, te bevelen dat van zijn arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing en de zaak
te verwijzen naar een andere politierechtbank.

)) Brussel, 30 april 1968,
)) Voor de procureur-generaal,
l> De advocaat-generaal,
» (get.) Paul :M:ahaux »;
Gelet op artikel 441 van het Wetboek
van strafvordering, m.et aannen1ing van
de gronden van deze vordering, vernietigt het voormelde vonnis dat op 2 mei
1967 door do Politierechtbank te Fontaine-l'Eveque is gowezen; beveelt dat
va.n hot thans gewezen arrest melding
zal worden gcmaakt op de kant van de

(3) Verg. cass., 19 december 1966 (A1·r.
cass., 1907, biz. 507). Raadpl. cass., 20 maart
1964 (Bull. en PAsrc., 1964, I, 787) en 22 maart
1965 (ibid., 1965, I, 777).
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vernietigde beslissing; verwijst de zaak
naar de Politierechtbank te Charleroi
17 juni 1968. - 2e kamer. - Voorzitte1', H. van Beirs, voorzitter. - Ve1'slaggeve1', H. de Waersegger. - Gelijlclttidende conclttsie, H. Paul Mahaux,
advocaat-generaal.

2e KAMER. -

17 juni 1968,

CASSATIE.- BEVEL VAN DE MINISTER
VAN JUSTITIE. STRAFZAKEN.
VONNIS DAT EEN VEROORDELING UITSPREEKT TEN LASTE VAN EEN OVERLEDEN BEKLAAGDE. - VERNIETIGING.

Op de voo1·ziening van de p1'octweU1'gene~·aal, op bevel van de JVliniste1· van
justitie, vemietigt het Hoj het vonnis
dat een ve1'oo1'deling uitsp1'eelct ten laste
van een oveTleclen beklaagde (1). (Wetb.
van strafv., art. 441; wet van 17 april
1878, art. 20.)
(PROOUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF
VAN OASSATIE, IN ZAKE BONTE!VIS.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op de hiernavolgende vordering van de Procureurgeneraal bij het Hof van cassatie :
« Aan de tweede kan1.er van het Hof
van cassatie :

"Blijkens een op 29 februari 1968
afgegeven uittreksel uit de registers van
de burgerlijke stand van de gemeente
Messancy is de beklaagde overleden op
16 december 1967, zodat, krachtens artikel 20 van de wet van 18 april 1878, de
strafvordering vervallen was op de dag
van het vonnis en de aangegeven veroordeling onwettelijk is.
" Om die redenen, vordert de ondergetekende procureur-generaal dat het
Hof gelieve het aangegeven vonnis, in
zover het, uitspraak doende op de strafvordering, Leon Bontems wegens de voormelde telastlegging tot een geldboete
en in de kosten veroordeelt, te vernietigen, te bevelen dat van zijn arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
de gedeeltelijk vernietigde beslissing en
te beschikken dat er geen grand is tot
verwijzing.
"Brussel, 16 mei 1968.
" Voor de procureur-generaal,
" De advocaat-generaal,
" (get.) Paul Mahaux " ;
Gelet op artikel 441 van het Wetboek
van strafvordering, met aanneming van
de gronden van deze vordering, vernietigt het aangegeven vonnis, in zover het,
uitspraak doende op de strafvordering,
Leon Bontems wegens de voormelde
telastlegging tot een geldboete en in de
kosten veroordeelt ; beveelt dat van het
thans gewezen arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; beschikt dat er
geen grand is tot verwijzing.
17 jtmi 1968. - 2e kamer. - Vo01'zitte1', H. van Beirs, voorzitter. - Ve~·
slaggeve~·, Baron Richard. Gelijlcluidende concl~tsie, H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.

" De ondergetekende procm·eur-generaal heeft de eer hierbij uiteen te zetten
dat de Minister van justitie hem bij
schrijvim van 15 mei 1968, Bestmu· der
Wetgeving, nr 130.836/124/AP, uitdrukkelijk bevel heeft gegeven bij het Hof
overeenkomstig a.rtikel 441 van het Wethoek van strafvordering aangifte te doen
van het in kracht van gewijsde gegaan,
op 12 januari 1968 door de Politierechtbank te Messancy gewezen vonnis, waarbij Leon Bontems, gepensioneerde, geboren te Waterloo op 25 januari 1906, onder
meer tot geldboete van 26 frank is veroordeeld wegens overtreding, begaan op
16 september 1967, van artikel 25-3 van
het wegverkeersbesluit.
(1) Raadpl. cass., 25 maart 1968, supm,
biz. 972.

2e KAMER. -

I

17 juni 1968.

1° STRAF.- WEGENS EEN WANBEDRIJF
NAAR DE POLITIEREOHTBANK VERWEZEN BEKLAAGDE NA AANNEMING VAN
VERZAOHTENDE OMSTANDIGHEDEN. CoRREOTIONELE STRAF. - ONWETTELIJKHEID.
2° VERN1ETIGING.- BEVEL VAN DE
MINISTER VAN JUSTITIE. - STRAFZA·
KEN.- VoNNIS VAN DE POLTTIEREOHTBANK DIE DE BEKLAAGDE WEGENS EEN
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REGELJ\'IATIG GECONTRAVENTIONALI·
SEERD WANBEDRIJF TOT EEN CORRECTIONELE STRAF VEROORDEELT.- VER·
NIETIGING EN VERWIJZING.
I 0 J!Vannee1· de beklaagde we gens een wan-

bed1'ijj naa1· de politiet·echtbank wonlt
ve1·wezen doo1' een beschikking van de
?'aadlcame?', die vm·zachtende omstancligheden opgeejt, lean de politie1·echtbank
hem wegens clit miscl1·ijj geen co?'Tectionele stmj opleggen (1). (Wet van
4 oktober 1867, art. 4 en 5; Strafwetboek, art. 38.)
2° Op de voo1·ziening van cle p1'0!nWMWgene?'aal, op bevel van de 1Vliniste1' van
jttstitie, ve1·nietigt het H of het vonnis
van de politie?"echtbank die de belclaagde
wegens een ?'egelmat-ig gecontntventionaliseenl wanbecl1·ijj tot een co?''/'ectionele
straj ve1·oonleelt en ve1·wijst cle zactlc nctct1'
een anclet·e politie1·echtbcmk (2). (Wetb.
van strafv., art. 441 en 427,)
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF
VAN CASSATIE, IN ZAKE COBUT.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op de hierna volgende vordering van de Procureur-generaal bij het Hof van cassatie :
« Aan de tweede kamer van het Hof
van cassatie :

" De ondergetekende procureur-generaal heeft de eer hierbij uiteen te zetten
dat de Minister van justitie hem bij
schrijven van 28 mei 1968, Bestuur der
wetgeving, nr 130.836/ll8/AP, uitdrukkelijk bevel heeft gegeven bij het Hof
overeenkomstig artikel 441 van het Wetbock van strafvordering aangifte te doen
van het in kracht van gewijsde gegaan,
op 12 december 1967 door de Politierechtbank te Fosses-la-Ville gewezen
vonnis, waarbij Guy Oobut, landbouwer,
geboren te Biesme op 13 mei 1938, tot
geldboete veroordeeld is wegens overtreding van artilml 398 van het Strafwetboek (telastlegging B).
>> Bij beschilill:ing van 16 jcmi 1967 had
de raadkamer van de Rechtbank van
(I)
1967,
1968,
(2)
1067,

Cass., 19 december 1966 (.t11'1'. cass.,
blz. 506); raaclpl. cass., 12 februari
su.pm, blz. 775.
Cass., 19 clecembm• 1966 (A1'1'. cass.,
blz. 506).

eerste aanleg te N amen, onder aanneming
van verzachtende omstandigheden, de
genoemde Oobut wegens dit misdrijf
verwezen naar de politierechtbank.
>> Het politiegerecht kon derhalve wegens dit gecontraventionaliseerd wanbecb:ijf geen correctionele straf meer opleggen en de uitgesproken veroordeling
is deswege onwettelijk.
>> Om die redenen, vordert de ondergetekende procureur-generaal dat het
Hof gelieve het aangegeven vonnis, in
zover het Guy Oobut tot 50 frank wegens
het voormelde misdrijf (telastlegging B)
veroordeelt, te vernietigen, te bevelen
dat van zijn arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing en de aldus beperkte zaak naar een andere rechtbank
te verwijzen.
>>

Brussel, 30 m.ei 1968.
" Voor de promu·em'-generaal,
>> De advocaat-generaal,
>>(get.) Paul Mahaux >>;

Gelet op artikel 441 van het W etboek
van strafvordering ; met aannmning van
de gronden van deze vordering, vernietigt het voormelde door de Politierechtbank te Fosses-la-Ville op 12 december
1967 gewezen vonnis, in zover het Guy
Co but tot 50 frank geldboete veroordeelt
wegens overtreding van artikel 398 van
het Strafwetboek (telastlegging B); beveelt dat van het thans gewezen arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ;
verwijst de aldus beperkte zaak naar de
Politierechtbank te N amen.
17 jcmi 1968. - 2e kamer. - Voorzitte1', H. van Beirs, voorzitter. - Ve1'·
slaggeve1', H. de Waersegger. - Gelijlcluiclende conclusie, H. Paul Mahaux,
advocaat-generaal.

ze
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VERJARING.- STRAFZAKEN.- OVERMAKING DOOR DE PROCUREUR DES I(oNINGS VAN HET DOSSIER EN VAN DE
BESOHIKKING TOT OONTRAVENTIONALISERING VAN EEN WANBEDRIJF AAN
DE AMBTENAAR VAN HET OPENBAAR
J\HNISTERIE. - STUITENDE DAAD VAN
DE VERJARING.
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De hancleling waa1·cloo?' cle proctwetw cles
J{onings het closs1:e1' overmaalct aan de
ambtenaar van het openbaar ministe1·ie,
ingevolge de beschilcking van de madlcamer, waa1·bij een wanbecl?-ijj wonlt
gecont1·aventionaliseerd, is een claad van
vm·volging die de ve1ja1·ing stttit wanneer
zij tijdig wo1·dt ve1'1'icht (l). (Wet van
17 april 1878, gewijzigd op 30 Inei
1961, art. 22.)
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ RET HOF
VAN CASSATIE, IN ZAKE DUBOIS.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op de hierna volgende vordering van de Procureur-generaal bij het Hof van cassatie :
« Aan de tweede kan1.er 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 30 mei 1968, Bestum· der
wetgeving, nr 130.836/203/AP/Div., uitdrulJ:kelijk bevel heeft gegeven bij het
Hof oyereenkomstig artikel 441 van het
W etboek van strafvordering aangifte te
doen van het in kracht van gewijsde gegaan op 12 januari 1968 door de Politierechtbank te Nijvel gewezen vonnis waarbij Franc;ois Dubois, elektricien, geboren
te Forchies-la-Marche op 18 december
1912, onder meer tot 25 frank geldboete
veroordeeld is wegens openbare dronkenschap (telastlegging B), welk feit op
24 januari 1967 gepleegd is.
>> Daar de verjaring van de strafvordering de laatste maal gestuit is op 30 mei
1967 door de overzending van het dossier
door de procureur des Konings aan de
ambtenaar van het openbaar ministerie
ingevolge de beschikking van de raadkamer waarbij een samenhangend wanbedrijf (telastlegging A) gecontraventionaliseerd is, en daar de verjaring niet is
geschorst, is de veroordeling meer dan
zes maanden na de daad van stuiting
uitgesproken wegens de overtreding opgeleverd door openbare dronkenschap, in
strijd met de wet, namelijk met de
artikelen 21 tot 23 van de wet van
17 april 1878 die gewijzigd is bij die van
30 mei 1961, krachtens welke artikelen

(1) Verg. cass., 25 mei 1959 (An·. Vm·br.,
1959, blz. 771).

de strafvordering verj aard was op de
dag van het vonnis.
>> Om die redenen, vordert de ondergetekende procurem·-generaal dat het Hof
gelieve het aangegeven vonnis, in zover
het Franc;ois Dubois tot geldboete wegens
de telastlegging B veroordeelt, te vernietigen, te bevelen dat van zijn arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing
en te beschikken dat er geen grond is tot
verwijzing.
>>

Brussel, 31 mei 1968.
>> V oor de proclu·eur-generaal,
>> De advocaat-generaal,
>> (get.) Paul Mahaux >> ;

Gelet op artikel 441 van het W etboek
van strafvordering, met aanneming van
de gronden van deze vordering, vernietigt het voormelde vonnis in zover het
Franc;ois Dubois wegens de telastlegging B tot geldboete veroordeelt ; beveelt
dat van het thans gewezen arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; beschikt dat er geen grand is tot verwijzing.
17 juni 1968. - 2e kamer. - Voorzitte?', H. van Beirs, voorzitter. - VerGelijlclttislaggeve?', Baron Richard. dende conclusie, H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.

28 KAMER. -

17 juni 1968.

RECHTBANKEN. - STRAFZAKEN.
TELASTLEGGING DIE BIJ DE O:l<DER·
ZOEKSREOHTER AANHANGIG IS EN
WAAROVER DE RAADKAMER ZICH NIET
UITGESPROKEN HEEFT. - VoNNISGEREOHT ONBEVOEGD Ol\1 HIEROVER UITSPRAAK TE DOEN.

H et vm11iisge1·echt lean geen ttitspmalc cloen
ove1· een telastleg ging die bij de onderzoelcs?'echte1· aanhangig blijjt en waarove1'
de 1'ctadlcame1' zich niet uitgesp1·olcen
heejt (2).
·
(2) Oass., 16 december 1940 (Btl.ll. en FAsiC., 1940, I, 321) en noot 1 getekend R. H.;
raadpl. cass., 10 december 1962 (ibid., 1963,
I, 444).

1260(VANDERHEYDEN.)
ARREST.

HET HO:F ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 20 maart 1968 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel ;
Over het middel, an.tbtshalve hiendt
ajgeleid dat het arrest eiser tot een jaar
gevangenisstraf en tot 100 frank geldboete veroordeelt wegens het wederrechtelijk bezit en dragon van een automatische pistool Walther, geacht verweerwapen, telastleggingen H en I sa-

van het thans gewezen arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt eiser in drie vie.t·de van de kosten ; laat het overige vierde ten laste van
de Staat ; zegt dat er geen grond is tot
verwijzing.
17 juni 1968. - 2e kamer. - Voo?·zitter, H. van Beirs, voorzitter. - VM·slaggever, Baron Richard. Gelijkl1~i
dende concl~~sie, H. Charles, advooaatgeneraal.

men,

terwijl het onderzoeksgerecht dat eiser
naar het vonnisgerecht verwezen heeft
wegens de telastleggingen die het nader
bepaalt, bij laatstgenoemd vonnisgerecht
niet aanhangig gemaakt heeft de voornoemde telastleggingen H en I die betrekking hebben op feiten, niet vermeld
in het uitleveringsverdrag van 15 augustus 1874 tussen Belgie en :Frankrijk :
Overwegende dat blijkcns de procedure
de beschikking van de raadkamer van de
rechtbank van eerste aanleg te Brussel
dd. 3 mei 1967, die eiser naar het vonnisgerecht verwijst wegens telastleggingen
die zij nader bepaalt, onder aanneming
van de gronden van de vordering van de
procureur des Konings, beslist dat de
procedm·e van de telastleggingen H
en I tegen eiser aanhangig blijven bij
de onderzoeksrechter ;
Dat de eerste rechter er trouwens op
gewezen heeft dat de aan eisor betekende
dagvaarding ten gevolgo van een verschrijving deze telastleggingen tegen cleze
beklaagcle verm.eldcle ;
Overwegencle dat hie.t•uit volgt dat, als
het arrest eiser veroordeelt wegens genoemde telastleggingen, het uitspraak
doet op een vervolging die bij het hof
van beroep niet wettelijk aanhangig was
gemaakt en het in de stand van de reohtspleging niet kon zijn ; dat het hof van
beroep alclus zijn bevoegdheid heeft overschreden;
Overwegende dat voor het overige de
substantiele of op straffe van nietigheid
voorgesohreven reohtsvor.tnen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkon:.tstig de wet is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, dooh sleohts in zover het eiser
tot een jaar gevangenisstraf en tot 100 fr.
geldboete veroorcleelt wegens de telastleggingen H en I samen ; verwerpt de
voorzioning voor het overige; beveelt dat

2e

KAlliER. -

17 juni 1968.

l 0 VONNISSEN EN ARRESTEN.
STRA"B'ZAKEN. AANTEKENING VAN
DE GETUIGENISSEN VOOR DE STRAFGERECHTEN IN EERSTE AANLEG RECHTDOENDE.- NIET OP STRAFFE VANNIETIGHEID VOORGESCHREVEN.

2°

VONNISSEN EN ARRESTEN. STRAFZAKEN.- PROCES-VERBAAL VAN
DE TERECHTZITTING-. GETUIGEN. AANDUIDING VAN HUN IDENTITEIT.

3°

VONNISSEN EN ARRESTEN. POLITIE- EN CORRECTIONELE ZAKEN.V ASTSTELLINC+EN VEREIST O:iVI DE WETTELIJKHEID VAN DE RECHTSPLEGING
TER TERECHTZITTING TE BEWIJZEN. V ASTSTELLINGEN DIE KUNNEN BLIJKEN
ZOvVEL UIT DE VERMELDINGEN VAN DE
REGELMATIGE PROCESSEN -VERBAAL VAN
DE TERECHTZITTING ALS UIT DE BESLISSING.

l

De in cle m·tilcelen 155 en 189 van het
lVetboelc van stmjvonle1·ing en 10 van
cle wet van 1 rnei 1849 opgegeven ve1'plichting aantelcening te hmtden van
cle voo1·naamste verlcla1'ingen van cle
get~tigen, die op cle terechtzitting van
de in ee1·ste aanleg 1'echtcloencle st1·ajge1·echten wonlen gehoonl, is geen substantiele of op stmfje van nietigheid
voorgesch1•even 1'echtsvorrn ( l).

0

2° TYannee1· het proces-verbaal van de
terechtzitting bij cle veroonleelcle geen
twijjel lactt bestctan orntrent de iclentiteit
. van de gehoorcle get~tige, lean e1• voor
hem geen nacleel voortvloeien ~tit cle
niet-opgave dooT cle gritfie1' van cle ve1·(1) Cass., 14 oktober 1965 (Btt.ZZ. en PAsrc.,
1966, I, 165).

-
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meldingen wam·van hi} ove1·eenkomstig
aTtikel 155 van het Wetboelc van stTafvorde1·ing aantekening houdt (1).
3° In politic- en C01Tectionele zalcen lc1mnen
de vaststellingen ve1·eist tot vaststelling
van de wettelijkheid van de 1·echtspleging
te1· te1·echtzitting bli}ken zowel 1tit de
ve1•melclingen van de 1·egelmatige p1'0·
cessen-veTbaal van cle te1·echtzittingen als
1tit de beslissing zelf (2).
(WANSART EN HECQ, T. LECOCQ.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 27 december 1967 gewezen
door de Correctionele Rechtbank te Verviers, rechtdoende in hoger beroep ;

A. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de rechtsvordering
van het openbaar n1.inisterie :
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 153, 154,
155, 174 en 176 van het Wetboek van
strafvordering,
doonlat het proces-verbaal van de
Politierechtbank te Malmedy vermeldt
dat een getuige gehoord is « nadat hij de
eed heeft afgelegd ... )), zonder diens identiteit, leeftijd of woonplaats aan te geven,
zodat het vonnis, op 13 september 1967
op het einde van deze onregelmatige
rechtspleging gewezen, aangetast is door
nietigheid en de bestreden beslissing, die
deze rechtspleging of clit getuigenis niet
terzijde legt, deze nietigheid heeft overgenomen en derhalve door hetzelfde
gebrek is aangetast :
Overwegende dat luidens artikel 155
van het W etboek van strafvorderi:ng de
griffier welis>vaar aantekeni:ng houdt van
de naam, voornamen, leeftijd, beroep
en woonplaats van de getuigen, maar dat
die vermeldingen :niet voorgeschreven
zijn op straffe van nietigheid ; dat dit
verzuin1. voor de veroordeelde geen grief
kan opleveren wanneor er bij hem geen
twijfel kan bestaan omtrent de identiteit
van die getuige ; dat zulks hier het geval
is, aangezien uit de tekst van de verklaring, opgenomen in het prooes-verbaal
(1) Raadpl. cass., 2 maart 1964 (Bttll. en
PASIC., 1964, I, 705).
(2) Cass., 14 december 1964 (Bull. en PASIO., 1965, I, 370).

van de terechtzitting van 21 juni 1967,
blijkt dat slechts een enkele getuige
werd gehoord, namelijk het slachtoffer
van het ongeval, de enige getuige die in
de dagvaarding aan beklaagde, thans
eiser, aangewezen is om als zodanig te
worden gehoord ;
Overwegende dat er bij eiser geen
twijfel kon bestaan omtrent de identiteit
van de getuige en het middel derhalve
ongegrond is ;
Over het tweede middel, afgeleid nit
de schending van de artikelen 10 van
de wet van 1 mei 1849 betrefiende de
politic- en de correctionele rechtbanken,
155, 189 en 215 van het Wetboek van
strafvordering en 97 van de Grondwet,
doo1'dat het proces-verbaal van de
terechtzitting van 13 mei 1967 tijdens
welke de Politierechtbank te Malmedy
het beroepen vonnis heeft uitgesproken,
niet bij de processtukken is gevoegd, zodat het Hof omnogelijk de regelmatigheid
van de rechtspleging ter terechtzitting
kan nagaan en de beslissing derhalve
door nietigheid is aangetast, evenals het
bestreden vonnis dat het beroepen vonnis
niet heeft terzijde gesteld en clus aan
dezelfde nietigheid lijdt :
Overwegende dat luidens artikel 10
van de wet van 1 mei 1849 de prooessenverbaal van de terechtzittingen die de
eerste rechter heeft gehouden, in geval
van hoger beroep in origineel bij de processtukken worden gevoegd ;
Overwegende dat het proces-verbaal
van de terechtzitting van 13 september
1967 tijclens welke de politiereohtbank
het beroepen vonnis heeft uitgesproken,
niet bij de processtukken is gevoegd ;
Overwegende dat in politiezaken de
wettelijkheid van de rechtspleging ter
terechtzitting, in afwezigheid van een
regelmatig proces-verbaal, kan worden
bewezen door de vaststellingen van het
vonnis;

Overwegende dat, blijkens de vermeldingen van het proces-verbaal der terechtzitting van 21 juni 1967, de reohtbank de debatten gesloten heeft op deze
terechtzitting en de uitspraak van het
vonnis verdaagd heeft tot 13 september
1967;
Overwegende dat het in het middel
bedoelde proces-verbaal enkel betrekking
heeft op de terechtzitting waarop het
vonnis moest worden uitgesproken ; dat
het beroepen vonnis, waarin wordt vastgesteld dat het die dag is uitgesproken,
alle wettelijke vermeldingen bevat betreffende de openbaarheid van de terecht-
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zitting, de samenstelling van de rechtbank, de aanwezigheid van het openbaar
ministerie en van de griffier ter genoemde
terechtzitting ;
Overwegende derhalve dat de vormen
van de rechtspleging ter terechtzi.tting
regelmatig vastgesteld zijn en dat deze
rechtspleging en het beroepen vonnis
niet aangetast zijn door nietigheid ;
Dat het m.iddel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvor1nen werden nageleefd en
dat de beslissing overeenkomstig de wet
is;
B. In zover de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering :

Overwegende dat de eisers geen bijzonder middel aanvoeren ;
01n die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt de eisers in de kosten.
17 juni 1968. - 2e kamer.- Voo?'zitter, H. van Beh·s, voorzitter. - Ve?'slaggeve1', H. de Waersegger. - Gelijkluidende conclusie, H. Charles, advocaatgeneraal. - Pleite1·, H. Ansiaux.

2e KA.MER. -

17 juni 1968.

1° CASSATIE. BEVOEGDHEID.
STRAFZAKEN. J\IIrDDEL DAT AANVOERT DAT DE BEKLAAGDE IN EEN
GEESTESTOESTAND VERKEERT WAARDOOR HIJ" ONBEKWAAl'II IS EEN l\USDRIJ"F
TE BEGAAN. - HoF ONBEVOEGD Ol'II
KENNIS TE NEl'IIEN VAN HET l'IIIDDEL.
2° VOORZIENING IN CASSATIE. STRAFZAKEN. - VEROORDELEND ARREST. - BEVEL TOT ONl'IIIDDELLIJKE
AANHOUDING. - VoORZIENING TEGEN
HET BESCHIKKEND GEDEELTE VAN
VEROORDELING VERWORPEN.- VooRZIENING TEGEN HET BEVEL TOT ONl'IIIDDELLIJ"KE AANHOUDING ZONDER BESTAANSREDEN.

1° H et H of van cassatie is niet bevoegcl
om na te gaan of cle beklaagde al dcm
niet vedcee?'t in een van cle toestanclen,
besclM·even in artikel 1 van cle wet vctn
1 juli 1964 tM' ve1•vanging van cle wet
van 9 ap1'il 1930 op cle besche1·ming

van cle maatschappij tegen abnormalen
en gewoontemisclacligers (l).
2° TYannem· een ve?'OO?'cleelcle een voorziening instelt tegen een ve1'oonlelencl a1•?'est clat zijn onmiclclellijlce aanhottcling
beveelt en, ingevolge de ve?'Werping van
cle voorziening tegen het beschikkencl
gecleelte van veroo?·cleling, clit beschikkencl gecleelte in knwht van gewijscle
is gegaan, verliest cle te{fen het bevel tot
onmiclclellijke aanhoucling {fe1'ichte voorzienin{f haa?' bestaansreclen (2).
(DELEEUW.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 2 april 1968 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;

I. In zover de voorziening gericht is
tegen de veroordelende beslissing :
Over het eer.ste middel, hientit qfgeleicl
dat aan eiser niet is toegestaan zijn verdediging voor te dragen
en dat zijn n1.edebeklaagde persoonlijk
noch bij rechterlijke opdracht is gehoord :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat het proces-verbaal
van de terechtzitting van het hof van
beroep van 25 maart 1968 vaststelt dat
eiser in zijn verdedigh1.gsmiddelen is gehoord;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat in strafzaken, wanneer de wet geen bijzonder bewijsmiddel
voorschrijft, de rechter in alle gegevens
van de zaak vrij het bewijs van de misdrijven opspoort ; dat hij op soevereine
wijze oordeelt of aanvullende onderzoeksmaatregelen geboden of geraden zijn ;
dat uit de gedingstukken niet blijkt dat
eiser verzocht heeft zijn medebeklaagde
te verhoren ;
Dat geen enkel onderdeel van het nliddel kan worden aangenomen ;
Over het tweede middel, hie1·~tit afgeleicl dat de geestestoestand van de eiser
zodanig is dat deze geen misdrijf kan
plegen :
Overwegende dat het Hof niet bevoegd
(1) Verg. cass., 6 maart 1967 (A1·r. cass.,
1967, blz. 852).
(2) Oass., 5 februari 1968, snpra, blz. 745.
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is om na te gaan of eiser al dan niet verkeert in een van de toestanden, beschreven in artikel 1 van de wet van 1 juli
1964 ter vervanging van de wet van
9 april 1930 op de bescherming van de
maatschappij tegen abnormalen en gewoonte-misdadigers;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;

Niet ontvankelijk is de voorziening door
de bn1·gerlijke pm·tij ingesteld tegen een
doo1· de madkame1· gewezen beschikking
van bnitenvervolgingstelling, die de?·halve vatbaar is voo1· ve1·zet voo?' de lcamer
va.n inbeschttldigingstelling (1). (W etb.
van strafv., art. 128, 129, 135 en 407;
wet van 4 augustus 1832, art. 15.)

Over het derde middel, hie1·tdt ajgeleid
·dat de uitgesproken straf te streng is :

(KREPER, T. SEVAR.)

Overwegende dat de recl"lter op soevereine wijze, binnen de grenzen gesteld
bij de wet, de straf bepaalt in verhouding
tot de zwaarte van het misdrijf dat hij
bewezen verklaart ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen in acht genomen zijn en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;

ARREST.

II. In zover de voorziening gericht is
tegen het bevel tot onmiddellijke aanhouding :
Qver het middel, hierttit afgeleid dat
tegen eiser een bevel tot onmiddellijke
aanhouding is uitgevaardigd, zonder dat
hij zich door een raadsman in zijn verdediging heeft kunnen doen bijstaan :
Overwegende dat de veroordelende
beslissing kracht van gewijsde verkrijgt
ten gevolge van de verwerping van de
voorziening ertegen, zodat de voorziening tegen het bevel tot onmiddellijke
aanhouding geen belang meer oplevert ;

RET HOF ; - Gelet op de bestreden
beschikk:i:ng, op 12 januari 1968 gewezen
door de raadkam.er van de Rechtbank
van eerste aanleg te Luik;
Overwegende dat de voorziening door
de eiser in zijn hoedanigheid van burgerlijke partij is ingesteld en gericht tegen
het beslissend gedeelte van de beschikking luidens hetwelk er geen grand bestaat om tegen Suzanne Sevar de vervolging voorj; te zetten wegens ten laste
gelegde valsheid :in geschrift en gebruik
van valse stukken, oplichting en kwaadwillige telastleggingen ;
Overwegende dat tegen de beslissing
van de raadkamer lu:idens welke er geen
grond bestaat om de vervolging voort
te zetten, voor de kamer van i:nbeschuldigingstelling verzet kon worden gedaan
krachtens de artikelen 129 en 135 van
het Wetboek van strafvordering en dat
zij derhalve niet in laatste aanleg geweze:n
is;
Dat de voorz:iening dus niet ontvankelijk is;

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

Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt e:iser in de kosten.

17 jm"li 1968. 2e kamer. - Voo1·zitte1·, H. van Beirs, voorzitter. - Ve1'slaggever, H. Trousse. - Geli}klnidende
conclnsie, H. Charles, advocaat-generaal.

2e KAMER. -

17 juni 1968.

VOORZIENING IN CASSATIE.
BESLISSINGEN ·wAARTEGEN EEN CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD.
- STRAFZAKEN. - BESCHIKKING VAN
BUITENVERVOLGINGSTELLING GEWEZEN
DOOR DE RAADKAMER. - BESOHIKKING
IN EERSTE AANLEG GEWEZEN, - V OORZIENING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ.
- NIET-ONTVANKELIJKHEID.

17 j1.mi 1968. - 2e kamer. - Voo1·zitte1·, H. van Beirs, voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. de Waersegger. - Gelijklttidende conclttsie, H. Charles, advocaatgeneraal.

ze

KAMER. -

17 juni 1968.

10 WEGVERKEER. - BEWIJSKRACHT
VAN DE DOOR EEN BEVOEGD AMBTENAAR OF BEAMBTE OPGEMAAKTE PROOESSEN-VERBAAL. - GRENZEN.
(1) Cass., 30 mei 1960 (Bull. en PAsrc.,
1960, I, 1118),
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2° BEWI.JS.

BEWIJS DOOR GESOHRIFT.
WEGVERKEER. BEWIJSKRAOHT
VAN DE DOOR EEN BEVOEGD AMBTENAAR OF BEAMBTE OPGEMAAKTE PROOESSEN-VERB.AAL.- VERMELDING VAN
RET PROOES-VERBAAL WAARAAN GEEN
ENKELE WETSBEPALING EEN BIJZONDERE
BEWIJSKRAOHT TOEKENT.
.JUISTHEID EN DRAAGWIJDTE VAN DEZE
VERlVillLDING. SOEVEREINE BEOORDELING DOOR DE FEITENREOHTER.

I 0 De bewijskmcht, welke kmchtens a?·ti-

kel 4 van de wet van 1 attgttstus 1899
tot he1·ziening van de wetgeving en de
?'eglementen op de politie van het wegverkee?', gehecht worclt aan bepaalde
processen-ve1·baal tot vaststelling van de
ove1't1·edingen van de wet en de reglementen op de politie van het wegve1·kee1·,
heejt enlcel betrelclcing op de rnater·iele
vaststellingen betreffencle deze overtTedingen dooT de verbaliser·ende bearnbten (I).
2° .Daar de bewijslcmcht, welke k1•achtens
a1·tikel 4 van de wet van 1 augustus 1899
tot he1·ziening van de wetgeving en de
reglementen op de politie van het wegverkee?', gehecht wordt aan bepaalde
p1•ocessen-ver·baal tot vaststelling van de
ove1'tredingen van de wet en de Teglernenten op de politie van het wegve1·lcee1',
enlcel bet?·eklcing heejt ozJ de rnater·iele
vaststellingen betreffende cleze ove1·t1·edingen geclaan door de ver·balise1·ende
beambten, wo1·clt de ve1·melding van het
proces-ve1·baal waa1·aan geen ande1•e
wetsbepaling een bijzonde1·e bewijslcracht
toekent, wat haa?' juistheid en cl1·aagwijdte betrejt, v?'ij beoonleeld doo1· de
jeitemechter in de uitoejening van zijn
soeve1·eine macht (2).
(MEYVISOH, NATIONAAL VERBOND VAN
KRISTELIJKE MUTUALITEITEN EN JORIS,
T. VANDERGOTEN EN OONSORTEN.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op II oktober I967 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel als gerecht

(1)
1966,
1967,
(2)
(3)
(4)

Cass., 6 jcmi 1966 (Bull. en PAsiO.,
I, 1269) on 27 februari 1967 (A1'1'. cass.,
biz. 819).
Cass., 30 oktober 1967, supm, biz. 326.
PASIO., 1968, II, 65.
A1·r. cass., 1967, blz. 621.

waarnaar de zaak is verwezen uitspraak
doende over de burgerlijke belangen
alleen (3) ;
Gelet op het arrest van het Hof van
23 jannari I967 (4);
I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de burgerlijke
rechtsvorderingen :

Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 4 van de wet van
I augustus I899 op de politie over het
vervoer, 4 van de wet van I7 april 1878,
houdende de voorafgaande titel van het
Wetboek van strafvorder:ing, 44 en I54,
lid 2, van voornoemd wetboek, I3I9,
1330, 135I, 1354 van het Bm·gerlijk Wethoek en 97 van de Grondwet,
doonlat het. bestreden arrest, na te
hebben vastgesteld dat in het aanvankelijk proces-verbaal nr I3I4 van de rijkswacht te Mettet, opgemaakt op 18 augustus 1962, de dag van het bedoelde ongeval, de verbalisanten geschreven hebben :
de verbalisanten geschreven hebben :
" De substituut geeft aan de deslumdige
Collot opdracht om een situatieschets op
te maken en de vrachtwagen en de motorfrets te onderzoeken », niettemin beslist :
I 0 " dat het op zijn minst twijfelachtig
is of de heer Collot zijn m.ateriele vaststellingen heeft gedaan op vordering
van de procureur des Konings, handelende in de uitoefening van zijn gewone
taak van openbaar ministerie, waaruit
zou zijn gevolgd dat hij, zonder voorafgaande beediging, op geldige wijze kon
overgaan tot de opsporingen die hij heeft
verricht en dat hij derhalve, na als getuige de eed te hebben afgelegd, kon
worden ondervraagd over de vaststellingen die hij heeft gedaan », en het tot
staving van deze stelling enerzijds aanvoert " dat, blijkens de aanvankelijke
vermeldingen van het deslumdigenverslag zelf, de deslnmdigen reeds op I8 augustus 1962 opgevorderd werden door
de onderzoeksrechter, welke bewering
gelogenstraft wordt door het feit dat de
nietigverklaring van het verslag heeft
verantwoord », en anderzijds cc dat de
hypothese niet mag worden uitgesloten
dat de onderzoeksrechter, aan wie op
IS augustus 1962 telefonisch bericht was
gegeven van het ongeval, reeds op dat
ogenblik aan de deslnmdigen officieus
had te kennen gegeven dat hij voornemens was hun de opdracht te geven met
de vervulling waarvan de heer Collot
vanaf die dag was begonnen ,,, 2° " dat,
hoe dan ook, de vaststellingen waartoe
de beer Collot op 18 augustus 1962 is
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overgegaan, aangetekend zijn in het (bij
arrest van het Hof van beroep te Luik
van 13 mei 1965) nietig verklaarde deskundigenverslag en dat het ondenkbaar
is dat de deskundige de verldaringen die
hij als deslnmdige heeft afgelegd, zou
kunnen hernieuwen als getuige », en
dientengevolge beslist " dat het onmogelijk of niet geraden is de door de eisers
aangevraagde nieuwe onderzoeksmaatregelen te bevelen, en met name het
verhoor van de heer Collet als getuige,
te1·wijl, ee1·ste onclenleel, de processenverbaal, opgemaakt door een ambtenaar
of een agent van het gezag die de regering
aangesteld heeft om te waken op de uitvoering van de wet en de verordeningen
betreffende de politie over het wegverkeer, volledig bewijs opleveren zolang
het tegendeel niet bewezen is (artikel 4
van de wet van 1 augustus 1899, en 154,
lid 2, van het Wetboek van strafvordering) ; wegens zijn karakter van wettelijk
bewijs, het verslag van de verbalisanten,
dat vaststelt dat op de dag van de feiten
de heer Collot door de substituut-procureur des Konings aangewezen werd,
slechts door de schriftelijke of getuigenbewijzen kon worden bestreden, zonder
dat de Jeitenrechter kon steunen op
feitelijke vermoedens of zijn persoonlijke
beoordeling kon stellen in de plaats van
het nit voornoemd proces-verbaal volgend bewijs dat de substituut de heer
Collet heeft aangewezen om ter plaatse
de voertuigen te onderzoeken ;
tweede onde1·deel, na te hebben vastgesteld dat de nauwkeurigheid van de
aanvankelijke ver:meldingen van het
deslnmdigenverslag - volgens welke de
deslmndigen reeds op 18 augustus 1962
zouden zijn opgevorderd door de onderzoeksrechter - gelogenstraft was door
het arrest van het Hof van beroep te L uik
van 13 mei 1965 dat in kracht van gewijsde is gegaan, het bestreden arrest
tach de hypothese bewezen acht dat de
desktmdigen reeds op de dag van het
ongeval, van 18 augustus 1962, door de
onderzoeksrechter werden aangewezen,
en daartoe steunt op een gegeven dat
tot de persoonlijke wetenschap van de
feitenrechters belwort en niet valt onder
het beginsel van de behandeli:ng op tegenspraak, te weten dat de onderzoeksrechter
reeds op 18 augustus 1962 aan de deskcmdigen zijn voorneme:n had " kunnen "
te kennen geven, hoewel de bedoelde
feiten, en met narne het al dan niet aanwijzen van de deskundige Collet door
de substituut op 18 augustus 1962, de
dag van het ongeval, om een situatie-

schets op te maken en de voertuigen te
onderzoeken, niet konden worden vastgesteld dan op grand van de wettelijke
bewijzen die de partijen zouden aanbrengen voor de rechter, en niet op grand van
de persoonlijke wetenschap die de feitenrechter kon of had kmmen hebben van
de feiten der zaak ;
de1·de onde1·deel, het bestreden arrest
de onderzoeksmaatregel, door de tweede
verweerster aangevraagd in haar regelmatig ingediende conclusie, weigert op
grand dat de vaststellingen die de heer
Collet op 18 augustus 1962 heeft verricht,
opgetekend zijn in een nietig verklaard
deskundigenverslag en dat het ondenkbaar is dat hij de verklaringen die hij
als deskundige heeft afgelegd, zou kmmen
hernieuwen als getuige en het aldus aan
deze conclusie een met haar bewoordingen
onverenigbare uitlegging heeft gegeven;
de tweede eiseres niet vroeg dat de verklaringen die de deskundigen in een nietig
verklaard desk1.mdigenverslag hadden afgelegd, hernieuwd zouden worden door
dezelfde personen als getuige maar eerder
dat personen zouden worden gehoord
die in elk geval - en niettegenstaande
het feit dat de handelingen door dezelfde
personen later als getuigen verricht, door
een gebrek waren aangetast - oorspronkelijk waren aangesteld door de procureur des Konings, handelende buiten
het geval van ontdekkir1g op heterdaad,
011:1 een vooronderzoek te verrichten ;
de nietigheid van het aangevoerde deskundigenverslag zonder invloed is op
de geldigheid van het vooronderzoek dat
de heer Collet op 18 augustus 1962 heeft
verricht op vordering van de procureur
des Konings, die handelde buiten het
geval van ontdekking op heterdaad in
de uitoefening van zijn gewone taak van
openbaar minister en niet op geldige
wijze een deskundige kon opvorderen en
de voorafgaande beediging verrichten ;
vie1·de ondenleel, door te weigeren de
heer Collet te lwren als getuige van de
vaststellingen die hij op de dag van het
ongeval had verricht op vordering van
de procureur des Konings, op grand dat
hij de verklaringen die hij op 18 augustus
1962 als deskundige had afgelegd, niet
kon hernieuwen als getuige, het bestreden
arrest het gezag heeft geschonden dat
van rechtswege verbonden is aan het in
kracht van gewijsde gegaan arrest van
13 mei 1965 van het Hof van beroep te
Luik, welk arrest het deskundigenverslag
nietig verldaarde wegens niet-voorafgaande beediging van de deskundige en
noodzakelijk en met zekerheid vaststelde
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dat de genoemde desknndigen door de door de voonloemde rechters soeverein
onderzoeksrechter eerst op 23 augustus werden beoordeeld ;
1962 hadden kunnen worden aangesteld
Dat het tweede onderdeel van het
en dus niet vanaf 18 augustus 1962 als middel op een onjuiste uitlegging van
deskundigen handelden ;
het arrest berust en derhalve feitelijke
vijjcle onclenleel, het bovendien tegen- grondslag mist ;
strijdig is enerzijds vast te stellen dat
W at het derde onderdeel betreft :
de nauwkeurigheid van de aanvankelijke
vern::teldingen van het desknndigenverOverwegende dat het derde onderdeel
slag volgens welke de deskundigen reeds van het middel uitgaat van de onderstelop 18 augustus 1962 door de onderzoeks- ling dat de deslnmdige opgevorderd werd
rechter waren aangesteld, gelogenstraft door de procm>eur des Konings, handewas door het arrest van 13 mei 1965 van , lende buiten het geval van ontdekking
het Hof van beroep te Luik, en ander- op heterdaad, in de gewone uitQefening
zijds te zeggen dat de desklmdigen niet van zijn ambt van openbaar ministerie,
als getuige de vaststellingen konden her- wanneer hij de vaststellingen van 18 aunieuwen die zij op 18 augustus 1962 als gustus 1962 heeft verricht ;
desklmdige gedaan hadden, dit wil zeggen
Overwegende dat het arrest deze lezing
op een datmn waarop zij niet als des- uitdrukkelijk terzijde stelt en aanneemt
knndige waren opgevorderd, en deze dat de deslnmdigen officieus reeds op
tegenstrijdigheid irr de nwtivering gelijk18 augustus 1962 konden aangewezen
staat met niet-rnotivering :
zijn door de onderzoeksrechter ;
Dat het derde onderdeel berust op
W at het eerste onderdeel betreft :
feitelijke beweringen die tegengesproken
Overwegende dat de in het eerste worden door de vaststellingen van het
onderdeel van het middel bedoelde ver- arrest, en dus feitelijke grondslag mist ;
melding van het proces-verbaal van de
W at het vierde onderdeel betreft :
rijkswacht geen materiiile vaststelling is
betreffende een overtreding van de wet
Overwegende dat het arrest van het
en de verordeningen op de politie over Hof van beroep te Luik van 13 mei 1965
het vervoer, die krachtens artikel 4 van weliswaar beslist dat de desklmdigen
de wet van 1 augustus 1899 door de eerst op 23 augustus 1962 door de onderaangewezen mnbtenaren en agenten van zoeksrechter konden zijn benoemd, maar
het gezag moest worden verricht bij
daarom nog niet aanneemt dat zij voorprocessen-verbaal die volledig bewijs dien aangewezen werden door de procuopleveren zolang het tegendeel niet be- rem> des Konings, dat het integendeel
wezen is;
verklaart « dat immers is aangetoond dat
Dat geen enkele andere wettelijke de genoemde deskundigen met hun taak
bepaling aan deze vermelding een bij- begonnen zijn vanaf de dag van het onzondere bewijskracht verleent, zodat de geval, terwijl d,e onderzoeksrechter hen
feitenrechter in de uitoefening van zijn eerst op 23 augustus 196~ heeft klmnen
soevereine macht vrij de nauwkeurigheid opvorderen "• waaruit impliciet maar
en de draagwijdte ervan heeft lumnen zeker blijkt dat de rechters die deze
beoordelen met inachtnmiring van alle beslissing gewezen hebben van oordeel
gegevens waarover hij beschikte ;
zijn geweest dat de desklmdigen met
Dat dit onderdeel van het middel wet- hem taak begonnen waren alvorens er
telijke grondslag mist ;
wettelijk mee belast te zijn ;
Dat het bestreden arrest aldus niet in
W at het tweede onderdeel betreft
tegenspraak is gekomen met de vastOverwegende dat het arrest, om de stellingen van het voornoemde arrest van
13 mei 1965;
lezing te verwerpen van de eisers volgens
Dat het vierde onderdeel van het midwie de deskmrdigen door het openbaar
ministerie werden aangewezen, en om del feitelijke grondslag mist ;
aan te nemen dat zij officieus reeds op
W at het vijfde onderdeel betreft :
18 augustus 1962 door de onderzoeksrechter konden aangewezen zijn, niet
Overwegende dat, wanneer het arrest
steunt op de persoonlijke wetenschap die van 13 mei 1965 van het Hofvan beroep
de rechters haclden of konden hebben te Luik het deslnmdigenverslag zonder
van de feiten der zaak, maar op de aan enige beperking nietig verklaart, het
het debat tussen partijen onderworpen noodzakelijk overwogen heeft clat de
gegevens van het dossier, die in feite deskundigen geen vaststellingen hebben
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ktunlen verrichten krachtens een aanstelling door de procureur des Konings ;
Overwegende dat, door te stellen dat,
<< hoe dan ook, de vaststellingen waartoe
de heer Collot op 18 augustus 1962 is
overgegaan, opgetekend zijn in het nietigverklaarde deskundigenverslag en dat
het ondenkbaar is dat hij de verldaringen die hij als desktmdige heeft afgelegd, zou ktmnen hernieuwen als getuige,
ofschoon deze nietig verklaard zijn bij
arrest van 13 mei 1965 van het Hof van
beroep te Luik ,, het bestreden arrest,
verre van in tegenspraak te komen met
het voornoemde arrest van 13 mei 1965
en te vervallen in de tegenstrijdigheid,
vermeld in het middel, slechts de gevolgtrekking maakt uit de nietigverklaring
van het verslag door het genoemd arrest,
welke hierop berustte dat de deskundigen
m.et htm taak begonnen waren voordat
zij er wettelijk mee belast waren en de
wettelijke eed hadden afgelegd ;
Overwegende dat, indien het Hof van
beroep te Luik in zijn arrest van 13 mei
1965 van oordeel was geweest dat de
vaststellingen van .de deskundige Collot
op 18 augustus 1962 tot de taak behoorden waarmee de procureur des Konings
hem had belast, dit hof het verslag, wat
de vaststellingen van v66r de aanwijzing
door de onderzoeksrechter. betreft, niet
had kunnen nietig verklaren ;

ONGEVAL. BEVOEGDHEID VAN DE
POLITIEREOHTER.- VoOR\VAARDEN.

2°

3°

4°

Dat het vijfde onderdeel van het middel feitelijke grondslag mist ;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen het openbaar ministerie
Overwegende dat de eisers geen bijzonder middel aanvoeren ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eisers in de kosten.
17 jtmi 1968. - 2e kamer.- Voo?'zitte?', H. van Beirs, voorzitter. - Ve?'slaggeve?·, H. Trousse. - Gelijkhddencle
conclztsie, H. Charles, advocaat-generaal.
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BEVOEGDHEID EN AANLEG.
STRAFZAXEN. 0NOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN SLAGEN OF VERWONDINGEN TEN GEVOLGE VAN EEN VERKEERS-

ONDERZOEKSGERECHTEN.
STRAFZAXEN.- BESOHIKKING VAN DE
RAADKAJVIER,- GEEN HANDTEKENING
VAN DE REOHTER DIE DE BESOHIKKING
HEEFT GEWEZEN. NIETIGHEID.

5°

BEVOEGDHEID EN AANLEG. STRAFZAKEN, 0VERTREDING VAN
RET WEGVERKEERSREGLEl\'IENT.- BESTANDDEEL VAN EEN l\USDRIJF VAN
ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN VERWONDINGEN, NIETIGHEID VAN DE
BESOHIKKING VAN DE RAADKAJVIER, DIE
RET BESTAAN AANNEEJVIT VAN VERZAOHTENDE OMSTANDIGHEDEN.- 0NBEVOEGDHEID VAN DE POLITIEREOHTER.

CASSATIE. OMVANG. STRAFZAXEN. VoORZIENING VAN RET
OPENBAAR l\UNISTERIE TEGEN DE BESOHIKKING VAN DE RAADKAJVIER, DIE
DE BEKLAAGDE NAAR RET VONNISGEREOHT VERWIJST, EN TEGEN DE
DOOR DIT REOHTSOOLLEGE IN HOGER
BEROEP
GE\VEZEN
BESLISSING
VAN
ONBEVOEGDHEID. VOORZIENING INGEWILLIGD, IN ZOVER ZIJ TEGEN DE
BESOHIKKING IS GERIOHT, DE BESLISSING VAN ONBEVOEGDHEID UITGEZONDERD. VERNIETIGING VAN DE BESOHIKKING WELKE DIENTENGEVOLGE
DE VERNIETIGING l\'IEDEBRENGT VAN
ALLES WAT ERUIT VOORTGEVLOEID IS.

VERWIJZING NA CASSATIE. STRAFZAKEN, VERNIETIGING VAN
EEN BESOHIKKING VAN DE RAADKAl\iER
DIE DE BEKLAAGDE NAAR RET VONNISGEREOHT VERWIJST EN VAN ALLES
WAT ERUIT VOORTGEVLOEID I S . - VERWIJZING NAAR DEZELFDE RAADKAJVIER,
ANDERS SAMENGESTELD.

1o De politie?·echte?', bij wie cloo1· het open-

baa?' ministerie of cloo1· het onde?·zoeksge?·echt ?"eecls een overt?"ecling van de
wetten en ve1•onleningen op het wegve?'kee?' aanhangig is gemaalct, is bevoegd
om lcennis te nemen van een wanbed?·ijf
van onopzettelijlce slagen of ve?·wonclingen clat het gevolg is van een ve?'lcee?·songeval, 1Vctnnee1· clit wanbeclrijf
samenhangt of een onsplitsbaa?' geheel
vonnt met cle ee?"stbecloelcle ovM't?wling,
ongeacht of clit verband blijkt 1tit de
behancleling van cle zaalc voo1· cle ?"echtbanlc of zelfs 1tit cle stnlclcen van het
dossier, ?'eecls voo1·dat de overt1wling
van het wegverkee?'S?'eglement voor die
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1'echte1·s is gebmcht (1). (Wetb. van
strafvordering, art. 138, 6°bis.)
2° Nietig is de do01· de madkame1· in stmj-

zaken gewezen beschikking, die een beklaagde naar cle bevoegcle 1'echtbanlc verwijst en niet vo01·zien is van de handtekening van cle 1'echter·, die ze heejt ~•it
gesprolcen, doch enlcel van die van de
gritfie1', zonder dat tvorclt vastgesteld dat
de 1'echte1· in de onmogelijlcheicl ver·lcee1•t
om ze te onde1·telcenen (2). (Wet van
18 jtmi 1869, art. 165 en 166.)
3° De ]Jolitim·echte1' die vaststelt dat, indien
een in de dagvaanling als overt?·edin g
van de wetten en 1'eglementen op de politie van het wegve1·keer gekwctlificeerd
jeit bewezen was, dit jeit een bestcmddeel
zmt zijn van het rnisckijj van onopzettelijlc toeb1·engen van slagen of verwondingen waarmee het een onsplitsbaa1•
geheel zou vo1•men, lean hiervan geen
kennis nemen, wannee1· de kennisnen~ing
van clit misclrijj hem niet wettelijk wenl
opgeclntgen, omclat de beschiklcing van
de raacllcame1· clie de zaalc bij hem aanhang,ig heejt gemaalct nietig was (3).

4° H'annee1· ozJ de voo1·ziening van het
. openbam· ministe1·ie tegen de besclM:klcing
van cle 1'aacllcamer, die de beklaagde nam·
het vonnisgerecht venvijst, en tegen de
cloo1· clit vonnisgerecht in hoge1· beroep
getvezen beslissing van onbevoegdheicl,
enkel de beschilcking wonlt ve1·nietigcl,
brengt deze ve1·nietiging cle ve1·nietiging
mecle van alles wat eruit vo01·tgevloeid
is, cle beslissing van onbevoegclheicl 1J,itgezondenl (4).
5° H' annee1· het H of de ve1·nietiging met
verwijzing 'ttitspreelct van een beschilcking van cle 1'aacllcame1·, die de belclaagde
naa1· het vonnisge1·echt verwijst, en van
alles wat e1•uit voor·tgevloeicl is, geschieclt de verwijzing naa1· clezelfde raadkamer, die anclers samengestelcl is (5).
(PROCUREUR DES KONINGS BIJ DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE CHARLEROI, T, GILBERT, LANTIER EN DURBECQ.)
ARREST.

HET HOF ; -

beschikking, op 19 januari 1967 gegeven
door de raadkamer van de Rechtbank
van eerste aanleg te Charleroi, en op
bet bestreden vonnis, op 1 maart 1968
in boger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Charleroi ;

I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beschikking van de raadkamer
van de Rechtbank van eerste aanleg te
Charleroi :
Over bet middel afgeleid uit de scherrding van artikel 164 van de wet van
18 jtmi 1869 op de rechterlijke organisatie,
doonlat, zonder vaststelling dat het
voor de rechter onmogelijk waste tekenen
en bij gemis van diens handtekening,
de beslissing geen authentiek karakter
heeft en nietig is
It. In zover de voorziening gericht is
tegen het vonnis, op 1 maart 1968 in
boger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Charleroi :
Over het middel, ee1·ste onclenleel, afgeleid uit de schending van de artikelen 138,
6°, 145 van het Wetboek van strafvordering, 153 van de wet van 18 jtmi 1869,
1 van het koninklijk besluit nr 252 van
8 maart 1936 en 2 van de wet van 15 april
1958,
doonlctt de rechtbank verklaart dat
zij niet op geldige wijze kennis kan nemen zelfs van de overtredingen van bet
wegverkeersbesluit,
te1·wijl de vrederechter bevoegd is orn
kennis te nemen van de overtredingen
van de wetten en verordeningen op de
politie over het wegverkeer, die op geldige
wijze aanhangig zijn gemaakt bij dagvaarding van het openbaar ministerie;
tweecle oncle1'Cleel, afgeleid uit de schending van artikel 138, 6°bis, van bet Wethoek van strafvordering,
cloorclat de correctionele rechtbank verklaart dat de wanbeclrijven, omschreven
in de artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek, niet op geldige wijze bij haar
aanhangig gemaakt zijn,
tenvijl de politierechter bij wie over-

Gelet op de bestreden

(1) Cass., 7 november 1960
1961, I, 248); verg. cass., 20
sttpra, biz. 395,
(2) Verg. cass., 5 juli 1948
1948 (Bull. en PAsrc., 1948,

(Btdl. en PAsrc.,
november 1967,

en 22 november
I, 430 en 654);

29 december 1949 (ibid., 1950, I, 276) en
noot 1; 7 maart 1962 (ibid., 1962, I, 763),
(3) Cass., 27 november 1950 (Bttll, en PAsrc., 1951, I, 173) en noot 1.
(4) en (5) Verg. cass., 26 september 1966
(A1'1', cass., 1967, biz. 123).
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tredingen van de wetten en verordeningen
op de politie over het wegverkeer aanhangig gemaakt zijn en die bevoegd is
011:1 er kennis van te nmnen, het eveJleens
wordt voor het wanbedrijf van onopzettelijke slagen of verwondingen dat
het gevolg is van een verkeersongeval en
1net de eerstbedoelde overtredingen samenhangt of een onsplitsbaar geheel
vormt ; en de vaststelling van het bestaan
van dit verband voortvloeit uit de stuk.ken van het dossier of uit de behandeling
ter terechtzitting van de politierechtbank:
Over de twee middelen samen :
Overwegende dat, blijkens de niet
geluitiseerde vaststellingen van het bestreden vonnis en de processtukken, de
beschikking van 19 januari 1967 van
de raadkamer van de Rechtbank van
eerste aanleg te Charleroi, rechtdoende
op de vordering van de procureur des
Konings en 1net toepassing van het bepaalde in artikel 4 van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende mnstandigheden, Josette Gilbert en Jean Lantier, eerste en tweede verweerders, naar
de politierechtbank verwezen heeft wegens te hunnen laste gelegde onopzettelijke slagen of verwondingen, begaan te
Thirimont op 14 november 1966; dat de
minuut van die beschildcing aileen door
de griffier ondertekend is, zonder dat
wordt vastgesteld dat de voorzitter in
de onmogelijkheid verkeerde om te tekenen; dat de ambtenaar van het openbaar Ininisterie desniettegenstaande die
verweerders door een zelfde vordering
voor de Politierechtbank te Beamnont
heeft doen dagvaarden om te worden berecht wegens te hmmen laste gelegde
onopzettelijke slagen of verwondingen,
alsmede wegens overtredingen van het
wegverkeersbesluit, die begaan zijn op
dezelfde plaats en datm:n ; dat hij Jean
Dm'becq, derde verweerder, heeft opgeroepen 01n zich, 1net de verweerster,
burgerrechtelijk aansprakelijk te horen
verklaren voor de veroordeling in de kosten en tot de geldboeten ;
Overwegende dat, krachtens artikel138, 6°bis, van het \'Vetboek van strafvordering, de politierechter bij wie door
het openbaar ministerie of door het onderzoeksgerecht reeds een overtreding van
de wetten en verordeningen op het wegverkeer aanhangig is gen1.aakt, bevoegd
is mn kennis te nemen van een misdrijf
van onopzettelijke slagen of verwondingen die het gcvolg zijn van een verkeersongeval, wanneer dit misdrijf samenhangt

of een onsplitsbaar geheel vormt met de
eerstbedoelde ovcrtreding, ongeacht of
dit verband blijkt uit de behandeling
van de zaak voor de rechtbank of zelfs
uit de stukken van het dossier reeds voordat de overtreding van het wegverkeersbesluit voor die rechters is gebracht ;
Overwegende echter dat de minuut
van de bovenbedoelde beschilddng van
de raadkamer van de rechtbank van
eerste aanleg niet door de voorzitter
ondertekend is ; dat zij niet vaststelt
dat deze in de onmogelijkheid verkeerde
om de beschikking tc ondertekenen; dat
aldus laatstbedoelde geen authentiek
karakter heeft ; dat zij derhalve nietig
is en de feiten die het aan de verweerders
Josette Gilbert en Jean Lantier ten laste
gelegde misdrijf van slagen of verwondingen opleveren, niet wettelijk ter kennisneming verwezen zijn naar de politierechtbank die het vonnis heeft uitgesproken dat ingevolge de ertegen ingestelde hogere beroepen onderworpen
werd aan de correctionele rechtbank die
het bestreden vonnis heeft gewezen ; dat
het openbaar ministerie derhalve de
laatstgenoemden niet wettelijk heeft
kunnen dagvaarden wegens overtredingen van de wetten en verordeningen op
de politie over het wegverkeer, die, door
hen begaan op dezelfde plaats en dag
en onder dezelfde omstandigheden, een
bestanddeel schijnen te vormen van de
misdrijven van onopzettelijke slagen of
verwondingen waannee deze ten aanzien
van elk lnmner een onsplitsbaar geheel
vormen, en die dan ook niet wettelijk
aanhangig konden worden gemaakt bij
de correctionele rechtbank, uitspraak
doende in hoger beroep ;
Dat hieruit volgt dat de cmTectionele
rechtbank wettelijk heeft beslist dat, nu
geen enkel samenhangend of onsplitsbaar feit bij haar aanhangig was gemaakt, zij niet op geldige wijze kennis
kon nemen van de vervolgingen die tegen
de verweerders waren ingesteld ;
Da.t het middel, aangevoerd tot staving
van de voorziening tegen de beschikking
van 19 januari 1967 van de raadkamer
van de Rechtbank van eerste aanleg te
Charleroi, gegrond is en dat het middel,
aangevoerd tot staving van de voorziening tegen het vonnis van 1 n1.aart
1968 van de Correctionele Rechtbank te
Charleroi uitspraak doende in hoger beroep, naar recht faalt;
Om die redenen, vernietigt de beschikking van 19 januari 1967 van de raadkamer van de Rechtbank van eerste
aanleg te Charleroi en dientengevolge
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al wat daaruit is gevolgd; beveelt dat
van het thans gewezen arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van de
vernietigde beslissingen ; verwerpt de
voorziening voor het overige ; laat de
kosten ten laste van de Staat; verwijst
de zaak naar de anders samengestelde
raadkamer van de Rechtbank van eerste
aanleg te Charleroi.

cle ee1·ste lcwalificering clo01· een wettelijlce lcwalificering te veTvangen, onclm·
vooTbehottcl van cle eeTbiecliging van cle
rechten van cle venlediging (2).

(SIJ\WNIS, T. PIRET.)
ARREST.

17 j"Lmi I968. - 2e kamer. Voorzitte1', H. van Beirs, voorzitter. - Ve1'slaggeve1', Baron Richard. Gelijkl~ti
dende conchtsie, H. Charles, advocaatgeneraal.

2e KAMER. I0

17 juni 1968,

NACHTGERUCHT OF NACHTRUMOER. - TELEFOONOPROEP TIJDENS DE NACHTUREN. - GEEN JYIISBRUIK. GEEN OVERTREDING VAN
ARTIKEL 56I, I 0 , VAN HET STRAFWETBOEK.

2° RECHTBANKEN. STRAFZAKEN.
- KWALIFICERING VAN HET J\USDRIJF.
PLICHT VAN DE RECHTER NA TE
GAAN OF DE FElTEN ALDAN NIET BEHOORLIJK WERDEN GEKWALIFICEERD.
PLICHT OM DESGEVALLEND EEN
EERSTE KWALIFICERING DOOR EEN WETTELIJKE KWALIFICERING TE VERVANGEN.
I 0 Daa1· cle telejoonoproep tijdens de nacht-

U1'en een wettig lcarakte1· kan ve1·tonen,
lean enkel een misbruik van zoclanige
telejoonoproepen het miscl1·ijj opleveren
van nachtger~tcht of nacht1·~tmoer, waarclo01' de 1'ttst van de inwonm•s kan worden gestoonl (I).
2° De cor'/'ectionele of politim·echtbank,
waa1·bij cle zaak wettelijk ctanhangig is
gemaakt, heejt tot plicht na te gaan of
de jeiten ctl clcm niet behoo?'lijk wenlen
gekwalificeenl en, volgens cle ~titslag
van het clo01· haa1· geclcme oncle1'Zoek, het
werkelijk kamlcte1· vcm cle telastlegging
vctst te stellen. Desgevallencl, client zij
(1) Verg. cass., 20 juni 1959 (BttZl. en PAsro., 1959, I, 1110); 3 oktober 1960 (ibid.,
1961, I, 127); 28 oktober 1963 (ibicl., 1964,
I, 223) en 3 januari 1966 (ibid., 1966, I, 575).
(2) Oass., 4 januari 1965 (BttZl. en PAsro.,
1965, I, 432) en 14 november 1966 (ibicZ.,
1967, I, 346).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op I6 november I967 in hager
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Lu:ik:;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 561, inzonderheid 56I, 1°, van het Strafwetboek,
1382 van het Burgerlijk Wetboek, 3 en 4
van de wet van 17 april I878, houdende
de voorafgaande titel van het W etboek
van strafvordering, en 97 van de Grandwet,

doo1·dat het bestreden vonnis, bij bevestiging van het beroepen vonnis, de
rechtbank onbevoegd heeft verklaard om
uitspraak te doen op eisers burgerlijke
rechtsvordering, na de verweerster ontslagen te hebben van de vervolging tegen
haar ingesteld wegens nachtgerucht of
nachtrumoer waardoor de rust van de
inwoners kan worden verstrooid, en eiser
in de kosten jegens de openbare part:ij
zowel als jegens de rechtstreeks gedaagde
heeft veroordeeld, op de grand, door de
rechter in hager beroep ter zake dienend
verklaard en voortvloeiende uit de beslissing van de eerste rechter, dat indien
de telefoonoproepen die verweerster niet
betwist aan eiser te hebben gericht op
de dagen en uren vermeld in de beslissing,
pogingen waren, zoals zij beweert, om
eiser te bereiken op de 1u•en waarop verweerster, tegen wie hij een rechtsvordering tot echtscheiding heeft ingesteld
waarmee zij niet akkoord gaat, onderstelde dat hij thuis was, ze de uitoefening
van een recht zouden zijn en niet onder
de strafwet zouden vaJlen; dat, hoewel
men uit de respectieve toestand van de
partijen zou kunnen op1naken dat de
feiten van de zaak eerder aan vervolgingszucht zijn toe te sch1·ijven, de rechtbank
onmogelijk kan zeggen wie de vervolger
is en wie de vervolgde ; dat alleen het
misbruik van telefoonoproepen een strafbaar rmnoer kan opleveren en dat het
niet uitgemaakt is dat zulks bier het
geval is ; en op de eigen grand dat eisers
conclusie aan de rechtbank niet het voldoende bewijs heeft gebracht dat de

-

1271-

bestanddelen van de ten laste gelegde
misdrijven aanwezig zijn in het onderhavige geval en in de feiten van de zaak,

tenvijl door deze rechtspraak de feitenrechters hun beslissing waarbij zij verweerster vrijspraken van het misdrijf
omschreven in. artikel 561, 1°, van het
Strafwetboek, en zich onbevoegd verklaarden om kennis te nemen van de
burgerlijke rechtsvordering, door eiser
tegen haar ingesteld wegens de schade
die dat misdrijf hern had berokkend,
gegrond hebben op de beweegredenen die
genoem.de verweerster hadden aangezet
tot de ten laste gelegde telefoonoproepen ;
de dader van het misdrijf dat onder artikel 561, 1°, van het Strafwetboek valt,
evenwel strafbaar is zodra hij zich schuldig heeft gemaakt aan nachtgerucht of
nachtrumoer waardoor de rust van de
inwoners kan worden verstoord; in het
onderhavige geval het bestreden arrest
geen acht geslagen heeft op eisers recht
op nachtrust en derhalve zijn beschikking
niet wettelijk verantwoordt (schending
van alle wetsbepalingen vermeld in het
middel);
en te1·w·ijl, met de stelling van de feitenrechters dat het niet bewezen is dat er
in het onderhavige geval misbruik van
telefoonoproepen is geweest, niet kan
worden uitgemaakt of dit, naar hun opvatting, zo is omdat de ten laste gelegde
en door verweerster erkende oproepen
niet frequent genoeg, niet laat genoeg
of niet luidruchtig genoeg waren, dan
wel, integendeel, wegens de bedoeling
die verweerster bij die oproepen had
gehad; zodat in die omstandigheden het
Hof onmogelijk zijn toezicht kan uitoefenen op de wettelijkheid van het bestreden vonnis (schending inzonderheid
van artikel 97 van de Grondwet) :
Overwegende dat de rechter wettelijk
heeft lnmnen beslissen dat een telefoonoproep tijdens de nachturen, op een
ogenblik gekozen met het oog op de
bijzondere mogelijkheid de opgeroepene
te bereiken en met hem werkelijk in verbinding te komen om geldige redenen,
niet noodzakelijk, als feitelijkheid, het
misdrijf oplevert van nachtgerucht of
nachtrmnoer waardoor de rust van de
inwoners kan worden gestoord ;
Dat, op grond van die verwijzing naar
het wettig karakter dat een nachtelijke
telefoonoproep kan hebben, de rechter
heeft kunnen besluiten dat aileen misbruik van belefoonoproepen zodanig misdrijf kan opleveren tijdens de nachturen;
Dat de rechter in hager beroep, met

overneming van de gronden van de eerste
rechter, door een feitelijke beoordeling
vaststelt dat zodanig misbruik niet voldoende aangetoond is in het onderhavige
geval;
Dat geen enkel onderdeel van het middel kan worden aangenomen ;
Over het tweede en het derde middel
samen, het tweecle, afgeleid uit de schending van de artikelen 561, 7o, en 563,
3°, van het Strafwetboek, 1319, 1320,
1322, 1351 en 1382 van het Bmgerlijk
W etboek, 3 en 4 van de wet van 17 april
1878, houdende de voorafgaande titel
van het W etboek van strafvordering,
en 97 van de Grondwet,
cloo1'clat het bestreden vonnis, om het
beroepen vonnis te bevestigen en eiser
te veroordelen iii de kosten, beslist dat
de argumenten, door eiser bij conclusie
in hager beroep ontwikkeld, reeds uiteengezet werden voor de eerste rechter, dat
in hager beroep de gronden van de eerste
rechter pertinent gebleven zijn, en ten
slotte dat eisers conclusie geen voldoende
bewijs hebben gebracht dat de bestanddelen van de ten laste gelegde misdrijven
aanwezig zijn in het onderhavige geval
en in de feiten van de zaak,

tm·wijl eiser bij zijl} regelmatige conclusie in hager beroep voor de eerste maal
gesteld had dat het feit van de telastlegging aanhangig gemaakt was bij de
rechtbank zonder dat deze gebonden was
door de kwalificatie van overtreding van
artikel 561, 1°, van het Strafwetboek die
er in de dagvaarding aan gegeven was,
zodat de rechtbank het werkelijke karakter van de telastlegging mocht en moest
opsporen en er de passende wettelijke
benaming aan geven volgens de cutslag
van de debatten ter terechtzitting; onlangs beslist werd dat het feit iemand
herhaaldelijk telefonisch op te roepen,
en daarop onmiddellijk de hoorn op de
haak te hangen zonder te antwoorden,
strafbaar was op grond van artikel 563,
3°, van het Strafwetboek; deze kwalificatie bestreden werd door de heer
Trousse, die van gevoelen was dat zodanige feiten moesten worden gestraft overeenkomstig artikel 561, 7°, van het
Strafwetboek (belediging-overtreding, in
het onderhavige geval belediging door
feiten), want «men kan zich moeilijk
voorstellen dat iemand die zo handelt,
niet de bedoeling heeft te beledigen "•
en dientengevolge de rechter in hager
beroep uitdrukkelijk verzocht had verweerster te veroordelen tot de straffen,
bepaald in enigerlei tekst die dezelfde
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feiten beteugelt, ook al was die tekst niet
vermeld in de dagvaarding ; door die
nieuwe middelen te beschouwen als " argumenten die reeds uiteengezet werden
voor de eerste recbter, zoals blijkt uit de
redenen vmi diens beslissing ,, het bestreden vonnis de bewijskracht beeft miskend van eisers conclusie in boger beroep
(schending van de artikelen 1319, 1320
en 1322 van bet Burgerlijk Wetboek),
alsmede van de beslissing van 25 1nei
1967 van de Politierechtbank te Luik die
geen kennis had te nemen van deze :tniddelen en ze niet mnbtshalve had aangevoerd (schending van dezelfde -vvetsbepalingen) en bet bestreden vonnis het aan
deze beslissing verbonden gezag van gewijsde heeft geschonden (schending van
de artikelen 1351 van het Burgerlijk Wetbock en 3 en 4 van de wet van 17 april
1878);
tenvijl, door op de voormelde gronden
bet beroepen vonnis te bevestigen in al
zijn straf- en burgerrechtelijke beschikkingen die vreemd waren aan de nieuwe
kwalificaties door eiser in hager beroep
voorgesteld, de r.echter geen antwoord gegeven heeft op de middelen, hierboven
overgenomen uit de conclusie die deze
partij regelmatig had ingediend (schending van de andere, in bet middel vermelde wetsbepalingen, inzonderheid van
artikel 97 van de Grondwet); deze granden in elk geval in het onzekere laten of
de rechter in hager beroep heeft geoordeeld dat hij niet de bevoegdheid bezat
om de feiten anders te kwalificeren dan
in de dagvaarding, dan wei, ofschoon in
het bezit van die bevoegdheid, heeft
geoordeeld dat de feiten niet onder de
artikelen 563, 3°, en 561, 7°, van het
Strafwetboek konden vallen, en waarom.
(schending van m'tikel 97 van de Grandwet);
het denle, afgeleid uit de schending van
artikel 97 van de Grondwet,
doonlat bet bestreden vonnis, om bij
bevestiging van de beslissing van de
eerste rechter verweerster te ontslaan
van vervolging op eisers rechtstreekse
dagvaarding, zich onbevoegd te verklaren
om uitspraak te doen op de burgerlijke
rechtsvordering en eiser te veroordelen
in aile kosten, beslist dat « de eonclusie
van de eiser in hager beroep aan de
rechtbank geen voldoende bewijs heeft
gebracht dat de bestanddelen van de
ten laste gelegde misdrijven aanwezig
zijn in het onderhavige geval en in de
feiten van de zaak ,,
tenvijl die vage en onnauwkeurige
reden geen enkele aanwijzing, zelfs im-

pliciet, geeft over de << bestanddelen "
waarvan de rechter bet bewijs niet voldoende geleverd acht te zijn, of over de
reden waarom dit bewijs, gelet op de
mnstandige verantwoording in eisers
conclusie, onvoldoende is geoordeeld, of
over de aard van de misdrijven - aangegeven in de dagvaarding (artikel 561,
1°, van het Strafwetboek) en/of bovendien omscbreven in eisers conclusie in
boger beroep (artikelen 563, 3°, en 561,
7°, van hetzelfde wetboek) - waarop
die niet voldoende bewezen bestanddelen
betrekking zouden hebben, en door aldus
aan de dagvaardende partij niet de bij
voormeld artikel 97 bedoelde waarborg
te geven van een aandachtig en volledig
onderzoek van haar eis, het bestreden
vonnis die wetsbepaling heeft geschonden:
Overwegende dat, wegens de verplichting van de rechter om in correctioneleen politiezaken het rechtskarakter vast
te stellen van de bij hem aanhangig
gemaakte feiten, de rechter in boger
beroep uit het onderzoek van de omstandigheden der zaak die blijken uit de
gronden van de beslissing van de eerste
recbter heeft kunnen afleiden « dat de
argumenten bij conclusie in boger beroep
ontwikkeld reeds uiteengezet werden
voor de eerste rechter " ;
Dat aldus de rechter aan eisers conclusie in hoger beroep of aan de beslissing
van de politierechtbank van 25 mei 1967
geen betekenis heeft gehecht die onverenigbaar is n::tet de bewoordingen ervan,
en evenmin het gezag van gewijsde van
deze beslissing heeft geschonden ;
Overwegende dat de rechter, die niet
het door eiser bij conclusie ingeroepen
beginsel betwist, met name de plicht
voor de rechter de te zijner kennisneming
behorende feiten te beoordelen met inachtneming van aile wettelijke bepalingen die ze strafbaar stollen, niet gehouden
was uitdrukkelijk te zeggen dat hij deze
plicht nakwam, zoals blijkt uit de vaststelling « dat eisers eonclusies aan de
rechtbank geen voldoende bewijs hebben
gebracht dat de bestanddelen van de
ten laste gelegde misdrijven aanwezig
zijn in het onderbavige geval en in de
feiten van de zaak " ;
Overwegende dat de verwijzing naar
de redenen van de eerste rechter het
onderzoek insluit van aile feitelijke gegevens die eiser bij conclusie in hoger beroep heeft ingeroepen en wat daaruit
door de rechter afgeleid wordt aan eisers
overwegingen tegenstelt ;
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Dat uit de redenen van de eerste rechter met name blijken de afwezigheid van
een voldoende bewijs dat de voor de overtreding van mondelinge beledigingen
vereiste bedoeling bij verweerster aanwezig was, en de vaststelling dat tegen
eiser niet de bij artikel 563, 3°, van het
Strafwetboek strafbaar gestelde feitelijkheden en lichte gewelddaden werden
gepleegd;
Dat beide onderdelen van het tweede
middel en het derde middel feitelijke
grondslag missen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.

17 juni 1968. - 2e kamer. - Voo1'zitter, H. van Beirs, voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. de Waersegger. - Gelijleluidende conclusie, H. Charles, advocaatgeneraal. - Pleite1·, H. Simont.

2e

KAMER.

-

18 juni 1968.

TWEE ARRESTEN.

1°

INKOMSTENBELASTINGEN.
RAMING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG. RECHT VOOR DE ADMINISTRATIE OJYI DOOR ALLE RECHTSl\1IDDELEN
HET GEVEINSD KARAKTER TE BEWIJZEN
VAN DE AKTEN DIE TEGEN HAAR WORDEN INGEROEPEN,

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING. VRIJSTELLING.
PREMIES VAN LE\'ENSVERZEKERING.
CONTRACTEN VAN LEVENSVERZEKERING MET TEGEN\'ERZEKERING VAN
DE PREJYIIES.- CONTRACTEN DIE VOOR
DE VERZEKER,AAR GEEN lUSIOO OPLEVEREN EN VOOR DE BEWEERDE RECHTHEBBENDEN GEEN ANDER DAN EEN
FISCAAL VOORDEEL BIEDEN. SCIIIJNCONTRACTEN DIE IN WERKELIJKHEID
EENVOUDIGE KA.PIT£1ALDEPOSITO'S VER·
lVIOMMEN. SoEVEREINE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECIITER.
GEEN VRIJSTELLING.

3°

INKOMSTENBELASTINGEN.
MoBILIENBELASTING.
ZICHTBARE
HUUROVEREENKOMST. BESLISSING
DAT HET CONTRACT IN WERKELIJKHEID
EEN VERENIGING IN DEELNEi\1ING VER·
BERGT. BESJ"ISSING GEGROND OP
EEN GEHEEL VAN DOOR HET HOF VAN
BEROEP SOEVEREIN, IN FEITE, BEOORDEELDE VERMOEDENS. SOi\ilYIEN AAN
EEN NIET-WERKEND VENNOOT TOEGE·

KEND ONDER DE VORM VAN HUREN. AAN DE MOBILIENBELASTING ONDERWORPEN WINS TEN.

4°

VENNOOTSCHAPPEN.- ELElVIENTEN VAN HET CONTRACT VAN VENNOOTSCHAP.- BIJ DE WET BEPAALDE REGELING VAN DE DEELNEMING VAN DE
VENNOTEN IN DE VERLIEZEN, BIJ GEBREK AAN BIJZONDER BEDING.

1° De administratie lean, ten einde de belasting vast te stellen, het geveinsd learalcter
van een overeenleomst bewijzen doo1· alle
1'echtsmiddelen, met inbegrip van ve1'moedens (1). (Eerste en tweede zaak.)

2° Van het door hem soeverein beo01·deelde
jeit, dat volgens de do01' de belastingschuldige bij een verzelee1·ingsmaatschappij oncle1·teleende cont1·acten om een enleele
ve1'1'ichting uit te voe1·en, in geval van
leven, de waanle van cle ve1·zelcm·de lcapitalen lichtjes hoge1· is dan het bedmg
van de gestorte p1·emies, en, in geval
van overlijden v66r de ove1·eengelcomen
termijn, de p1·emies zonde1· inte1·est wo1'den tentgbetaald aan de wedttwe of acm
de lcinde1·en van de belastingschttldige,
zodanig dat de cont1·acten voo1· de verzelce1'aar geen 1'isico opleveren en voor de
beweenle 1'echthebbenden geen antler dan
een fiscaal voonleel bieden, lean de
jeiten1·echter wettelijlc afleiden clat de
administmt·ie bewezen heejt dat deze
contmcten fictiej zijn en in we1·lcelijleheid
eenvoudige leapitaalde1Josito's VM'mommen en clat bijgevolg de gesto1·te p1·emies
de bij cwtilcel 30bis, 3°, van de gecoonlineenle wetten bet1·e fjende de inlcomstenbelastingen gestelde v1·ijstelling niet
lcttnnen genieten. (Eerste zaak.)
3° H et hof van be1·oep lean wettelijlc ttit
een geheel vctn vermoedens, die het soeve1win in jeite beoo1·cleelt, af/eiden clcd de
lcrachtens een zichtbm·e 7mtwove1'eenlcomst betaalcle bedragen, zeljs al zijn
zij niet hoge1' cla.n een 1w1·male huti1'1J1'ijs,
in werleelijlcheid aan de mobiliiinbelasting onderwoTpen winsten zijn omclctt zij
toegelcend wenlen aan een niet-we1·leend
vennoot vwn een ve1·eniging in cleelneming waarin hij het genot van de bewee·rclelijlc ve1'httttnle gronden heejt ingebnwht (2). (Twoede zaak.)
(1) Cass., 20 september 1966 (A1'1', cass.,
1967, blz. 80),
(2) Raaclpl. cass., 5 september 1961 (B~tll.
en PAsiO., 1962, I, 29) en de noton 2 tot 5,
getekencl W. G., en 12 februari 1905 (ibicl.,
1905, I, 467).
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4° Inclien, om het bestaan van een vennootschapscontract t~tssen pm·tijen te bewijzen, cle 1'echter moet nagaan of cleze pm·tijen 1:ets in gemeenschap hebben gebracht, met het oogmerk om de winst clie
claaruit lean ontstaan oncle1' ellcaa1• te VC1'clelen, client hij cle modctliteiten van de
cleelneming in cle ve1·liezen niet vast te
stellen, moclaliteiten die bij gebreke van
bijzoncler becling in het contract, bij cle
wet zijn bepaalcl (1). (Hmg. ViTetb.,
art. I832 en I853.) (Tweede zaak.)

Ee1·ste zaak.
(LEROY, T. BELGISOHE STAAT,
l\'IINISTER VAN FINANOIEN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest op 9 april 1965 gewezen door het
Hof van beroep te Luik, rechtdoende
als rechtscollege na verwijzing;
Gelet op het cassatiearrest op I9 rnei
I964 door het Hof gewezen (2);
Over het middel afgeleid nit de schending van de artikelen 25, § I, 30bis, inzonderheid 3o (zoals het voortvloeide nit
artikel I5 van de wet van 8 maart I95l,
voordat het bij artikel 3 van de wet van
13 juli 1959 was gewijzigd), 42, § I (gewijzigd bij artikel 2I, 1°, van de wet
van 8 maart I95I), 63, 65, 66, 67 van de
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij het besluit van
de Regent van 15 januari 1948, 1, I5,
26, 41 van de wet van 11 juni 1874 op
de verzekeringen, 1, 20 van de wet van
25 juni I930 betreffende de controle op
de levensverzekeri:ngsondernemingen, 41
van het koninklijk besluit van 17 jlmi
1931, 1104, lid 2, I319, 1320, 1322, I964
van het Bmgerlijk W etboek en 97 van
de Grondwet,
·
cloorclat het arrest, krachtens het vermelde artikel 30bis van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, weigert van de bedrijfsbelasting en van de
aanvullende personele belasting over de
belastingjaren I957 en I958 de premies
vrij te stellen die eiser in 1956 en I957
gestort heeft in uitvoering van de verzekeringspolissen door hem ondertekend
met vervaldag respectievelijk op I2 juli
(1) Raadpl. cass., 9 november 1954 (B~tll.
en PAsro., 1955, I, 218); 13 maart 1959 (ibid.,
1959, I, 712) en 11 januari 1966 (ibid., 1966,

I, 611).
(2) B.,ll, en PAsro., 1964, I, 989.

1961, 1962, 1963 en I964, hoewel het
vaststelt dat krachtens deze polissen
eiser, indien hij op de genoemde vervaldagen in leven is, recht heeft op uitbetaling van opeenvolgende bedragen die een
totaal van 1.080.931 frank -rritmaken
en de gestorte premies in dat geval
1.015.580 frank bedragen en dat, indien
eiser v66r 12 juli 196I overleden is, zijn
weduwe of, bij gebreke van deze, zijn
kinderen het bedrag van de gestorte
premies ontvangen, en indien eiser na
die datmn overlijdt, zijn weduwe, of bij
gebreke van deze, zijn kinderen degressieve kapitalen ontvangen die rekening
houden met de bedr·agen die reeds .werden
uitbetaald aan de overleden echtgenoot
met het gevolg dat de aldus berekende
bedragen een totaal uitnmken van
1.049.220 frank voor het geval de verzekerde tijdens het laatste verzekeringsjaar overlijdt,
ee1·ste oncle1'Cleel, op grond dat de vier
contracten « geen verzekeringen zijn in
de zin bedoeld door de wetgever van 1951
en niet beantwoorden aan het doel dat
deze had gesteld ,,
tenvijl de wetgever de verzekering in
geval van leven en de verzekering in geval
van overlijden op het oog had en de
vereniging van twee verzekeringen in een
zelfde polis bepaald is bij artikel 26 van
de wet van 11 jmli 1874, waarvan voornoemd artikel 30bis, 3°, niet is afgeweken,
en dit artikel aan de levensverzekering
ook geen andere zin heeft gegeven dan
die welke bepaald is bij de artikelen 1
en 41 van de wet van 11 juni 1874 op
het verzekeringscontract en van de wet
van 25 juni 1930 op de levensverzekering;
tweecle oncle1'Cleel, het arrest, hoewel het
de splitsing van elke polis in twee contracten in acht neemt, de globale premie
van 1.015.580 frank vergelijkt met de
uiteindelijke winst van de verzekerin g
in geval van leven, te weten 1.080.931 fr.,
om daaruit te besluiten dat de verzekerde
maar een winst heeft kmlnen boeken die
lager ligt dan die van een normale belegging en dat de verzekeraar geen enkel
risico heeft gedragen gelet op zijn beleggingsmogelijkheden,
tenvijl, daar het uitsluitend gaat over
het contract in geval van leven, de globale premie client verminderd te worden
met ongeveer 10 t. h.; zodat de winst
van het contract, verre van beperkt te
zijn tot het verschil tussen de twee voormelde bedragen, moet vermeerderd worden met een bedrag dat ongeveer overeenkomt met 10 t. h. van de globale
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pren1.ie, juister bepaald vijf maal
19.936 frank of 99.680 frank,
en het arrest, na erop gewezen te
hebben dat de kapitalen, waarvan het
totaal bedrag de som beloopt van
1.080.931 frank, betaalbaar zijn met
340.000 frank op 12 juli 1961, 320.000 fr.
op 12 juli 1962, 319.522 frank op 12 juli
1963 en 101.409 frank op 12 juli 1964,
geen rekening heeft gehouden met de
belegging van die bedragel't tussen die
data en die van de laatste vervaldag van
de verrichting, en daarentegen, om te
beslissen dat de verzekerde een verlies
leed, vvel rekening houdt met de normale
beleggingswinst die de bedragen, door
de verzekerde aan de betaling van de
premies besteed, hadden kunnen opbrengen;
denle onderdeel, het arrest, hoewel het
de splitsing van elke polis in twee onderscheiden contracten in acht neemt, stelt
dat in geval van overlijden de weduwe
en, bij gebreke van deze, haar kinderen
geen enkele winst zuilen gemaakt hebben
en aileen het bedrag van de vijf premies,
dat is 1.015.580 frank, z11llen ontvangen
hebben en bijgevolg het verlies zuilen
hebben van de rente, die het geld door
hun rechtsvoorganger belegd·had kunnen
opbrengen,
te1·wijl de premie betreffende het contract in geval vmi overlijden ongeveer
10 t. h. bedraagt van de globale premie,
precies 19.936 frank of voor de vijf jaren
99.680 frank, en bijgevolg de globaal gestorte premies belangrijk hoger zijn dan
de premies betreffende de verzekering in
geval van overlijden en het arrest daarenboven, wat dit betreft, niet antwoordt
op de conclusie van eiser die deed gelden
dat artikel 15 van de wet van ll jcmi
1874 de verzekerde machtigt mn de verzekeringspren1.ie te doen verzekeren en
dat deze bepaling, die voorkomt in het
algemeen gedeelte van de wet, geldt voor
de levensverzekering; waaruit volgt dat
de premies niet kunnen beschouwd worden als << eenvoudige kapitaaldeposito's »;
vie1·de oncle1'Cleel, het arrest releveert
dat de verzekeraar, die in de beide door
het arrest beschouwde gevailen het voordeel trekt van de bel egging van de globale premie, geen verlies kan lijden noch
op de verzekerde kapitalen in geval van
leven noch op de verzekerde kapitalen
in geval van overlijden,
te1·wijl, door twee tegengestelde risico's
aan te gaan, de verzekeraar de kans verliest van niets te moeten betalen en met
zekerheid gehonden is te moeten betalen

binn~:1. de door de overeenkomst bepaalde
termiJnen, geheel of gedeeltelijk de in
geval van leven bepaalde kapitalen, waarvan de bedra.gen hoger zijn dan dat van
de betaalde globale premies, of geheel
of gedeeltelijk de in geval van overlijden
bepaalde kapitalen, waarvan de bedragen
hoger kunnen zijn dan dat van de betaalde globale premies; en indien het
overlijden na korte tijd overkomt, de globale premie belast is met de nog ongedelgde kosten van verkrijging en met
de algemene kosten, welke technische
overweging het arrest ten onrechte heeft
verworpen enerzijds door aldus te beslissen in strijd met de artikelen 20 van de
wet van 25 juni 1930 en 41 van het
koninklijk besluit van 17 juni 1931
welke ze vel'lnelden onder de vorn1. van
belasting en van opslorping van de afkoopwaarde, anderzijds door een beroep
te doen, 0111. een redenering te staven
die concludeert tot het bestaan in elk
geval van een winst voor de verzekeraar
op technische overwegingen, te weten d~
bel~gging van wiskcmdige reserves ; en
art1kel 1964 van het Burgerlijk vVetboek,
dat onder 1neer naar de verzekerinp· verwijst, niet vereist dat de kansen' van
winst of verlies bij beide partijen voorhanden zijn ;

vijjde ondenleel, het arrest releveert
dat << aileen de werkelijkheid onder ogen
1noet genomen worden zonder acht te
slaan op de kwalificaties die door de partijen aan hun overeenkomst worden gegeven met het oog op het tot stand brengen van een schijnverzekering en met de
bedoeling de belasting te ontduiken, dat
de winst van het contract << minimn is »
en dat << verzoeker nit de verrichting
geen voordeel kan verhopen en geen
kans op winst heeft »,
te1·wijl, als men zelfs aileen 1naar de
globale premie in acht neemt, de winst
hoger is dan die welke door het hof van
beroep wordt aangenon1.en, te weten het
verschil tussen het totaal der globale
premies en het totaal van de verzekerde
kapitalen, vermits rekening moet gehouden worden met de beleggingsmogelijkheden die voortvloeien nit de afbetalingen
van die kapitalen, daar het arrest, om
de winst van de verrichting te bekritiseren, de beleggingsmogelijkheden van de
premies door de verzekerde in aanmerking neemt,
en tenvijl de kwalificatie van verzekeringscontract zoals zij volgt uit de
artikelen 1, 15, 41 van de wet van ll juni
1874 en 1 van de wet van 25 juni 1930
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overeenstemt met de werkelijkheid en
met artikel 30bis, 3°, ct en b, van de gecoordineerde wetten en, zelfs in de onderstelling dat de belastingvrijstelling van
de prmnies door eiser in overweging werd
genomen, het voordeel hetwelk er nit
voortvloeit bijgevolg wettelijk was toegestaan :
Overwegende dat de administratie
wordt toegelaten door aile rechtsmiddelen, vernwedens inbegrepen, het gefingeerd karakter te bewijzen van de akten
die tegen haar ·worden ingeroepen inzake
directe belastingen en dab de rechter
soeverein oordeelb over de bewijskracht
van de feitelijke vermoedens die n1.et dit
doel door de administratie worden ingeroepen;
Overwegende dat bij zijn onderzoek
van de litigieuze contracten het arrest
crop wijst dat, in geval van leven, de
waarde van de verzekerde kapitalen
nauwelijks hoger is dan het bedrag van
de door eiser gestorte premies en dat, in
geval van overlijden voordat de overeengekomen tijd verstreken is, de premies
zonder interest worden terugbetaald aan
zijn weduwe of aan zijn kinderen ; dat het
hieruit besluit dat die contraeten geen
risico inhouden voor de verzekeraar en
voor de zogenaamde beneficianten geen
ander dan fiscaal voordeel bieden ;
Overwegende dat, op grond van deze
soevereine vaststellingen, het arrest wettelijk heeft kunnen beslissen dat de
administratie het bewijs had geleverd
dat bedoelde contracten, die door eiser
werden ingeroepen om de bij artikel 30bis,
3°, van de gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen bepaalde
vrijstelling te genieten, fictief waren en
dat zij in werkelijkheid eenvoudige kapitaaldeposito's vermomden;
Overwegende dat eiser het arrest verwijt, enerzijds, de litigieuze contracten
aileen als gemengde verzekeringen n1.et
een globale premie te beschouwen terwijl
zij in geval van leven aan de verzekerde
en in geval van overlijden aan de rechthebbenden kapitalen verzekeren die hoger
zijn dan het bedrag van de premies
betreffende elk risico afzonderlijk in acht
genomen, en anderzijds, bij de beoordeling van de contractuele voordelen van
eiser, de mogelijkheid niet in overweging
te nemen om de verzekerde en door de
verzekeraar uitbetaalde kapitalen tussen
de eerste en de laatste termijn te beleggen;
Overwegende dat de eerste van deze
grieven afstuit op de vaststellingen
van het arrest waaruit blijkt dat de

contracterende partijen een enkele verrichting hebben willen doen onder de
dekmantel van fictieve gemengde verzekeringscontracten, en dat de tweede
steunt op een onjuiste interpretatie van
het arrest, vermits dit zich ertoe beperkt
dienaangaande vast te stellen dat eiser,
die de normale interesten op het bedrag
van de premies moest derven, in de litigieuze contracten als zodanig geen enkel
voordeel vond ;
Overwegende dat het arrest, door ten
deze vast te stellen dat het risico, zowel
in geval van de verzekering van een
uitgesteld kapitaal als van de tegenverzekering van de premies, totaal afwezig
is, aldus aam1.eemt dat de premieverzekering toegelaten· is en impliciet antwoordt op eisers conclusie die dienaangaancle artikel 15 van de wet van 11 juni
1874 inriep;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
18 juni 1968. - 2c kamer. - Vom·zitteJ', H. Louveaux, raadsheer waarnen"J.end voorzitter.
Ve1'slaggeve1·,
H. Trousse. Gelijkluiclencle conclusie,
H. Delange, advocaat-generaal. - PleiteJ·s, HH. Wets (van de balie bij het Hof
van beroep te Brussel) en Van Leynseele.

Tweecle zaak.
(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « SABLIERES
DE ROOOURT ll, T. BELGISOHE STAAT,
MINISTER VAN FINANOIEN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op de bestreden
arresten, op 23 december 1965 en 30 juni
1966 door het Hof van beroep te Luik
gewezen;

I. In zover de voorziening gericht is
tegen het arrest van 23 december 1965 :
Overwegende dat geen middel wordt
aangevoerd tegen dit arrest waarbij een
heropening van de debatten wordt bevolen;
Dat de voorziening, bij toepassing van
artikel 289 van het vVetboek van de
inkomstenbelastingen, niet ontvankelijk
is;
Il. In zover de voorziening gericht is
tegen het arrest van 30 juni 1966 :

-
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Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van
de Grondwet, 1134, 1165, 1315, 1319,
1320, 1321, 1322, 1832, 1847, 1851, 1853
en 1855 van het Burgerlijk Wetboek,
1, 175 en 176 van de wetten op de handelsvennootschappen, gecoi:irdineerd bij
het koninklijk besluit van 30 november
1935, 14, 20, 55 en 56 van de gecoi:irdineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen,
dooTdat, om te verklaren dat de retributies welke de eisende vennootschap
heeft geboekt als aan een dame Gritten
verschuldigde retributies die in de huurovereenkmnst van 2 juli 1952 werden
bedongen, niet het huurgeld uitmaken
van de gronden waarop deze overeenkomst betrekking heeft maar het aandeel
in de winsten van de exploitatie ervan
door eiseres hetwelk aan die darne zou
zijn toegekend in haar hoedanigheid van
stille vennoot van een vereniging in deelneming welke tussen eiseres, genomnde
dame Gritten en haar kinderen werd
opgericht, het bestreden arrest hierop
steunt dat in feite de familie Gritten
(dame Gritten en haar kinderen) op de
eisende vennootschap een zodanig buitengewoon gezag uitoefent dat ze de exploitatie blijft leiden « van de gronden die
het voorwerp zijn van de overeenkomst
van 2 juli 1952 » en «in deze exploitatie
een machtig aandeel behoudt »,
teTwijl het arrest uit geen enkele van
deze omstandigheden de bestanddelen
heeft kunnen afleiden van de overeenkomst van vereniging in deelneming
welke het in de plaats .wil stellen van
het huurcontract van 2 juli 1952, te
weten : 1° dat de eisende vennootschap
zich ertoe verbonden heeft de gronden
te exploiteren waarop deze overeenkomst
slaat, dit wil zeggen dat ze haar activiteit
heeft ingebracht; 2° dat de eisende vennootschap zich verbonden heeft om aan
de familie Gritten, als tegenprestatie van
het genot van deze gronden, een hoger
bedrag te betalen dan het in de genoemde
overeenkomst bedongen bedrag, waarvan
het a,rrest erkent dat het de normale
huur van de gronden niet te boven gaat,
dit wil zeggen dat ze is overeengekomen
de winsten ervan te verdelen ; 3° dat de
familie Gritten heeft aanvaard deel te
nemen in de eventuele verliezen van deze
exploitatie :
Overwegende dat, om als inkomsten
van een stille vennoot van een vereniging
in deelneming de retributies belastbaar
te verklaren welke door de eisende ven-

nootschap werden geboekt als aan dame
Gritten betaalde huren en aldus in de
plaats van de schijnbare huurovereenkmnst van 2 juli 1952 een overeenkomst
te stellen van vereniging in deelneming
tussen genoemde dame Gritten en haar
kinderen, enerzijds, en de eisende vennootschap, anderzijds, hot bestreden
arrest zich er niet toe beperkt te wijzen
op de in het middel aangewezen omstandigheden, maar ook verwijst " naar een
reeks van in de beslissing van de directeur vermelde gegevens "' en er bovendien zelf op wijst, bij niet door de
voorziening bestreden redenen, dat dame
Gritten bij eiseres een zeer belangrijke
creditrekening-courant bezat en dat,
zo zij er de volledige en onmiddellijke
terugbetaling wou van eisen, de toekomst
van eiseres erg in het gedrang zou worden
gebracht gelet op de geringheid van haar
maatschappelijk vermogen ; dat dame
Gritten belangrijke investeringen in de
eisende vennootschap heeft toegestaan,
door de inbreng van zwaar exploitatielnaterieel, door het aangaan van leningen
voor de aankoop van nieuw 1naterieel,
en zich aldus onderscheidt van de verhuurder die eenvoudig zandgronden aan
een exploitant verhuurt; en ook dat,
zo dame Gritten in de werking van de
eisende vennootschap weliswaar persoonlijk geen enkele activiteit uitoefent,
er client opgemerkt te worden dat haar
zoon de exploitatiewerken surveilleert
en leidt en daarvoor ereloon ontvangt,
terwijl haar dochter belast is met kantoorwerk en af en toe met het vervoer
van werklieden ; dat de beheerders geen
vaste im werkelijke ftmcties uitoefenen
en dat de afgevaardigde beheerder, in
feite, geen andere activiteiten heeft dan
het voeren van de boekhouding en het
vervullen van fiscale formaliteiten;
Dat het arrest er nog op wijst dat
eiseres na haar oprichting de exploitatie
-van de " Sablieres de Rocourt » heeft
voortgezet en '' haar statutai:re activiteit
niet zou kcmnen uitoefenen zonder de
deelneming van de consorten Gritten "
die een overwegende plaats in deze
exploitatie hebben ingenomen, terwijl
dame Gritten de eigendom van haar
gronden heeft willen behouden en aileen
het genot ervan heeft willen inbrengen
om te delen in de winsten ;
Overwegende dat nit het geheel van
deze gegevens en hoewel de door eiseres
aan dame Gritten gestorte bedragen de
normale prijs van verhuring van zandgronden niet zijn te boven gegaan, het
hof van beroep wettelijk het bestaan he eft

kunuen afieiden van een verenrgmg in
deelnmning tussen de consorten Gritten
en eiseres « die haar activiteit inbracht
en aileen de zorg had aile verrichtingen
te doen welke het voorwerp waren van
deze vereniging en de winsten en verliezen tussen de deelgenoten te verdelen";
Dat het middel niet kan worden aangenmnen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van
de grondwet, 1315, 1319, 1320, 1321 en
1322 van het Bmgerlijk Wetboek,
cloonlat, om de conclusie van de eisende
vemlootschap van de hand te wijzen
volgens welke de bedoelde retributies
slechts zouden kunnen geacht worden
betaald te zijn in uitvoering van het
door de administratie aangevoerde contract van vereniging in deelneming wanneer werd aangetoond dat dmne Gritten
was overeengekmnen onl de eventuele
verliezen van de exploitatie van de granden met de eisende vennootschap te delen, het arrest hierop steunt dat « deze
kwestie tussen partijen is kmu1en geregeld worden bij geheime akkoorden ,,
te1'wijl het arrest niet vaststelt dat ten
deze zodanige akkoorden werkelijk hadden bestaan :
Overwegende dat het arrest tegen het
in het Trtiddel overgenomen venveer opwerpt dat « aangezien de deelneming in
de winsten behoort tot de aard zelf van
het contract van vennootschap, het niet
nodig was dat ze speciaal werd vastgesteld " ; dat inuners het hof van beroep
het bestaan had erkend van een vereniging in deelneming tussen eiseres en dame
Gritten en haar kinderen zoals blijkt uit
het antwoord op het eerste middel, zodat
het bovendien de modaliteiten van de
deelneming in de verliezen niet meer
rnoest vaststeilen, verrnits dit bestanddeel door de wet is bepaald bij ontstentenis van een heeling dienaangaande in
het contract ;
Dat de bekritiseerde reden derhalve
overtoilig blijkt en trouwens als dusdanig
worclt voorgesteld ;
Dat het midclel niet ontvankelijk is
wegens het ontbreken van bel~ng ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
18 juni 1968. 2° kamer. Voo1'zitte1·, H. Louveaux, raadsheer waarnernencl voorzitter.
Ve1•slaggeve1·,
H. Trousse. Gelijklniclencle conclusie,
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H. Delange, advocaat-generaal. - Pleite1'8, HH. Gothot (van de balie bij het
Hof van beroep te Luik) en Fally.

Op clezelfde clag werden twee gelijkaardige arresten gewezen tussen dezelfde
partijen, op voorzieningen tegen arresten
van hetzelfde hof van beroep en van
dezelfde datum.

2°

KAMER. -

18 juni 1968.

1°

CASSATIEMIDDELEN (ONTVANKELIJKHEID). STRA:FZAKEN. EEN ENKELE STRA:F WEGENS VERSCHEIDENE il'IISDRIJVEN. MIDDEL DAT
ENKEL
BEPAALDE
MISDRIJVEN
BETREFT.- DOOR EEN ANDER MISDRIJF
WETTELIJK C+ERECHTVAARDIC+DE STR.AF.
NIET ONTVANKELIJK lVIIDDEL.

2°

CASSATIE. 0MVANG. STRAFZAKEN. BURC+ERLIJKE RECHTSVORDERINGEN. RECHTSVORDERING DOOR
EEN BEKLAAC+DE INC+ESTELD TEC+EN
EEN MEDEBEKLAAC+DE EN DE VOOR
HEM BURC+ERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ EN RECHTSVORDERING
DOOR DEZE PARTIJ INGES'.l'ELD TEGEN
DE BEKLAAGDE. EINDBESLISSINC+
OP DE EERSTE RECHTSVORDERING EN
GEEN EINDBESLISSINC+ OP DE T\NEEDE.
0P DEZELFDE ONWETTIGE REDEN
GEGRONDE BESLISSINGEN. VOORZIENING INGEWILLIGD TEGEN DE BESLISSING OP DE EERSTE RECHTSVORDERING. CASSATIE DIE ZICH UITSTREKT
TOT DE BESLISSING OP DE T>VEEDE
RECHTSVORDERING.

3°

CASSATIE. OMVANG. STRAFZAKEN. BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGEN. BESLISSING DIE DE
GANSE AANSPRAKELIJKHEID VOOR EEN
ONGEVAL TEN LASTE VAN EEN BEKLAAGDE LEGT, MET UITSLUITING VAN
EEN MEDEBEKLAAGDE. BESLISSINC+
VERNIETIGD OMDAT DE AAN DE MEDEBEKLAAGDE VERWETEN FOUT ONRECHTMATIG NIET BEWEZEN WERD
VERKLAARD. VERNIETIGING VAN DE
BEPALINGEN DIE DE BEKLAAGDE ZIJN
RECHTSVORDERING TEGEN DE l\illDEBEKLAAGDE ONTZEGGEN EN HElVI ERTOE
VEROORDELEN DEZE LAATSTE TE VERGOEDEN. VERNIETIGING DIE ZICH
NIET UITSTREKT TOT DE BESLISSING
DAT DE BEKLAAGDE EEN FOUT HEEFT
BEGAAN.
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1 o l'Vannee1· een enkele stmj wegens ver-

scheidene misd1·ijven werd ~•itgespmken,
is niet ontvanlcelijk de eis tot cassatie
van de op de st1·ajvo1·dering gewezen
beslissing die gegrond is op een middel
dat enkel · bepaalde misd1·ijven betrejt,
wanneer de ttitgesproken st1·aj do01· een
ande1• misd1·ijj wettelijlc ge1·echtvaa1·digd
blijjt (1). (Wetb. van strafv., art. 411
en 414.)
2° Wanneer de beslissing op de bu1·gerlijlce
1'echtsvo1·dm·ing door een belclaagde ingesteld tegen een medebelclaagde en de
voo?' hem b~wge?'?'echtelijlc aanspmlcel~jlce
partij en de beslissing op de doo1' deze
1Ja1·tij tegen de belclaagde ingestelde
burgerlijlce 1·echtsvorde1·ing op dezeljde
onwettige Teden gegrond zijn en een
ontvanlcelijlce voo?·ziening ingesteld is
tegen de eindbeslissing op de eerste
1'echtsvo?·de1•ing en aangenomen ~vordt,
st1·elct de ve1·nietiging zich uit tot de niet
definitieve beslissing op de tweede ?'echts·
vorde?'ing (2).

3° H'anneer een vonnis de ganse aansprakelijlcheid voO?' een ongeval ten· laste van
een belclaagde legt, met uitshiiting van
een medebelclaagde, st1·elct de ve1•nietiging
van de beschilclcingen, die de belclaagde
zijn ?'echtsvO?·de?'ing tegen de medebelclaagde ontzeggen en hem ertoe ve1'001'delen deze laatste te vergoeden, ~•itge
sprolcen omdat de aan de medebelclaagde
ten laste gelegde jmtt onrechtmatig niet
bewezen tve?'d verlclaanl, zich niet uit
tot de beschilclcing die beslist clat de
belclaagde een fout heejt begaan (3).
(RERBIET, T. LEPETIT EN ANQUETIL.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 9 december 1967 gewezen door
de Correctionele Rechtbank te Namen,
rechtdoende in hoger beroep ;

I. In zover de voorzien:ing gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering
die tegen de eiser is ingesteld :
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet,
(1) Cass., 26 februari 1968, sttpm, blz. 851.
(2) Raadpl. cass., 18 oktober 1965 (Bttll.
en PASIC., 1966, I, 221); 19 februari 1968,
sup?'a, blz. 802; ve1:g. cass., 7 november 1966
(A1'1·. cass., 1967, blz. 323).

cloorclat het bestreden vonnis geen
antwoord geeft op eisers conclusie waarbij deze de rechtbank verzocht feitelijk
vast te stellen dat eiser rekening had
gehouden met het hem volgende voertuig
en artikel 25-2-a van het wegverkeersbesluit niet had overtreden,
en cloordat het vonnis de door de eerste
rechter uitgesproken veroordeling bevestigt zonder over te gaan tot de vaststelling van een feitelijke omstandigheid die
een overtreding van artikel 25-2-a van
het wegverkeersbesluit oplevert :
Overwegende dat eiser vervolgd werd
wegens overtredingen van artikel 25-2,
a, b en d, van het wegverkeersbesluit E'n
dat de eerste rechter hem deswege tot
een enkele straf heeft veroordeeld rrtet
toepassing van artikel 65 van het Strafwetboek;
Overwegende dat die straf, bevestigd
door de rechter in hoger beroep, verantwoord is door elk van de drie misdrijven
die ten laste van eiser zijn gelegd, zodat
het middel, in zover het tegen het bestreden vonnis als grief aanvoert dat het niet
heeft vastgesteld dat het eerste misdrijf
bewezen was, niet ontvankelijk is wegens
het ontbreken van belang ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van .artikel 97 van de
Grondwet,

doonlat het bestreden vonnis enerzijds
beslist dat de eerste rechter de feiten en
de aansprakelijkheid gezond heeft beoordeeld en anderzijds zegt dat, blijkens
het dossier en de debatten ter terechtzitting, eiser zich niet gedragen heeft
naar de bepalingen van artikel 25-2 van
het wegverkeersbesluit,
terwijl het tegenstrijdig is enerzijds
te beslissen dat de eerste rechter de feiten
en de aansprakelijkheid juist heeft beoordeeld en anderzijds te zeggen dat
eiser artikel 25-2 van het wegverkeersbesluit heeft overtreden, wat laat onderstellen dat de redengeving van de eerste
rechter onvoldoende was en er derhalve
geen acht 1nocht worden op geslagen :
Overwegende dat de in het middel
vermelde redenen niet tegenstrijdig zijn;
dat, zelfs wanneer de rechter in hoger
beroep de redenen van de eerste rechter
(3) Cass., 14 februari 1966 (Bull. en PAsiC.,
1966, I, 766) en 18 september 1967, sttpra,
blz. 85; verg. in burgerlijke zaken cass.,
28 september 1967, stip?·a, blz. 136.
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overneemt, hij die kan aanvullen met
zijn eigen redenen ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en
dat de beslissing overeenkomstig de wet
is;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering die eiser heeft ingesteld :
Over het middel afgeleid uit de schending van artikel 97 van de Grondwet,
cloonlat het bestreden vonnis niet antwoordt op de omstandige conclusie
waarbij eiser stelde dat verweerster met
overdreven snelheid had gereden, wat
de enige oorzaak was van het ongeval,
waarvan de gevolgen derhalve uitsluitend door de verweerders moeten worden
gedragen :
Overwegende dat de rechter zich ertoe
beperkt te verklaren dat het aan eiser
ten laste gelegde misdrijf bewezen is en
dns niet geantwoord heeft op het verweermiddel dat voor hem regelmatig
werd aangevoerd ;
Dat het middel gegrond is ;
III. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering die de tweede verweerder
tegen de eiser heeft ingesteld :
Overwegende dat het bestreden vonnis
het vonnis bekrachtigt waarbij eiser veroordeeld wordt om aan de burgerlijke
partij Jacques .Anquetil bij voorraad een
frank te betalen, de kosten van de rechtsvordering aanhoudt en de zaak voor
on bepaalde tijd uitstelt wat de overige
burgerlijke belangen betreft ;
Overwegende dat die beslissing, die
slechts over sonunige bestandclelen van
de schade uitspraak doet, geen eindbeslissing is in de zin van artikel 416 van
het Wetback van strafvordering en niet
beslist over een bevoegdheidsgeschil ;
Dat de voorziening dienaangaande niet
ontvankelijk is;
Overvvegende echter dat de beschikkingen van het vmmis die betrekking
hebben op de bm·gerlijke rechtsvordering van eiser en op die van verweerder
gegrond zijn op dezelfde onwettelijkheid,
met name het gernis van verantwoording
dat verweerster zich niet schuldig heeft
gmnaakt aan cen fout waardoor zij aansprakclijk wordt;
Overwegende dat de vernietiging van

de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering van eiser derhalve in de mate
als aangegeven in het beschikkend gedeelte van het thans gewezen arrest, de
vernietiging meebrengt van de beslissing
op de burgerlijke rechtsvordering van
verweerder, ofschoon deze geen eindbeslissing is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, in zover het uitspraak doet
op de burgerlijke rechtsvordering van
eiser en op die van verweerder, behalve
in zover het beslist dat eiser zich schuldig
heeft gemaakt aan een fout waardoor
hij aansprakelijk wordt voor het ongeval ;
verwerpt de voorzieni:ng voor het overige ; beveelt dat van het thans gewezen
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing ; veroordeelt de verweerders
in de helft van de kosten, terwijl de andere helft ten laste blijft van de eiser ;
verwijst de aldus beperkte zaak naar de
Correctionele Rechtbank te Dinant, zitting houdende in hager beroep.
18 jlmi 1968. - 2e kamer. - Vom·zitte1' en Ve1'slaggeve1·, H. Louveaux,
raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijkluiclencle conclusie, H. Krings, advocaat-generaal.
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18 juni 1968.

STRAF. WEGVERKEER. ARTIKEL 2-l, LID 3, VAN DE WET VAo."
1 AUGUSTUS 1899, GEWIJZIGD BI:f
ARTIKEL 3 VAN DE \VET VAN 15 APRIL
1958. - SiliENLOOP VAN TWEE VERZWARENDE OJHSTANDIGHEDEN, BIJ HERHALING EN BI;r NACHT. STRAF OP
HET VIER.DUBBEL GEBR.ACHT. ONWETTELIJKHEID.

Daa1· licl 3 van cwtikel 2-1 van cle wet van
1 a1tgust1ts 1899, gewijzigcl bij ct1·tilcel 3
vcm cle wet van 15 ap1·il 1958, geen enkel
wettelijlc gevolg bet1·efjencle cle omvang
van cle stratfen die het bepaalt, veTbinclt
actn het gelijktijclig bestaan van cle twee
ve1·zwa1'encle mnstctncligheclen clie erin
vennelcl zijn, is onwettelijlc cle beslissing
clie, wegens cle samenloop van cleze
ve1·zwa1·encle omstcmcligheclen, O]J het
vienl1tbbel b1·engt cle stnif welke cle
1·echte1· •wenst toe te passen, ajgezien ?Jan
cle omstcmcligheclen clat het misclrijj bij
lw1'haling en bij nacht is gepleegcl.

1281 (PROCUREUR DES KONIKGS TE DINANT,
T. BELLEFLAJ\'IME.)
ARREST.
RET HOF ; ~ Gelet op het bestreden
vonnis, op 15 januari 1968 gewezen door
de Correctionele Rechtbank te Dinant,
rechtdoende in hoger beroep ;
Over het middel afgeleid uit de schending van artikel 2-1 van de wet van
1 augnstus 1899, zoals het gewijzigd is
bij artikel 3 van de wet van 15 april
1958,
doonlat de correctionele rechtbank de
straffen, uitgesproken wegens overtreding
van het wegverkeersbesluit, tweemaal
verdubbeld heeft, op grond dat die misdrijven enerzijds in staat van herhaling
en anderzijds bij nacht zijn gepleegd :
Overwegende dat de verweerder vervolgd werd : a) om zijn voertuig links
te hebben gestationeerd in de richting
waarin hij reed (telastlegging A), b) hetzelfde voertuig te hebben geplaatst,
zonder dat het verlicht was naar het
voorschrift van artikel 42 van het wegverkeersbesluit (telastlegging B), onder
de verzwarende omstandigheid van herhaling en met inachtneming van het feit
dat de misdrijven bij nacht waren gepleegd;
Overwegende dat het bestreden vonnis, onder bevestiging van de beroepen
beslissing over de telastlegging A en bij
een nieuwe beschikking uitspraak doende
over de telastlegging B, verweerder wegens die, zoals zij venneld zijn, bewezen
verklaarde telastleggingen veroordeelt
tot tvvee geldboeten van 10 frank, die
het tweemaal op het dubbele brengt
wegens de twee omstandigheden dat de
misdrijven bij herhaling en bij nacht zijn
gepleegd, en aldus de geldboeten verhoogt tot 40 frank, plus 190 opdecien:wn,
terwijl een vervangende gevangenisstra.f
van acht dagen opgelegd wordt ;
Overwegende dat artikel 2-1 van de
wet van 1 augustus 1899, zoals het gewijzigd is bij artikel 3 van de wet van
15 april 1958, in lid 3 bepaalt dat de in
lid 1 gestelde straffen verdubbeld worden : 1° bij herhaling binnen het jaar,
te rekenen van de dag waarop een vorig
in kracht van gewijsde gegaan vonnis
van veroordeling word uitgesproken ;
2° zo het misdrijf bij nacht word gepleegd;
Dat de wet aldus, in de gevallen die
zij aangeeft, de toepassing voorschrijft
0ASSA'riE,

1908. -

41

van de straffen, gevangenis en geldboete
of een van die straffen alleen, waarvan
zij de omvang, minimum en maximmn,
brengt op het dubbele van die bepaald
in lid 1 van voornoemd artikel 2-l ;
Dat lid 3 van dit artikel geen enkel
wettelijk gevolg, betreffende de omvang
van de straffen die het bepaalt, verbindt
aan het gelijktijdig bestaan van de twee
hierboven omschreven omstandigheden;
Overwegende dat de rechter derhalve
niet, zonder schending van de bepaling
die hij toepast, heeft kunnen beslissen
dat de straf die hij, afgezien van de omstandigheden dat de misdrijven bij herhaling en bij nacht zijn gepleegd, wil
toepassen, op het vierdubbele gebracht
wordt wegens het samenvallen van die
twee verzwarende omstandigheden ;
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 ; laat de
kosten ten laste van de Staat; verwijst
de zaak naar de Correctionele Rechtbank
te Namen, zitting houdende in hoger
beroep.
18 juni 1968. ~ 2e kamer. ~ Voo1'zitte1' en Ve1·slaggeve1·, H. Louveaux,
raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijkluidencle conclusie, H. Krings, advocaat-generaal.

l e KAMER. -

20 juni 1968.

1° FAILLISSEMENT.
0PDRAORT.

~CURATOR.

2° WISSELAGENT. ~ ZEKERREID AANGEWEND TOT \VAARBOR.G VAN ZIJN
BEROEPSVERBINTENISSEN,
DOOR
EEN DERDE GESTELDE ZEKERREID. ~
ZEKERHEID DIE EIGENDOM VAN DEZE
DERDE BLIJFT.
3° BORGTOCHT. -- ZEKERHEID VAN
DE WISSELAGENT AANGEWEND TOT
WAARBORG VAN ZIJN BEROEPSVERBINTENISSEN. ~ DOOR EEN DERDE GESTELDE ZEKERHEID. ~ ZEKERHEID DIE
EIGENDOM VAN DEZE DERDE BLIJFT.
4° FAILLISSEMENT. ~ WISSELAGENT.
- ZEKERREID AANGEWEND TOT ·wAARBORG VAN ZIJN BEROEPSVERBINTENISSEN. ~ DOOR EEN DERDE GESTELDE
ZEKERHEID, ~ VoORWERP.
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50 FAILLISSEMENT. lYIEDESOHULDENAAR VAN DE GEFAILLEERDE. SOHULDEISERS DIE EEN BIJZONDER
VOORREOHT GENIETEN OP GOEDEREN
DIE NIET IN DE BOEDEL ZIJN BEGREPEN. CURATOR. BEVOEGDHEID.
-CURATOR NIET BEVOEGD Ol\1 REOHTEN UIT TE OEFENEN \V:EJJ,RE AAN DEZE
SCHULDEISERS TOEBEHOREN.
c~t1'at01' bestaat e1'in
de activa van cle gefailleenle tegelde te
maken en het clo01· de ve1·lcoop van cleze
activa opgebmchte gelcl te venlelen (1).

1o De opdTacht van de

2o en 3° De denle cUe met zijn geld of wcta1'-

den cle zeke1'1wid heeft gestelcl tot m·ijwa1'ing van cle be1·oepsve1"bintenissen van
een wisselagent, blijft eigenaa1· van cleze
gelden of waanlen ten opzichte van cle
wisselagent (2). (Wetb. van kooph.,
boek I, titel V, art. 71, gewijzigd bij
het koninklijk besluit nt 84 van 30 januari 1935, art. II; kon. besl. nr 150
van 18 maart 1935, art. 9.)
4° De zelce?"lwicl, cloo1• een clenle gestelcl tot
wctarbo1·g van de be1·oepsverbintenissen
van een w·isselagent, heeft tot cloel ten
behoeve vctn cle schulcleise?'B die bevoo?'recht zijn k1·achtens m·tilcel 71 van cle
wet van 30 clecembe1· 1867 hmtclencle
herziening van titel V van boelc I van
het W etboek van koophcmclel, gewijzigcl
bij artikel II van het koninklijk besluit
nr 84 van 30 jantta1·i 1935, te waa?'borgen hetgeen het cliviclencl te boven
gaat (3).

5° De cu1·ato1' is niet bevoegcl om 1·echten
uit te oefenen die alleen toebeho1·en aan
de schulcleise1·s die een bijzoncle1· V001'1'echt
hebben op goede1·en waa1·op de gefailleenle geen aansp1·aalc lean maken en
die daanloor in de boeclel niet kunnen
beg1•epen wonlen (4).
(1) Oass., 11 rnei 1905, en conclusie van
Procureur-generaal Janssens (Bttll. en PAsrc.,
1905, I, 216); MAERTENs, Commentai1·e legislatif de la loi du 18 avril 1851, nr 298; RENOUARD, Tmite des faillites et des banque1'outes, 2e deel, ur 179; BRUNET, BERNARD
en VAN MEERBEKE, Faillite et banque1·oute,
1934, nr 1572; VAN RYN, D1·oit comme1'Cial,
d. IV, nrs 2672 en 2685.
(2) Raadpl. cass., 4 juni 1954 (B·nll. en
PAsrc., 1954, I,. 850); PIRET, "Faillites et
concordats "• Revtte m·itiqtte de d1·oit belge,
1958, blz. 126 en 'volg., inzonderheid blz. 148
en 149; DE PAGE, T1·aite e7Bmentai1'e de droit
civil, d. VI, nrs 832 en 1035, en d. VII, nrs 247

(NAAJ\ILOZE VENNOOTSOHAP « FIDELITAS ll
EN NAAJ\1LOZE VENNOOTSCHAP « RREDIETBANK >>, T. OH. LEONARD q.q. EN
DEPOSITO- EN OONSIGNATIEKAS.)

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 2 juni 1965 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid nit
de schending van de artikelen 444, 470,
528 van het W etboek van koophandel
en 71, 8°, van boek I (titel V) van dit
wetboek,
doonlat het bestreden arrest, onder
bevestiging van het beroepen vonnis,
het verzet goed en geldig verklaart hetwelk verweerder qualitate q~ta heeft gedaan betreffende de waarborgsom van
wisselagent Delpire welke bij de Nationals Bank werdneergelegd voor rekening
van de Deposito- en Consignatiekas, deze
laatste veroordeelt om aan de oorspronkelijke eiser de titels welke genoen1.de
zekerheid uitmaken te overhandigen en
zijn beslissing rechtvaardigt, na erop
gewezen te hebben dat de schuldeisers
jegens wie de gefailleerde zijn beroepsverbintenissen niet was nagekomen zich
ervan hadden onthouden « nt sing~tli op te
treden om hun onbetwistbaar voorrecht
te doen gelden l>, door de overweging,
onder 1neer, dat verweerder q~talitate qua
was bekleed n1.et een taak van openbare
orde welke inzonderheid de verplichting
en het recht omvat om het faillissement
in het algemeen belang als een goed huisvader te behe1·en en te besturen en dat
hij, derhalve, bevoegd was om zelf de
belangen te doen zegevieren van de bebevoorrechte schuldeisers,
tenvijl de curator, vertegenwoordiger
van de gefailleerde en van de gezamenen 300; DERYCKE, Alg. P.raktische Rechtsvm·zameling, V 0 Voorrechten, nrs 167, 168, 175
en volg.; TIENRIEN, "Le cautionnernent de
l'agent de change "• Rem'e p1·ctt. des soc. civ.
et comm., 1953, blz. 92 en volg., nr 4293;

Rep. p1·at. cl1·. belge, yo Cmttionnement administmt1f, nrs 37, 103 en volg.; FREDERICQ,
DToit commercial, d. II, nr 250, en d. VII,
nr 404.
(3) Verg. cass., 9 rnaart 1893 en de conclusie van Procureur-generaal l\'Iesdach de
ter Kiele (Bttll. en PASIC., 1893, I, 117).
(4) Of. cle in de noot 1 geciteercle verwijzingen.
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lijke niet-bevoorrechte schuldeisers, niet
bevoegd is om de eigen rechten van bepaalde sclruldeisers uit te oefenen, namelijk de rechten welke toebehoren aan de
schuldeisers die een bijzondcr voorrecht
genieten, en hicruit volgt dat verweerder
q~talitate qua niet kon handelen in naam
van de schuldeisers, die bevoorrecht
waren op de effecten welke de zekerheid
uitrnaakten, jegens wie de heer Delpire
zijn beroepsverbintenissen niet was nagekomen:
Overwegende dat uit de vaststellingen
van de eerste rechter, welke het bcstreden
arrest overneemt, blijkt dat de zekerheid
van de gefailleerde wisselagent, die door
verweerder in zijn hoedanigheid van
curator wordt opgeeist om te dienen tot
schadeloosstelling van de schuldeisers die
door de tekortkomingen van de gefailleerde aan beroepsverbintenissen waren
benadeeld, door de tweede eiseres werd
gesteld;
Overwegende dat de taak van de curator er:i:n bestaat de activa van de gefailleerde tegelde te maken en het geld dat
ze uitmaken te verdelen ;
Overwegende dat de derde die met zijn
geld of waarden de zekerheid van een
wisselagent heeft gesteld er ten opzichte
van deze laatste eigenaar van blijft ;
Dat de door een dcrde gestelde zekerheid van de wisselagent tot doel heeft
aileen ten voordele van de schuldeisers
die bevoorrecht zijn, krachtens artikel 7l
van de wet van 30 decmnber 1867, gewijzigd en aangevuld bij het 1mninklijk
besluit nr 84 van 30 januari 1935, te
waarborgen hetgeen het dividend t.e hoven gaat;
Dat hieruit volgt dat de curator niet
bevoegd is mn de rechten uit te oefenen
welke aileen aan de schuldeisers toekmnen
die een bijzonder voorrecht genieten op
de goederen waarop de gefailleerde geen
aanspraak kan maken en die daardoor
niet in de boedel kmmen worden begrepen;
Dat het middel gegrond is ;
Om~

die redenen, vernietigt het bestreden arrest ; beveelt dat van dit arrest
1nelding zal \vorden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; verklaart
het arrest gmneen aan verweerster ; veroordeelt verweerder q~wlitctte q~ta in de
kosten; verwijst de zaak naar het Hof
van beroep te Luik.
20 juni 1968. - 1e kamer. - Voo1'zitte1', H. Bayot, eerste voorzitter. Ve1·slaggeve1·, H. Busin. - Gelijkluidende

conclusie, H. Colard, advocaat-generaal.
- PleiteTs, HH. Van Ryn en Philips.

1e

KAMER. -

20 juni 1968.

1°

SOCIALE ZEKERHEID.- RrJKsDIENST VOOR MAATSCHAPPELIJKE ZEKERHEID. RECHTSVORDERING VAN
DE RIJKSDIENST VOOR MAATSCHAPPEI,IJKE ZEKERHEID TEGEN EEN WERKGEVER ONDERWORPEN AAN DE SOCIALE
ZEKERHEID, vVEGENS NIET-BETALING
VAN BIJDRAGEN BINNEN DE GESTELDE
TERMIJNEN. SCHORSING VAN DE
VERJARING VAN DEZE RECHTSVORDERING. 00RZAKEN VAN SCHORSING.

2°

FAILLISSEMENT. GEVOLGEN. RECHTSVORDERING VAN DE RIJKSDIENST VOOR MAATSCHAPPELIJKE ZEKERHEID TEGEN EEN GEFAILLEERDE
WERKGEVER WEGENS NIET-BETALING
VAN BIJDRAGEN BINNEN DE GESTELDE
TERJ\1IJNEN. ScHoRSING VAN DE
VERJARING VAN DEZE RECHTSVORDERING DOOR DE~ FAILLIETVERKLARING
VAN DE SCHULDENAAR. TERMIJN.

1° De 1'echtsvonleTing van de Rijksdienst
voo1· maatschappelijke zelce1·heid tegen
een werkgeve1· onde1'Wo1·pen aan de sociale zekeTheicl, wegens niet-betaling van
bijclmgen binnen de gestelcle termijnen,
wonlt gescho1·st cloo1· de dood van de
sclwldenam·, de ontneming van het bezit
en de gehele of gedeeltelijke inbeslagneming van zijn goederen. (Besluitwet
van 28 december 1944 betreffende de
maatschappclijke zekerheid der arbeiders, art. 12, § 1, lid 5, gewijzigd bij
de besluitwet van 6 september 1946,
art. 2; wet van 16 december 1851 op
de voorrechten en hypotheken, art; 19,
4oquinquies, gewijzigd bij de wet van
14 juli 1961, art. 4.)
2° De 1'echtsvonle1·ing van de Bijlcsclienst

voo1· maatschappelijlce zeke1·heid tegen
een gefailleenle werlcgever, ~cegens nietbetaling van bijd1·agen binnen de gestelde tennijnen, wo1·dt gescho1·st doo1' de
jaillietve1·lcla1'ing vctn de schuldenam·, tot
de sluiting van het jaillissement. (Besluitwet van 28 december 1944 betreffende de n1.aatschappelijke zekerheid
van de arbeiders, art. 12, § 1, lid 5,
gewijzigd bij de besluitwet van 6 september 1946, art. 2; wet van 16 december 1851 op de voorrechten en hypo-

-

1284 --

theken, art. 19, 4oquinq·uies, gewijzigd
bij de wet van 14 juli 1961, art. 4.)
(RIJKSDIENST VOOR MAATSCHAPPELIJKE
ZEKERHEID, T. COLINET.)
ARREST.

taling van de bijdragen aan de Rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid
gesehorst is door de dood van de schuldenaar, de ontneming van het bezit en. de
gehele of gedeeltelijke inbeslagnemmg
van zijn goederen ;
Overwegende dat hot faillissement van
verweerder op 21 januari 1959 werd verklaard; dat de sluiting ervan op 6 december 1962 werd uitgesproken;
Dat, derhalve, de verjaring van de
rechtsvordering tot inning van de door
verweerder verschuldigde bijdragen voor
de eerste, tweede en derde kwartalen van
het jaar 1958, opeisbaar op 31 maart,
30 jlmi en 30 september 1958, onderbroken, volgens de vaststellingen van het
vonnis, op 11 maart 1959 door de aannen-ring van de schuldvordering in het
passief van het faillissement, noodzakelijk vanaf 12 augustus 1961 tot 6 december 1962 wercl geschorst;
Dat bijgevolg, zelfs in de veronderstelling dat, zoals het vonnis het beslist,
de verjaringstermijn van de rechtsvordering van de sehuldeiser die een voorrecht
heeft op het geheel van de roerende goederen, zoals eiser, slechts vanaf de dag
van het faillietverklarend vonnis tot op
de dag dat zijn schuldvordering aangenon-ren wordt, geschorst is, eiser, niettemin, door de uitwerking van de wet van
14 juli 1961, door verweercler op 24 mei
1963 te dagvaarden, binnen de vereiste
tormijn van drie jaar gehandelcl heeft;
Dat het middel gegroncl is ;
01n die reclenen, vernietigt hot bestreden vonnis ; 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 de Rechtbank van eerste aanleg te N amen, rechtdoonde in hager beroep.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 30 juni 1965 gewezen do~r
de Rechtbank van eerste aanleg te Dlnant, rechtdoende in hager beroep ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 19 van de wet van
16 decerrrber 1851 op de voorrechten en
hypotheken, 2219, 2242, 2246 .van het
Burgerlijk Wetboek, 12,. § 1, hd 5, en
12bis, § 2, van de beslmtwet van 28 december 1944 betreffende de rnaatschappelijke zekerheid van de arbeiders, zoals
de genoemde artikelen gewijzigd werden,
artikel 12, § 1, lid 5, bij artikel 2 van de
besluitwet van 6 september 1946 en artikel 12bis bij artikel 4 van de wet van
14 juli 1961, 454, 498, 500, 547 en 561
van de wet van 18 april 1851 over het
faillissement dat hoek III VSXl het vVetboek van koophandel uitmaakt,
door·dat het bestreden vonnis de rechtsvordering van eiser verwerpt in zover zij
strekt tot betaling door venveerder van
de bijdragen aan de maatschappelijke
zekerheid en van de daaraan verbonden
verhogingen, op grand dat op de dag
van de dagvaarding, namelijk op 24 mei
1963, de driejarige verjaring ten voordele
ven verweerder verkreger, was, daar doze
verjaring, geschorst tussen 21 januari
1959, datum van de faillietverklaring van
verweerder, en l l maart 1959, datum
waarop de op 20 februari vastgestelde
sehuldvordering van eiser in het faillissement werd aangenmnen, sedert 11 1naart
1959 opnieuw had beginnen te lopen,
20 jm-ri 1968.-1 8 kamer.- VooTzitte1·,
te1•wijl, wat betreft de bevoorreehte
schuldvorderingen op het geheel van de H. Bayot, eerste voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. Busin. Gelijkluiclencle oonroerende goederen, de schorsing van .de
verjaring voortduurt tot de sluiting van olttsie, H. Colard, advocaat-generaal (1).
het faillissement, dit is, in het onderha- - Pleiter, H. Van Leynseele.
vige geval, tot 6 december 1962, zodat
op de datlm'l van de dagvaarding, rekening houdend met deze schorsing, geen
drie jaar waren verlopen sinds de datmn
1 e KAMER. - 20 juni 1968,
waarop de schuldvordering van eiser
vastgesteld werd :
CASSATIE. OMVANG. BURGEROverwegende dat nit de vergelijking
LIJKE ZAKEN. BESLISSING DIE DE
tussen artikel 2 van de besluitwet van
6 september 1946 en artikel 4 van de
wet van 14 juli 1961, op 12 augustus
(1) Zie de conclusie van het openbaar minis1961 van kracht geworden, volgt dat de terie in J1wisprudence commerciale de Bclverja.ring van de rechtsvordering tot begiq1te, 1969, 2e deel, biz. 73 en volg.
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AANSPRAKELIJKHEID VOOR EEN ONGEVAL GELIJKI\'lATIG TUSSEN BEIDE DADERS VERDEELT.- VOORZIENING VAN
DE VERZEKERAAR VAN EEN DER DADERS
HANDELENDE IN ZIJN PLAATS.- VERNIETIGING VAN DE BESLISSING DIE DEZE
DADER VOOR DE HELFT AANSPRAKELIJK
VERKLAART. VERNIETIGING DIE ZIOH
NIET UITSTREKT TOT DE BEPALING DIE
RET DEEL VAN DE AANSPRAKELIJKHEID
VAN DE ANDERE DADER OP DE HELFT
TEN J\1INSTE V ASTSTELT.

JiV annee1· de 1·echter de aanspmkelijkheid
voo1· de gevolgen van een ongeval tttsse~~
de beide daders e1·van gelijkmatig heeft
verdeeld, st1·ekt de ve1·nietiging op de
voo1·ziening van de veTzeke1·aaT van een
de1· dade1·s zich niet ttit tot de beschiklcing
die beslist dat de ancleTe dadm· ten m{nste
vooT de heljt aanspmkelijk is (1).
(VERENIGING
ZONDER
WINSTOOOMERK
<C BELGISOH
BUREAU VOOR DE AUTOVERZEKERAARS l>, T. OASSIMAN.}

Met de notitie overeenstemmend arrest, op voorziening tegen een arrest van
23 september 1966 van het Hof van
beroep te Brussel.
20 juni 1968. - 1e kamer. Voo1·zitte1·, H. Bayot, eerste voorzitter. Ve1·slaggevm·, H. Valentin. - Gelijklttidende conclusie, H. Colard,. advocaatgeneraal. - Pleite1·, H. Struye.

1e

KAMER. -

21 juni 1968.

VERVOEROVEREENKOMST.- CoMMISSIONAIR-EXPEDITEUR. VERPLIOHTINO REKENSOHAP TE OEVEN. BEGRIP.

De cornmissionai1·-expediteuT die, naaT luid
van a1·tikel 1993 van het Btwgetlijk Wetboek, aan zij n opdmchtgeveT 1·ekenschap
client te geven van rle ttitvoe1·ing van zijn
opdmcht, kan niettemin, zondeT zijn
hoeaanigheid van comrnissionai1· te veTliezen, met hem een globale ve1·voeTpTijs
bedingen, dit is een jmjaitaiTe p1·ijs, die
oolc zijn winst behelst, en aan de ve?·voe?·deT opdracht geven aan voornoemcle op(1) Cass., 22 september 1967, suprct, biz. 111;
raadpl. in strafzaken, cass., 19 febrnari 1968,
supra, bl. 802.

dmchtgevm· de globaal bedongen p1'tJS
aan te 1·elcenen en zijn 1·ekening van
commissionaiT,expecliteuT met het vmchtve?'schil te crecli te1·en (2).
(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP <C INTEREISEN
STAHLHANDEL ,, T. NAAMLOZE VENNOOTSOHAP <C AGENOE :MARITIME ANVERSOISE l>, PERSONENVENNOOTSOHAP MET
BEPERKTE
AAN S PRAKEL I JKH E ID
« SOHEEPVAARTBUREEL ELEM l> EN VENNOOTSOHAP «THE PHILIPPINE PRESIDENT LINE INC. "·

ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 23 juni 1966 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid nit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 1317, 1318, 1319, 1320, 1322, 1984,
1991, 1993, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001
van het B"mgerlijk vVetboek, 12, 13 van
titel VI « De commissie " vim boek I
van het Wetboek van koophandel, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 en 9 van titel VIIbis "Overeenkmnst van vervoer " van hetz'llfde
boek (wet van 25 augustus 1891},

doorclat het bestreden arrest beslist dat
de eerste verweerster " ... gehandeld heeft
in hoedanigheid van commissionair-verzender en niet van commissionair-vervoerder " op de gronden " dat partijen
niet in rechte betwisten dat de commissionair-vervoerder zich verbindt de koopvvaar ter bestemnri:ng te brengen of te
doen brengen, 't is te zeggen zich met
het geheel vervoer gelast, · doch daartoe
gebeurlijk de diensten van derden mag
aanwenden, die de 1nateriele daden van
het transport of de overbrenging van de
voorwerpen zullen uitvoeren; dat, waar
<< Ama" (thans eerste verweerster) ont~
kent dergelijke verplichting van resultaat
in feite te hebben aangegaan, " Intereisen " (thans eiseres) laat gelden dat,
tegenover haar, " Ama u zelf in eigen
namn en voor eigen rekening tegen een
bepaalde en globale vrachtprijs contracteerde en zich zodoende aanstelde als
haar tegenpartij, die nooit de voorwaarden kenbaar maakte waaronder zij met
derden overeenkwam en nooit afrekende,
waaruit "Intereisen" wil afleiden dat
" Ama '' vanaf het eerste ogenblik zich
niet als verzender, m.aar wel als vervoerder uitgaf; dat nochtans het enkel feit
(2) Raadpl. cass., 5 november 1936 (Bull.
en PAsiC., 1936, I, 407) en noot 1, P. L.
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dat een commissionair, zoals alle con'lmissionairs, in eigen namn tegenover derden optreedt en dat hij anderzijds tegenover de bij de koopwaar belang hebbenden voor eigen rekening een globale prijs
bedingt, omdat deze, door het verschil
met de mindere prijs van de transportem·s, zijn winst begrijpt, niet kan volstaan om aan die commissionair zijn
hoedanigheid van verzender te doen verliezen en ervan een connnissionair-vervoerder te maken ; dat immers, om "Llit
te maken onder welk van de beide voorn!elde juridische types een tussenpersoon
in de bedoeling van de contracterende
partijen gerangschikt werd, men niet,
zoals « Intereisen " dit doet, een al te
uitsluitend belang mag hechten aan de
exegese van sonnnige door partijen 1nin
of meer oordeellnmdig gebezigde "Lutdrukkingen, zoals vracht, winst, boeking,
verscheping en dergelijke, maar vooral
de verrichtingen n1oeten ontleed worden
waarmede die tussenpersoon in feite belast werd ; dat de lezing van het geheel
van de briefwisseling waaruit de litigieuze
overeenkomst moet blijken, bewijst dat
« Ama " zich hoofdzakelijk verbond, voor
de « steelbars " die « Intereisen >> voor
Korea bestemde, plaatsruimte op te
sporen en te boeken, en deze lading op
het gepaste ogenblik af te geven, mits
de gebruikelijke formaliteiten, aan een
scheepsagent of diens rederij, die harerzijds het overbrengen van Antwerpen
naar Pusan op zich zou ne1nen, terwijl
nergens in diezelfde briefwisseling, v66r
het ontstaan van onderhavig geschil,
ondubbelzinnig gezegd wordt dat <<Intereisen " << Ama " gelastte, en nog minder
dat << Ama " aanvaardde zich te gelasten
met de aansprakelijkheid van de vervoerder betreffende die eigenlijke overbrenging van Antwerpen naar Pusan;
dat derhalve de thesis van << Intereisen "
niet opgaat ,,

te1·wijl, tiencle onclenleel, iedere cmnInissionair, inzonderheid iedere commissionair-verzender, de verplichting heeft
aan zijn aansteller rekenschap te geven,
zelfs indien zijn commissieloon het verschil vertegenwoordigt tussen de n1et
de aansteller overeengekomen prijs en
de prijs verkregen van de derde met wie
hij in zijn eigen naam, n1aar voor rekening van de aansteller contracteert, waaruit volgt dat het arrest, in zoverre het
impliciet zou beslist hebben dat de eerste
verweerster aan eiseres geen rekenschap
behoefde af te leggen omdat de commissionair << voor eigen rekening een globale

prijs bedingt » welke << door het verschil
met de mindere prijs van de transporteurs, zijn winst omvat », en aldus impliciet zou aangenomen hebben dat de
eerste verweerster een cmnlnissionairverzender was hoewel zij geen rekenschap
behoefde af te leggen, al de aangcd"Llide
bepalingen van het Wetboek van koophandel, alsmede de artikclen 1984, 1991,
1993, 1996, 1998 tot 2001 van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet,
zou hebben geschonden :
W at het tiende onderdeel betreft :
Overwegende dat eisercs in conclusie
aanvoerde dat de eerste verweerster nooit
de voorwaarden kenbaar 1naakte waaronder zij met derden overeenkwam en
nooit met haar << heeft afgerekend ,, of
juister, vermits de opdracht ten slotte
niet werd uitgevoerd, « nooit het inzicht
had met eiseres af te rekenen ,, en tot
bewijs daarvan het feit aanvoerde dat de
eerste verweerster tegenover haar een
globale vrachtprijs had bedongen welke,
benevens de mindere prijs waartegen zij
met de vervoerder contracteerde, ook
haar winst behelsde, alsook een schrijven
van die verweerster waarin deze de vervoerder erop attent maakte dat, indien
hij rechtstreeks met eiseres won afrekenen, hij de tegenover deze laatste bedongen globale prijs diende aan te rekenen
en haar, de eerste verweerster, 1net het
vrachtverschil diende te crediteren ;
Overwegende dat het arrest beschouwt
dat het enkel feit dat de eerste verweerster in eigen namn tegenover de vervoerder optrad en anderzijds tegenover eiseres
een globale vrachtprijs bedong die ook
haar winst behelsde, niet kan volstaan
mn aan de eerste verweerster haar hoedanigheid van commissionair-verzender
te doen verliezen ;
Overwegende dat nit dit antwoord
blijkt dat de rechter impliciet oordeelt,
niet dat een C01n1nissionair-verzender aan·
zijn lastgever geen rekenschap moet
geven, maar dat ten deze de handelwijze van de eerste verweerster niet
onverenigbaar was met de verplichting
tot afrekening die op een commissionairverzender weegt ;
Overwegende dat, indien, krachtens
artikel 1993 van het Burgerlijk Wetboek,
het << rekenschap geven van de uitvoering
van zijn opdracht " behoort tot de verplichtingen waartoe de connnissionairverzender als lasthebber gehouden is, de
wijze waarop dit << rekenschap gcven "
moet gebeuren niet noodzakelijk onvere-
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nigbaar is niet voormelde handelwijze
welke kan berusten op een met de lastgever overeengekomen globale, dit is
forfaitaire prijs, zodat het arrest, zonder
de in het onderdeel aangeduide wetsbepalingen en meer in het bijzonder voormeld artikel 1993 te schenden, heeft
kunnen oordelen dat de eerste verweerster, hoewel cmmnissionair-verzender,
heeft kunnen handelen zoals zij deed ;
Overwegende dat geen van de onderdelen van het middel kan worden aangenmnen;.
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
21 juni 1968. - 1e kamer. - Vo01'zitter, H. Belpaire, raadsheer waarnemend
voorzitter.- Ve1·slaggever, H. de Vreese.
Gelijkluiclencle conchbsie, H. Krings,
advocaat-generaal. - Pleite1·s, HH. Simont en De Bruyn.

1e KAlVIER. -

21 juni 1968.

1° WISSELBRIEF.- GEVOLG VAN RET
HANDELSKARAKTER VAN DE WISSEL
OP
DE
VERBINTENISSEN
VOORTVLOEIEND UIT EEN CONTRACT VAN VERKOOP OP AFBETALING.
2° BEVOEGDHEID EN AANLEG. BEVOEGDHEID. BURGERLIJKE ZAKEN. - VREDERECHTER. - VERKOOP
OP AFBETALING.- AARD VAN DEVERBINTENISSEN WAAROP DE RECHTSVORDERINGEN STEUNEN.
1° Hoewel een wissel wegens zijn vo1·m
als een claacl van koophanclel wonlt aangeme1'kt, t1·ejt clit ka1·akte1· enkel de verbintenissen die, in hoofcle van de onclm·telcenaars, ·uit cle alclus gevestigde titel
ontstaan; de ve1·bintenissen wellce bij een
veTlcoop op ajbetaling aangegaan woTclen
door partijen die geen hanclelaars zijn,
vm•we1·ven in hoofcle van. die pa1·tijen
niet het hanclelslcaralcter dam· het jeit
alleen clat zij een wisselbriej voo1• acceptatie ondertekencl hebben (1).
2° De VTecle1·echte1· is bevoegcl om lcennis
te nemen van geschillen bet1•efjencle een
ve1·lcoop op ajbetaling, wannee1· de 001'zaalc van de hoojclvonle1'ing en van de
tegenvordering niet de clam· cle venvee1·(1) VAN RYN, P1·inoipes de droit oomme1'cial, d. I, nr 83, blz. 74; Novelles, yo Conww1·9ants, nrs 251-252.

dm·s geaccepteenle wissel is, doch wel
de t~bssen de partijen gesloten oveTeenlcomst van ve1·lcoop op ajbetaling, daa1·
de zalcelijlce bevoegdheicl bepaalcl wonlt
door cle aanl van cle ve1·bintenissen clie
tot gTonclslag van de vonle1·ingen wonlen
ingeToepen.
(NAAlVILOZE VENNOOTSCHAP « FINELGAZ »,
T, VAN CAJ\'IP EN ALBERT.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 22 maart 1967 in hager beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Antwerpen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 2, 3, 9,
12, 37, 37bis, 37ter van de wet van
25 maart 1876 op de bevoegdheid, 2 van
het Wetboek van koophandel en 473
van het W etboek van burgerlijke rechtsvordering,
cloo1·dat het bestreden vonnis, rechtdoende in hager beroep, enerzijds de
vordering van de verweerders gegrond
verklaart, welke er toe strekte te horen
zeggen dat een verkoop op afbetaling,
door de verweerders op 10 augustus
1962 met een thans gefailleerde vennootschap afgesloten, onbestaande of nietig
is, en verder eiseres te horen veroordelen om aan de verweerders de gestorte
afkortingen ten bedrage van 38.890 fr.
terug te betalen, om hun de door hen
geaccepteerde wissel verwijzende naar
voorrnelde overeenkmnst terug te geven,
om, bij gebreke van teruggave, hem de
som van 31.112 frank te betalen, en om
te horen zeggen dat gezegde wissel
nietig is en dat het eiseres verboden is
hem in omloop te brengen, en anderzijds
de tegenvordering van eiseres ongegrond
verklaart, welke ertoe strekte de verweerders te horen veroordelen om. aan
eiseres het op grand van de verkoopen financieringsovereenkomst verschuldigd saldo van 31.112 frank te betalen,
te1·wijl, door voormelde wissel te
accepteren, de verweerders een daad
van koophandel hebben gesteld zoals
bepaald in artikel 2 van het W etboek
van koophandel ; dienvolgens, daar de
waarde van het geschil de 2.000 frank
overtrof, de vrederechter niet bevoegd
was, noch overeenkomstig artikel 2
noch overeenkomstig artikel 3, 12°, van
de wet op de bevoegheid, om over de
vordering van de verweerders uitspraak
te doen; in aUe geval de vrederechter,
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om gezegde redenen, niet bevoegd was ' schreven bij de desbetreffende wet, op
om uitspraak te doen over het deel voorwaarde dat de koper of de geldopvan de vordering van de verweerders nemer geen daad van koophandel heeft
strekkende tot het bekomen van 31.112 fr.
verricht ";
in geval van niet-teruggave door eiseres
Overwegende dat uit de dagvaarding,
van de geaccepteerde wissel; dien- uit de conclusie houdende de tegenvolgens, overeenkomstig de artikelen 12, vordering en uit de overige proeedure37, 37bis en 37tM' van de wet op de bestukken blijkt dat de hoofdvordering en
voegdheid, de reehtbank van koophandel de tegenvordering de verkoop op afbebevoegd was om over de vordering van taling tot grondslag hadden en dat
de verweerders en de tegenvordering geen betaling van de wisselbrief gevorvan eiseres uitspraak te doen, zodat het derd werd ;
vonnis, overeenkomstig artikel 9 van
Overwegende dat de verbintenissen
de wet op de bevoegdheid, geen uitspraak welke aangegaan werden door de verhad mogen doen in hoger beroep, doch, weerders, die geen handelaars zijn, ten
na verklaard te hebben dat de vrede- aanzien van de vennootschap « Eurorechter onbevoegd was, in eerste aanleg form ll, die de meubels verkocht had,
had moeten vonnissen, zoals bepaald en ten amnien van eiseres, die de verdoor artikel 473 van het Wetboek van koop gefinaneierd had, in hoofde van
burgerlijke rechtsvordering :
de verweerders het handelskarakter niet
hebben verworven door het feit aileen
Overwegende dat luidens de dagvaar- dat dezcn een wisselbrief voor acceptatie
ding van 8 februari 1965, de door de ondertekend hadden ; dat ofschoon weverweerders tegen de thans gefailleerde gens haar vorm dergelijke daad als daad
vennootschap « Euroforrn. " en tegen eivan koophandel aangemerkt is, dit
seres i:ngestelde vordering ertoe strekte karakter enkel de verbintenissen treft
te horen zeggen dat het tussen de verweer- die, in hoofde van de ondertekenaars,
ders en voornoemde vennootschap op- rechtstreeks uit de aldus gevestigde
gemaakt contract van verkoop op afbe- titel ontstaan zijn ;
taling onbestaande was of nietig diende
Overwegende dat, nu de oorzaak van
verklaard te worden, nu de verkoop
de hoofdvordering en van de tegenniet voltrokken werd, daar het bij de vordering niet de door de verweerders
wet vereiste voorschot bij het sluiten van geaccepteerde wissel is, en die vorderingen
het contract niet betaald werd, eiseres enkel op de door partijen gesloten overdie de verrichting gefinancierd had, te eenkomst steunen, en nu, anderdeels,
horen veroordelen de tien reeds be- de bevoegdheid bepaald wordt door de
taalde afkortingen van 3.889 frank aan aard van de verbintenissen die tot
de verweerders terug te betalen en hun grondslag van de vordering worden inde door hen geaccepteerde wissel terug geroepen, de vrederechter bevoegd was
te geven en, bij gebreke van teruggave,
mn van het geschil kennis te nemen ;
hun het krachtens de verkoop nog verDat het middel niet kan aangenomen
schuldigd saldo van 31.112 frank te worden;
betalen en eiseres het verbod op te leggen
Over het tweede middel, afgeleid uit
de geaccepteerde wissel in omloop te brengen; dat bij tegenvordering eiseres de de schending van de artikelen 97 van
betaling van die som vorderde als ver- de Grondwet, 6, 1104, ll08, 1131, 1133
schuldigd krachtens de toegestane finan- van het Burgerlijk Wetboek, 5, 13, 14
en 17 van de wet van 9 j1.ui 1957 tot
ciering;
Overwegende dat luidens artikel 3, regeling van de verkoop op afbetaling
12°, van de wet van 25 maart 1876 en van zijn financiering,
houdende titel I van het voorafgaanQ.e
dooTdat het bestreden vonnis, enerboek van het Wetboek van burgerlijke zijds, de vordcring van de verweerders
rechtsvordering, zoals dat artikel aan- gegrond verklaart, welke er onder meer
gevuld werd bij de wet van 9 juli 1957 toe strekte eiseres te horen veroordelen
tot regeling van de verkoop op afbetaling on< aan de verweerders de afkortingen
en van zijn financiering, « Zij (de vrede- ten bech>age van 38.890 frank terug te
rechters) kennis nerrten, in hoogste aanleg betalen, die de verweerders gestort hadtot een waarde van 2.000 frank, en in den in uitvoering van een financieringseerste aanleg, hoe groot het bedrag van overeenkomst met betrekking tot een
de vordering ook zijn mag, van ... : verkoop op afbetaling, om aan de ver12° de betwistingen in zake verkoop en weerders de wissel terug te geven die
lening op afbetaling zoals die zijn omdeze geaccepteerd hadden tot waarborg
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van hun verbintenissen en om, bij gebreke van teruggave, hun een SOil]_ van
31.112 frank te betalen, en anderzijds,
de tegenvordering van eiseres ongegrond
verklaart, welke strekte tot het horen
veroordelen van de verweerders tot het
betalen aan eiseres van het nag, op grand
van de financieringsovereenkmnst, verschuldigd saldo van 31.112 frank, en na
geconstateerd te hebben dat eiseres,
ingevolge een afrekening 1net de verkoper,
de aan deze laatste toekomende sommen
had gestort, beslist dat eiseres ten onrechte inriep dat de verweerders, door
het ondertekenen van een wissel, zich
verbonden hadden aan eiseres de volledige door eiseres voorgeschoten sam van
70.000 frank terug te betalen,- ook in
geval van nietigheid van de overeenkomst tussen de koper en de verkoper,
dat de houder van de wissel geen profijt
mag halen uit een overeenkomst gesloten in strijd met de openbare orde of
met de goede zeden, en dat eiseres ten
deze te kwader trouw was daar zij kon
en moest weten dat het overeenkomstig
de wet van 9 juli 1957 dadelijk te betalen
voorschot, in werkelijkheid, niet betaald
was geweest,

tenvijl de afrekening tussen eiseres
en de verkoper een geldige oorzaak
uitmaakte, in de zin van de artikelen 1104
en 1108 van het Burgerlijk Wetboek,
voor de verbintenis van de verweerders
de aldus voorgeschoten som van 70.000 fr.
terug te betalen ; het feit dat bij het
afsluiten van de overeenkomst het door
artikel 5 van de wet van 9 juli 1957
bepaalde voorschot van 15 t. h. niet
betaald was geenszins tot gevolg had
dat de tussen partijen afgesloten financieringsovereenkomst een ongeoorloofde
oorzaak zou hebben in de zin van de
artikelen 6, 1131 en 1133 van het Burgerlijk W etboek ; namelijk de afwezigheid
van dergelijke dadelijke betaling en
dienvolgens de miskenning van de voorschriften van de artikelen 5, 13 en 14
van de wet van 9 juli 1957, geen ander
gevolg hadden dan enerzijds het niet
voltrokken zijn van de verkoop overeenkomstig gezegd artikel 5, en anderzijds
het verminderen: van de verbintenissen
van de koper-ontlener tot het nominaal
bedrag van de lening op afbetaling,
overeenkomstig artikel 1 7 van gezegde
wet van 9 juli 1957; en de motivering
van het vonnis het niet mogelijk maakt
te weten om welke andere redenen dan
het niet-naleven van de voorschriften
van de artikelen 5, 13 en 14 van de wet
van 9 juli 1957 de tussen partijen

afgesloten financieringovereenkomst strijdig zou zijn met de openbare orde of de
goede zeden, zodat dienaangaande het
vonnis, in strijd met artikel 97 van de
Grondwet, niet naar behoren gemotiveerd is :
Overwegende dat het vonnis vaststelt,
eensdeels, dat tussen de thans gefailleerde
vennootschap « Euroform "• als verkoper,
en de verweerders, als kopers, op 10 augustus 1962 een overeenkomst tot stand
kwam, onder de benaming « Contract van
verkoop op afbetaling met voorbehoud
van eigendom en afstand der rechten van
de verkoper aan de naamloze vennootschap Finelgaz " (thans eiseres) en,
anderdeels, dat deze de verkoop ten
belope van 70.000 frank financierde en
dat de verweerders zich verbonden hebben die som bij achttien maandelijkse
stortingen van 3.889 frank terug te
betalen;
Dat het vom1.is de verkoop voor niet
bestaande verklaart krachtens artikel 5
van de wet van 9 juli 1957 tot regeling
van de verkoop op afbetaling en van
zijn financiering, artikel luidens hetwelk,
in afwijking van artikel 1583 van het
Burgerlijk Wetboek, een verkoop op
afbetaling niet voltrokken is, zolang
er geen voorschot is betaald van ten
minste 15 t. h. van de contante koopprijs ;
dat het vonnis, dienvolgens, eiseres veroordeelt om aan de verweerders de
tien reeds betaalde afkortingen terug te
betalen en om hun de geaccepteerde
wissel terug te geven of, bij ontstentenis
van teruggave, 31.112 frank te betalen;
Overwegende dat het middel tegen het
vonnis niet opkomt in zover het de verkoop voor niet bestaande verklaart ;
dat in zover het stelt dat de verbintenis
van de verweerders om het bedrag van
70.000 frank terug te betalen nit een
tussen eiseres en de verweerders aangegane lening zou ontstaan zijn, het middel
op een verkeerde interpretatie van het
vonnis rust, hetwelk van dergelijke lening
geen gewag maakt ;
Dat het middel, derhalve, feitelijke
grondslag mist ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
21 juni 1968. 1e kamer. - Voorzittm·, H. Belpaire, raadsheer waarnemend
voorzitter.- Verslaggevm·, H. Neven.Gelijlcluidende conclusie, H. Krings, advocaat-generaal. Pleitm·s, HH. Bayart
en Demeur.
'
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18 KA,MER.- 21 juni 1968,
1° VOORZlENlNG lN CASSATIE.
BURGERLIJKE ZAKEN. -ARREST DAT
VERSCHILLENDE ONDERSCHEIDEN BESCHIKKENDE C+EDEELTEN BEVAT. GEEN lVIIDDEL AANC+EVOERD IN ZOVER
DE VOORZIENINC+ TEC+EN EEN VAN DIE
BESCHIKKENDE C+EDEELTEN IS GERICHT.
VOORZIENINC+ IN DIE MATE NIET
ONTVANKELIJK.

2° BEWIJS.- BEWIJS DOOR C+ESCHRIFT.
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.
DooR DE
- BURC+ERLIJKE ZAKEN. C+EDAAC+DE IN HOC+ER BEROEP VOOR
HET HOF VAN BEROEP C+ENOmEN CONCLUSIE. ARREST vVAAREIJ EESLIST
WORDT DAT DEZE PARTIJ C+EEN INCIDENTEEL HOC+ER BEROEP HEEFT INC+ESTELD. BESLISSINC+ VERENIC+BAAR
MET DE BEWOORDINC+EN VAN DEZE CONCLUSIE.- GEEN :t\HSKENNINC+ VAN DE
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.

3° HOGER BEROEP.- BURC+ERLIJKE
ZAKEN. ROEP. -

INCIDENTEEL HOC+ER BEVORM.

4° HOGER BEROEP.- BURC+ERLIJKE
GEDAAC+DE IN HOC+ER EEZAKEN. ROEP DIE TOT DE BEVESTIC+INC+ VAN
HET BEROEPEN VONNIS CONCLUDEERT.
RECHTER IN HOC+ER EEROEP MAC+
OP HET ENKEL HOC+ER BEROEP VAN
TOESTAND
NIET
APPELLANT DIENS
VERZWAREN.

5° SCHIP-SCHEEPVAART.- ZEE- EN
BINNENVAART.- NAUTISCHE FOUT.BEWIJSLAST.

1° TWannee1• een in burgerlijke zaken
gewezen a1'1·est veTschillencle oncle?·scheiclen beschikkencle gecleelten bevat en
geen middel wonlt aangevoenl tot staving van de vooTziening, in zove~· deze
tegen een van de beschikkncle gecleeltene
is gericht, is de voorziening in die mate
niet ontvankelijk (1).
2° Wanneer de geclaagde in hoge1· be1·oep
tot de niet-ontvankelijlcheid van het hoojdberoep heejt geconclttcleenl en niet is
opgelcomen tegen de beslissing die hem
ve1·oorcleelcle, en de enkele bewe1·ing, die
hij in zijn conclttsie opwieTp, voo1·komt
(1) Verg. cass., 28 juni 1955 (Bull. en
PAsrc., 1955, I, 1173).
(2) Cass., 11 mei 1950 (B1tll. en PAsrc.,
1950, I, 636).
(3) Cass., 13 oktober 1966 (A1·r. eass.,
1967, biz. 201) en de noot.

ctls zijnde een veTwee1· tegen het bepm·kt
V001'We1'P van het hoojclbe1·oep, is niet
onverenigbam· met de bewoonlingen van
cleze conclttsie en miskent de bewijslc?·acht e1·vcm niet, het ct1'1'est dat beslist
clat cle geclaagcle in ho ge1· be1·oep geen
incidenteel hogeT beToep heeft ingestelcl.
3° H et incidenteel hoge1· be1·oep in cle loop
van een clebat op tegenspraak is aan
geen V01'11W001'sch1'ijt oncleTW01'pen (2).
(Impliciete beslissing.)

4° De 1'echteT in hoge1' be1·oep mag, op het
enkel hoge1' be1·oep van een pa1·iij, de
toestand van cleze laatste niet veTzwaTen (3).
5° HTannee1' cle eigenaa1• van een schip
zich beroept op bepalingen van artilcel 46,
§ II, van boelc II, titel II, van het Wethoek van koophandel wegens een natttische jmtt, 1·ust cle bewijslast op hem (4).
(DE WACHTER, T. STAD ANTWERPEN,
NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP
<C STOCATRA "•
NAAlVILOZE
VENNOOTSCHAP
<C SCHEEPSWERF
JOZEF BOEL EN ZONEN "• EN COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP <C SAlVIACHIM l>.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 13 april 1967 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over de door het openbaar ministerie
opgeworpon grand van niet-ontvankelijkheid waarvan, overeenkomstig artikel 17teT van de wet van 25 februari 1925,
aan eiser bericht ·werd gegeven :
Overwegende dat het enig middel
enkel opkomt tegen de beslissing waarbij
eiser veroordeeld werd on> aan de eerste
verweerster, stad Antwerpen, schadevergoeding te betalen ; dat de voorziening, in zover zij tegen de overige
verweerclers gericht is, niet ontvankelijk is;
Over het n:tiddel afgeleid uit de schending van de artikelen ll34, 1319, 1320,
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 443
van het \7\Tetboek van burgerlijke rechtsvorclering, 46, inzonderheid §II, 4° en 5°,
en 4 7 van boek II van het W etboek van
koophanclel (de voormelde artikelen 46
(4) SMEESTERS

en vVINKELJ\IOLEN, D1·oit

-mw·iti-me et droit fluvial, Brussel, 1929, d. I,
nr 115, biz. 160, en nr 139, blz. 202; CLEVERINGA, Zeerecht, Zwolle, 1961, blz. 229; DANJON, Traite cle droit -mw·itime, Parijs, 1926,
d. II, ur 725, biz, 461.
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en 4 7 in de gecoordineerde wet ten op de
zeevaart en de binnenvaart ingelast
door artikel 1 van de wet van 28 novmnber 1928), 273 van gemeld boek II (artikel 2 van gezegde wet van 1928) en 97
van de Grondwet,
doonlat het bestreden arrest overweegt
dat, « wat bebreft de ten laste van De
Wachter (thans eiser) "Llitgesproken veroordel:ing tot betaling van de door de
stad Antwerpen (thans de eerste verweerster) gevorderde hoofdsom van
325.000 frank wegens voorgeschoten
lichtings- en bergingskosten, De Wachter
noch hoofdberoep, noch :incidenteel beroep instelde "' en, nitspraak doende
over hot door de stad tegen eiser ingesteld
hoger beroep, dat ontvankelijk wordt
verldaard, beslist dat, nu " De vVachter
noch hoofd- noch incidenteel beroep
instelde op grond van artikel 46, § II,
5°, van de zeevaartwetten en de rechtor
:in hogor beroep, op het beroep van de
stad aileen, de toestand van doze laatste
niet mag verzwaren "' eiser « geen aansprakelijkheidsbeperking mag inroepen
op grond van de artikelen 46, § II, 4°,
en 47 van die •vetten" en bijgevolg,
onder doze enkele overweging, de veroordeling bevestigt welke .door de eerste
rechter in hot voordeel van de stad tegen
eiser was uitgesproken, op de enkele
andere gronden dat « de stad 1net reden
opwerpt dat de niet betwiste schnld
van De Wachter, welke be trekking heeft
op bergings- en lichtingskosten, haar
oorzaak niet vindt in een nautische font
van de schipper-eigenaar "' en dat «doze
derhalve des te minder aansprakelijkheidsbeperking kan inroepen op grond
van de artikelen 46, § II, 4°, en 47 van
de zeevaartwetten, daar tussen hmn en
de stad geen « contract " in uitvoering
was in de zin van de eerstverrrwlde
wetsbepaling "'
te1·wijl, ee1'ste onde1'Cleel, zo, weliswaar,
eiser geen hoofdberoep heeft ingesteld
tegen de stad « op grond van artikel 46,
§ II, 5°, van de zeevaartwetten >> of
anderszins, de conclnsie daarentegen,
waarin hij subsidiair betoogde dat, zo
er mocht worden beslist dat de tweede
en de derde verweerster, tegen wie hij
hoofdberoep. had ingesteld, voor het
ongeval niet aansprakelijk waren en dat
hijzelf een font had begaan, doze font
een nantische font zou zijn, « waarvoor
concluant gerechtigd is zich te beroepen
op de wetsbepalingen die het hem mogelijk maken zijn aansprakelijkheid te
beperken >> (de in zijn conclusie in eerste
aanleg voorkomende formule even alge-

moen zijnde), en dienvolgens vroeg dat
niet gegrond zou worden verklaard het
hoger beroep van de stad, hetwelk precies tot doel had te doen zeggen dat dergelijke beperking moest worden afgewezen, op impliciete maar vaststaande
wijze de wil van eiser aandcuden om, op
het hoger beroep van de stad, incidenteel
beroep in te stollen tegen het vermis,
en de wijziging ervan te bekomen in
zover het eon veroordeling tot het integraal door de stad gevorderd bedrag had
uitgesproken, zonder enige aansprakelijkheidsbeperking aan te nomen, zodat
het arrest, door te overwegen dat eiser
geen incidenteel beroep had ingesteld
(of geen incidenteel beroep « op grond
van artikel 46, § II, 5° >>, van de zeevaartwetten had ingesteld), de bewijsluacht van die conclusie miskent (schending van de artikelen 1319, 1320 en
1322 van het Bmgerlijk \Vetboek),
alsook de uitwerking van het door eiser
regelmatig ingesteld hoger beroep (schending van artikel 443 van het Vl etboek
van burgerlijke rechtsvordering), alsn1.ede
de draagwijdte van het clebat voor de
rechter in hoger beroep tussen partijen
gevoerd (schencling van artikel 1134 van
het Bmgerlijk vVetboek);
tweede ondenleel, mser zijn schuld
jegens de stad betwistte, vermits hij
tegen de tweede en de derde verweerster
in hoger beroep was gekomen van het
vonnis, hij betoogcle dat doze twee
vennootschappen, of althans een van hen,
aansprakelijk voor het ongeval waren,
en hij overigens ertoe gerechtigd was
een beperking van aansprakelijkheid te
genieten, die in elk geval zijn schuld
jegens de stad zou verminderen en dus
ook het door doze gevorderd bedrag,
zodat het arrest, door gewag te maken
van een << niet betwiste schuld " van eiser,
de bewijskracht van die conclusie miskent (schending van de artikelen 1319,
1320 en 1322 van het Bmgerlijk Wethoek);
denle onclenleel, al staat het buiten
kijf dat, wanneer de eigenaar van het
schip terzelfdertijd de kapitein is, hij
zich op de beperking van zijn aansprakelijkheid niet mag beroepen dan voor zijn
gebrek aan zeemanschap (nautische feuten) en voor de verzuimen van de personen in dienst van het schip (artikel 4 7
van de zeevaartwetten), er niettemin
blijft dat, onder dit belangrijk voorbehoud, het regime van artikel 46, § II,
van die wetten op hem, zonder andere
afwijking, toepasselijk is en het mitsdien, nu eiser zich zowel in eerste aanleg
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als in hager beroep op algemene wijze
beroepen heeft op de beperking van
aansprakelijkheid voortvloeiende hieruit
dat, zo hij een fout had begaan, deze
font volgens hem een nantische font
was, het arrest hem., in strijd rnet de wet,
deze beperking weigert om do redenen
dat er tnssen de stad en eiser geen contract bestond, waarnit het arrest het
naar recht onjniste beslnit trekt dat deze
laatste zich niet kon beroepen op artikel 46, § II, 4°, van gezegde wetten
(schending van de artikelen 46, 47 en
273 van boek II van het Wetboek van
koophandel) en dat hij geen hoger
beroep had i:ngesteld op grond van artikel 46, § II, 5°, van dezelfde wetten,
wat in strijd is met de zeer algemene
fornmlering van het door eiser voorgestelde middel (schending van dezelfde
wetsbepalingen, alsn:wde van. de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Bnrgerlijk Wetboek);
m:enle onclenleel, het arrest, hetwelk
aan eiser een beperking van zijn aansprakelijkheid weigert (omdat er tnssen de
stad en hem geen contract bestond, in
in de zin van artikel 40, § II, 4°, van
de zeevaartwetten, en omdat hij geen
hogor beroep tegen het vonnis op grond
van artikel 46, § II, 5°, van die wetten
zou ingesteld hebbon, elk van deze
redenen in strijd rnet de wet zijnde),
zonder zich evenwel over de oorzaak van
het zinken van het vaartnig uit te sproken, zich ertoe beperkt, voor het overige,
te zeggen dat « de stad verder met reden
opwerpt dat de niet betwiste schnld van
De vVachter, welke botrekking heeft
op bergings- en lichtingskosten, haar
oorzaak niet vindt in een nantische font
van de schipper-eigenaar ,, zodat het
arrest, enerzijds, de bewijskracht van
de conclnsie van de stad miskent vermits het, in weerwil van de termon van
die conclnsie, te verstaan geeft dat do
opwerping tegen een beperking van
aansprakelijkheicl het ontbreken van
verbancl was tnssen een eventnele nantische fout van eiser en de oorzaak van
zijn schuld (het terngbeta.len van de
kosten van het lichten van het wrak),
hoewel in werkelijkheid de stad, zonder
iets van die aarcl te zeggen, het bestaan
zelf van een nantische font betwistte
vermits zij deed gelden clat eiser zich op
generlei beperking van aansprakelijkheicl kon beroepen daar hij, terzelfdertijcl eigenaar en schipper zijncle, die
beperking niet mocht inroepen clan
voor zijn fonten door gebrek aan zeeInanschap, omdat een slechte vercleling

van de lading een van de door de desknnclige in aanrn.erking genomen fonten
is en znlke font geen gebrek aan zeemanschap of nantische font is (schending van
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek), en anclerzijcls, na
erop te hebben gewezen dat "zoals de
eerste rechter oordeelktmdig opmerkt
« het schip, wanneer het brak, aan het
verhalen was ,, en het, zoncler enige vaststelling to doen die onverenigbaar is
n1.et het bestaan van een nautische fout,
in het onzekere laat of het overweegt dat
het ongeval al dan niet aan dergelijke
fout to wijten is en, in ieder geval, al
schijnt zijn dispositief aan te duiden
dat het de onderstelling ervan heeft
verworpen, hiervan generlei rechtvaardiging geeft, behalve een verwijzing naar
een verkeerd uitgelegd « aangezien " van
do conclusie van de stacl, dat rust op
een verklaring (vergissing in het laden
van het schip) welke het arrest, net als
het vonnis, stellig afwijst, zodat het
arrest aldus tevens niet genoegzaam
met redenen is omkleed en door tegenstrijdigheicl is aangetast (schending van
artikel 97 van de Grond"l-vet) :
vVat het eerste onderJeel betreft :
Overwegende dat uit de aan het Hof
regelmatig voorgelegde st1.1_kken blijkt
dat het aan eiser toebehorencle rnotorschip bij het laden ervan in de haven
van Antwerpen 1noest vorhaalcl worden,
clat het tijclens het verhalen tegen een
ander schip ging stoten, brak en zonk,
dat, wijl het wrak en de lading voor de
scheepvaart hinclerlijk waren, de stad
voor de opruiming ervan zorgde, dat de
vennootschap « Samachirn ,, de vierde
verweerster, eigenares van de lading,
tegen eiser schadevergoeding vorderde,
alsmede tegen « Stocatra ,, de tweede
verweerster, lacler van de koopwaar, en
tegen de « Scheepswerf Boel en zonen ,,
de clerde verweerster, die enige dagen
te voren aan het schip een herstelling
had uitgevoerd, clat de stad tegen eiser
en tegen de voornoemcle verweersters
betaling vorderde van de lichtings- en
bergingskosten, clat eiser tegen de tweede
en de derde verweerster een vordering
instelde tot vergoeding van de schade
voortvloeiende uit het zinken van zijn
schip en, voor het geval de vordering
van de stad n1.ocht ingewilligd worden,
tot betaling van de bedragen waartoe
hij jegens doze laatste zou gehouden zijn,
dat de eerste rechter eiser van zijn
vordering afgewezen heeft en hem veroordeeld heeft aan de vierde verweerster
en aan de stad vergoedingen te betalen,
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eiser tegen de tweede en de derde
verweerster, door de stad tegen eiser en
tegen de tweede en de derde verweerster,
en door de vierde verweerster tegen de
tweede en de derde verweerster, het arrest
het beroepen vonnis bevestigd heeft in
al zijn beschikkingen, onder de enkele
bijvoeging dat eiser geen beperking van
aansprakelijkheid kan inroepen op grond
van de artikelen 46, § II, 4°, en 47 van
de zeevaartwetten ;
Overwegende dat eiser voor het hofvan
beroep, wat de vordering van de stad betreft, concludeerde tot het niet-ontvankelijk, minstens het ongegrond verklaren
van het hoger beroep van de stad en die
conclusie hierop steunde, in hoofdorde,
dat het aanvullen va.n de uitspraak van de
eerste rechter slechts kon bekmnen worden door middel, niet van hager beroep,
doch van een verzoek tot herroeping van
het gewijsde, dat hij ten overvloede deed
opn:l6rken dat aileen de tweede verweerster aansprakelijk is en dat hem geen fout
of verwijt treft, en, in nog n'leer ondergeschikte orde, dat, moest het hof van
beroep er anders over oorclelen, het dan
nog zou gaan over een nautische fout
waarvoor hij gerecht,igd is zich te beroepen op de wetsbepalingen die hem de
mogelijkheid bieden zijn aansprakelijkheid te beperken ;
Overwegende dat nu, eensdeels, eiser
door de eerste rechter tegenover de stad
veroordeeld werd en hij concludeerde
tot het niet-ont.vankelijk of het ongeg'l'ond verklaren van het hoger beroep
van de sta.d, hij tegen zijn veroordeling
niet opkwan'l en nu, anderdeels, het
voormeld hoger beroep strekte tot het
verldaren dat eiser zich op de bepalingen
van de artikelen 46 en 273 van de zeevaartwetten, met betrekldng tot de
beperking van zijn aansprakelijkheid,
niet kan beroepen, de conclusie van
eiser, waarin hij staande hield dat hij
op die beperking recht had, voorkomt
als zijnde een verweer tegen het beperkt
voorwerp van het hoger beroep van de
stad, zodat de beslissing van het arrest,
luidens welke eiser noch hoofdberoep,
noch incidenteel beroep instelde, niet
onverenigbaar is met die conclusie en
bijgevolg de bewijslu·acht ervan niet miskent;
Overwegende dat, gelet op die heslissing, de vraag of eiser tegen de stad
incidenteel hoger beroep heeft ingesteld,
tot de soevereine heoordeling van de
rechter belwort ;
W at het tweede onderdeel betreft :

Overwegende dat dit onderdeel van
het middel opkomt hiertegen dat het
arrest de schuld van eiser tegenover
de stad als « niet betwist " bestempelt,
en dat het stelt dat de rechter aldus de
bewijskracht van zijn conclusie miskent
wijl hij zich daarin beroept op een
beperking van aansprakelijkheid ;
Overwegende dat, gelet op de draagwijdte van de conclusie van eiser, zoals
die uit het antwoord op het eerste onderdee! blijkt, de beschouwing luidens welke
de schuld van eiser tegenover de stad
niet betwist was, voorkomt als zijnde
een gevolgtrekking van de ontstentenis
van hoger beroep vanwege eiser tegen
het vonnis van de eerste rechter hetwelk
hem heeft veroordeeld, zodat de bewoordingen van het arrest met gezegde conclusie niet onverenigbaar zijn ;
W at het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, rechtdoende op de conclusies zoals doze voor
het hof van beroep werden genomen
zowel door de stad als door eiser, eensdeels, soeverein beslist dat de stad met
reden opwerpt dat de schuld van eiser,
welke op lichtings- en bergingskosten
betreldcing heeft, haar oorzaak niet
vindt in een nautische fout van de
schipper-eigenaar en, anderdeels, constateert dat eiser noch hoofd- noch incidenteel beroep instelde op grond van
artikel46, §II, 5°, van de zeevaartwetten,
zodat de rechter, op het hoger beroep
van de stad aileen, de toestand van deze
laatste niet kan verzwaren ;
Overwegende dat die beslissing en
die constatering niet tegenstrijdig zijn en
ook niet onverenigbaar zijn Tnet de conclusie van eiser, overeenkomstig de draagwijdte die eraan in het antwoord op het
eerste onderdeel werd gegeven ;
Overwegende dat, in zover het derde
onderdeel van het middel de reden van
het arrest kritiseert, luidens welke eiser
des te minder de beperking van zijn
aansprakelijkheid kan inroepen daar
tussen hem en de stad geen << contract "
in uitvoering was, in de zin van art:ikel 46,
§ II, 4°, van de zeevaartwetten, het
opkomt tegen een ten overvloede gegeven reden ;
W at het vierde onderdeel betreft :
Overwegende, eensdeels, dat de stad
in haar conclusie stelde dat ten deze het
recht op de beperking van aansprakelijkheid aan de schipper diende ontzegd
te worden wijl het onvakkundig laden,
waarvoor de schipper instaat,, door de
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desknndige werd aanvaard als een van
de oorzaken van het zinken van het
vaartnig en wijl een font in de ladingsverrichtingen geen nantische font critmaakt;
Overwegende dat het arrest, wanneer
het beslist dat de sclmld van eiser,
welkc betrekking heeft op lichti:ngs- en
bergingskosten, haar oorzaak niet vindt
in een :nantische font van de schippereigenaar, niet te verstaan goeft dat
er niettemin een nautische font zou
bestaan, doch een fout zonder verband
met de oorzaak van de schuld van eiser ;
dat het onderdeel van het 1niddel desbetreffende rust op een verkeerde interpretatie van het arrest ; dat het arrest
derha.Ive de bewijskracht van de conolusie
van de stad niet heeft miskend ;
Overwege:nde, anderdeels, dat wijl
het arrest beslist dat eiser noch hoofdnoch incidenteel hager beroep heeft
ingesteld en wijl hieruit volgt dat eiser
tegen zijn veroordeling :niet is opgekon~l8n,
de rechter de oorzaak van de schuld van
eiser niet 1neer hoefcle te preciseren ;
clat de rechter, door elke nautische font
in hoofde van eiser uit te sluiten, uitspraak doet over het gecling zoals dit
voor hem in hager beroep door de conclnsies van beide partijen beperkt was
tot de vraag of een nautische font uitgesloten was ; dat eiser daarenboven in
zijn conclusie niet gcpreciseerd heeft
welke nautisohe font hij zou bedreven
hebben;
Overwegende dat het arrest dus regelmatig ge:n1.otiveerd is en niet door tegenstrijdigheden is aangetast;
Ovcrwegende dat het middel niet kan
worden aangenomen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
21 jnni 1968. 1e kamer. Voo1'zitte1', H. Belpaire, raadsheer waarnemend
voorzitter.- Ve1'slaggeve1·, H. Neven.Gelijkl~tidende concl~tsie, H. Krings, advooaat-generaal. - Pleiten, HH. Dassesse
en VanRyn.
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UITEINDE DER KAAIEN VAN ANTW'ERPEN TOT AAN DE NEDERLANDSE GRENS,
ARTIKEJ, 32. STOO!VIVAARTUIG l\'IOET
DE KANT VAN RET VAAR\YATER HOUDEN, DAT AAN ZIJN STUURBOORDZIJDE
LIGT. VAARWATER. BEGRIP.

2°

SCRIP. SoHEEPYAART. BrNNENVAART. KoNINKLIJK BESLUIT
VAN 27 SEPTE!VIBER 1926 HOUDENDE
REGLEMENT BETREFFENDE DE SOHEEPVAART OP DE SOHELDE VAN AF EEN KILO!VIETER BOVEN RET ZUIDEI,IJKE UITEINDE DER KAAIEN VAN ANTWERPEN
TOT AAL'f DE NEDERLANDSE
GRENS,
Al'tTIKEL 30. VERPLIOHTING OPGELEGD AAlf DE STOOJVIVAARTUIGEN
lVIET KRUISENDE KOERS. TOEPASSINGSSFEER.

1° H. et vaanuctte-r, bedoeld clam· m·tikel 32
vcm het koninklijk beshtit vcm 27 september 192 6 hmtclencle reglement betre ffencle
de scheepvaart op cle Schelcle vctn cif
k1:lomete1· boven het z~tidelijke witeinde
cler kaaien van Antwe1·pen tot aan de
N eclerlanclse g1·ens, hetwelk voo1·sclwijjt
dat " elk stoomvacwt~tig, dctt vcwencle is,
inclien zijn cliep[fCln[J en [J1'ootte het toelaten, en elk zeilvawrt'uig, dat vm·wncle is,
inclien de wind het toelctat, de st1Ut1'boonlzijcle vcm het vcta-1'tvctte1' moet hmtclen ... "• is b1:j toepctss?:ng vctn ctrtikel 23
vctn het koninlclijk beslHit van 10 september 1980 hmtclencle scheepvacwtreglement vctn de Beneclen-8chelrle, het hetzij
bij de 1·eglementen, hetzij door betonning
voor de scheepvacwt aangewezen vaarwate1· ( l).

een

2o De ?'egel voorgesclweven bij ct1'tikel 30

vcm het koninklijk beslttit van 27 septembe1' 1926 houclencle 1·eglement bet1·ejjencle cle scheepvaa1·t op de 8chelcle van
aj Mn lcilomete1' boven het Z?tideUjke
?titeincle cle1' lcaaien vctn A ntwerpen tot
actn cle NecleTlctnclse g1·ens, en naw/'
l'!kicl waarvan, "wannee1' twee stoomvacwt?tigen elkancler met kntisende koe1·sen
nacle1·en, zoclat gevaar voo1· actnvar'ing
bestaat, het vaart?tig, clat het andere aan
stnu1·boonl vctn zich heejt, moet w-ijken "•
is enkel vctn toepctssing op de zeer b1·ede
stroomgecleelten (2).

1968,

SCHIP-SCHEEPVAART.
BrNNENVAART. KONINKLIJK BESLUIT
VAN 27 SEPTEMBER 1926 HOUDENDE
REGLEMENT BETREFFENDE DE SOHEEPVAART or DE SoHELDE VAN AF EEN
KILOMETER BO'I'EN RET ZUIDELIJKE

(1) Ret koninklijk besluit van 10 september
1930 wercl vervangen bij het koninklijk besluit van 31 mei 1968, bekenclgemaakt in het
8taatsblacl van 25 juli 1968.
(2) Raaclpl. J. PoLLET, L'abonlage fluvial,
n r 367, en lUpertoire pmtiqtw dtt droit belge,
vo Navire-Navigation, n" 1662.
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(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « PLOUVIER
EN 0° ,, T. LUNSTEDT EN TRAVAILLE.)

ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 8 februari 1967 in hager
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Antwerpen ;
I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing gewezen over de
tegen de verweerders ingestelde strafvordering :
Overwegende dat de voorziening slechts
ontvankelijk is in zover eiseres veroordeeld werd in de kosten jegens het openbaar ministerie ;
Dat eiseres dienaangaande geen middel inroept ;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing gewezen over de door
eiseres togen de verweerders ingestelde
burgerlijke vordering :
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1134,
1315, 1319, 1320, 1322, 1382, 1383 en
1384 van het Burgerlijk Wetboek, 3 en
4 van de wet van 17 april 1878 houdonde
de voorafgaande titel van het W etboek
van strafvordering, 154 en 189 van het
Wetboek van strafvordering, 1, § 1 en 2,
1°, 4-1, 32 en 56 van het scheepvaartreglement van de Beneden-Zeeschelde
(koninklijke besluiten van 27 september
1926, 4 1naart 1929, 26 januari 1932,
16 januari 1935, 22 februari 1939, 16 oktober 1953 en 16 juli 1963), 1, § 1, 1o, 15
en 16 van het bijzonder politiereglement
voor de scheepvaart op de rede van
Antwerpen (koninklijke besluiten van
10 september 1930, 28 november 1935,
26 augustus 1938 en 16 juli 1963) 2,
alinea 2, van het decreet van 20 juli 1831
over de pers, en 97 van de Grondwet,

doo1·dat het bestreden vonnis, om de
verweerders van de telastlegging " met
het schip Hedwig Liinsteclt varende op
de Schelde, verz1.rin1.d te hebben de
stuurboorclzijde van het vaarwater te
houclen, indien de cliepgang en grootte
van het schip clit toelieten " (artikel 32
van het scheepvaartreglement van de
Beneden-Zeeschelcle) vrij te spreken en
bijgevolg, bij bevestiging van de beslissing van de eerste rechter, de rechtbank
onbevoegd te verklaren mn van de eis
van eiseres, als burgerlijke partij, kennis
te nemen, na in feite met de gerechte-

lijke deskundige de versie van de
Liinstedt bijgetreden te zijn clat dit
schip op het ogenblik van de aanvaring
met de Oiterna 23, eigendom van eiseres,
zich voiledig aan de linkeroeverzijcle van
het vaarwater, dit wil zeggen praktisch
op de boeienlijn bevond, de middelen
van de conclusie van eiseres « dat ook
in het verhaal van de Liinsterlt de verantwoordelijkheicl aileen het kustvaartuig
treft; dat de aanvaring zich inclerdaacl
voordeecl op de rede van Antwerp en ...
(waar) het vaarwater zich uitstrekt over
de gause breeclte van de stroom ; dat
ten onrechte dan ook de deskunclige
vooropstelt dat in de versie van de Liinstedt de aanvaring geschied is onder de
linkeroever van het vaarwater ; clat
cleze vergissing volgt uit een verkeerde
interpretatie van de term « vaarwater " ;
dat het voor de Liinstedt op het ogenblik
van de aanvaring bruikbare vaarwater
zich uitstrekte over de ganse breedte
van de rivier ; dat de Liinstedt nog 1neer
dan 200 meter bevaarbaar water aan
zijn stuurboord had; dat (het) inderdaad
een klein kustvaartuig is met nauwelijks
drie meter diepgang ; dat dus vaststaat
dat zelfs in de steiling van de Liinstedt
deze niet onder " stucu·boord wal " was,
maar iutegendeel in het midden van het
vaarwater ,, verworpen heeft om de reden
dat 1° " als vaarwater dient beschouwd
het door de Staat voor het verkeer opengestelde water dat bebakencl en eventueel verlicht is en zoals het op de
officiiile kaarten voorkomt " ; 2° " hoewel
op zekere plaatsen het vaarwater san1.envalt met de breedte van de stroom,
terzake client aangestipt te worden clat
de diepten van het gedeelte buiten de
boeienlijnen op geen enkele lmart worden
aangebracht " ; 3° " zelfs indien men de
voiledige breedte van de stroom als vaarwater aanziet, er even1nin kan nit afgeleid worden dat de aanvaring in het
midden van clit vaarwater plaatshad " ;

te1·wijl, eerste ondenleel, bij gebreke
van om het even welke tegenstrij dige
precisering in het reglement, als " vaarwater " client beschouwd te worden,
volgens de gebruikelijke en normale betekenis van het woord, heel het volgens
de diepgang en grootte van het vaartuig
bruikbare gedeelte van de stroom, en
niet aileen de beperkte ruimte van het
vaarwater dat door de boeienlijnen wordt
begrensd ; het bestreden vermis, door
zijn beslissing op bmgerlijk gebied te
doen rusten op het eerste onderdeel
van het bovenaangehaalde motief, artikel 32 van het scheepvaartreglement vau
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de Beneden-Zeeschelde en, voor zover
als nodig, de andere artikelen van dit
reglernent en die van het politiereglement in het middel aangehaald, de artikelen 1382 tot 1384 van het Bu:rgerlijk
W etboek en 3 en 4 van de wet van I 7 april
1878 Jweft geschonden;

tein die zich met zijn vaartuig begeeft
in wateren, welke niet hetzij bij de reglemonten, hetzij door betonning voor de
scheepvaart zijn aangewezen, zulks op
eigen risico doet, onverminderd de straffen voorzien bij artikel 25 van hetzelfde
reglement;

tweecle oncle1'Cleel, de kaart van de
Schelde, betiteld " Draaiende Sluis-Krankeloon-Plan samengesteld uit volgende
gegevens van de Antwerpse zeediensten :
Drempel van Krankeloon van 30 januari
1964, 2) Drempel van Draaiende sluis
van 30-31 januari 1964; Peilingen in
decimeter, dieptelijnen in meter. Eu:ropese coorclinaten ... ,, die bij het verslag
van de deslnmdige .Marcel Vergauwen,
lid van de nautische commissie bij de
Rechtbank van koophandel te Antwerpen, inzake aangesteld bij bevelschrift
van 26 februari 1964, wordt gevoegd en
er deel van uitmaakt, de diepten van hot
gedeelte van de stroom binnen en buiten
de boeienlijnen volgens haar meldingen
wei aanduidt, zodat het vom1is, door
in het tweede onderdeel van zijn bovenaangehaa.Id motief te beweren dat " de
diepten van het gedeelte buiten de
boeienlijnen op geen enkele kaart wordt
aangebracht " en zodus het middel van
de conclusie van eiseres te verwerpen,
de bewijskracht van het deslnmdig verslag, waarnaar het uitdrukkelijk verwijst,
en van de eraan gevoegde lmart van de
Schelde en de meldingen ervan heeft
geschonden (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek); in zover de rechter deze
stelling, tegenstrijdig met de vaststaande
gegevens van het dossier, uit zijn persoonlijke kennis van de officiele lmarten
zou hebben geput, het bestreden vonnis
artikel 1315 van het Burgerlijk Vvetboek
en, voor zover als nodig, de artikelen 154
en 189 van het Wetboek van strafvorde:ring en 2, alinea 2, van het decreet van
20 juli 1831 over de pers heeft geschonden :

Overwegende dat nit het bestreden
vonnis blijkt dat het vaarwate:r in de
Beneden-Zeeschelde afgebakend wordt
door boeien, lichtboeien en oeve:rlichten,
weshalve de vaartuigen, ingevolge evengenoemde bepalingen, de stuu:rboordzijde van het aldus afgebakende vaarwater dienen te houden ;

W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 32 van het
scheepvaartreglement van 27 september
1926 weliswaar bepaalt dat elk stoomvaartuig, dat varend is, indien zijn diepgang en grootte het toelaton, de stm.n'boordzijde van het vaarwater moet
houden;
Overwegende evenwel dat deze regel
moet uitgelegd worden in verband m.et
artikel 23 van hot reglement van politic
van de Beneden-Zeesohelde van 10 september 1930, volgens hetwelk ieder kapi-

Overwegende mitsdien dat het bestreden vonnis wettelijk beslist heeft dat
de Hedwig Liinsteclt de stmu'boordzijde
van het door boeien en lichten afgebakende vaarwater diende te houden ;
Dat het onderdeel naar recht faalt ;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de door het eerste
onderdeel bekritiseerde reden van het
vmmis volstaat om de beslissing wettelijk te reohtvaardigen, weshalve het
tweede onderdeel, gericht tegen overtollige redenen, bij gebrek aan belang niet
ontvankelijk is ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de sohending van de artikelen 1319, 1320,
1322, 1382, 1383 en 1384 van het Burgerlijk vVetboek, 3 en 4 van de wet van
17 april 1878 houdende de voorafgaande
titel van het vV etboek van strafvorderii1g, 30 en 32 en, voor zover als nodig,
4-1 en 56 van het scheepvaartreglement
van de Beneden-Zeesohelde (konii1klijke
besluiten van 27 september 1926, 4 maart
1929, 26 januari 1932, 16 januari 1935,
22 februari 1939, 16 oktober 1953 en
16 juli 1963), en 97 van de Grondwet,

cloorclat het vonnis, om, bij bevestiging
van de beslissing van de eerste rechter,
de rechter onbevoegd te verklaren om
kennis te nemen van de bu:rgerlijke
vordering van eiseres ten gevolge van de
vrijspraak van de verweerders van de
telastlegging " met het schip Hedwig
Lunsteclt, varende op de Schelde, verzuimd te hebben de stuurboordzijde van
het vaarwater te houden, indien de diepgang en de grootte van het schip dit
toelieten " (artikel 32 van hot scheepvaartreglement van de Beneden-Zeeschelde), en om bet middel van de conolusie van eiseres af te wijzen dat steunde
op artikel 30 van hetzelfde reglement,
waarvan zij de toevoeging aan de telast-
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legging verzocht, en op de vereisten van
goed zeemanschap, vYaarvan de nietnaleving door de verweerders, respectievelijk kapitein en loods van de Lunstedt,
het bewijs leverdevan hm< verantwoordelijkheid voor de aanvaring, ongeacht de
plaats in het vaarwater ingenomen door
de betrokken vaartuigen, om de reden
dat, wanneer twee vaartuigen elkaar op
kruisende koersen naderen, het vaartuig
dat het andere aan stuurboord bemerkt
moet wijken, en dat het vaststond dat
de Liinsteclt sinds geruime tijd voor de
aanvaring de Oite1~w 23 (binnenschip,
eigendon< van eiseres) opgemerkt had,
dat de Lunsteclt de Oite1·na over stuur. boord zag en dat de Lunsteclt niet geweken
was, enerzijds de n<ening overgenon<en
heeft van de gerechtelijke deslnmdige,
dat de Lunsteclt langs zijn reglementaire
oever voer en dat dit schip geen fout
had begaan "daar (het), zoals in dit
geval het behoorde te doen, zijn lwers
heeft behouden, vaart verminderende
en uiteindelijk achteruit heeft geslagen >>, .
.en anderzijds beslist heeft " dat beroepster (thans eiseres) beweert dat niet
artikel 32 maar wel artikel 30 van toepassing is ; dat hoofdens inbreuk op
artikel 30 van het Scheldereglement
geen vervolgingen werden ingesteld ;
dat bovendien voornoemd artikel 30
slechts toepasselijk is bij zeer brede
stroomgedeelten of wanneer de vaartuigen het vaarwater oversteken ))'
te?'wijl, ee1·ste onclenleel, de reden die
aan eiseres toeschrijft dat zij om toepassing van artikel 30 en niet van artikel 32
verzocht, de bewijskracht miskent van
haar conclusie, die haar burgerlijke vordering tegen de verweerders op de twee
bepalingen te zamen steunde (schending
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk Wetboek);
tweecle onde?'cleel, het niet-instellen van
een vervolging uit hoofde van de overtreding van artikel 30 van het Scheldereglement niet tot gevolg had dat de
rechter ervan ontslagen was de andere
kwalificatie, door de burgerlijke partij
voorgesteld, te onderzoeken indien het
hetzelfde feit betrof, zoals de eerste
rechter trouwens erkend had, en onder
voorbehoud van de inachtneming van
de rechten van de verdediging ; de grond,
die het uit artikel 30 afgeleide middel afwijst, om de reden dat er geen vervolging
werd ingesteld, aldus de artikelen 3 en
4 van de wet van 17 april 1878, 1382 tot
1384 van het Burgerlijk Wetboek en
97 van de Grondwet schendt ;
cle?·de onde?·cleel, de voorwaarden, door

de rechter gesteld voor de toepassing
van artikel 30 van het Scheldereglement,
te weten dat men zich bevindt " bij zeer
brede stroomgedeelten of waar de vaartuigen het water oversteken ))' willekeurig zijn en tegen de wetstekst indruisen (schending van artikel 30 van
het scheepvaartreglement voor de Beneden-Zeeschelde en van de artikelen 1382
tot 1384 van het Burgerlijk Wetboek);

vienle onclenleel, de vaststaande feiten,
door eiseres bij conclusie gereleveerd,
" dat de Lunsteclt sinds geruime tijd voor
de aanvaring de Oite?'?W 28 opgemerkt had))
en << dat de Lunstedt de Oite?'?W 28 over
stuurboord zag ))' zich ertegen verzetten
dat de rechter, na bevonden te hebben dat
de Liinsteclt zich op haar reglementaire
oever bevond, dit wil zeggen praktisch
op de boeienlijn, en zonder de stelling
van eiseres te betwisten dat dit klein
kustvaartuig op het ogenblik van de
aanvaring nog n<eer dan 200 meter bevaarbaar water aan zijn stuurboord
had, wettelijk kon beslissen dat de verweerders geen fouten of tekortkomingen
hadden begaan, << daar dit schip, zoals
het in dit geval behoorde te doen, zijn
koers heeft behouden ... >> (schending
van de artikelen 30 en 32 van het scheepvaartreglement voor de Beneden-ZeeSchelde en 1382 tot 1384 van het Burgerlijk vVetboek); althans, nu de rechter
geen rekening heeft gehouden met de
door eiseres bij conclusie gestelde feiten
of geen uitspraak heeft gedaan over het
vaststaand karakter dier feiten, onder
1neer ten aanzien van de constateringen
van het expertiseverslag waarnaar hij
verwijst, en nu de rechter geen uitspraak
doet over de handelwijze welke " de norn<ale reactie van goed zeemanschap >>
aan de verweerders oplegde, " ongeacht
de plaats in het vaarwater ingenomen
door de betrokken vaartuigen ))' de
beslissing naar recht niet genoegzaam
met redenen omkleed is of door onzekerheid aangetast is (schending van artikel 97 van de Grondwet) :
vVat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het bestreden vonnis
over de toepassing van artikel 30 van
voormeld scheepvaartreglement beslist ;
dat derhalve dit onderdeel van het middel zonder belang is ;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het vonnis, om het
op artikel 30 van het scheepvaartreglement gesteund middel af te wijzen, niet
a.lleen overweegt "dat hoofdens inbreuk

-

1298

op artikel 30 van het scheepvaartreglelnent geen vervolgingen werden ingesteld "• maar ook, « dat bovendien
voornoemd artikel 30 slechts toepasselijk is bij zeer brede stroomgedeelten
of waar de vaartuigen het vaarwater
oversteken " ;
Dat het aldus de toepassing van artikel 30 van bedoeld reglement onderzocht
heeft, en meteen de conclusie van eiseres
beantwoord heeft ;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat de rechter wettelijk
heeft beslist dat artikel 32 van het scheepvaartreglement, toepasselijk op do plaats
waar de aanvaring heeft plaatsgehad,
de toepassing van artikel 30 van hetzelfde
reglmnent uitsluit;
W at het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat, gelet op de antwoorden die op het eerste onderdeel van
het eerste middel en het derde onderdeel van het tweede middel gegeven
werden, het zonder belang worclt dit
onderdeel van het middel te beantwoorden;
Overwegende dat het middel niet kan
aangenmnen worden ;
Om. die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
24 jm~i 1968. ~ 2e kamer. ~ Voa?'zitteJ', H. Rutsaert, raadsheer waarnemend voorzitter.
V e1·slaggeve1',
H. Gerniers. ~ Gelijkl~tidencle conclusie,
H. Dumon, advocaat-generaal. ~ Pleiter, H. Dassesse.

2e

KAMER. ~

24 juni 1968.

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. ~ STRAFZAKEN. ~
STRAFVORDERING. ~ CONOLUSIE VAN
DE BEKLAAGDE DIE KRITIEK OEFENT
OP EEN IN EEN DESKUNDIGENVERSLAG
VERVATTE BEWERING. ~ BESLISSING
DIE DEZE BEWERING NIET OVERNEEl\iT.
~ CONOLUSIE WAAROP NIET MOET
GEANTWOORD WORDEN.

De J'echte1' is niet ve1•plicht een antwoo1·d
te geven op de conchtsie die kritiek oejent
op een in een deskundigenve?·slag vet·-

vatte beweTing, wanneet' hij deze beweJ'ing niet ove1'neemt (1).
(VEEVAETE, T, LANDSBOND DER OHRISTELIJKE J\iUTUALITEITEN, NATIONAAL
VERBOND
VAN SOOIALISTISOHE MU •
TUALITEITEN, OARELS EN DEMOEN.)
ARREST,

HET HOF ; ~ Gelet op het bestreden
arrest, op 18 november 1967 door het
Hof van beroep te Gent gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid nit
de schending van de artikelen 97 van
de Grondwet, 418, 420 van het Strafwetboek, 1382 van het Burgerlijk Wethoek, 17 en 25 van het Wegverkeersreglement,

doo1'dat het bestreden arrest beslist dat
eiser schuldig is aan onvrijwillige slagen
en verwondingen en dat hij alleen verantwoordelijk is voor de schadelijke gevolgen
van het kwestieus ongeval, hem dientengevolge op straf- en burgerlijk gebied
veroordeelt en beslist dat de rechtbank
on bevoegd is om kennis te nem_en van
de bcU'gerlijke vordering door eisor ingesteld tegen tweede verweerder, en deze
beslissingen grondt op het feit dat eiser,
volgens artikel25-3 van het Wegverkoersreglmnent, het nor1naal verkeer van de
tegemoetkomende bestuu:rder Demoen,
tweede verweerder, niet mocht hinderen
doch dat hij de normale weg van Demo en
gehinderd had,
tenvijl eiser in zijn conclusie staande
gehouden had « dat de expert beweert
dat noch Vervaete noch Demoen rekening
hebben gchouden met de stand der verkeerslichten, dat het vaststaat dat de
verkeerslichten in werking waren ; dat
dus ten minste een der twee verdachten
rekening heeft gehouden met het feit
dat de verkeorslichten in zijn richting
op groen stonden "• en de rochter deze
conclusie nict beantwoord heeft en niets
gezegd heeft over de stand cler verkeerslichten, hoewel hij daartoe des te strikter
verplicht was, daar het op groen staan
van de verkeerslichten een dcterminerende invloed moest hebben over do respectieve rechten en verplichtingen van
(1) Oass., 18 juni 1962 (Bull. en PAsrc.,
1962, I, 1184) en 8 november 1962 (ibicl.,
1963, I, 311). Raadpl. cass., 25 oktober 1965
(ibid., 1966, I, 260) en 9 oktober 1967, sup1·a,
blz. 192.

]-,--

-

1299

de twee weggebruikers die in botsing
kwamen, en zijn beslissing dus niet gemotiveerd is volgens het vereiste van de
artikelen 97 van de Grondwet, 17 en 25
van het W egverkeersreglement :
Overwegende dat eiser, in zijn conclusie voor het hof van beroep, van de
on1standigheid " dat de verkeerslichten in
werking waren en dns ten 1ninste een
van de verdachten moet rekening gehouden hebben rnet het feit clat de verkeerslichten in zijn richting op groen
stonclen '' aileen melding maakte tot
staving van zijn bewering dat de besluiten van de deskundige, volgens welke
geen van heiden rekening zou gehouden
hebben met de stand van de verkeerslichten, op niets steunden ;
Dat het hof van beroep, vermits het
laatstvermelde verldaring van de deskundige niet overnarn, er niet toe gehouden was het in het middel aangehaalde
uittreksel uit de conclusie van eiser te
beantwoorden ;
Dat bet middel dienvolgens niet kan
aangenom.en worden ;
Overwegende, wat de beslissing op de
strafvordering betreft, dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvorm.en werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig
de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
24 juni 1968. - 2 8 lmmer. - Voo?'zitte?· en Ve1·slaggeve1·, H. Rutsaert,
raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkhtidende conchtsie, H. Oolard, advocaat-generaal.

2 8 KAJ\1ER. -

24 juni 1968.

WEGVERKEER.
WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 10 DEOEJ\1BER 1958,
GEWIJZIGD OP 30 APRIL 1963, ARTIKEL 21-2, LETTER c. LINKS INRALEN. - VERPLIORTING ZIOR ERVAN
TE VERGEWISSEN OF RET l\iOGELIJK
IS ZIJN PLAATS IN DE NORJ\fALE GANG
VAN RET VERKEER OPNIEUW IN TE
NEMEN ZONDER DIT TE RINDEREN. DRAAGWIJDTE.

De bepaling van a1·tikel 21-2, lette1· c, van
het H'egve?'kee?'S?'eglernent van 10 decernbe?' 1958, gewijzigd op 30 ap?'il 1963,

naa1· luid waa1van elke bestu~wde1· van
een voe1·tuig op de open bare weg, alvo?"ens
links in te haZen, zich onde?' rnee?' e1·van
moet ve1·gewissen dat hij zijn plaats opnieuw kan innemen in de no?'male gang
van het ve1'kee1' zonclm· dit te hinde?'en,
irnplicee?'t niet clat een tegenligge?' ?'eecls,
bij het begin van het inhaalmcme~We?', in
aantocht is in tegenove?'gestelde 1'ichting,
mam· dat, wannee?' een tegenligge1· achtemf opdaagt, de ·inhale?' zijn plaats op
het nchte1·cleel van de ?'iJ. baan OJJnimtw
lean innemen zoncle1· cle ?WTmale gang
van het ve1·lcem· hierop te hincle1·en.
(DE GROOTE, T. OONSORTEN DE BEER
EN LANDSBOND DER ORRISTELIJKE
l\iUTUALITEITEN.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 1 december 1967 door het Hof
van beroep te Gent gewezen ;
I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de strafvordering :

Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 418, 420 van het Strafwetboek,
1382, 1383 van het Hmgcrlijk Wetboek,
cloo?·clat de motivering van het arrest
met tegenstrijdigheid of minstens met
clubbelzinnigheid aangetast is - wat met
een gebrek aan motivering gelijkstaat - ,
vennits de bestreden beslissing op strafgebied eiser verwijt, alvorens links in
te halen, zich er niet van vergewist
te hebben dat er geen tegenligger aankwam, en vaststelt dat, op het ogenblik
dat eiser zijn inhaalmaneuver began, de
Peugeot reeds eon tijdlang zijnerzijds zijn
inhaalmaneuver op de middenrijstrook
aan het uitvoeren was, en, anderzijds,
statuerend op civielrechtelijk gebied,
aanneemt dat de onbekend gebleven
bestuurder van de donkerlde1.u·ige Peugeot wellicht rnedeaansprakelijk is voor
de aanrijding "om, alvorens links in te
halen, er zich niet van te hebben vergewist dat dit maneuver zonder gevaar kon
uitgevoerd worden ,, eraan toevoegend
" en inzonderheid dat hij zijn plaats kon
innmnen in de normale gang van het
verkeer zonder dit te hinderen ,,
te?'wijl het arrest aldus achtereenvolgens aanneemt dat het middenrijvak
voor de Peugeot vrij was toen dit voertuig zijn inhaalmaneuver began, zodat
eiser met zijn Renault dit middenrijvak
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niet mocht berijden, en, daarna, dat het
middenrijvak wellicht niet vrij was toen
de Peugeot dit maneuver uitvoerde, >vat
insluit dat eiser gerechtigd was op clit
rijvak te kon:wn :
Overwegencle clat het noch dubbelzinnig noch tegenstrijdig is, na vastgesteld te hebben dat de onbekende Peugeot
reeds zijn inhaalmaneuver op de middenrijstrook aan 't uitvoercn was, toen de
door eiser bestuurde Renault plots op
dezelfde rijstrook nit tegenovergestelde
richting opdaagde, te beslissen, enerzijds,
dat eiser, alvorens links in te halen, er
zich niet van vergewist hoeft dat de weg
over een voldoende uitgestrektheid vrij
was, zodat er geen gevaar voor ongevallen was, en, anderzijds, dat de bestuurder van de Peugeot wollioht medoaansprakelijk is voor de aanrijding mn.,
alvorens links in te halon, er zioh niet
van te hebben vergewist dat hij zijn
plaats opnieuw kon innemen in de normale gang van het verkeer zondcr dit
te hinderen ;
Overwegende dat, in strijd nl8t de
aan voeriug van eiser, de regel welke het
best.reden arrest inroepb om te beslissen
dat do onbokend gebleven bestuurder van
de Peugeot wellioht medeaansprakelijk is
voor de aanrijding, niet betekent dat,
toen de Peugeot began in to halen op de
middenrijstrook, de Renault bestunrd
door eiser reeds op die rijstrook reed ;
Dat do bepaling van artikel 21, 2, c.,
van het Wegvorkeersbesluit niet impliceert dat een tegenligger reeds, bij het
begin van het inhaalmaneuver, in aantocht is in tegenovergestelde richting,
maar dat, wanneer een tegenligger
ftchteraf opdaagt, de oorspronkelijke
inhaler, omwille van het feit dat de rechter rijstrook dicht met voertuigen bezet
is, zijn plaats op die strook in de normale
gang van het verkeer niet opnieuw kan
innemen zonder dit verkeer te hinderen;
Overwegende dat het middel niet kan
aangenomen worden ;
En overwegende dat de substantiiile
of op strftffe 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 juni 1968. - 2° kamer. - Voorzitte1', H. H.utsaert, raadsheer waarnemend voorzitter.- Ve1'slaggeve1·, H. Gerniers. - Gelijlcluidende conclusie, H. Colard, aclvocaat-generaal.
Pleite1·,
H. Van Leynseele.

,2e KAli'IER. -

24 juni 1968.

BESCHEH.MING VAN DE MAATSCHAPPIJ (WET TOT). - BESLIS·
SING VAN INTERNERING.- BESLISSING
DIE VAS'L'STELT DAT DE VERDACHTE
FElTEN IN DE BEWOORDING-EN VAN DE
WET ALS l\HSDADEN EN WANBEDRIJVEN
GEKWALIFICEERD HEEFT GEPLEJ<JGD EN
DAT HIJ ZICH BEVINDT IN EEN DER
BIJ ARTIKEI" l VAN DE 'YET TOT BE·
SCITERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ
BEPAALDE GEVALLEN. - WETTELIJKE
BESLISSING.

Is wettelijlc geTechtvacwdigcl het an·est dat
cle inte1'1WTing va.n een vm·dachte beveelt
bij toepassing van a1't,ilcel 1 van de wet
tot be8che1·ming va.n de maatscha.ppi},
na te hebben vastgesteld clat hij de jeiten
in ,de bewoordingen van cle wet gelcwalificeenl als misdaden en wanbed1·ijven
heejt gepleegd en dat hij zich bevinclt
in een van de bij cleze wetsbepa.ling omschreven geestestoesta.nclen (I). (Wet van
9 april 1930, vervangen bij die van
l jnli 1964, art. 1 en 7.)
(ULTZEN.)
Met de notitie overeenstemmend arrest, op de voorziening gericht tegen een
op 2 april 1968 door het Hof van beroep
te Brussel, kamer van inbesohuldigingstelling, gewezen arrest.
24 juni 1968. - 2 8 kamer. Voorzitte1', H. Rutsaert, raadsheer waarnen1end voorzitter.
Ve1·slaggeve1·,
H. Gerniers. - Gelijlcltticlende conclusie,
H. Colard, aclvocaat-generaal.

II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing gewezen over de door
vorweerders tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen :
Overwegende dat eiser geen bijzonder
middel inroept ;

(1) Raadpl. cass., 13 mei 1963 (Bull. en

PASIC., 1963, I, 973).
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24 juni 1968,

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.STRAFVORDERING. VEROORDELING
'VEGENS ONOPZETTELIJKE DODING OF
VERWONDINGEN. -ARREST DAT BFITEN DE BIJ HET STRAFWETBOEK GESTELDE STRAFFEN HET VERVAL VAN
HET RECHT TOT STUREN UITSPREEKT.
---; VERMELDING IN RET ARREST VAN
DE ARTIKELEN 4I8, 4I9 EN 420 VAN
HET STRAFWETBOEK. IN RECHTE
GEMOTIVEERDE BESLISSING, HOEWEL
ZIJ GEEN l\IELDING l\fAAKT VAN ARTIKEL 2-7, § I, I 0 , VAN DE WET VAN
I AUGUSTUS I899.
REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.STRAFVORDERING. VERKEERSONGEVAL. BLOEDAFNEMING. CoNCLUSIE VAN DE BEKLAAGDE DIE BETOOGT DAT, AANGEZIEN HIJ GEEN
WEIGERING HEEFT KUNNEN UITDRUKKEN, DE BLOEDAFNEl\liNG ZONDER ZIJN
TOESTEJ\Il\IING WERD
VERRIOHT.
BESLISSING DIE EROP WIJST DAT, DOOR
ZICH OP DEZE OMSTANDIGHEID TE BEROEPEN, DE BEKLAAGDE NIET BEWEERT DAT HIJ OP HET OGENBLII: VAN
DE BLOEDAFNEJ\1ING EEN GELDIGI<J REDEN TOT WEIGERING HAD. p ASSEND
ANTV'i'OORD.

3D

WEGVERKEER. AANWEZIGHEID
IN RET BLOED VAN DE BESTUURDER
VAN TEN MINSTE I,5 GRAM ALCOHOL
PER DUIZEND. DESKUNDIGE DIE,
OP GROND VAN EEN ELIMINATIE VAN
DE CiEBRUIKTE ALCOHOL, BESLUIT TOT
EEN ALCOHOLGEHALTE VAN J\fEER DAN
I,5 GRAJ\f PER DUIZEND.- BESLISSING
DIE
VERMOEDENS
AANHAALT
TER
RECHTVAARDIGING VAN RET GEHALTE
VAN TEN MINST I,5 GRAM ALCOHOL
PER DUIZEl'TD. WrETTELIJKHEID.

wet,obepalingen melding maakt van de
a1·tilcelen 4_.18, 419 en 420 van het Stmfwetboelc, zeljs indien het, bovendien het
ve1·val van het ?'echt tot het bestu1·en
van een voeTt~tig uitsp1·ekende, geen
melding maalct van m·tilcel 2-7, § 1, 1°,
van de wet van 1 aug~tstus 1899 (I) (2).
(Grondwet, art. 97.)
2o Beantwoordt passend de conclusie van

de belclaagde die betoogt dat, aangezien
hij niet in staat ~vas een w~igm·ing 'l.f'!t
te dntlclcen, de bloedajnermng op Z~J1't
peTsoon zonder zijn toestemming werd
ve1'1'icht, de beslissing die, deze belclaagde
ve?'Oo?·delende wegens het besttt1'en van
een voertuig op een openbare plaats na
alcoholische cl1·anlcen in zoclanige hoeveelheid te hebben gebntilct, clat het
alcoholgehalte i·n zijn bloecl op het ogenblilc dctt hij bestu.unle ten minste 1,5 (f1'am
pe1· duizencl beclroeg, e1·op 101:jst dat de belclaagcle, clam· zich te be1·oepen op de onmogelijlcheicl, waa1·in hij zich be?oncl op
het ogenblilc van de bloeclafnemmg, een
weigering ttit te clrulclcen, niet bewee1·t
clat hij op clit ogenblilc een gelclige reclen
hctcl om te weigeTen zich e1·aan te onclerwerpen (3). (Grondwet, art. 97.)
3o Wettelijlc ge?·echtvaa?'cl?:gd is de beslis-

sing clie een alcoholgehalte van 11we1· clan
1,5 gram pe1· clwizencl ac:nneemt, clam·
cle cleslc~mdige aanvaanl u~t oorzaak van
de eliminatie van een gecleelte van de
gebruilcte alcohol, en vermoeclens aanhaalt clie cle aanneming van een alcoholgehalte van ten minste 1,5 gmm per
duizencl 1·echtvaanligen (4).

(CRAEGHS.)

ARREST,

HET HOF ; Gelet op het bestreden
arrest, op 30 maart I968 door het Hof
van berocp te Luik gewezen;

In 1·echte gemotivee1·d is het a1'1'est van
ve?'OO?'deling wegens onopzettelijke doding of veTwondingen, dat als toegepaste

Over het middel afgeleid nit de schending van artikel 97 van de Grondwet,

(1) Oass., 25 januari 1954 (Bttll. en PAsrc.,
1954, I, 450) en de noot op blz. 451; 3 oktober
1960 (·ib·id., 1961, I, 124); 16 oktober 1963
(ibid., 1964, I, 409).
(2) Artikel 2 van de wet van 1 augustus
1899, zoals het aangevuld werd door artikel 2
van de wet van 1 augustus 1924 en gewijzigd

werd bij de wet van 15 april 1958, is opnieuw
gewijzigd bij de wet van 11 juli 1967.
(3) Raadpl. cass., G janua.ri 1964 (Bt<ll. en
PAsro., 1964, I, 472); 5 april 1965 (ibid.,
1965, I, 836).
(4) Raadpl. cass., 16 maart 1964 (Bttll. en
PASIC., 1964, I, 767).
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doo?'dat het bestreden arrest ten laste
van eiser, uit hoofde van de feiten A
en B (onopzettelijke letsels en onopzet-,
telijk doden), het verval uitspreekt van
het recht een voertuig te besturen gedurende achttien rnaanden, zonder de wetsbepalingen aan te duiden waarbij deze
straf is ingevoerd,
te?'wiJZ de beslissing van veroordeling
in strafzaken, o1n lTlet redenen 01nkleed
te zijn, benevens de wetsbepaling die
de elen:1enten opgeeft welke hot rnisdrijf
uitrnaken, de wetsbepaling die de toegepaste straf invoert, moet venn.elden :

Overwegende dat het bestreden arrest
het beroepen vonnis bevestigt in zover
het eiser wegens de telastleggingen A,
B en liJ (onopzettelijke doding, onopzettelijke letsels en inbreuk op artikel 12-l van het '\Vegverkoersreglmnent)
tot een gevangenisstraf van zes n1aanclen
en een gelclboete van 500 frank veroordeelt;
Dat het bovendien, met eenparigheid
van stmnn:ten, het door bedoeld vonnis
wegens de telastleggingen A en B uitgesproken verval van hot recht tot het
besturen van een voertuig gedurende
een jaar, op 18 maanden brengt;
Dat het arrest artikel 2-7, § l, 1°, van
de wet van 1 augustus 1899 niet vermeldt en dat het beroepen vonnis, waarnaar het arrest verwijst, aileen artikel 2-7, § 2, 3°, van ]Jedoelde wet vermeldt met betrekking tot het verval dat
uitgesproken was door de eerste rechter
wegens de telastleggingon 0 en D ;
Maar overwegende dat hot arrest, door
de verwijzing naar de door het beroepen
vonnis vermelde wetsbepalingen, de artikelen 418, 419 en 420 van het Strafwetboek verm.eldt ;
Overwegende dat deze wetsbepalingen
de kwalificatie geven van de feiten die
de misdrijven opleveren welke het arrest
ten laste van eiser bewezen verlclaart, en
tevens de op die misdrijven gestelde straf
aanduiden;
Overwegende dat artikel 2-7, § 1, 1°,
van de wet van 1 augustus 1899 vree1nd
is aan de bepaling van de elementen
welke de misdrijven opleveren. wegens
welke eiser veroordeeld is, en dat de
straf welke clit artikel invoert niet die is
welke als misdrijf stelt het feit door gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg
onopzettelijk iemands dood te veroorzaken of onopzettelijk letsel aan iemand
toe te brengen ;
Dat mitsdien het arrest regelmatig met
redenen omkleed is en het middel naar
recht faal t ;

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet,
cloo?'dat het bestreden arrest het feit D
ten laste van eiser bewezen verklaart,
zonder de conclusie van eiser te beantwoorden, wat in feite neerkomt op een
afwezigheid van motivering,

en doo?'dat, om de tolastlegging D, te
weerbouden, bet arrest op de gegevens
van een bloedproef steunt, die zonder
toestemming van de betrokkene werd
genomen en op onwetenschappelijke
appreciaties om een wetenschappelijk
gegeven nader te bepalen :
Overwegende dat het arrest de conclusie van eiser met betrekking tot de
omstandigbeicl dat hij op 't ogenblik
van de bloedafneming zich geen oorcleel
kon vorm.en on1trent het bestaan van
een gelclige reden tot weigering, op gopaste wijze beantwoordt door erop te
wijzen dat eiser a.ldus niet voorhouclt
over een wottige reclen beschikt te hebhen
on1 een woigerencle handing aan te
nen1en;
Dat het rnicldel feitolijke grondslag
mist;
Over het clerde middel, hie?·uit aJgeleicl
clat de analyse van het bloeclstaal in
feite sleohts een uitslag heeft gegeven
van 1,29 gram. per duizond en de uitslag
l, 7 4 gran1. per clnizencl slechts bekomen
werd door toevoeging van een hypothetische geelimineerde hoeveelheid alcohol,
tenuijl de cleskundige over geen inlichtingen beschikte betreffende het laatste
clrankvorbruik en de aanvraag van eiser
strekkende tot een aanvullend onclerzoek
afgewezen werd, weshalve het enige dat
wetenschappelijk vaststaat is een alcoholgehalte van 1,29 gram per duizend :

Overwegencle clat hot arrest beslist
" dat alleszins, in onderhavig geval, de
omstandigheicl dat belclaagde geclurende
een tijdspanne van minstens drie uur
voor bet ongeval verschillende herhergen
bezocht en bijgevolg geclurenclo cleze
tijdruimte drank verbruikte, aile gevaar
voor vergissing ten aanzien van het
eliminatieverschijnsel uitsluit en clat er
clan ook geen twijfel voorhanclen is, uitgaancle van het door de expert waargenomen alcoholgehalte, dat clit laatste
op het ogenblik van het ongeval claadwerkelijk het toegelaten maximum overschreecl ";
Dat het alzo zijn beslissing wettelijk
rechtvaarcligt en de redenen opgeeft
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waarom de aanvraag van eiser 01n een
aanvullend onderzoek overbodig was ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden·
En o~erwegende 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 juni 1968. -

2e kamer. raadsheer

zitter, H. Rutsaert,

Voorwaar-

nemend voorzitter.
Ve1·slaggeve1·,
H. Naulaerts.- Gelijkl~tidende conclttsie,
H. Colm·d, advocaat-generttal.- Pleite1·,
H. Fally.

2° KAMER. -

24 juni 1968,

1D VOORZIENING IN CASSATIE.
TERJ\UJN.- STRAFZAKEN.- ARREST
VAN VERWIJZING NAAR HET HOF VAN
ASSISEN. ARREST DAT BOVENDIEN
EEN VERZOEK 01\'[ EEN PSYOHIATRISOHE
TEGENEXPERTISE VERWERPT.- VOORZIENING TEGEN DIT BESOHIKKEND GEDEELTE v66R HET EINDARREST.
0NONTVANKELIJKHEID,
2D VOORZIENING IN CASSATIE.
TERJ\UJN. STRAFZAKEN. BESCHIKKING
TOT
GEVANGENNEJ\UNG
DOOR DE KAMER VAN INBEsOHULDIGINGSTELLING BEVESTIGD. 0Nl\'[IDDELLIJKE
TENUITVOERLEGGING.
VoORZIENING VAN DE BEKLAAGDE BINNEN DE BIJ ARTIKEL 373 VAN HET
WETBOEK VAN STRAFVORDERING GESTELDE TER]\'[IJN, DIE ING.i\~T VANAF
DE DAG NA DE BETEKENING VAN HET
ARREST.- 0NTVANKELIJKHEID.
3D HOF VAN ASSISEN. ARREST
VAN VERWIJZING.
VoORZIENING
VAN DE BEKLAAGDE v66R HET VERSTRIJKEN VAN DE BIJ ARTIKEL 3 7 3
VAN HET WETBOEK VAN STRAFVORDERING GESTELDE TERJ\UJN DIE INGAAT
VANAF DE DAG NA DE BETEKENING VAN
HET ARREST EN v66R HET VERSTRIJKEN
VAN DE TERlVIIJN VAN VIJF DAGEN
GESTELD BIJ ARTIKEL 296 VAN HETZELFDE WETBOEK. DRAAGWIJDTE.

1D De beschuldigde, venvezen naar het hof

van assisen do01· een arrest van de kame1·
van inbeschuldigingstelling, dat boven-

dien een vonlering om een psychiatrische tegenexpertise ve1'W01'pen heejt,
is niet ontvankelijk om tegen dit beschikkend gedeelte een voorziening in te
stellen vo61· het einda1Test van het hof
van assis en (l).
2D De beklaagcle is ontvankelijk om een

voo1·ziening in te stellen totdat de bij
artikel 37 3 van het W etboek van strafvorclering gestelde ter1mj'n, clie ingaat na
de dag van cle bete!Cening van het a1·1·est,
ve1·streken is, tegen het a1'1'est van cle
learner van inbesclntlcligingstelling dat
een door de 1'aaclkame1' gewezen beschilcking tot gevangenneming met bevel tot
onmiclclellijke tenuitvoerlegging bevestigt (2).
3D De voo1·ziening van, de beschuldigde

tegen het ar1·est van verwijzing naar het
hof van assisen, ingestelcl v661· het Ve1'st1·ijken van de bij artikel 373 van het
"fVetboek van strajvo1·dering gestelde te1'rnijn die ingaat op de clag na de betekening van het an·est en voonlat de bij
m·tikel 296 van hetzelfcle wetboek gestelcle te'l'mijn ver&t1·eken is, b1·engt voo1·
het Hof de schending van cle wetten
bet1•e tfende de bevoegdheicl alsmecle het
onclerzoek van de nietigheclen ve1·melcl in
artikel 299 van het W etboek van strajvo1·cle1'ing of voo1·tvloeiencle ttit cle nietinachtneming van cle wetten die een clebat
op tegensp1·aak voo1· cle kame1· van inbesclndcligingstelling voo1'sclwifuen en
die het taalgebr~tik regelen (3).
(DEGRANDE.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 7 mei 1968 gewezen door het
Hofvan beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, en waarbij eiser verwezen wordt naar het Hof van assisen
van de provincie West-Vlaanderen;
Overwegende dat eiser zijn voorziening
heeft ingesteld v66r het verloop zowel
van de termijn van tien vrije 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 hetzelfcle wetboek ;
(1) en (2) Oass., 19 oktober 1953 (Bull. en
PAsiC., 1954, I, 126) en (le noten.
(3) Oass., 19 oktober 1953, in de vorige
noot aangehaald, en 17 apl'il 1967 (A?'1', cass.,
1967, blz. 999) en noot 1; raadpl. cass., 8 mei
1967 (ibid., 1967, blz. 1089).
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I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beschikkingen van het <trrest
waarbij beslist wordt dat het dossier
niet naar de onderzoeksrechter client
verwezen te worden om een psychiatrische tegenexpertise te laten uitvoeren,
en dat ten deze geen tegenexpertise client
bevolen te worden :
Overwegende dat deze beslissingen
geen uitspraak doen over een geschil
nopens de bevoegdheid en geen eindbeslissingen zijn in de zin van artikel 416
van het Wetboek van strafvordering;
Dat de voorziening ingesteld v66r het
definitief arrest in deze mate niet-ontvankelijk is ;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing die de onmidclellijke
tenuitvoerlegging van de beschikking tot
gevangenneming van eiser bevestigt :
Overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen worden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
III. In zover de voorziening gericht
is tegen de beslissing die eiser naar het
Hof van assisen van de provincie WestVlaanderen verwijst :
Overwegende dat het bestreden arrest
geen schending van de wet bevat, en
door geen nietigheid aangetast is waarvan
het onderzoek in de huidige stand van
de zaak aan het Hof onderworpen is ;
Om clio redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
24 juni 1968. - 2e kamer. Voorzitte1', H. Rutsaert, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. Wauters. - Gelijklttidende conclttsie,
H. Colard, advocaat-generaa.J.

2e
1o

KAMER. -

25 juni 1968.

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEROEP VOOR HET HOF VAN BEROEP.
BEROEP INGESTELD DOOR EEN
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP.- BEROEP
GETEKEND DOOR EEN BEHEERDER. GEEN BESCHEID TEN BEWIJZE DAT DEZE
BEHEERDER BEVOEGD IS OM DE VENNOOTSCHAP IN RECHTE TE VERTEC+ENWOORDIGEN. NIET ONTVANKELIJK
BEROEP.

2° GERECHTSDEURWAARDERSEXPLOOT.- ARTIKEL 173, LID 1, VAN
HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING. - BEPALING NIET
TOEPASSELIJIC OP DE NIET-ONTVANKELIJKHEID DIE VOORTSPRUIT HIERUIT
DAT DE AKTE WERD OPGEl\fAAKT TEN
VERZOEKE VAN EEN PERSOON DIE
DAARTOE ZONDER BEYOEGDHEID OF
ZONDER MACHT WAS.
1° N iet ontvankelijk is het beroep voor
het hoj van be?"oep tegen een besl-issing
van de directmtr cler directe belastingen
getelcend door een enlcel lid van de 1'aad
van behee1· van een naarnloze vennootschap, zonde1· dat bewezen werd dat de
ondertekenaar optt·ad lcTachtens een hern
doo1· de 1'aad van beheer ve?'leende machtiging (1).
2° Artilcel 173, lid 1, van het Wetboelc
van bm·gerlijlce 1'echtsvo1·de1·ing is niet
toepasselijlc op de niet-ontvanlcelijkheid
die voortsprttit hie1'ttit dat de akte weTd
opgemaakt ten verzoelce van een pe1·soon
die daartoe zonder bevoegdheicl of zonder
mctcht was (2).
(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « BOSCO »,
T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN
FINANCIEN.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, door het Hofvan beroep te Brussel
op 26 oktober 1964 gewezen;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 7 van de wet van 6 september 1895,
gewijzigd bij de artikelen 1 van de wet
van 23 juli 1953 en 1 en 2 van de wet
van 26 juni 1957, 67, lid 2, van de wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij het besluit van de Regent
van 15 januari 1948, 173 van het vVetboek van burgerlijke rechtsvordering, 53
en 54 van de wetten op de handelsvennootschappen, gecoordineerd bij het koninklijk besluit van 30 november 1935,
cloorclat het arrest, na vastgesteld te
hebben dat, krachtens de artikelen 13
(1) Raadpl. cass., 20 oktober 1960 (Bt,ll. en

PASIC., 1961, I, 189).
(2) Versiag aan de Koning voor het koninklijk besiuit nr 300 van 30 maart 1936 (Pasin.,
1936, biz. 213); verg. cass., 10 november 1966
(A?'?', oass., 1967, biz. 344).

-- 1305 en 54 van de wetten op de handelsvennootschappen, de naa.mloze vennootschappen door bemiddeling handelen van
hun beheerders die de macht bezitten
om namens de vennootschap in rechte
op te treden, en dat de beroepen namens
de vennootschap door een enkel beheerder, tevens bestuurder-volmachtdrager,
werden ingediend, eruit afleidt dat de
beroepen worden ingediend door een
niet bevoegd persoon en dat de onregelmatige indiening niet kan goedgemaakt
worden, noch bij toepassing van artikel173 van het Wetboek van burgerlijke
rechtsvordering noch door middel van
een latere goedkeuring of bekrachtiging
door de bevoegde organon van de vennootschap, en tot de nietigheid van het
beroep besluit,
terwijl, ee1·ste onderdeel, bij gebrek aan
tegenstrijdige bepalingen in de statuten,
de volmachtdrager de bevoegdheid heeft
vorderingen in te stollen namens de vennootschap, en het arrest niet vaststelt
dat er tegenstrijdige bepalingen in de
statuten zouden voorhanden zijn, en de
vermelding "bijzondere volmachtdragerbestuurder " geen enkele omschrijving of
interpretatie noodzakelijk maakt, op
zichzelf voldoende is en geen grenzen aan
zijn bevoegdheid geeft ;
tweede onderdeel, geen nietigheid kan
worden afgeleid noch aangenomen voor
het hof van beroep, tenzij de belangen
van de tegenpartij er zouden door geschaad zijn (artikel 17 3 van het W etboek
van burgerlijke rechtsvordering) ;
derde onde1·deel, bij beslissing van de
buitengewone alge1nene vergadering van
de vennootschap van 15 december 1956,
gepubliceerd in het Staatsblad van 23 december 1956, nr 30271, aan de bestum·der-volmachtdrager de meest uitgebreide
machten werden verleend;
vim·de onde1·deel, de beheerders het
recht hadden, na het indienen van het
fiscaal beroep, dit bij stilzwijgende instemrn.ing te bevestigen en te bekrachtigen zoals ten deze gedaan werd door
de akte van 18 juni 1964 (artikel 67 van
de gecoi:irdineerde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen) :

volmacht kan geven om in zijn naam
op te treden ;
Dat het arrest weliswaar vaststelt dat,
ten deze, de beroepen werden ingediend
door een enkel beheerder die zich beriep
op een statutaire machtiging, maar dat
het eraan toevoegt, zonder dienaangaande gekritiseerd te worden, dat daarvan geen bewijs wordt overgelegd;
Overwegende dat het bewijs van een
volmacht die zou gegeven zijn aan een
van de beheerders afzonderlijk niet kan
blijken uit de enkele afwezigheid van
tegenstrijdige bepalingen in de statuten;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 173 van het
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering
niet toepasselijk is op de niet-ontvankelijkheid die voortspruit uit de omstandigheid dat een akte werd betekend ten
verzoeke van een persoon die zonder
bevoegdheid of zonder macht was om
zulks te doen ;
W at het derde onderdeel betreft
Overwegende -dat dit onderdeel opkomt tegen de soevereine vaststelling
van het arrest volgens welke geen bewijs
van een statutaire machtiging werd overgelegd;
W at het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat uit de bepalingen
van artikel 67 van de gecoi:irdineerde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen niet voortvloeit dat de nietigheid
van het beroep zou gedekt worden door
een stilzwijgende instemming of bekrachtiging door de raad van beheer ;
Dat geen van de onderdelen van het
middel kan aangenomen worden ;
01n die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
25 juni 1968. - 2e kamer. - Voo?'zitter, H. van Beirs, voorzitter. - Ve?'slaggeve?', H. Hallemans. Gelijlcltddende conclusie, H. Depelchin, advocaatgeneraal. - Pleiters, HH. Clerens (van
de balie bij het Hof van beroep te Brussel) en Van Leynseele.

W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het, wettelijk, de
beheerders zijn die, namens een naamloze
vennootschap, hotzij als eisende hetzij
als verwerende partij in alle rechtsvorderingen, namens de vennootschap optreden; dat de raad van belwer aan een
van de beheerders of aan een derde

2e KAJVlER. -

25 juni 1968.

INKOMSTENBELASTINGEN.
BELASTINGVERMINDERING vVEGENS GE-
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ZINSLASTEN.
BLOEDVERWANT IN
DE OPGAANDE LINIE VAN DE ECHTGENOOT VAN DE BELASTINGPLICHTIGE
WONENDE IN EEN HUIS DAT GRENST AAN
DAT WAARIN DE BELASTINGPLICHTIGE
WOONT. HUIZEN DIE JYIET ELKAAR
DOOR EEN BINNENDEUR VERBONDEN
ZIJN. -ARREST DAT BESLIST DAT DE
BLOEDVERWANT NIET BIJ DE BELASTINGPLICHTIGE INWOONT. WETTELIJKHEID.

TVannee1· een bloeclverwant in cle op gaancle
linie vcm cle echtgenoot van cle belastingplichtige in een hztis woont clat g1·enst ctan
clit waw·in de belasting1Jlichtige woont,
vm·bieclt cle enkele omstancl,igheicl clctt de
httizen met elkaar cloor een binnencletw
ve1·bonclen zij1~ het hof van be1·oep niet
te beslissen clat die bloeclvenvant niet bij
cle belctstingplichtige inwoont en cle1·halve
geen cleel uitmaalct van zijn gezin, in
cle zin van w·tilcel 25, § 7, van cle gecoonUneenle wetten betTef!encle cle inlcomstenbelastingen van 15 ]cmtta?'i 1948 (1).
(JANSSEUNE, T, BELGISCHE STAAT,
1\HNISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, door het Hof van beroep te Gent
op 6 januari 1965 gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van
de Grondwet, 49bis, § 1, B, en 25, § 7,
van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij het besluit
van de Regent van 15 januari 1948,
gezegd artikel 49bis, § 1, B, zoals dit
gewijzigd werd door artikel 25, 2°, van
de wet van 8 maart 1951,

cloonlat het arrest beslist dat, nu er
twee afzonderlijke huizen werden opgericht, met elk een afzonderlijk huisnummer, waarin volgens de bevolkirigsregisters eiser en zijn schoonnweder elk hun
dornicilie hadden, en al was er in de
gmnene mluu· tussen de twee huizen
in de onderhavige periode een binnendeur die toeliet van het ene huis in het
andere te gaan, en zelfs indien de schoonmoeder in werkelijkheid een groat gedeelte van haar tijd bij dag en bij nacht
in de waning van eiser doorbracht, dit
(1) Raadpl. cass., 31 mei 1961 (Bt,ll. en
PAsrc., 1961, I, 1056) en de in de noot vermelde arresten.

niet wegneemt dat ZIJ m de bedoelde
periode over een afzonderlijke waning
beschikte en dus geen huisvesting van
eiser ontving,
te1·wijl, zo weliswaar het samen wonen,
vereist om ten laste te zijn, impliceert
dat men tot de familiegemeenschap en
het gemem1schappelijk familiaal leven
behoort, ook wat het -vvonen betreft,
hieraan geen afbreuk gedaan wordt door
het feit dat n1en over een afzonderlijke
waning beschikt en dus geen huisvesting
van de beh1stingplichtige zou ontvangen,
te meer daar dit sa1nenwonen niet ononderbroken moet zijn,
en te?'W'ijl het afzonderlijk registreren
van twee huizen rnet eigen huisnun1mer
in de bevolkingsregisters, wanneer in
feite deze huizen door een binnendeur
verbonden zijn zodat ze in feite een huis
worden, het san:wnwonen niet belet, hetwelk het gemeenschappelijk familiaal
samenleven intpliceert :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat eiser met zijn gezin in het bevolkingsregister van Koekelare ingeschreven is
als er wonende Ichtegemstraat, nr 39,
en dat zijn schoonmoeder aldaar ingeschreven is als wonende Ichtegemstraat,
nr 37, dat het bewezen is dat deze inschrijvingen rnet de werkelijkheid overeenstemmen, dat eiser een perceel grond
had gekocht van zijn schoonvader, palende aan het huis van laatstgenoemde,
dat, na het overlijden van de schoonvader, de schoonmoeder het echtelijk
huis bleef bewonen, dat eiser op voorgenoemd aangekocht perceel een huis
bouwde, clat uit het feit dat een dem· in
de gemene muur beide huizeri verbond,
zelfs inclien deze deur hestand geduronde
de belastbare periode, niet kon afgeleid
worden dat de schoonmoeder in het huis
van eiser woonde ;
Overwegende dat het hof van beroep
daaruit kon afieiden dat de schoonmoeder
van eiser geen huisvesting van eiser ontving, zelfs indien zij een groat gedeelte
van haar tijd, bij dag en bij nacht, in
de waning van eiser doorbraoht, en dat
zij derhalve geen deel uitmaakte van
zijn gezin, zodat zij niet kon beschouwd
worden als ten laste van eiser zijnde ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van
de Grondwet, 49bis, § 1, B, 25, § 7, van
de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij het besluit
van de Regent van 15 januari 1948,
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laatstgenoemd artikel zoals gewijzigd
detde onder·deel, zelfs mochten de gedoor artikel 25, 2°, van de wet van zondheidszorgen niet betaald worden, dit
8 maart 1951,
het ten laste zijn niet belet, als de rest
dooTdat het arrest beslist dat de attes- door eiser betaald wordt :
Overwegende dat, om redenen reeds
ten van de burgemeester en de politie
niet bewijzen dat de schoonmoeder ten vermeld in het antwoord op het eerste
laste is van eiser, hoewel deze attesten middel, het arrest beslist dat de schoonduidelijk verklaren dat de twee huizen moeder niet als ten laste van eiser zijnde
tot een gemaakt werden door de binnen- kon beschouwd worden daar zij van eiser
deur in de gemene muur en dat beide geen huisvesting ontving; dat het aldus
gedeelten van het huis door mekaar zijn beslissing wettelijk verantwoordt ·
gebruikt werden zowel door eiser, zijn dat het middel, dat enkel opkomt tege~
vrouw en kinderen enerzijds als door de een overtollige reden, volgens welke de
schoomnoeder anderzijds, en dat verder schoonmoeder door eigen gelden zou
de maaltijden samen gebruikt worden, voorzien hebben in haar 1nedische verzorging, niet ontvankelijk is ;
enzovoorts,
Om die redenen, verwerpt de voorzieen doonlat die beslissing enkol mogelijk
is door de opvatting die het arrest heeft ning ; veroordeelt eiser in de kosten.
van het sa1nenwonen, zoals dit onlschre25 juni 1968. - 2e kamer. - Voorven wordt in het eerste middel :
zitter·, H. van Beirs, voorzitter. - VetOverwegende dat het arrest, om de slaggever·, H. Hallemans. Gelijkluiredenen reeds vermeld in het antwoord dende conclusie, H. Depelchin, advocaatop het eerste middel, in feite beslist dat generaal. - Pleiter·, H. Van Leynseele.
de attesten van de burgemeester en van
de politie niet bewijzen dat de schoonmoeder ten laste van eiser is ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
2e KAMER. - 25 juni 1968.
Over het derde middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van CASSATIEMIDDELEN.- DIREOTE BELASTINGEN. MIDDEL DAT ALS GEde Grondwet, 49bis, § 1, B, en 25, § 7,
SOHONDEN WETSBEPALING ENKEL EEN
van de wetten betreffende de inkomstenAAN DE GRIEF VREEMDE WETSBEPALING
belastingen, gecoordineerd bij het beAANDUIDT. NIET ONT'("ANKELIJK
sluit van de Regent van 15 januari 1948,
J\HDDEL.
zoals gezegd artikel 49bis, § 1, B, gewijzigd werd door artikel 25, 2°, van de wet
van 8 maart 1951, en 1317 tot 1324 van . Is niet ontvankelijlc, inzake dir·ecte belashet Burgerlijk Wetboek,
tingen, het miclclel clat als geschonclen
wetsbepaling enkel een aan de gr·iej
doo1'dat het arrest beslist dat het ook
vr·eerncle bepaling aanchticlt ( 1).
niet zou bewezen zijn dat eiser persoonlijk
en volledig in het onderhoud van zijn
schoonmoeder zou voorzien, nu zij zou (VAN HEMELRIJOK, T. BELGISOHE STAAT,
verldaard hebben dat zij de gelden van
MINISTER VAN FINANOIEN.)
hare in 1956 ontbonden huwelijksgemeenschap zou besteed hebben aan « persoonARREST.
Iijke gezondheidszorgen » en dat zij dus
wel zelf in de kosten van haar n1edische
HET HOF; - Gelet op het bestreden
verzorging zou voorzien hebben,
arrest, door het Hof van beroep te Brussel
te?·wijl, eer·ste onder·deel, bedoelde ver- op 21 februari 1966 gewezen;
ldaring er niet laat van blijken dat deze
Over het n1.iddel afgeleid uit de schengezondheidszorgen door haar betaald zou- ding van de artikelen 6 van de Grondwet,
den zijn gedurende onderhavige jaren;
1319 en volgende en 1342 van het Burgerlijk W etboek,
/
tweede onder·deel, gemelde verldaring er
doo?"dat het arrest beslist dat de Staat,
eerder laat van blijken dat het aileen om
belangrijke gezondheidszorgen gaat, zo- wat betreft de aanslag voor het dienstdat de gewone toch door eiser betaald jaar 1963, navordering over 1961, gewerden, en het niet betalen van de buiten- rechtigd was eisers aangifte te vermeergewone en belangrijke gezondheidszorgen
(1) Cass., 12 maart 1968, supm, blz. 923.
het ten laste zijn niet wegneemt ;
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deren met een post van 57.025 frank,
ereloon aan eiser uitbetaald door de vennootschap " Afuna "• naderhand " Gerbo "
genoemd,
tm·wijl, ee1·ste ondenleel, eiser, bij ter
post aangetekend schrijven van de curator van de faillissementen "Afuna" en
" Gerbo "• op 24 februari 1964 uitgenodigd
werd de vergadering van de erkende
schuldeisers bij te wonen, de aldus erkende schulden van deze faillissementen
respectievelijk 57.025 frank en 24.000 fr.
bedragende, en de verantwoordelijke van
gezegde gefailleerde firtna's veroordeeld
werd door de Correctionele Rechtbank
te Antwerpen wegens bedrieglijke bankbrenk en vervalsing van de boekhouding,
zodat bet vaststaat dat de son1. van
57.025 frank nooit aan eiser uitbetaald
werd en deze laatste hierop ten onrechte
belast "\Verd (schending van de artikelen 6 van de Grondwet en 1319 en volgende van het Burgerlijk Wetboek);
tweede ondenleel, geen enkel geschrift
de uitbetaling aan eiser van de son1. van
57.025 frank laat vermoeden, daar de
valse boekhouding en de verklaringen
van de veroordeelde verantwoordelijke
van de firma's niet als bewijs kunnen
aangezien worden (schending van de
artikelen 6 van de Grondwet en 1342
van bet Burgerlijk vVetboek) :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat noch 1-tit het arrest
noch uit de andere neergelegde stclkken
blijkt dat, zoals door eiser beweerd
wordt, de uitnodiging gedaan door de
curator betrekking had, onder meer, op
een schuldvordering van 57.025 frank;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag
mist;
vVat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de artikelen 6 van
de Grondwet en 1342 van het Bmgerlijk
IV etboek vreemd zijn aan de geformuleerde grief;
Dat het onderdeel niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
25 juni 1968. - 2e kamer. Voo1'zitte1', H. van Beirs, voorzitter. - VeTGelijkluislaggevm·, H. Hallemans. clencle conclttsie, H. Depelchin, advocaatgeneraal. - PleiteTs, HH. Bellekens (van
de balie te Antwerpen) en Van Leynseele.

2e

KAMER. -

25 juni 1968.

CASSATIEMIDDELEN.- DIREOTE BELASTINGEN. J\IIIDDEL GEGROND OP
EEN ONJUISTE UITLEGGING VAN DE
BESTREDEN BESLISSING. J\IIIDDEL
DAT FEITELIJKE GRONDSLAG MIST.

Jlllist feitelijke gTondslag het micldel dat
gegToncl is op een onjuiste uitlegging
van de best1·eden beslissing.
(VAN HEJ\'I:ELRIJOK, T. BELGISOHE STAAT,
MINISTER VAN FINANOIEN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op bet bestreden
arrest, door bet Hof van beroep te Brussel
op 21 fobruari 1966 gewezen;
Over bet middel afgeleid uit de schending van de artikelen 6 van de Grondwet,
1319 en volgende van het Burgerlijk
Wetboek,

doonlat het arrest de vraag van eiser
om het aangegeven bruto winstcijfer te
verminderen met 108.527 frank, deze
som geen belastbare inkomst uitmakende
maar het hedrag zijnde van een door
eiser bij de personenvennootschap met
beperkte aansprakelijkheid Bogroka verkregen lening, verwerpt, zodat bet arrest
geen rekening houdt met de twee hierna
vermelde stukken,
tenvijl uit een attest van de gemelde
vennootschap Bogroka blijkt dat eiser
aan deze laatste werkelijk 108.527 frank
schuldig was wegens ontleend kapitaal
en interesten, en uit een balans van
dezelfde vennootschap blijkt dat eiser
22.425 frank had afbetaald wegens
vervallen interesten :
Overwegende dat, mn de vraag van
eiser strekk:ende tot bet verminderen
van het aangegeven bruto winstcijfer met
108.527 frank te verwerpen, bet arrest
geenszins nalaat rek:ening te houden met
de twee bedoelde stukken; dat het, integendeel, beslist dat, opdat tot de gevraagde vermindering zou kunnen overgegaan worden, eiser vooreerst de samenstelling had moeten aanduiden van het
aangegeven hruto Vlrinstcijfer, wat nooit
gedaan werd, zodat het bewijs niet kan
worden bijgebracht dat de aangifte op
een vergissing berust en het bedrag van
de geleende som zou bevatten ;
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Dat het middel op een verkeerde interpretatie van het arrest steunt en, dienvolgens, feitelijke grondslag mist ;

(HUYBRECHTS EN SP00Rl\1ANS,
T. VAN OPSTAL EN DE GREEF.)

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

Het openbaar ministerie heejt in substantie gezegcl :

25 juni 1968. 2e kamer. TToMzitte?', H. van Beirs, voorzitter. - TTe1'slaggever, H. Hallemans. Gelijklttirlende conclusie, H. Depelchin, advocaatgeneraal. - Pleite1·s, HR. Bellekens (van

V oor de feitenrechter strekte de eis
ertoe de verweerders te horen veroordelen
tot het betalen van een schadevergoeding, ten bedrage van 11.000 frank, wegens de gedeeltelijke niet-uitvoering van
een overeenkomst aangaande de aankoop
van een aantal kippen.
Voor de rechtbank van eerste aanleg,
zitting houdende in zaken van koophandel, hebben verweerders de niet-ontvankelijkheid van de eis opgeworpen, op
grand van de artikelen 4 en l l van de
gecoiirdineerde wetten op de handelsvennootschappen.
In hun conclusie betoogden zij dat uit
de termen van de dagvaarding bleek dat
de eisers, die samen handel drijven onder
de benam,ing « De Morgenster ,, vennoten
waren van een « feitelijke vennootschap "
of van een onregelmatige vennootschap,
onder een gen1.eenschappelijke naam, en
dat zij derhalve niet gerechtigd waren
individueel of gezamenlijk de uitvoering
van een verbintenis, door deze vennootschap aangegaan, te vorderen.
Enerzijds beriepen zij zich op de nietigheid van die vennootschap op grand van
artikel 4 van de wetten op de handelsvennootschappen, en anderzijds betoogden zij dat de vennoten, dit wil zeggen
eisers, niet gerechtigd waren de vordering
in te stellen, in naan1. van de vennootschap, deze vordering niet-ontvankelijk
zijnde, naar luid van artikel 11 van dezelfde wetten .
De rechtbank, na erop gevvezen te
hebben dat niet duidelijk bleek in welke
hoedanigheid de eisers de vordering badden ingesteld - hetzij als vennoten, hetzij in persoonlijke naam - , verklaarde
de eis niet-ontvankelijk.
Deze beslissing steunde enerzijds op de
overweging dat « indien zij (eisers) de
eis hebben ingesteld als vennoten, deze
vordering onontvankelijk is op grand
van artikel l l "• daar geen alde van oprichting van de vennootschap afgekondigd werd, en anderzijds dat « indien zij
de eis hebben gesteld in persoonlijke
naam ut singuli, deze vordering eveneens
onontvankelijk is, daar er geen rechtsverband bestaat tussen de eisers en de
verweerders >>.
De rechtbank verklaarde dat er niet
behoefde ingega.an te worden op de vor-

de balie te Antwerpen) en Van Leynseele.

1e KAMER. 1°

28 juni 1968.

VENVENNOOTSOHAPPEN.
NOOTSCHAP ONDER EEN GEJ\1EENSCHAPPELIJKE NAAJVI. VERSCHILLENDE
PERSONEN DIE HANDEL DRIJVEN ONDER
EEN FIRMA. - VENNOOTSCHAP ONDER
EEN GEMEENSCHAPPELIJKE NAAJ\1, IIOEWEL HET BESTAAN VAN EEN CONTRACT
VAN VENNOOTSCHAP DOOR GEEN BIJZONDERE AKTE 'NERD VASTGESTELD.

2° VENNOOTSOHAPPEN.- HANDELSVENNOOTSCHAP. RECHTSPERSOONLIJKHEID ONDERSCHEIDEN VAN DIE
RECHTSPERSOONDER VENNOTEN. LIJKHEID DIE HET GEVOLG IS DAT DE
WET HECHT AAN RET BESTAAN VAN
EEN HANDELSVENNOOTSCHAP DIE AAN
DE \VETTELIJKE OMSCHRIJVING BEANTWOORDT. PERSOONLIJKHEID ONTTROKKEN AAN DE WIL VAN DE VENNOTEN.

1° T-V anneer twee of rneer personen onder
een (i1•rna handel d1'ijven, in de bij m·ti7cel15 van de gecoih·dinem·de wetten op de
handelsvennootschappen bepaalde voo1·waa1·den, vo1·men zij dam· de wil van de
wetgevm· een vennootschap oncle1· een
gemeenschappelijlce naam, hoewel het
bestaan van een cont1·act van vennootschap dam· geen bijzondere alcte werd
vastgesteld ( 1).
2° Daa1· de 1'echtspe1·soonlijlcheid, onde?'-

scheiden van die de1' vennoten, het gevolg is dat de wet hecht aan het bestaan
van een hanclelsvennootschap die aan
de wettelijlce omschTijving beantwoordt,
wo1·dt de toekenning e1·van acm de wil
van de vennoten onttTOlclcen (2). (Gecoiirdineerde wetten op de handelsvennootschappen, art. 15.)
(1) en (2) Cass., 17 mei 1968, supra,, blz.ll43.
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dering tot nietigverklaring van de « feitelijke vennootschap "' gestetmd op de
overweging dat de vennootschap niet
opgericht werd bij een bijzondere akte,
daar zij de eis niet-ontvankelijk verklaarde.
Het is zonder belang dat het vonnis
hier de vennootschap die de eisers vormen
een '' feitelijke vennootschap " noemt, al
had het ze een « onregelmatige vennootschap onder een gemeenschappelijke
naam " moeten heten. Dit wordt door de
eisers overigens niet aangevochten en zij
zouden er ook geen belang bij gehad
hebben, daar het vonnis aan die « feitelijke vennootschap " rechtspersoonlijkheid toekent. Dit doet het vonnis ook,
en daar ligt de overweging waartegen
de eisers opkomen.
Indien men nu die twee overwegingen
bijeenbrengt, dan is het duidelijk dat
de rechtbank de mening is toegedaan,
enerzijds dat de eisers een vennootschap
vormden en dat zij als wettige vertegenwoordigers van die vennootschap hebben
gehandeld, en anderzijds dat, in de stelling van het vom·lis, die vennootschap
rechtspersoonlijkheid had.
Het vomlis stelt hier vast, na op feitelijke elementen gewezen te hebben, dat
« client aangenomen te worden dat de
kwestieuze verbintenis tot stand kwam
tussen de feitelijke vennootschap genaamd « De Morgenster " en verweerders "·
Voorts wordt er in het vonnis gezegd
dat, « indien zij (eisers) de eis hebben
gesteld in persoonlijke naam ut singuli,
deze vordering eveneens onontvankelijk
is daar er geen enkel rechtsverband is
tussen aanleggers en verweerders "· Deze
overweging wordt door het middel aangevochten en daar ligt de kern van de
vraag die door het Hof moet opgelost
worden.
Eisers betogen dat de bedoeling van
de wetgever niet verder ging dan, in artikel 2, de vennootschappen op te smnm.en
aan wie de gtnlst van de rechtspersoonlijkheid toegekend wordt, en dat uit de
bepaling van artikel 3, hetwelk de tijdelijke handelsverenigingen en de handelsverenigingen in deelneming betreft die
geen rechtspersoonlijkheid genieten, niet
kan afgeleid worden dat, buiten die
handelsvennootschappen en handelsverenigingen, er geen andere kunnen bestaan
welke de rechtspersoonlijkheid niet bczitten.
Men ziet welk gevolg er uit deze stelling kan afgeleid worden : indien het
stelsel van de wet vercnigbaar is 1net een
jeitelijke vennootschap zoncle1· 1'echtspe1·-

soonlijkheid, dan kunnen de personen die
samen handel gedreven hebben onder een
bepaalde benaming, alhoewel zij een
feitelijke vennootschap vormen en zij
in hun hoedanigheid van vennoten gehandeld hebben, ook in persoonlijke
naanl 1tt sing1tli een vordering indienen,
zonder dat men er nloet uit afleiden dat
die eis niet de eis is van dezelfde personen,
dan bestaat de verplichting ook niet de
oprichtingsakte te publiceren en is artikel II, lid 2, op die vennootschap niet
toepasselijk.
In het tweecle onderdeel wordt aan het
bestreclen vonnis verweten artikel 97 van
de Gronclwet geschonden te hebben wijl
het de reden niet opgeeft waarom « er
geen enkel rechtsverband is tussen aanleggers en verweerders "·
Tegen deze beslissing wordt, in het
eerste onderdeel van het enige door de
eisers opgeworpen middel, eensdeels aangevoerd dat de niet-ontvankelijkheid van
de eis, die rust op artikelll van de wetten
op de vennootschappen, onwettig is, omclat dit artikel niet toepasselijk is op de
door de vennoten in pe1·soonlijke naarn
ingestelde eis ; anderdeels wordt in hetzelfcle micldel opgeworpen, dat het fcit
dat de door de eisers gesloten overeenkomst van vennootschap als vennootschap onder een gemeenschappelijke
naam nietig is wegens het ontbreken van
een oprichtingsakte, niet tot gevolg heeft
dat ze niet eeil geldige overeenkomst van
handelsvennootschap is, doch zonder
rechtspersoonlijkheicl.

***

Om nlet de stelling van de eisers, zoals
zij in de voorziening is geformuleerd, in to
ktu1nen stmnn1en, zou het stelsel van de
vvetten op de handelsvennootschappen de
mogelijkhoid dicnen te geven dat aan een
vennootschap, die de vereisten voor con
vennootschap onder een gemeenschappelijke naan1 vervult, ook een ander regime
dan dat van de vonnootschap onder een
gemeenschappelijke naam kan worden
toegekend, namelijk dat van de « feitelijke vennootschap " clat zich van het
eersto zou onderscheiden door het ontbreken van de rechtspersoonlijkheid.
Het antwoord op doze vraag onderstelt de voorafgaande beantwoording van
een andere vraag : welke zijn de elmnenten van de vennootschap onder een gemeenschappelijke naam ?
Naar luid van artikell5 van de wetten
op de handelsvennootschappen is de
vennootschap onder een gen1eenschappelijke naam diegene welke twee of meer
personen aangaan, ten einde onder ee~
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firma koophandel te drijven. Aan deze
definitie moeten natuurlijk toegevoegd
worden de elen>enten van elke handelsvennootschap : de affectio societatis, zonder welke er geen vem1ootschap is, wederzijdse inbrengen en het voornemen de
winsten en verliezen te delen ; elke tot
het drijven van koophandel opgerichte
vennootschap heeft een firma ; deze firTna
is uitdrukkelijk of stilzwijgend; in het
laatste geval bestaat zij uit de naam van
de vennoten (art. 16).
Artikel15 van de wetten op de handelsvennootschappen volstaat aldus niet om
de vennootschappen onder een gemeenschappelijke naam te definieren (1). De
rechtsleer stelt over het algemeen l;wgere
eisen : de handel welke de vennoten onder
een gemeenschappelijke naam drijven
moet ononderbroken zijn ; hij moet de
vennoten met derden in betrekking brengen (2).
Soms wordt erover geklaagd, dat artikel 25 van de wetten, onder de elementen
van de vennootschap onder een genleenschappelijke naam, niet vermeldt de persoonlijke en onbepaalde gehoudenheid
van de vennoten tot de schulden der vennootschap (3). Dit verwijt lijkt ons niet
gegrond : in de eerste plaats omdat de
regel gegeven is in artikel 17 ; maar omdat
bovendien blijkt dat deze regel terecht
in een afzonderlijk artilml geplaatst werd ;
immers, zoals professor Heenen erop
wijst, « !'obligation personnelle et indefinie de tons les associes au paiement
des dettes sociales est un effet de la societe
en nom collectif et non pas l'"Lm de ses
elements constitutifs)) (4).

***

Voor de handelsvennootschappen client
er een onderscheid te worden gemaakt
tussen het bestaan van de akte van oprichting en de bekendmaking van deze
akte.
Ongetwijfeld is de belcendmaking noch
een intern inhoudvereiste, noch een vorm-

(1) N ovelles, yo Societe en nom collectif,
nr 446 ; Rep. p1·. d1·. belge, v 0 Societe en nom
collectij, nrs 2 en 3; FREDERICQ, Tmite, d. IV,
nr 168.
(2) J. HEENEN, noot onder cass., 18 maart
1954, Rev. C1'it. j~t1', belge, 1955, blz. 37; zie

ook de conclusie van de heer Advocaat-generaal P. Mahaux vo6r hetzelfde arrest, Rev.
jJ1'at. soc., 1954, blz. 309 en volg.
(3) N ovelles, loc. cit. ; Rep. pmt. d1•. belge,
Zoe. cit.
(4) Op. cit., blz. 33.

vereiste voo1' het bestaan van de vennootschap, maar zij is een wettelijke
formaliteit van externe aard, rechtstreeks
en uitsluitend in het belang van de derden (5). Door de oprichting van de vennootschap wordt aan een nieuw wezen,
dat rechten en verbintenissen heeft, juridisch leven geschonken. De derden hebben er dus kennelijk belang bij de rechtspersoon te kennen met wie zij contracteren, te weten welke de verbintenissen
van die persoon zijn, wat zijn patrimonimn is, uit welke inbrengen zijn
kapitaal gevormd werd, wat de waarborg
en de aansprakelijkheid zijn van de
vennoten, die hem vertegenwoordigen (6):
W at de publiciteit van· de akten van
vennootschap betreft, is de Belgische
wetgever bijzonder nauwkeurig en volledig geweest (7). Zijn zorg om de bescherming van de belangen van de derden
heeft hem er zelfs toe geleid te beslissen,
dat de bekendmaking eerst haar uitwerking krijgt de vijfde dag na de dagtekening van de opneming in het Staatsblad (8). Bij de verstrijking van deze
termijn kunnen de bekendgemaakte bepalingen van de statuten der vennootschap vegen de derden ingeroepen worden.
Van de andere kant is, tot de verstrijking
van de termijn van vijf dagen na de
bekendmaking van de akte, de vennootschap niet ontvankelijk om in rechte op
te treden en loopt zij een geldboete op,
maar de vennoten kunnen zich jegens de
derden met wie zij v66r de bekendmaking
hebben gehandeld niet beroepen op de
niet-bekendgem.aakte bepalingen (9).
De derden hebben het volstrekte recht
van deze bepalingen onkundig te blijven (10). Dit is voor hen facuHief. Zij toch
oordelen alleen over het belang dat zij
erbij hebben om wegens het ontbreken
van bekendmaking de niet-tegenstelbaarheid van de niet-gepubliceerde bepalingen
aan te voeren. JYiaar indien zij ze aanvoeren, dan moet zij erkend worden (ll) (12).

(5) FREDERIOQ, Tmite, d. IV, nr 124,
blz. 229.
(6) PASSELEOQ, nrs 297 en volg.; VANRYN,
d. I, n" 392.
(7) Gecoiirdineerde wetten, art. 6 tot 8,
10, leden 1 tot 4, 11 en 12.
(8) Gecoiirdineerde wetten, art. 10, licl 4.
(9) Gecoiirdineerde wetten, a.rt. 11, lid 3.
(10) en (11) FREDERICQ, d. IV, nrs 124, 138
en volg., blz. 230, 244 en volg.; VAN RYN,
d. I, nr 395, blz. 281.
(12) Betreffende de bekendmaking van de
akten van vennootschap, raadpl. de conclusie
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Degenen die, tezamen onder een bepaalde firma handel cb:ijvende, als vennoten in een vennootschap onder een
gemeenschappelijke naam zijn opgetreden, ktmnen, zoals ter zake het geval is,
stuiten op een door de wet opgerichte
hinderpaal wanneer zij voor de rechter
komen om de naleving van de jegens hen
aangegane verbintenissen te vorderen :
artikel 11, lid 3, waarvan hier in het
middel schending is aangevoerd, bepaalt
dat de rechtsvordering, ingesteld door
een vennootschap waarvan de alde van
oprichting niet regelmatig is bekendgemaakt, niet ontvankelijk is. Door zulk
verzuim lijdt de vennootschap discrediet.
In tegenstelling tot wat wordt aangenomen in Frankrijk, waar elke handelsvennootschap moet worden opgericht bij
geschrift (1) en waar, bij ontstentenis van
een geschrift, de vennootschap volstrekt
nietig is (2), is in Belgisch recht de rnim
overheersende doctrine van mening dat
de vennootschap bestaat als een rechtswezen, afgezien van elke bekendmaking
van de akte, zowel tussen partijen als
ten opzichte van de derden (3).
De hier gebruikte uitdrukking " feitelijke vennootschap " laat de dubbelzinnigheid bestaan ; de vennootschap die
niet is opgericht bij een bijzondere akte
en waarvan de nietigheid door de rechter
moet worden uitgesproken, is een " onTegelmatige vennootschap » en niet een feitelijke vennootschap, evenals een " onregelmatige vennootschap » is de vennootschap waarvan de akte van oprichting
niet regelmatig bekendgemaakt is (art. 11,
lid 3) (4). Betreft het een vem1ootschap
onder een gemeenschappelijke naam, dan
blijven, zolang de vennootschap nict
nietig verklaard is, de vem1oten, handelende als vennoten van een onregelmatige, wijl niet bij een bijzondere alde
opgerichte vennootschap onder een gemeenschappelijke naam, hoofdelijk gehouden jegens de derden, waarbij de
nietigheid aan die derden niet kan worden
tegengeworpen. De wet bescherm.t de
schuldeisers van de vennootschap, en
meer in het algemeen, al degenen die met
de vennoten handelen.
De artikelen 4 en 11 van de wetten

op de handelsvennootschappen voeren
een vermoeden juTis et cle jtwe van onwetendheid van de niet-bekendgemaakte
akte in, waarop iedere derde zich kan
beroepen.
De vennoten die de akte van oprichting
van een vennootschap onder een gemeenschappelijko naam niet regelmatig bekendnlaken, en degenen die zulke vennootschap niet bij een bijzondere alde
vormen, worden niet in gelijke mate tegen het in gebreke blijven van hun
schuldenaars beschermd. Er dient een
onderscheid gemaakt te worden tussen
de bij gebrek aan een akte van oprichting
onregelmatige vennootschap onder een
gemeenschappelijke naam, en de vennootschap waarvan de bestaande akte
van oprichting niet is gepubliceerd, de
sanctie in het laatste geval aileen zijnde
een exceptio van ontzegging om in rechte
te treden, en niet de nietigheid.
De niet-ontvankelijkheid, bepaald bij
artikel 11, lid 3, van de wetten op de
handelsvennootschappen, kan aileen worden toegepast op een vennootschap. Zij
kan bijgevolg niet worden tegengeworpen
aan de vennoten die persoonlijk of gezamenlijk zouden optreden. Indien de eisers
gehandeld hebben ut singtdi - en het
vonnis verklaart dat niet duidelijk blijkt
in welke · hoedanigheid zij hebben gehandeld - dan is artikel 11, lid 3, dns
op hen niet toepasselijk. Maar in dit
geval wordt dan ook tegen hen aangevoerd dater tussen hen en de verweerders
geen rechtsband bestaat, daar dezen gehandeld hebben met de vennootschap die
zij vormden.
Hoewel artikel 4 van de gecoiirdineerde
wetten op het ontbreken van een bijzondere akte nietigheid stelt, brengt dit
ontbreken geen volstrekte nietigheid van
de vennootschap met zich. De vennootschap is slechts vernietigbaar. Gewis bestaat de nietigheid naar recht, maar zij
m.oet door de rechter uitgesproken worden, en zolang de vennootschap niet
nietig verklaard is blijft zij door de wet
georganiseerd. Het contract brengt tussen de Yennot,en al zi.in gevolgen voort
zolang een yan hen of enige belanghebbende persoon de nietigverklaring ervan
nict heeft gcvorderd (5). Wanneer deze

van het openbaar ministerie voor cass.,
H juni 1956 (Bull. en PAsrc., 1956, I, 1111).
(1) Code de connncrce, art. 39.
(2) RIPERT, DuRAND en ROBLOT, d. I, 1959,
urs 646 tot 650; HAiliEL en LAGARDE, d. I,
Hl54, ur 447; JULLIOT DE LA J\IIORANDIERE,
RoDIJlRE en HourN, d. I, 1965, nrs 358 en 359.

(3) VANRYN en VAN 01~IESLAGHE, « Examen de jurispruclence : Societes commerciales », Rev. m·it. jtw. belge, 1958, biz. 68.
(4) Zie JANSSENS, Alg. p1•act. uchtsve1'z.,
Vennootschappen, blz. 54, ur 109.
(5) FREDERICQ, Tntite, cl. IV, nr 109; VAN
RYN, P1·incipes, d. I, nr 384.
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nietigverklaring tussen partijen wordt
uitgesproken (art. 4, lid 3) werkt zij
slechts voor de toekomst ( l) ; indien
daarentegen de nietigheid ten verzoeke
van een derde uitgesproken wordt, dan
werkt zij terug tot op de dag van de
oprichting van de vennootschap, met
andere woorden deze wordt geacht nooit
te hebben bestaan (2). Het rechtswezen
bestaat zolang het niet nietig is verldaard.
De derden km1nen zich wel beroepen op
de nietigheid, maar de vennoten kunnen
ze hun niet tegenwerpen (art. 4, lid 3).
Daar de nietigheid niet van openbare
orde is, beschikken de derden over een
keuze : zij kunnen het bestaan van de
vennootschap aanvaarden of verwerpen (3).
De vennootschap bestaat, zowel tussen
vennoten als jegens de derden, totdat
haar nietigheid is uitgesproken, maar zij
is een onregelmatige vennootschap, omdat
zij niet is opgericht bij een bijzondere
aide.
De in de voorziening naar voren gebrachte doctrine werd door professor
;ran Rouse met groat talent uiteengezet (4). Hij beldemtoont dat de traditionele leer strijdig is met de behoeften
van het handelsverkeer, en dat, per slot
van rekening, het de koper onverschillig
is, bij het aangaan van de overeenkon1st,
of hij van een rechtspersoon dan wel van
verscheidene verkopers samen koopt. Hij
wijst erop dat men het begrip van de
rechtspersoonlijkheid wel overspannen
heeft bij de vennootschap onder een
gemeenschappelijke naam, en dat hot
praktisch samenvalt met dat van de
personen die gezamenlijk handel drijven
onder een firma. Evenwel1noet de auteur
toegeven dat, ingeval die personen samen
op duurzame en openlijke wijze handel
drijven onder eon firma, er moeilijk iets
anders kan erkend worden dan een vennootschap onder een gemeenschappelijke
naam.
De jurisprudentie van de hoven van
beroep is over deze belangrijke vraag
verdeeld.
Het Hof van beroep to Gent heeft in
twee arresten de stelling verworpen, naar
(1) VAN RYN, op. cit., d. I, nrs 381 en 384;
FREDERIOQ, op. cit., d. IV, nrs 108 en lOll.
(2) FREDERICQ, op. cit., cl. IV, nr 117.
(3) FREDERICQ, op. cit., d. IV, nr 113.
(4) J. RoNSE, « Vennootschap opgericht
zoncler bijzondere alde >, Tijdsch!'ift voo1'
P1·ivaat?·echt, 1964, nrs 35 en volg., blz. 88
en volg.
0ASSATIE,
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welke tussen handelaars, die op openlijke
en duurzame wijze samen handel drijven,
een vennootschap onder een g6lneenschappelijke naam bestaat, en dat elke
handelsvennootschap noodzakelijk moet
beantwoorden aan een van de wettelijke
t\'pes, bepaald in de artikelen 2 en 3 van
de wetten op de handelsvennootschappen (5).
Verscheidene rechtbanken van koophandel hebben dezelfde jurisprudentie
aangenomen.
Bij hun verzoekschrift voegen de eisers
een vonnis van de rechtbank van koophandel te Aalst (6), waarvan de voorziening de redenering overneemt, Deze in
de doctrine vaak gecommentarieerde uitspraak verldaart, dat onjuist is de mening
dat er geen andere vennootschappen
kunnen bestaan dan de in de artikelen 2
en 3 van de wetten op de handelsvennootschappen genoemde vennootschappen en verenigingen. De wet behoudt de
gunst der rechtspersoonlijkheid voor aan
de in artikel 2 limitatief genoemde vennootschappen, maar haar bedoeling is
geweest aan de vrije wil der partijen niet
te tornen en hun toe te Iaten, zonder
rechtspersoonlijkheid al de handelsverenigingen te vormen welke zij verlangen.
Dit vonnis steunt nadrukkelijk op
twee arresten, door het Hof onderscheidenlijk gewezen op l juni 1937 (7) en
20 januari 1941 (8). Het verdraait de
draagwijdte van deze arresten, doordat
het nit hot oog verliest dat zij werden
gewezen in belastingzaken met toepassing van het stelsel der samengeschakelde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen hetwelk voor de inning van de
directe belastingen als :fiscale entiteiten
de exploitaties in gemeenschap en de
gemeenschappen kent. Overigens behoefde het Hof in die arresten geen uitspraak te geven over de vraag of, ten
aanzien van het handelsrecht, de kwestieuze exploitaties ja of neen dienden te
worden gerekend tot de vennootschappen, opgesomd in artikel 2 van de wetten
op de handelsvennootschappen. Hieruit

(5) Gent, 11 april 1956 (Rev. p1·at. soc.,
1957, nr 4725, blz. 316); 18 december 1957
(R. W., 1958-1959, blz. 40; Rev. p1·at. soc.,
1959, nr 4819, en de bespreking door F. VAN
DER MENSBRUGGHE).
(6) 13 mei 1954, R. W., 1954-1955, kol. 475,
(7) Bull. en PAsrc., 1937, I, 167.
(8) Bttll. en PAsrc., 1941, I, 13, en Arr.
Hof Ve1'br., 1941, blz. 9.
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dat het Hof geweigerd heeft aan handel
drijvende belastingplichtigen toe te kennen het recht om zich te beroepen op het
bestaan, onder hen, van een rechtspersoonlijkheid bezittende vennootschap omdat het bewijs daarvan niet is geleverd,
valt niet af te leiden dat de handelaars
vennootschappen kunnen oprichten welke
geen rechtspersoonlijkheid zouden bezitten. Zoals de heer Van der Mensbrugghe
zegt, kan daaruit aileen worden besl~tm~,
dat het juridisch mogelijk is, in prmmpieel opzicht, n1.et verscheidene personen
samen handel te drijven zonder een vennootschap op te richton, hetgeen voor
de hand ligt ( 1). In deze arrest en kan
niet gezien worden de impliciete erkenning van de wettigheid van het bestaan
van een vennootschap, andere dan die
welke de wet op de handelsvennootschappen kent, en die geen rechtspersoonlijkheid geniet.
De doctrine van de " feitelijke vennootschap " zonder rechtspersoonlijkheid werd
ook uiteengezet door de heer Passelecq,
die schrijft : "le legislateur ( ... ) n'a pas
prohibe i'exercice du droi~ d'~ssoc~ation,
m€m1.e dans un but lucrat1f; Il a simplemont regie par une loi organique l'exorcice de la liberte contractuelle d'association p01_U' ceux des groupmnents a but
commercial qui pretendraient a la personnalite juridique" (2). Ik mem1 dat
men zich niet kan aansluiten bij deze
zienswijze. De schrijver lijkt uit het oog
te hebben verloren, dat de wetgever zich
niet heeft beperkt tot het " regelen ( ... )
van de uitoefening van de contractuele
vrijheid van vereniging voor zulke groepen met handelsdoeleinden die op de
rechtspersoonlijkheid aanspraak zouden
maken " ; de wetgever heeft in dezelfde
wet rr daarenboven " duidelijk de tijdelijke handelsverenigingen en de handelsverenigingen in deelneming vermeld en
gekenmerkt, met de uitdrukkelijke bepaling dat de wet daaraan " geen rechtspersoonlijkheid erkent "·
In een overzicht van de rechtspraak
op het gebied van hot vennootschappenrecht, over de jaren 1964 tot 1967 (3),
neemt professor Rouse het onderzoek van
de vraag weer op en bespreekt namelijk
het arrest van het Hof van beroep te
Brussel, gewezen op 13 februari 1967 (4).
Zijn overtuiging is sedert 1964 vaster

(1) Rev. 1n•at. soc., 1959, I, biz. 127, 128
en 129.
(2) Novelles, Droit co=erciai, rl. III,
nr 5774.

geworden en zijn doctrine werd verder
uitgebouwd. Hij kritiseert wat hij noemt
de rr !outer dogmatische deductie " die
het arrest uit bet beginsel van de rechtspersoonlijkheid afleidt, en stelt tot staving van zijn opvatting een nieuwe gedachtengang voor.
Hieruit, dat de schulden van de vennootschap · tevens de schulden der vennoten zijn, leidt de schrijver een regel af
welke hij de rr keerzijde "daarvan noemt:
vermits de schulclen van de vennootschap
ook die van de vennoten zijn, zouden de
sch~tlclvo?'clM·ingen van de vennootschap
insgelijks die van de vennoten, als zodanig, zijn ; met het feit dat uit de afzonderlijke rechtspersoonlijkheid van de
vennootschap onder een gemeenschappelijke naam het bestaan valt af te leiden
van een eigen patrimonitnn waarop de
rechten van de schuldeisers worden uitgeoefend, zou het feit gepaard gaan clat
het maatschappelijk vermogen tegelijkertijd het gemeenschappelijk bezit van de
vennoten is ; de rechtspersoonlijkheid van
de vennootschap onder een gmneenschappelijke naam zou clus niet uitsluiten clat
de vennoten rechten van de vennootschap
lnmnen doen gelden die tevens hun rechten zijn.
Dit leidt de eminente autem' ertoe de
vennootschap onder een gemeenschappelijke naam, die hij eon rechtspersoon
rr n1et onvolkon1.en gehalte " nomnt, te
stollen tegenover de vmmootschappen
met volkomen rechtspersoonlijkheid; uit
het karakter van " onvolkomen rechtspersoonlijkheid " van de vennootschap
onder een gemeenschappelijke naam zou,
in deze opvatting, af te leiden zijn het
ook aan de vennoten toekomende recht
de inning van de schuldvorderingen der
vennootschap te eisen.
Hot begrip van vennootschap met onvolkomen rechtspersoonlijkheid zal het
Hof wel onzeker en onnauwkeurig lijken.
De vennootschap onder een gmneenschappelijke naam heeft de attributen
van de rechtspersoonlijkheid : zij heeft
valle bekwaamheid om in rochte op te
treden; zij heeft een patrimonium dat
ondersoheiden is van datgene der vennoten. Het feit dat de vennoten voor alle
verbintenissen der vennootschap solidair
zijn houdt niet in dat hot aan de natum'lijke of rechtspersoon verbonden recht

(3) Tijrlsch1·ijt vom· P1·ivaatrecht, 1967,
biz. 629, inzonclerheid nr' 70-72.
(4) Rev. pmt. soc., 1967, nr 5363, biz. 106.
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mn in rechte op te treden rnet hen wordt
gedoeld.
Deze stelling, n"leen ik, kan niet opgaan.
Is zij immers niet in strijd met het beginsol zelve van de afzonderlijkheid van
het patrimonimn van de vennootschap
en dat van de vennoten, die volledig
gescheiden blijven ? Op deze regel is er
maar een afwijking : krachtens artikel 17
van de wetten op de handelsvennootschappen zijn de schulden van de vennootschap tevens de persoonlijke schulden van de onbeperk_t aansprakelijke
vennoton. Geen enkele tekst of beginsel
staat toe de afwijking uit te breiden tot
de schuldvorderingen van de vennootschap onder een gemeenschappelijke
naam, zij zijn onderscheiden van de persoonlijke schuldvorderingen der vennoten.
Zou de stelling van professor Ronse,
indien zij juist was, niet tot gevolg heb-ben, bij ontstentonis van een alleen voor
deze materie geldende beperking in het
gemeen recht, het de persoonlijke schuldeisers van een of meer vennoten mogelijk
te maken door de zijdelingse vordering
te hunnen voordele de betaling van een
schuldvordering van de vennootschap
ten bezware van een schuldonaar der
vennootschap to vervolgen ? Het actief
van de vonnootschap, zijnde uitsluitend
het panel van haar schulcleisers, zou dienvolgens in overeenstmDmende rnato verrDinderd worden ten voordele van de
persoonlijke SChuldeisers van een of IllOOr
vennoten, met schending van het recht
van de schuldeisers der vennootschap
zelve.
De heer V andokerckhove, referendaris
bij de belangrijke rechtbank van koophandel te Kortrijk, levert in het eorste
numinor van hot nieuw tijdschrift Belgische Rechtspmak in Handelszaken (l),
een nieuwe bijdrage tot de door de voorziening gestelde vraag. Om op te komen,
in naam van de realiteit in de instellingen,
tegen de stelling welke men in het Belgisch handelsrecht traditioneel kan heten,
trekt de schrijver een parallel tussen de
onregelmatige vennootschap onder een
gemeenschappelijke naam en de bij een
bijzondere en bekendgemaakte akte opgerichte vennoot,schap onder een gemeensohappelijke naam : hij wijst erop, dat
in de eerste de leden doorgaans niet het
beeld van een persoon zion in hun samen-

(1) 1068, nr 1-2, inzonderheicl blz. 68 en
volg.
(2) Op. cit., blz. 60-70.

working ; dat doze " rechtspersoon " niet
georganiseerd is; dat er geen statuten
en geen reglement zijn waarbij het functioneren van de vereniging, het optreden
naar buiten en de verhouding tussen de
leden worden bepaald; dat de rechtspersoon doorgaans geen vermogen heefb ;
dat hij naar buiten geen vertegenwoordiging heeft ; dat hij niet in rechte kan
optreden daar hij niet in het h ndelsregister is ingeschreven en daar zfjn statuten niet gepubliceerd zijn (2) · Doze
overwogingen zijn in eon ruin• 0 mate
juist; het betreft hier een jul'idische
fictie en juist daaron1 is zulke vOnnootschap " onregelmatig "·
De schrijver meent trouwens een oplossing - laton wij liever zeggen, een
expedient- te vinden om het mogelijk
te maken in rechte de belange n van de
vennoten in deze onregelmatige vennoot.
schap te doen golden, niettegenstaande
de grand van niet-ontvankelijkheid, ingevoerd bij artikel ll, lid 3, van de gecoordineerde ·wetten op de handelsvennootschappen. Deze oplossing ligt hierin, dat
de onregelmatige vennootschap de schuldvordering waarvoor zij in rechte niet lmn
optreden zonder voorbehoud overdraagt
aan een natuurlijke of een rechtspersoon.
Doze constructie werd reeds voorheen
voorgesteld door de heer Van der Mensbrugghe (3) en de heer R. Janssens (4) .
Men ziet bezwaarlijk hoe zulke eis zou
kunnen slagen, die zou strekken tot
erkenning van een recht dat, dank zij
de afstand daarvan aan een derde, zou
gezuiverd worden van een gebrek dat
het aankleefde. Zoals de heer de Radigues
de Ohenneviere, in een noo t bij een vonnis van de Rechtbank van koophandel
te Brussel, opmerkt zou het maken van
een onderscheid tussen het a an de schuldvordering inherente gebrek en datgene
dat in de persoon van de afstancl doende
schuldeiser gelegen is, uitlopen op een
verzwaring van de toestand der sc huldenaars, vermits dozen n1iddelen welke ten
opzichte van de overdrager gegron d zouden wezen, niet meer zouden kunnen
doen golden tegen de schuldeis er (5).
Dit expedient, dat overigens om zijn
bedrieglijk karakter waarschijnlijk ter.
z ijde zou rnoeten worden geschoven
biedt geen oplossing.

(3) ,, Drs ECci(tEs f81JS acte ecrit ,, Rev.
prat. we., 1!'57, bl~. 116, r,r 23.
(4) Alginune 1;ndiuhe ?"echtsverzameling,
tw. TTcnnootschoTrln, y,r 185.
(5) REv. pmt. ecc., 1£(8, bl~. 40 en volg.
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De stelling van het wettig bestaan van
de << feitelijke vennootschap " zonder
rechtspersoonlijkheid miskent, dcmkt mij,
het stelsel van de wet op de handelsvennootschappen, in zijn fundamentele elelnenten.
De overheersende doctrine neemt aan
dat zij die zich verenigen om handel te
drijven en die zulks doen jegens derden
en op een voortdurende wijze geen vennootschap kunnen oprichten buiten de

door de wet gegeven regels. Zij moeten
een van de types van handelsvennootschappen of verenigingen kiezen die de
artikelen 2 en 3 van de wetten op de
handelsvennootschappen erkennen (2).
En zo zij zulk type niet in een bijzondere
akte aannemen, dan vorn1en zij de gemeenrechtelijke handelsvennootschap,
die welke aan de derden de ruimst mogelijke waarborgen biedt door de hoofdelijkheid van de vennoten voor alle verbintenissen (art. 15 en 17). De vennootschap onder een gemeenschappelijke
naam bestaat, afgezien van elke vorm.
Zij kan blijken uit het vennootschapspact, maar bij ontstentenis van zulk
pact kan haar bestaan uit de werking
zelve van de exploitatie voortvloeien.
Het ontbreken van de door artikel 4
vereiste schriftelijke akte belet niet dat
de handelsvennootschap een rechtspersoon uitmaakt, onderscheiden van haar
vennoten (3). Wanneer die kemnerken
aanwezig zijn, dan bestaat de vennootschap onder een gemeenschappelijke
naarn, ongeacht elke aide van oprichting.
Artikel 2 van de wetten op de handelsvennootschappen, na opsmnn1ing van de
vennootschappen welke de wet « erkent ,,
bepaalt : « Elk harer maakt een rechtspersoonlijkheid uit, onderscheiden van
die der vennoten "· Het stelt het bestaan
van de onderscheiden juridische individualiteit niet afhankelijk van enig vormvereiste, noch van de bekendmaking.
W anneer een van de door de wet erkende
vennootschappen tot stand komt, dit
wil zeggen bij vereniging van de elementen welke de wet voor elk door haar erkend type van vennootschap eist, bestaat
er noodzakelijk een « onderscheiden
rechtspersoonlijkheid >>, of de vennootschap is opgericht bij een « bijzondere
akte " of niet, of er een bekendmaking
van die akte heeft plaatsgehad ofniet (4).
Voorzeker volstaat het niet dat twee
of meer personen openlijk samen koophandel drijven, om daaruit automatisch af te kmmen leiden dat zij met
elkaar een handelsvennootschap vorrnen
die een van de hunne ondel•scheiden
rechtspersoonlijkheid bezit. Het is nodig,
zoals eraan werd herinnerd, dat zij de
atfectio societatis hebben, dat er wederzijds inbrengen zijn gedaan en dat de
vennoten de winsten en verliezen willen

(1) F. VAN DER MENSBRUGGHE, op, cit.,
biz. 127.
(2) Raadpl. P. VAN OM~illSLAGHE, "Les
societes de fait,, Jmwn. i1'ib., 1957, biz. 709.

(3) Raadpl. J, RONSE, op. cit., biz. 90.
(4) F. VAN DER MENSBRUGGHE, voetnoot
bij Beroep Gent, 18 december 1957, in Rev.
pmt. soc., 1959, biz. 135.

Gewis staat in principieel opzicht het
geval apart waarin verscheidene personen, die jegens derden daden van koophandel verrichten, geen vennootschap
vormen. De elementen van de vennootschap moeten, zoals reeds gezegd, ook
aanwezig zijn in de verrichting die de
rechter te beoordelen heeft. Welnu, er
kunnen zich gevallen voordoen waarin
er geen vennootschap is, omdat het bewijs is geleverd dat zij die bedoelde
daden verrichten niet de bedoeling hebben zich te verenigen, dat zij geen animus
societatis hebben en dat zij geen handel
drijven. Deze gevallen zijn zeldzaam.
Zo wordt in de rechtsleer als voorbeeld
van personen die daden van koophandel
lnmnen verrichten maar geen handel
drijven, gegeven het geval van in onverdeeldheid verkerende erfgenamen die in
afwachting van de verdeling tijdelijk de
activiteit van hem rechtsvoorganger
voortzetten, zonder van zins te zijn deze
handel te blijven drijven (1). In zulk
geval zou er, bij afwezigheid van animtts
societatis, tussen de eigenaars in bet onverdeelde slechts een belangengemeenschap bestaan, en niet een vennootschap.
Maar uit het stelsel van de wetten op
de handelsvennootschappen valt af te
leiden dat, wanneer verscheidene personen tezmnen op voortdurende wijze
daden van koophandel verrichten jegens
derden, er een vermoeden bestaat dat zij
de bedoeling hebben zich te verenigen
om die handel te drijven en dat zij bijgevolg samen een handelsvennootschap
vonnen, die noodzakelijk een onregelmatige vennootschap onder een gemeenschappelijke naam is. Dit vermoeden
lmn omvergeworpen worden. De beginselen van de bewijslevering in handelszaken zijn ten deze van toepassing.

***
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delen. Maar, zo het bewijs van deze elementen geleverd is en die personen de
vennootschap niet hebben opgericht bij
een bijzondere alde welke een onderscheiden stelsel invoert, worden zij geacht de vorm van de vennootschap onder
een gemeenschappelijke naam te hebben
aangenomen (1).
De doctrine - de zoiiven aangehaalde
auteurs daargelaten heeft dan ook
resoluut deze weg gekozen. «Notre droit
des societas, zo schrijven de professoren
VanRyn en Van Ommeslaghe, ne connait
qu'tm nombre determine de cadres dans
lesquels doit se couler l'activiM des societas commerciales en sorte que, si plusieurs commer9ants exercent ensemble
une activiM suivie pour en partager les
benefices et les pertes et n'adoptent pas
la forme de ]'association en participation,
ils forment necessairement une societe
commerciale donee de la personnaliM
morale». En verder : «On n'aper<;oit
pas en quoi de pretendues societas de
fait se distingueraient des societas en
nom collectif si ce n'est par l'irregularite
de leur constitution» (2).
Indien zij die op ononderbroken wijze
met derden handel drijven en die dus
vennoten zijn, niet geldig een andere
vorm hebben gekozen, wat noodzakelijk
het geval is wanneer de oprichting van
de vennootschap niet in een scln>iftelijke
akte is vastgelegd, dan is deze vennootschap een vennootschap onder een gemeenschappelijke naam (3).
Het voorrecht van de beperkte aansprakelijkheid vergt de inachtneming van
welbepaalde voorwaarden, welke een vennootschap zonder een schriftelijke akte
niet kan vervullen ; voorts beantwoordt
de onbepaalde en hoofdelijke aansprakelijkheid van de vennoten die een handelsdoel nastreven aan de kenmerken van
de vennootschap onder een gmneenschappelijke naam. Hoe kan men, bij
vereniging van deze twee elementen, het
bestaan verantwoorden van een vem1.ootschap die, bewuste elementen bezittende,
geen vennootschap onder een gemeenschappelijke naam zou wezen (4)?

(1) F. VAN DElR MElNSBRUGGHEl, ibid.,
blz. 127 en 128,
(2) Rev. c1'it. ju1·. belge, 1967, Ohron. jurispr., nr 30, blz. 319 en 320 ; zie ook van dezelfde
schrijvers : ibid., 1962, nr 24, blz. 384 en 385.
(3) VAN RYN en VAN 0Mi\ffiSLAGHEl, Rev.
crit. fur. belge, 1967, n r 30, blz. 320.
(4) VAN RYN en VAN 0MMEJSLAGHEl, ibid.,
1962, nr 24, blz. 385,

Een vennootschap zonder akte kan
door de derden worden beschouwd als
een vennootschap onder een gemeenschappelijke naam, ook al mochten de
vennoten een andersluidende overeenkomst hebben met elkaar (5).
«La loi n'admet pas, et c'est a bon
droit, schrijft Guillery, que plusieurs
personnes puissent en com1nun faire un
negoce suivi, sans que, de ]'ensemble de
leurs faits collectifs naisse un etre moral
ayant nne existence patente; ( ... ) si elle
(la societe) ne renferme pas les elements
exceptionnels de la commandite ou de
l'anonymat, elle constituera nne societe
en nom collectif ( ... ); Ainsi, il y a tme
societe en nom collectif quand plusieurs
personnes agissant en commlm font un
veritable commerce, alors meme qu'elles
n'auraient pas de. fume sociale proprement dite '' (6). De derden mogen zich
houden aan de vennootschap zoals zij
zich aan hen heeft voorgedaan, en aannemen dat zij beheerst wordt door de
algemene beginselen nit kracht waarvan
aile vennoten die aan het beheer van
de vennootschap deelnemen hoofdelijk
gehouden zijn (7). Deze verklaringen, die
in het Parlement niet tegengesproken
>verden, kunnen naar mijn mening niet
anders gei'nterpreteerd worden dan als
dat er geen feitelijke vennootschap in
rechte kan bestaan.
J egens de derden bestaat de vennootschap zodra tenminste twee J?ersonen,
gebonden door de affectio societatis, openlijk en gezamenlijk een voortdurende
koophandel drijven (8). Maar het gevolg
van deze toest;:md, ten opzichte van de
derden, waarop de doctrine de nadruk
legt wegens het fundamentele belang dat
het vertoont, mag niet nit het oog doen
verliezen dat de vennootschap geen vennootschap onder een gemeenschappelijke
naam is jegens de derden aileen. De hoofdelijkheid jegens dezen (art. 17) heeft
uiteraard haar gevolgen tussen de vennoten.
Uit de definitie van de vem1.ootschap
onder een gemeenschappelijke naam
moet afgeleid worden dat, van het ogenblik af dat verscheidene personen samen

(5) FREDERICQ, d. IV, nr 139; VAN RYN,
d. I, nr 386,
(6) GUILLEJRY, Commentai1·e legislatif de la
loi du 18 mai 1873, d. II,§ 11, nr 29, blz. 106,
kol. 2; zie ook VANRYN, d. I, nrs 145 en 406.
(7) Verslag Pirmez, GUILLERY, op. cit.,
d. II, nr 19.
(8) FRElDERICQ, d. IV, n" 147, blz. 251.
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handel drijven, met de bedoelin.g een
vennootschap te vormen, en zij niet uitdrukkelijk een van de andere vormen,
door de wet voor de verenigingen of de
vennootschappen bepaald, aangenon"len
hebben, die vennootschap noodzakelijk
een vem"lootschap onder een gemeenschappelijke naam uitmaakt.
Is er tenslotte, naast de gevolgtrekkingen die nit het stelsel zelve der wet
zijn af te leiden, geen tekstargnment
dat in aanmerking kan komen ? Mij
dmlid, dat het gebrnik van het werkwoord " erkent " in artikel 2 de nadrnk
legt op de wil van de wetgever de handelsvennootschappen te beperken tot die
welke in dit artikel zijn opgesomd. Deze
bedoeling komt zonder twijfel nog stelliger te blijken zo men bij de bepalingen
van artikel 2 voegt de tekst van artikel 3,
die lniclt : '' Dctcwenboven zijn er tijdelijke
handelsverenigingen en handelsverenigingen in deelnmning ... "• en zo men
overweegt dat de wet hieraan " geen
reohtspersoonlijkheid erkent" (1).
Wanneer 1nen betoogt dat de vennootschap, die de kenmerken van de vennootschap onder een gemeenschappelijke
naam vertoont, kan bestaan als een van
reohtspersoonlijkheid ontblote vennootsohap, verliest Tnen clan niet nit het oog
dat doze reohtspersoonlijkheicl niet afhangt van de bodoeling der opriohters,
maar van de wil van de wetgever, ten
aanzien van elke vennootschap die onder
een uitdrukkelijke of stilzwijgencle firma
een handelsaotiviteit nitoefent en die
niet de kenlnerken vertoont van een der
andere door de wet genoen"lde en nader
omsohreven vennootschappen (2)?
Het lijkt me onaannemelijk dat, wanneer eenmaal verenigd zijn de bestanddelen van de vennootschap onder een
gemeenschappelijke naam, zeals zij blijken uit de evenaangehaalcle rechtsregelen
op de vennootschappen en nit de aileen
voor de vemlootschap onder eon g8lneensohappelijke naam geldende regelen, dat
er en vennootsohappen met, en vennootsohappen zonder rechtspersoonlijkheid
knnnen bestaan. Dit zou slechts kunnen
worden aangenomen, indien het grondwettelijk stelsel van de vrijheid van vereniging het in zioh sloot en de wetten op
de handelsvennootschappen het toestonden.

(1) F. VAN DER MENSBRUGGHE, lac, cit.,
blz. 134.
(2) Lac. cit., blz. 320.
(3) Rev. prat. soc., 1967, blz. 106.

Mecl weet aldns wat kan worden afgeleid nit het stelsel van de gecoordineerde
wetten op de handelsvennootsohappen.
De vraag lijkt tot op heclen door de
rechtsleer niet te zijn onderzocht van
nit het oogptmt van het grondwettelijke
beginsel van de vrijheid van voreniging.
Zij werd daarentegen in dit opzicht voorgelegd aan het Hof van beroep to Brnssel,
uitspraak doende op verwijzing, en word
door dit rechtscollego beslist in een met
veel zorg gemotiveerd arrest, gewezen op
13 febrnari 1967 (3), en waartegen een
voorziening in cassatie werd ingesteld.
Het onderscheid tussen het woord
vennootschap en het woord veTeniging is
niet syst01natisch. Het woord "vereniging " is dnbbelzinnig; het wordt gebezigd in de zin van het recht van vereniging bepaald in artikel 20 van de Grandwet ; mas,r het client ook om bepaalde
juridische instellingen aan te dniden
binnen welker raam dat recht nitgeoefend
wordt.
De Grondwet kondigt de vrijheid van
vereniging lata sens~t af. In deze zin zijn
de vennootschappen verenigingen. Het
recht vennootschappen te vormen valt
dns in hot raam van de vrijheid van
vereniging welke, naar lnid van artikel 20
van de Grondwet, " niet aan enige preventieve maatregel kan worden onderworpen "· Dit betekent dat de overheid
de Belgen door een verbod niet kan beletten zich te verenigen. Voor geen enkele
vereniging kan dus een voorafgaanclo
machtiging worden geeist. Maar clit is
alles. Dit betekent niet, clat de openbare
overheid geen regeling kan geven, door
de wet, van de uitoejening van het persoonlijke recht der Belgen zich te verenigen.
De overheid kan, enerzijds, ongeoorloofcle of met de openbare orde strijclige
verenigingen verbieclen en vervolgen ; dit
is het cloel onder meer van de artikelen 322 en volgende van hot Strafwetboek, wat verenigingen van misdacligers
betreft, en van de wet van 29 jnli 1934,
aangevuld door de wet van 4 mei 1936,
voor de private milities. De overheid kan
anderzijcls de uitoefening van het recht
van verenigingen 1·egelen, om te voorkomen clat ze de rechten van de derclen
krenkt; zij kan onder meer de juridische
vormen bepalen welke de vereniging
moet aannemen wanneer zij worclt opgericht om handel te clrijven, dat is het
gebied van de wetgever.
De nitoefening van het recht van vereniging wordt voor de verenigingen zonder
winstoogmerken dan ook geregeld door
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de wet van 27 juni 1921, die het beginsel
van de vrijheid van vereniging, neergelegd in de wet van 24 mei 1921, in toepassing brengt ; vennootschappen met
een winstoogmerk worden beheerst door
het Burgerlijk W etboek, waarvan titel IX
van boek III over het contract van vennootschap handelt ; de handelsvennootschappen vormen een bijzondere categoric van de contracten van vennootschap, die beheerst wordt door de in het
Wetboek van koophandel n1gevoegde
gecoordineerde wetten op de handelsvennootschappen.
Er is geen mogelijkheid om in het
beginsel van de vrijheid van vereniging
een stecm voor de stellmg van de voorziening te vinden.

***
De vennoten lnn1nen het ontstaan van
een rechtspersoonlijkheid noch expliciet
noch impliciet uitsluiten wanneer de
vennootschap n1 een van de door de "\vet
erkende ramen valt.
Degenen die samen handel will en drijven ill 't openbaar en op duurzame wijze,
stichten een handelsvennootschap, in
overeenkmnst 1net een van de door de
wet gegeven ran1en, die de rechtspersoonlijkheid en een eigen eigendom (patrimonium) heeft.
Ingeval er geen schriftelijke overeenkomst bestaat, dwingt men ~ om de
beeldende wending van professor Van,
Ryn te gebruiken ~ de vennootschap
die aan de zoeven geziene kenmerken
beantwoordt in een van de door de wet
ingevoerde ramen, en deze vennootschap
zal uitmaken een vennootschap onder
een gemeenschappelijke naam, met
rechtspersoonlijkheid (1).

***

Onlangs hebben andere eisers voor het
Hof betoogd, dat de vennootschap onder
een gemeenschappelijke naam de rechtspersoonlijkheid slechts bezit indien zij
bij een schriftelijke akte is opgericht ;
dat, zo zulke akte niet is opgemaakt,
de vennootschap nietig is en zij bijgevolg
geen rechtspersoonlijkheid kan hebben,
dat, terwijl de nietigheid tussen de vennoten eerst werkt vanaf de eis die ertoe
strekt ze te doen uitspreken, de venn,ootschap inmiddels geen rechtspersoon1ijkheid heeft, dat, hoewel de derden,
(1) VAN RYN, P1·incipes, d. I, nr 145,
blz. 106; zie ook R. DEVRIEND'r, "In verband
met feitelijke vennootschappen ,, R. W., 19631964, nr 7, kol. 385-387.

aan wie de nietigheid van de vem!ootschap niet kan worden tegengeworpen,
mogen eisen dat de verbintenissen van
de vennoten nagekomen worden alsof
de vennootschap geldig was, de wet hun
niet toestaat zich aan hun verbintenissen
jegens de vennoten te onttrekken, onder
opwerping van het bestaan van een
rechtspersoonlijkheid die de vennoten
niet vormen. Met zoveel woorden is gezegd dat zij zich hebben beroepen op
de theorie volgens welke het contract
van vennootschap een contract in een
wettelijke vorm zou wezen. Deze doctrine, die onderstelt dat de buiten de
vereiste vormen verleden akte ten aanzien van de wet niet bestaat, hebt U
afgewezen. En U hebt eraan herinnerd
dat, weliswaar, «de vennootschap onder
gemeenschappelijke naam op straffe van
nietigheid bij geschrift moet worden
vastgesteld, 1naar dat de wetgever aan
genoemde nietigheid een betrekkelijk
karakter heeft toegekend ; dat deze nietigheid door de vem1oten niet aan derden
kan worden tegengeworpen en dat ze
onder vennoten eerst haar werkmg uitoefent met ingang van de dag waarop het
verzoek om ze te doen uitspreken werd
ingediend "· U hebt eraan toegevoegd :
« dat daaruit volgt, enerzijds, dat de
kens tussen het verwerpen en het aanvaarden van de vennootschap onder
gemeenschappelijke naam aan derden,
zonder dat de wet tussen hen een onderscheid maakt, en niet aan de vennoten
toebehoort, anderzijds, dat tussen deze
laatsten de vennootschap blijft bestaan
zolang zij de nietigverldaring ervan niet
vorderen "· Zo heeft het Hof duidelijk
ill het Iicht gesteld : « dat zodra de voorwaarden bepaald bij artikel 15 van de
gecoordmeerde wetten op de handelsvennootschappen verenigd zijn « een
vennootschap onder gemeenschappelijke
naam bestaat door de wil van de wetgever " en dat « het verlenen van de
rechtspersoonlijkheid het gevolg is dat
de wet toekent aan het bestaan van een
handelsvennootschap welke aan de wettelijke definitie beantwoordt en, bijgevolg, aan de wil van de vennoten is onttrokken" (17 mei 1968, arrest uitgesproken in voltallige terechtzitting, en
gepubliceerd supm, blz. 1143).
Aldus was er bij voorbaat geantwoord
op de argumentatie die de voorziening
U thans voorlegt.
Ik gedraag mij aan de leer van Uw
arrest van 17 mei 1968 om te concluderen
tot ve1·we1"ping.
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ARREST.

H ]] r H ) B' ; - Gelet op het bestreden
VJllt3, o~J 2J april1965 in laatste aanleg
g~NJBl d))r de Rellhtbank van eerste
aJale_; te T ct rnlnub, rechtdoende in hand ols c .:1/c:n ;
0 ver h3b mid:iel afgeleid uit de scherrdin_; va;:1 de arbikele:l 1134 en 1165 van
hot B~uprlij'~ WetbJek, 1, 2, 3, 4 en 11
v.t'l de bij heb kminklijk besluit van
30 nJve.n'Br 1935 geco6rdineerde wetten
op de h1:1:blweunootschappen en 97 van
de Grun:lwet,
dcnr:lxt h3~ be3bre:ie:1. vonnis, uitspraak
do:nde over e3l VJrdering ingesteld door
de eisers « sJ;U3l hvldel drijvende onder
d3 b3na,ning De MJQ;ansber "• na vastge3t3ld te hebb3n dab de eisera « tezamen
een voorbgezetbe h'1ndel drijven" en dat
de m3b de verwaordera gesloten overeenkomst '' tJb sb;nd kwam tussen de feitelijke vennoobschap genaamd « De Morgenster " en de verweerdera "• en na overwogen te h3bben d'1b een door de vennootschg,p inge3telde vordering nie t ontva'lkelijk is op grund van arbikel 11 van
de web ten op de ha,"ldelsvennootschap pen,
de vor.:lering ingesteld door de eisers
« in pera::>:mlijke naam ut singuli '' verwerpb als zij nde niet ontvankelijk « daar
er ge3n enkel reJhtsverb:md is tussen de
eisera en de verweerdera »,
terwijl, eerste onderdeel, de door artikel ll bepaalde niet-ontvankelijkheid op
de door de vennoten in peraoonlijke naam
ingesbelde vordering niet toepasselijk is
(scheading van arbikel 11 van de wetten
op de handelsvennootschappen) en de
omsbandigheid dat de door de eisers gesloten overeenkomst van vennootschap
als vennootschap onder gemeenschappelijke na::tm nietig is op grand van artikel 4 va'l de webten op de handelsvennootschappen nieb tot gevolg he eft dat
zij niet een geldige overeenkomst van
handelsvennootschap,
maar
zonder
rechtspersoonlijkheid, is, daar geen enkele
wetsbepaling het verbod inhoudt andere
ven,nootschappen van koophandel, maar
dan zonder rechtsperaoonlijkheid, te vormen dan de in de artikelen 2 en 3 van
de· bedoelde wetten opge:somde vormen
van de vennootschappoa (schending van
de artikelen 1 tot 4 van de wetten op de
handelsvennootschappen), zodat de tussen de eisers bestaande en niet betwiste
overeenkonnb van vennootschap een
feit is waarmee de verweerders mooten
rekening houdea (schending van de artikelen 1134 en 1165 van het Burgerlijk
Wetb::>ek);

tweede onderdeel, het vonnis de reden
waarom « er geen enkel rechtsverband is
tussen de eisers en de verweerders " niet
uiteenzet, zodat de rechtsgrond van de
bestreden beschikking niet uit het vonnis
blijkt en het vonnis derhalve niet naar
behoren met redenen is omkleed (schending van artikel 97 van de Grondwet)
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de door de eisers
ingestelde vordering tot schadevergoeding wegens gedeeltelijke niet-uitvoering
van een koopovereenkomst door de
rechtbank niet ontvankelijk werd verklaard, bij gebrek aan bekendmaking
van de stichtingsakte van de tussen hen
bestaande vennootschap, op grond van
artikel 11 van de gecoordineerde wetten
op de handelsvennootschappen, in zover
de eisers hun vordering « als vennoten »
hebben ingesteld, en bij gebrek aan
rechtsverband tussen hen en de verweerders, in zover zij hem vordering in persoonlijke naam ~•t singuli hebben ingesteld;
Overwegende dat het middel tegen die
beslissing opwerpt dat, zo de door de
eisers gesloten overeenkomst van vennootschap nietig is als vennootschap
onder gemeenschappelijke naam overeenkomstig artikel 4 van de wetten op
de handelsvennootschappen, zij niettemin
geldig blijft als handelsvennootschap
andere dan die welke vermeld zijn in de
artikelen 2 en 3 van gezegde wetten maar
dan zonder rechtspersoonlijkheid ;
Overwegende dat het vonnis vaststelt
dat de eisers samen handel drijven onder
de benaming « De Morgenster "• dat de
facturen onder de hoofding «De Morgenster " worden afgeleverd en vermelden
dat de goederen eigendom blijven van
de firma totdat de factuur is betaald ;
dat het daaruit afleidt dat het vermoeden
van bestaan van een vennootschap gewettigd is;
Overwegende dat de door de eisers
aldus uitgeoefende bedrijvigheid binnen
het kader valt van de rechtsinstelling
ingevoerd bij artikel 15 van bovenvermelde wetten ;
Overwegende dat zodra de in gezegd
artikel 15 gestelde voorwaarden, gevoegd
bij die welke elk contract van vmmootschap vereist, verenigd zijn, er een vennoots!)hap onder gemeenschappelijke
naam bestaat door de wil van de wetgever ; dat een dergelijke vennootschap
een rechtspersoonlijkheid uitmaakt, onderscheiden van die van de vennoten ;
Dat de rechtspersoonlijkheid het gevolg is dat de wet toekent aan het be-
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staan van een handelsvennootschap welke
aan de wettelijke definitie bea.ntwoordt
en dat de toekenning ervan dus aan de
vennoten is onttrokken ;
Overwegende dat de rechtbank dienvolgens terecht geoordeeld heeft dat geen
rechtsverband ontstaan was tussen de
verweerders en de eisers, doch wel tussen
eerstgenoemden en de vennootschap genaamd « De Morgenster "• waarvan de
rechtsvordering, bij gebrek aan bekendmaking van de stichtingsakte, krachtens
artikel ll van de meergemelde wetten
niet ontvankelijk was;
Dat het onderdeel van het middel naar
recht faalt ;
W at het tweede onderdeel betreft
Overwegende dat de reden van het
vonnis, die op de afwezigheid steunt van
elk rechtsverband tussen de eisers en de
verweerders in zover eerstgenoe1nden in
persoonlijke naam zouden optreden, inshut dat de 'eisers geen rechten hadden
verworven als vennoten van een feitelijke vennootschap omdat no'odzakelijkerwijze, in het onderhavige geval, een vennootschap onder gemeenschappelijke
namn was ontstaan ;
Dat het onderdeel van het middel niet
kan aangenomen worden ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eisers in de kosten.
28 juni 1968. - 1 8 kamer. - Voorzitter, H. Belpaire, raadsheer waarnemend
voorzitter.- Verslaggever, H. Rutsaert.
Gelijklttidende conclttsie, H. Ganshof
van der Meersch, waarnemend procureurgeneraal. - Pleite?·, H. Van Heeke.

1e KAMlllR. -

28 juni 1968.

1° HUUR VAN WERK. - HuuR VAN
ARBEID. - HANDELSVERTEGENWOORDIGER. -WET VAN 30 JULI 1963.
BE GRIP.

2° HUUR VAN WERK. -

HuuR VAN

(1) Omtrent het feit dat de handelsverte·genwoordiger bedoeld bij de wet van 30 juli
1963 met zijn opdrachtgever verbonden is
door een arbeidsovereenkomst voor bedienden,
zelfs indien hij zijn bedrijvigheid uitvoert
niet onder het bestuur en het toezicht van de

ARBEID. - HANDELSVERTEGENWOORDIGER.- WET VAN 30 JULI 1963.CONTRACT TUSSEN DE OPDRACHTGEVER
EN DE VERTEGENWOORDIGER DAT TOT
RET BEWIJS VAN RET TEGENDEEL ALS
EEN ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEDIENDEN WORDT AANGEMERKT.
OVEREENKOMST.
DWALING
DOOR EEN DER PARTIJEN AANGEVOERD
ALS EEN GEBREK IN DE TOESTEMMING.
- NIET VERSOHOONBARE DWALING.KAN NIET TOT GRONDSLAG DIENEN
VOOR DE VORDERING TOT NIETIGVERKLARING BEDOELD BIJ ARTIKEL 1117
VAN RET BURGERLIJK WETBOEK.
1° De handelsve1·tegenwoordiging is naar

luid van a1•tilcel 2 van de wet van 30 jttli
1963 tot instelling van het statuut de1·
handelsve1·tegenwoordige1'8, de activiteit die erin bestaat een clienteel op te
spo1•en en te bezoelcen met het oog op
het onded!andelen. oVe?' of het afsluiten
van zalcen, ve?'Zelce?'ingen uitgezonderd,
onder het gezag en in naam van een of
mee1· opd1·achtgeve1'S.
2° Daa1· het contract van handelsvertegenwoordiging bedoeld bij de wet van
30 juli 1963 tot instelling van het statuut
de1· handelsve?·tegenwoO?·dige?·s, naa1• luid
van m·tilcel 2 van deze wet, tot het bewijs
van het tegendeel als een m·beidsovereenlcomst voo1· bedienden wo1·dt aangeme?·lct, wonlt wettelijlc vermoed dat de
band · van onde1·geschilctheid wam·doo1·
clit contmct gekenme1·lct w01·dt bestaat (I).
3° De niet verschoonbare dwaling, dit wil
zeggen de dwaling die geen ?'edelijlc mens
zou begaan, is geen gebrelc in de toestermning, in de zin van de m·tilcelen 1109
en 1110 van het Btt1'ge1'lijlc Wetboelc,
en lean niet tot grondslag dienen voor
de bij m·tilcel 1117 van hetzelfde Wetboelc bedoelde v01'de1·ing tot nietigverlclaring (2).

(CHRISTMAN, T. THONNARD.)
ARREST.
RET HOF; -

Gelet op de sententie,

opdrachtgever, doch onder dezes gezag,
raadpl. cass., 11 februari 1965 (Bull. en
PASIO., 1965, I, 587) en de noten 1 en 2,
biz. 588; 29 februari 1968, sttp1•a, biz. 873.
(2) Cass., 6 januari 1944 (Bttll. en PAsiO.,
1944, I, 133) en noot 2, getekend R. H.
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op 25 mei 1967 gewezen door de Werkrechtersraad van beroep te Lnik, kamer
voor bedienden ;
Over de twee n1.iddelen samen, het
ee1·ste, afgeleid nit de schending van de
artikelen ll01, 1109, 1ll0 van het
Burgerlijk vVetboek, 2, lid 2, van de wet
van 30 juli 1963 tot instelling van het
statnnt der handelsvertegenwoordigers
en 97 van Grondwet,
doonlat de bestreden sententie, na te
hebben vastgesteld dat eiser altijd formeel heeft betwist verweerder als handelsvertegenwoordiger te hebben aangeworven en dat de overeenkomst die
tnssen de partijen is tot stand gekomen
niet bij geschrift >verd vastgesteld, na
bovendien te hebben vastgesteld dat
volgens eiser de toopassing op verweerder van de prijssohaal die op de handelsvertegenwoordigers toepasselijk is, tot
gevolg zou hebben dat de bezoldiging
van verweerder het bedrag van de voile
brnto-winst van eiser zou overtreffen en
alzo een oneconomisch karakter zou
vertonen daar eiser zou verplicht zijn,
ter voorkmning van faillissement of
zelfs van bankbrenk, zijn prijzen te
verhogen n1.et. overtreding van de bepalingen van de besluitwet van 22 januari
1945 nopens de bestraffmg van elke inbrenk op de reglmnentering betreffende
de bevoorrading van het land, overtreding waarop straf gestelcl is, en na tenslotte te hebben vastgesteld dat " die
bewijsvoering niet van gepastheicl is ontbloot » en dat « waarschijnlijk eiser in
hager beroep (thans eiser) niet met verweerder zou gehancleld hebben inclien hij
zich rekenschap had gegeven van de wettelijke gevolgen van dicns indiensttreding (als handelsvertegenwoordiger) »,
beslist heeft, claar niemancl geacht wordt
de wet niet to kennen, dat eiser de gevolgen van zijn onwetendheid voortspruitende uit een gebrek aan informatie
moest dragon en, krachtons artikel 2,
lid 2, van de wet van 30 juli 1963, moest
geacht worden n1.et verweercler als handelsvertegenwoordiger een arbeidsovereenkomst voor bedicnden te hebben gesloten en eiser bijgevolg heefb veroordeeld
mn aan verweerder verscheidene bedragen to betalen wegens verbreking zonder
reden van oen contract van handelsvertegenwoordiging,
te1·w~jl, eerste ondercleel, de bestrcdon
sententie, door op impliciete maar ondubbelzinnigo wijze vast te stollen dat
eiser, om redenen die hot overigcns

afdoend oordeelt, Inet verweerder geen
contract van handelsvertegenwoordiging
heeft willen sluiten, niet heeft kunnen
beslissen, zonder de artikelen 1101, 1109
en 1110 van het Burgerlijk Wetboek te
miskennen, dat hij dergelijk contract op
geldige wijze had gesloten; uit de
bewoordingen van de sententie blijkt
dat eiser een dwaling heeft begaan over
de aard zelf van het met verweerder te
sluiten contract van handelsvertegenwoordiging en op zijn minst een dwaling
betreffende de zelfstandigheid of een
substantiiile hoedanigheid ervan, vermits
het bewezen is dat zonder die dwaling hij
het cont.ract niet zou gesloten hebben,
en een contract dat op grand van een
dergelijke dwaling wordt gesloten, geen
enkel juridisch gevolg kan hebben;
tweecle onclerdeel, het vermoeden van
een contract van handelsvertegenwoordiging, ingesteld bij artikel 2, lid 2, van de
wet van 30 juli 1963, niet wettelijk kon
ingeroepen worden tenzij voorafgaandelijk vaststond dat bij eiser de wil
aanwezig was dit contract te sluiten en
dat zijn toestemming vrij was van dwaling over de zelfstandigheid ervan ;
clenle on:lercleel, hot tegenstrij dig is,
cncrzijds vast t.e stollen dat. eiser " op tor
zal~e dienende >Yijze » zich heriep op hot
oneconomisch en schadelijk karakter en
op de onmogelijkheid, op gevaar af van
eon inbreuk te hegaan op de strafwet,
hot contract van handclsvertegenwoordiging nit te voeren, hetwelk verweerder
beweerde n1.et. hem te hebben geslotcn,
en te beslissen dat eiser waarschijnlijk
niet met venyeercler zou gehandeld hobben indien hij zich rekenschap hacl
gegeven van de wettelijkc govolgen van
diens indiensttreding, en anderzijds to
beslissen dat eiser con verhintenis van
die aard op geldige wijze had gesloten
om de enkele reden dat hij eea onderzock had Inocten en kunnen instellen
naar de wet.t.elijke gevolgcn van diens
indiensttreding, en die tegenstrijdigheid
gelijkstaat met een ontbreken van de
redenen welke vereist zijn bij artikel 97
van de Grondwet ;
het tweecle, afgeleid uit de schending
van de artikclen 97 van de Grondwet
en 2, lid 1 en 2, van bovenvennelde wet
van 30 juli 1963,
cloonlctt de bestreden sententie, na te
hebben vastgestelcl dat verweerder tijdens de debatten « eon door eiser eigenhandig geschreven lijst overlegt van
ldanten en ook kwitanties die door eiser
aan verweerder of door eon bank van
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Verviers voor rekening van verweerder
waren afgeleverd, betreffende bedragen
die door klanten in de handen van deze
laatste waren uitgekeerd in betaling van
rekeningen voor leveringen ,, beslist « dat
eiser tevergeefs aanvoert dat verweerder
als Inakelaar zou opgetreden zijn ; dat
de makelaar optreedt voor eigen rekening,
terwijl het bewezen is door die stukken,
dat verweerder optrad voor rekening van
eiser " en hieruit het gevolg trok dat
« de contractnele verhonding die met
eiser tot stand kwam. aangezien 1noet "1-vorden als ontstaan zijnde nit een arbeidsovereenkomst voor bedienden, tenzij het
tegendeel wordt bewezen, bewijs dat
door eiser noch geleverd noch aangeboden
wordt ,,
terwijl, ee1•ste onde1·deel, de bestreden
sententie geen antwoord geeft op de
middelen die door eiser in zijn regelmatig neergelegde conclnsies worden
ontwikkeld in zover ze doen gelden :
1o dat van bij de aanvang van de betrekkingen tussen partijen het gebleken is
dat verweerder optrad als makelaar
zonder band van werkelijke of zelfs
schijnbare afhankelijkheid ten aanzien
van eiser, 2° dat verweerder geenszins
de verplichting had om bakkers en
pasteibakkers te bezoeken waarvan de
lijst hem slechts bij wijze van eenvondige
aanduiding was overhandigd, 3° dat
ontkend wordt dat verweerder gelast is
geworden gelden te innen voor rekening
van eiser ; dat indien hij het toch heeft
gedaan, dit nit eigen initiatief is en
zonder hierom gemachtigd te zijn geweest,
4° dat verweerder tot geen enkele vaste
prestatie verplicht was en geen enkel
activiteitsverslag m.oest inbrengen ; op
zijn Ininst de motivering van de bestreden
sententie het Hof niet in de 1nogelijkheid
stelt te weten of de feitenrechters in
feite hebben willen beslissen dat het bewezen was dat de klantenlijst niet door
eiser aan verweerder was overhandigd
bij wijze van eenvoudige aanduiding,
dat hot bewezen was dat hij tot vaste
prestaties verplicht was en activiteitsverslagen moest inbrengen en dat het
eveneens bewezen was dat gelden door
verweerder waren gei:nd geworden niet
uit eigen initiatief en zonder dat hij
daarom door eiser was gemachtigd geworden dan wel of zij in rechte
hebben willen beslissen dat, zelfs indien
de ldantenlijst slechts bij wijze van
aanduiding was overhandigd geworden,
indien gelden waren gei:nd geworden nit
eigen initiatief van verweerder zonder
machtiging van eiser en indien verweer-

der tot geen enkele vaste prestatie verplicht was, de door de sententie aangehaalde bescheiden op zichzelf zouden
volstaan o1n te bewijzen dat verweerder
optrad voor rekening en onder het gezag
van eiser ; de dnbbelzinnigheid van die
motivering het Hof niet toelaat de wettelijkheid van de bestreden beslissing te
toetsen en gelijkstaat met het ontbreken
van de redenen die bij artikel 97 van de
Grondwet vereist zijn ;
·
tweede ondenleel, de bestreden sententie
niet wettelijk kon steunen op het gevolg
van het wettelijk vermoeden gevestigd
bij artikel 2, lid 2, van de wet van 30 juli
1963 on1 te beslissen dat de tnssen partijen gesloten overeenkomst een arbeidsovereenkmnst voor bedienden en een
overeenkomst van handelsvertegenwoordiging was, tenzij voorafgaandelijk te
bewijzen dat de activiteit van verweerder erin bestond, overeenkomstig lid 1
van dit artikel, een clienteel op te sporen
en te bezoeken met het oog op het
onderhandelen over of het afslniten van
zaken voor rekening en in naan1 van
eiser ; zoals blijkt uit het eerste onderdee! van het middel, van het ogenblik
af dat de bestreden sententie wegens
onvoldoende of dubbelzinnige motivering niet wettelijk heeft beslist dat de
overeenkomst een dergelijke · activiteit
op het oog had, het vermoeden, gevestigd bij artikel 2, lid 2, geen toepassing
kon vinden:
I. In zover het eerste en het tweede
middel de schending inroepen van artikel 97 van de Grondwet :
Dat de grieven steunende op de schending van artikel 97 van de Grondwet
feitelijke grondslag missen ;
II. In zover het eerste en het tweede
middel de schending aanvoeren van
artikel 2, lid 1 en 2, van de wet van 30 jnli
1963 tot instelling van het statunt der
handelsvertegenwoordigers :
Overwegende dat artikel 2, lid 1, van
de wet van 30 jnli 1963 onder handelsvertegenwoordiging verstaat de activiteit die erin bestaat een clienteel op te
sporen en te bezoeken met het oog op
het onderhandelen over of het afsluiten
van zaken, onder het gezag en voor rekening van een of meer opdrachtgevers,
en dat lid 2 onder meer bepaalt dat de
overeenkomst gesloten tussen opdrachtgever en tnssenpersoon aangezien wordt

-

1324

als een arbeidsovereenkmm;t voor bedienden, tenzij het tegendeel wordt bewezen; waaruit volgt dat de verhouding
van ondergeschiktheid die eigen is aan
de arbeidsovereenkomst voor bedienden,
vermoed wordt ;
Overwegende dat de sententie vaststelt, enerzijds, dat " de activiteit van
gei:ntimeerde (thans verweerder) bestond
in bet bezoeken van een clienteel met het
oog op het onderhandelen over of het
afsluiten van zaken " en, anderzijds, dat
het bewijs dat de contractuele verhouding tussen de partijen niet voortvloeide
uit een arbeidsovereenkornst voor bedienden door appellant (thans eiser) "niet
werd geleverd noch aangeboden " ;
Overwegende dat uit die vaststellingen,
die op een soevereine beoordeling der
feiten berusten, de rechter wettelijk kon
afleiden dat de bedoelde overeenkon1st
beheerst werd door de wetten betreffende
het arbeidscontract voor bedienden ;
Dat de grieven die op artikel 2, lid 1
en 2, van do wet van 30 juli 1963 steunen,
niet kunnen aangenmnen worden ;
III. In zover het eerstc micldel de
schending aan voert van de artikelen 1101,
1109 en 1110 van het Burgerlijk Wethoek :
Overwegende dat dwaling geen oorzaak van nietigheicl van de overeenkon>st
is wanneer zij niet verschoonbaar is ;
Dat door in feite te hob ben vastgesteld
dat de onwetendheid van eiser ten deze
niet verschoonbaar was, de rechter zijn
beslissing wettelijk heeft gerechtvaardigd ;
Dat in zover het de artikelen 1101,
1109 en 1110 van het Burgerlijk Wethoek inroept, het middel niet kan aangenomen worden ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
28 juni 1968. - 1e kamer. Voorzitter, H. De Bersaques, raa.clsheer waarneinend voorzitter.
Ve1·slaggeV61',
H. Polet. Gelijkluiclende conclusie,
H. Dumon, advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Struye en Fally.

(1) Ret Hof is bevoegd om te onderzoeken
of de feitenrechter een vreemde wet heeft
geschonden. Raadpl. cass., 16 december 1966
(A?'1·. cass., 1967, biz. 479) en de conclusie van
Advocaat-generaal P. Mahaux.
(2) Een wettelijk erkende beroepsvereniging

1e

KAl\IER, -

28 juni 1968.

1°

BEROEPSVERENIGING. WET
VAN 31 l\iAART 1898. VERENIGING
ONDERWORPEN AAN HET SCHOTS RECHT,
DIE BIJ TOEPASSING VAN DE« CoMPANY
AcT 1948" EEN HANDELSVENNOOTSCHAP I S . - NIET GELIJK TE STELLEN
l\'IET EEN BEROEPSVERENIGING.

2°

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOlVIST). TE VERGOEDEN SCHADE. VENNOOTSCHAP ONDERWORPEN AAN EEN VREEl\ID RECHT,
DIE DE VERGOEDING VORDERT VAN DE
SCHADE VOORTVI"OEIEND UIT DE KRENKING VAN DE INDIVIDUELE BELANGEN
VAN HAAR LEDEN. RECHTER DIE
BESLIST DAT DE VENNOOTSCHAP TEN
GEYOLGE VAN DEZE KRENKING GEEN
EIGEN
SCHADE
HEEFT
OPGELOPEN
WAARVOOR ZI.T GERECHTIGD IS SCHADEVERGOEDING TE BEKOMEN. WETTEI"IJKHEID.

1° Een " 1le?'eniging » oncle?'WO?'pen aan
het Schots ?'echt die bij toepctssing van cle
" C'ornzxmy Act 194-8 " het stat1tut van
een lwnclelsvennootschap bezit, is niet
gelijk te stellen met een be·roepsve?'eniging behee?·st cloo?' cle wet van 31 maaTt
1898 (1).

2° De ?'echte1' clie regelrnatig vaststelt clat
een aan het Schots ?'echt ondenvorpen
vennootschap, opge1·icht tot ve?'decliging
van de be?·oepsbelangen van haa?' leden,
niet gelijk te stellen is met een bm·oepsveTeniging, behee?·st doo?' de wet van 31
mam·t 1898 (2), beslist wettelijk dat de
k?'enking doo?' een onTechtmatige claad van
de inclividuele belangen van deze leclen
geen schacle oplevert waa?'V001' becloelcle
vennootschap pe?'soonlijk schacleveTgoeding kan vonleTen, bij toepassing van
m·tikel 1382 van het Bu1·ge?'lijk Wetboelc (3).

kan schaclevergoeding vorcleren voor de materiiile en morele schade berokkend door de
krenking, door een onrechtmatige daad, van
de belangen voor de bescherming waarvan
zij opgericht is en kan oak in rechte optreden
ter verclediging van de individuele rechten
welke haar I eden putten uit hun hoedanigheid
van deelgenoot. Raadpl. cass., 18 december
1967, supra, biz. 558.
(3) Raadpl. cass., 9 december 1957 (Bull.
en PASIC., 1958, I, 375),
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(VENNOOTSCHAP
NAAR SCHOTS
RECHT
« THE SCOTCH WHISKY ASSOCIATION ll,
T. NAAl'viLOZE VENNOOTSCHAP «DISTILLERIES ASSOCIEES BELGES ll EN ANDEREN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 30 december 1964 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 1317, 1319, 1320, 1322 van het
Burgerlijk Wetboek betreffende de bewijskracht vail de akten (ten deze de
conclusie door eiseres genomen in hoger
beroep), 1382, 1383 van hetzelfde wethoek, 1 en 2 van het koninklijk besluit
numn1er 55 van 23 december 1934 tot
bescherming van de voortbrengers, handelaars en verbruikers tegen zekere
handelwijzen strekkende tot het verdraaien van de nor1na.le voorwaarden
van de n>ededinging, en, voor zoveel als
nodig, van de artikelen 1, 6 en 10 van
de wet van 31 maa.rt 1898 op de beroepsverenigingen, 1 van de wet van 2 juni
1939 tot goedkeuring van de intenmtiona.le akten betreffende de nijverheidseigendom op 2 juni 1934 te Londen
ondertekend en onder meer het Unieverdrag van Parijs van 20 maart 1883
tot bescherming van de nijverheidseigendom, herzien te Brussel op 14 december
1900, te Washington op 2 juni 19ll,
te 's-Gravenhage op 6 noven>ber 1925
en te Louden op 2 jtmi 1934, alsook de
artikelen 9, 10, 10bis en 10te1' van
genoemd verdrag,
cloonlat het bestreden arrest de rechtsvordering door eiseres (destijds gedaagde in hoger beroep) tegen verweerster ingesteld niet ontvankelijk verklaart, - evenals trouwens de rechtsvordering welke ten verzoeke van de
« Syndicale Kamer van de Importeurs
van Scotch Whisky "' eveneens gedaagde
in hoger beroep, werd ingesteld, - en
zulks op grond dat deze gedaagden in
hoger beroep naar luid van de wet van
31 maart 1898 geen beroepsverenigingen
zijn, dat het nochtans gaat om verenigingen die werden opgericht voor de
verdediging van de beroepsbelangen van
hun leden, maar dat ze niet kunnen
beweren en trouwens niet beweren dat
ze persoonlijk schade hebben geleden
door een krenking van de belangen die
ze voornemens zijn te verdedigen, want
deze belangen verkrijgen te hunnen opzichte niet het karakter van een eigen

belang, dat onderscheiden is van de persoonlijke belangen van de bepaalde
leden van deze verenigingen ; dat het in
een dergelijk geval, volgens de rechtsleer
van een arrest van het Hof van cassatie
van 9 december 1957, aan de rechter
toekomt te beslissen of de voorwaarde
van ontvankelijkheid (dit is de hoedanigheid van rechtstreeks slachtoffer
van het misdrijf) in elk bijzonder geval
is vervuld, en dat zo dit beginsel werd
vermeld naar aanleiding van stellingen
van burgerlijke partij, het insgebjks
moet worden uitgebreid tot de ontvankelijkheid van een onafhankelijke burgerlijke rechtsvordering welke op artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek
is gegrond, want de grondsla.g van de
beide rechtsvorderingen is dezelfde en
hun ontvankelijkheid sluit het bestaan
in van. een persoonlijk nadeel dat niet
wordt aangevoerd en ten deze niet bestaat,
teTwijl nochtans, ee1·ste onclercleel, een
erkende beroepsvereniging onder meer
door middel van stelling van bmgerlijke
partij persoonlijk bet herstel kan vervolgen van de sehade veroorzaakt door
de krenking welke een inbreuk op de
strafwet heeft toegebracht aan de belangen tot beseherming waarvan ze is
opgericht, evenals het haar vrijstaat op
te treden voor de verdediging van de
individuele rechten welke haar leden
ontlenen aan hun hoedanighoid van
vennoten, en eiseres - die er zich op
beriep dat haar statuten haar uitdrnkkelijk tot taak geven, niet alleen " de
belangen van de handel in Scotch
Whisky in het algemeen, hetzij in haar
land, hetzij in het buitenland te beschermen en te bevorderen" (artikel III
2°), maar bovendien « voor de verdediging van de belangen van de handel
in Scotch ·whisky, in onverschillig welk
land van de wereld, elke wettelijke
procedure te vervolgen, te verdedigen
en erin tussen te komen '' (artikel III
4°) - precies in haar oonclusie in hoger
beroep betoogde dat zij met betrekking
tot de ontvankelijkheid van haar rechtsvordering " wegens haar aard en haar
wettelijk statuut met een beroepsvereniging moest worden gelijkgesteld "' zodat, door zich ertoe te beperken vast
te stollen, tot staving van de overwegingen ter rechtvaardiging van de nietontvankelijkheid van de rechtsvordering van eiseres, dat deze laatste « naar
luid van de wet van 31 maart 1898 "
geen beroepsvereniging is, het arrest niet
passend heeft geantwoord op het middel

-· 1326 dat eiseres bij c:nJ.Jlmi'l hi3."Lltb h e:Jfb
afgeleid dat zij inza,lm het ]?v::lo elde
punt en om de hierb::>ve:1 vermelde
redenen althans 1net eon bvr:Jep3vereniging moe3t worden " gelijkg:Jsteld "
(schending van alle in het mid:lel aangeduide bepalinge:1, nBt uitzcmdering
van artikel 1 van de wet V£Vl 2 jnni 1939,
alsook va~1 de artikele:1 9, 10, 10bis en
10ter van het Unieverdrag van Parijs) ;

tweede onde1·deel, het arrest, dat op
grond van de hierboven overgenmnen
overwegingen de niet-ontvankelijkheid
van de rechtsvordering van eiseres
rechtvaardigt, aan de andere kant en,
in elk geval, niet heeft geantwoord op
het middel dat eiseres in haar conclusie
in hoger beroep afleidde, tot staving van
de ontvankelijkheid van haar rechtsvordering, nit somn1ige bepalingen van
het Unieverdrag van Parijs tot bescherming van de nijverheidseigendom, en
namelijk uit artikel 10te1' van genoemd
verdrag, naar luid waarvan de landen
die het verdrag hebben ondertekend
zich ertoe verbonden hebben " aan de
onderdanen van de andere landen van
de Unie wettelijk verhaal te verzekeren,
geschikt om alle handelingen bedoeld
in de artikelen 9, 10 e:1 10bis doeltreffend tegen te gaan " (dit zijn alle
daden van oneerlijke medediging) en
bovendien " maatregelen te treffen om
aan syndicaten en verenigingen welke
de belanghebbende industrielen, producenten of handelaars vertegenwoordigen en waarvan het bestaan niet
strijdig is met de wetten van hun land,
toe te staan in rechte of bij bestuurlijke
overheden op te troden ter bestrijding
van de handelingen bedoeld in de artikelen 9, 10 en 10bis, voor zover de wet
van hot land, waarin de be.scherming
wordt gevraagd, zulks toelaat ag,n de
syndicaten en vereniginge~l van dat land "
(schending van alle in het n1.iddel aangeduide bepalingen, met uitzondering
van de artikelen 1, 6 e:1 10 vaa de wet
van 31 maart 1898) :
Overwegende dat nit de regehntig
aan het Hof voorgelegde stnkken blijkt
dat voor het hof van beroep, verwesr.ster
de ontvankelijkheid heeft betwist van
de rechtsvordering die eiseres tegen haar
heeft ingesteld; dat verweerater, na in
haar conclusie te hebben onderstreept
" dat deze rechtsvordering weg<ems oneerlijke mededinging niets ander.s is dan
een aansprakelijkheidsvordering krachtens artikel 1382 van het Burgerlijk
Wetboek "• heeft aangevoerd dat eiseres,

een vererugmg welke werd opgericht
voor de verdediging van de beroepsbelangen van de handelaars in " Scotch
Whisky "' persoonlijk geen schade had
gel eden ten gevolge van de met de eerlijke
gebruiken in de handel strijdige handelingen die zij haar verweet; dat verweerster
bovendien deed golden dat eiseres niet
deed blijken van haar bek-vvaamheid on1.
in haar land van oorsprong en, bijgevolg,
in Belgie, in rechte op te treden ;
Overwegende dat nit de conclusie
van eiseres blijkt dat zij, om staande
te houden dat haar rechtsvordering
ontvankelijk was, niet heeft beweerd
dat .zij een persoonlijk schade had
geleden; dat immers, na te hebben aangevoerd dat zij, naar luid van haar statuten, tot taak heeft " de belangen van
de handel in Scotch Whisky in hot
algemeen, hetzij in haar land, hetzij in
het buitenland te beschennen en te
bevorderen n, en, bovendien " voor de
verdediging van de belangen van de
handel in Scotch ~Whisky, in onverschillig
welk land van de wereld, elke wettelijke
proced1.n'e te vervolgen, te verdedigen en
erin tussen te komen "• zij zich enkel
heeft beroepen : 1° hierop dat zij sinds
24 maart 1960 "volgens haar nationale
wet rechtspersoonlijkheid heeft verkregen
waardoor zij volgens haar statuten kan
handel en . . . om elke krenking van het
algemeen belang van de handel in Scotch
Whisky te beteugelen zowel in haar land
als in het buitenland n, 2° op de bepaling
van artikel 10tM' van het Unieverdrag
van Parijs van 20 maart 1883, vermeld
in het middel tot bescherining van de
nijverheidseigendom, waarbij de landen
van de Unie zich onder 1neer ortoe
hebben verbonden maatregelen te treffen
mn aan syndicaten of verenigingen
welke de belanghebbende industrielen,
producentcn of handelaars vertegenwoordigen, toe te staan in rechte op te
treden tcr bestrijding van de in de artikelen. 9, 10 en 10bis bedoelde handelingen van oneerlijke mededinging, " voor
zover de wet van hot land, waarin de
bescherming wordt gevraagcl. zulks toelaat aan de syndicaten en verenigingen
van dat land " ; ·dat uit de conclusie
van eiseres blijkt dat zij tot de ontvankelijkheid van haar rechtsvordering heeft
geconcludeerd door, op groncl van de
aldus door haar aangevoerde gegevens,
te stellen " dat zij wegens haar aard en
haar wettelijk statuut met een beroepsvereniging moet worden gelijkgesteld " ;
Overwegencle dat het arrest er niet
enkel op wijst dat eiseres " naar luid
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van de wet van 31 maart 1898" geen
beroepsvereniging is ; dat het voorts
vaststelt dat zij op 22 april 1960 « krachtens de Company Act van 1948 word
erkend, hetgeen haar in het V erenigdKoninkrijk gelijkstelt met een handelsvennootschap " ;
Overwegende dat aldus het arrest
passend antwoordt op de in het middel
aangevoerde conclusie waarbij eiseres
betoogde, ter rechtvaardiging van de
ontvankelijkheid van haar rechtsvordering die overeenkomstig haar statuten
en volgens de vooruitzichten van het
Unieverdrag van Parijs word ingesteld,
dat zij met een beroepsvereniging 1noest
worden gelijkgesteld ;
Overwegende dat, nu het regelmatig
vaststelt dat eiseres, vereniging naar
Schots recht, hocwel opgericht voor de
verdediging van de beroepsbelangen van
haar leden, geen beroepsvereniging is die
wettelijk erkend is onder de bij de wet
van 31 maart 1898 gestelde voorwaarden,
en niet n10t een dergelijke vereniging kan
worden gelijkgesteld, het arrest wettelijk
beslist dat door de krenking van die individuele belangen doze, ten opzichte van
eiseres, niet het karakter hebben verkregen van een eigen belang dat onderscheiden is van de persoonlijke belangen
van de bepaalde leden van haar vereniging, die door de handelingen van verweerster konden worden benadeeld en
dat, bijgevolg, bij ontstentenis van persoonlijke schade door eiseres ondergaan,
welke schade zij trouwens niet heeft aangevoerd, haar op artikel 1382 van het
Burgerlijk W etboek gesteunde rechtsvordering niet ontvankelijk was ;
Dat het middel niet kan worden
aangenmnen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
28 juni 1968. - 1 8 kamer. - Voorzitter, H. De Bersaques, raadsheer waarnenlOnd voorzitter.
Ve1·slaggevm·,
H. Perrichon. - Gelijkltticlencle conclttsie,
H. Dm-rwn, advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Faures en De Bruyn.

1e

KAMER. -

28 juni 1968.

LENING. PERSOONLIJKE LENING OP
AJl'BETALING. -\'VET VAN 9 JULI 1957

AANGEVULD BIJ DIE VAN 5 MAART
1965. INTEREST. LASTENPERCENTAGE.- BEGRIP.

De 1·entevoet die wettelijk kan worden geeist
voor een persoonlijke lening op ajbetaling onderwo1·pen aan de wet van 9 juli
1957, aangevuld bij die van 5 maa1·t
1965, is beg1·epen in het lastenpm·centage bedoeld bij de artikelen 19ter en
19quater van deze wet en clat, vastgesteld, krachtens deze wetsbepalingen,
clo01· de a1·tikelen 9bis en 9ter van het
koninklijk beslttit van 23 december
1957, j01jaitai1· bepaalcl en toegepast
wonlt oncle1· cle vonn van een maanclelijks beclmg op het nominaal becl1·ag
van cle lening.
(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « FINANCIA ll,
T. HUYSMAN EN CATTEAUX.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 8 november 1966 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te Brussel,
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 19te?' van de wet
van 9 juli 1957 tot regeling van de
verkoop op afbetaling en van zijn financiering, ingevoegd bij artikel 3 van de
wet van 5 maart 1965, 9te1' van het
koninklijk besluit van 23 december 1967
houdende bepaalde uitvoeringsmaatregelen van de wet van 9 juli 1957 tot
regeling van de verkoop op afbetaling
en van zijn financiering, gewijzigd bij
artikel 5 van het koninklijk besluit van
19 mei 1965 en 97 van de Grondwet,

dooTClat het bestreden vonnis de beslissing van de eerste rechter bevestigt
waarbij de vordering van eiseres wordt
afgewezen ertoe strekkende de verweerders te veroordelen tot betaling van
de interesten die tussen partijen bij
leningscontract bedongen waren, op de
volgende gronden, welke de bestreden
beslissing verklaart over te nomen, dat
het percentage bij contract bepaald
1,83 t. h. per Inaand bedraagt hoewel
het toegelaten maxiincrmpercentage enkel
0,93 t. h. per maand beloopt en dat het
percentage dat in acht mag worden
genomen het zogenoemd werkelijk !astonpercentage is en niet het lastenpercentage toegepast op het nominaal bedrag
van de lening,
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tenvijl het lastenpercentage dat dient
in acht te worden genomen het percentage is berekend op het nominaal bedrag
van de lening en niet het zogenoemd
werkelijk lastenpercentage, en het bestreden vonnis derhalve, door de vordering
af te wijzen die ertoe strekte de verweerders te veroordelen tot betaling van
de interesten, wegens het beweerd verboden karakter van het percentage dat
in de overeenkomst van de partijen was
bepaald, de bij het middel bedoelde
bepalingen heeft miskend :
Overwegende dat uit de stukken die
aan het Hof regelmatig zijn voorgelegd,
blijkt dat eiseres aan de verweerders een
lening van 10.000 frank heeft toegestaan,
terugbetaalbaar in twaalf maandelijkse
stortingen van 926 frank, dat de· eerste
vier maandelijkse stortingen niet werden
gedaan en dat eiseres de verweerders
heeft gedagvaard tot betaling van het
geleend kapitaal, van de lasten ten bel ope
van l.ll2 frank en van een vergoeding
van 1.111 frank ;
Overwegende dat heb bestreden vonnis
beslist, enerzijds dat het werkelijk in
lening ontvangen bedrag slechts 9.899 fr.
bedraagt omdat de vennootschap-eiseres
van het aan de verweerders te bezorgen
bedTag een som van 101 frank heeft
afgetrokken als verzekeringspremie, die
wettelijk niet verschuldigd was, en
dat eiseres door de terugbetaling te
vorderen van twaalf maandelijkse stortingen van 926 frank op een bedrag van
9.899 frank, in werkelijkheid << jaarlijkse lasten »van 21,994 t. h. of 1,83 t. h.
per maand heeft geeist, en anderzijds
dat de overeengekomen vergoeding van
1.111 frank, waarvan de betaling werd
gevorderd, evenmin wettelijk verschuldigd is;
Overwegende dat de voorziening het
bestreden vonnis niet bekritiseert in
zover het beslist dat de geleende som
9.899 en niet 10.000 frank bedraagt en
dat de vergoeding van 1.111 frank niet
verschuldigd is ;
Overwegende dat om te beslissen dat
het werkelijk percentage voor lasten het
wettelijk bedrag overtreft, het vonnis,
de redenen van de beroepen beslissing
overnemende, een wijze van berekening
aanneemt welke verschillend is van die
welke arbikel 9bis van het koninkl~jk
besluit van 23 december 1957, betreffende
de uitvoering van de wet van 9 j1.ui 1957,
zoals het aangevuld werd bij het koninklijk besluit van 19 mei 1965, oplegt;

Dat de rechter zijn beslissing niet
wettelijk rechtvaardigt ;
Dat het middel gegrmid is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zover het beslist
dat het werkelijk geleende kapitaal
9.899 frank bedraagt en dat de bedongen vergoeding van 1.111 frank niet
verschuldigd 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 Nijvel, zitting houdende in
hoger beroep.
28 juni 1968. - 1e kamer. - Voorzitter en V m·slaggever, H. De Bersaques,
raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkluidende conclusie, H. Dumon,
advocaat-generaal. - Pleite1·s, H. Van
RyiL

V AKANTIEKAMER. -

22 juli 1968.

REDENEN VAN D1<J VONNISSEN
EN ARRESTEN. MILITIEZAKEN.
- BESLISSING VAN DE HoGE MILITIERAAD DIE EEN AANVRAAG VERWERPT
ZONDER EEN DOOR DE DIENSTPLIOHTIGE IN ZIJN AKTE VAN BEROEP AANGEVOERD MIDDEL TE BEANTWOORDEN.
- NIET GEJ\WTIVEERDE BESLISSING.

Niet gemotiveerd is de beslissing van de
Hoge JJ!Iilitiemad die cle aanvmag van
een dienstplichtige verwm'Pt zoncle?' een
door deze in zijn akte van be1·oep aangevoe?'cl micldel te beantwo01·den (1).
(Grondwet, art. 97; gecoordineerde
dienstplichtwetten van 30 april 1962,
art. 37-4.)
(HUBART.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 29 maart 1968 door de
Hoge Militieraad gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van artikel 97 van de Grondwet
(1) Oass., 19 oktober 1964 (Bull. en PAsrc.,
1965, I, 173).
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en 37, § 4, van de op 30 april 1962
gecoiirdineerde dienstplichtwetten,
doO?'dat de bestreden beslissing niet
geantwoord heeft op het omstandig in
zijn akte van beroep aangevoerd verweermiddel,
terwijl de vermelde wetsbepalingen
de militierechtscolleges verplichten hun
beslissingen te motiveren :
Overwegende dat de bestreden beslissing de door eiser ingediende aanvraag
om vrijlating verwerpt omdat hij afstand
gedaan heeft van het uitstel waardoor
hij bij de lichting van 1969 werd ingedeeld en deze afstand krachtens artikel 54 van de gecoordineerde dienstplichtwetten definitief is;
Maar overwegende dat eiser in zijn
akte van beroep beweerde dat deze
afstand hem door de overheden van zijn
gemeente was opgegeven als de voorafgaande voonvaarde voor het indienen
van zijn aanvraag om uitstel en dat,
aangezien hij aldus had gehandeld op
grond van een onoverkomelijke dwaling,
genoemde afstand door nietigheid was
aangetast;
Overwegende dat de bestreden beslissing geen antwoord verstrekt .op dit verweermiddel en derhalve niet regelmatig
gemotiveerd is ;
Om die redenen, en zonder dat het
tweede door eiser voorgedragen middel
behoeft te worden onderzocht, vernietigt de bestreden beslissing ; beveelt
dat melding van het thans gewezen
arrest zal gemaakt worden op de kant
van de vernietigde beslissing; verwijst
de zaak naar de Hoge Militieraad, anders
samengesteld.
22 juli 1968. Vakantiekamer. Voor·zitte1·, H. van Beirs, voorzitter. Ver·slaggever·, H. Louveaux. Gelijk"
lttidencle conclusie, H. Charles, advocaatgeneraal.

VAKANTIEKAMER,
VOORZIENING

-

IN

22 juli 1968.
CASSATIE.

STRAFZAKEN, VEROORDELEND ARREST. BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE
AANHOUDING. VoORZIENING TEGEN
HET
BESCHIKKEND
GEDEELTE
VAN
VEROORDELING VERWORPEN.- VooRZIENING TEGEN HET BEVEL TOT ON-

MIDDELLIJKE
BELANG.

AANHOUDING

ZONDER

TVanneer de veroorcleelcle een voorziening
heejt ingesteld tegen een ver·oordelencl
arTest clat z1:jn onmicldellijke aanhmtding
beveelt en, ingevolge de verwm·ping van
de vom·zienihg tegen het beschiklcend gedeelte van veroorcleling, dit beschilclcend
gedeelte in kmcht van gewijscle is gegaan, ve?"liest de tegen het bevel tot
onmicldellijlce aanhottding ge1·ichte voorziening haar belang (1).
(LAOROIS.)
ARREST,

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 15 mei 1968 door het Hof van
beroep te Luik gewezen;

0. In zover de voorziening gericht is
tegen het bevel tot onmiddellijke aanhouding:
Overwegende dat, nu de veroordelende beslissing kracht van gewijsde heeft
verluegen ten gevolge van de verwerping
van de daartegen gerich te voorziening,
de voorziening tegen het bevel tot onmiddellijke aanhouding zonder belang
wordt en derhalve niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, en zonder acht te
slaan op het geschrift dat op 18 juli
1968 ter griffie van het Hof neergelegd
is en dientengevolge niet ten minste
acht dagen v66r de · terechtzitting aan
het openbaar ministerie is medegedeeld,
verwerpt de voorziening ; veroordeelt
eiser in de kosten.
22 juli 1968. Vakantiekamer. Voor·zitter·, H. van Beirs, voorzitter. Verslaggever, H. de Waersegger.
Gelijkluiclende conclusie, H. Charles,
advocaat-generaal.

VAKANTIEKAMER.

-

22

jUli

1968.

REGELING VAN RECHTSGEBIED.
-

STRAFZAKEN. -

BESCHIKKING VAN

(1) Cass., 17 juni 1968, supra, biz. 1262,
Raadpl. het arrest van deze datum, infra,
biz. 1334.
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VERWIJZING NAAR DE OORREOTIONELE
REOHTBANK WEGENS EEN MISDAAD.VERZAOHTENDE OMSTANDIGHEDEN NIET
AANGEDUID. BESLISSING VAN ONBEVOEGDHEID. VERNIETIGING VAN
DE BESOHIKKING EN VERWIJZING NAAR
DE
KAMER VAN INBESOHULDIGINGSTELLING.

W annee1· de 1·aadlcame1' een ve1·dachte
wegens een misdaad naar de c01'1"ectionele Techtbanlc !weft verwezen, zonde1·
ve~·zachtende omstandigheden aan te
tluiden, en het vonnisgeTecht z·ich onbevoegd heejt veTlclaanl, ve~·nietigt het
Hoj, het 1'echtsgebied 1·egelende, nadat
beide beslissingen in lcTacht vm~ gewijsde
zijn gegaan, cle beschilclcing van cle madlcame1' en veTwijst de zac•lc naaT de lcame1·
van inbeschuldigingstelling (I).
(PROOUREUR DES KONINGS TE NEUECHATEAU, INZAKE NEUMANN EN FEUILLET.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het verzoek
tot regeling van rechtsgebied, op l l juni
1968 gedaan door de Procureur des
Konings bij de Rechtbank van eerste
aanleg te Neufchateau;
Overwegende dat de raadkamer van
de Rechtbank van eerste aanleg te Neufchateau bij beschikking van 12 aprill968
Paul Neumann, Frans onderdaan, op
19 februari 1932 geboren te Grossbiichow
(Duitsland), en Marie Feuillet, Frans
onderdaan, op G mei 1947 geboren te
Josselin (Franlu·ijk), verwezen heefb
naar de Correctionele Rechtbank te
N eufchateau om_ : A) heiden, in de nacht
van 15 op l6novernber 1967, teBastogne,
als dader, mededader of medeplichtige,
verschillende aan de technische gemeenteschool te Bastogne toebehorende toestollen bedrieglijk te hebben weggetLOrn.en
door middel van braak, inldimming of
valse sleutels, welke feiten strafbaar
worden gesteld bij de artikelen 66, 67,
461 en 467 van het Strafwetboek;
B) de eerste, onder clezelfde ornstandigheden van tijcl en plaats, een verboclen
wapen te hebben ingevoerd en vervoerd,
welk feit strafbaar wordt gesteld bij
de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging, de handel in en het dragon van
wapens en op de handel in munitie;
(1) Cass., 15 januari 1968, snp1·a, blz. 670
en noot.

0) subsidiair, de tweede, te Bastogne of
elders in Belgie, in november 1967,
voorwerpen vermeld in de eerste telastlegging of een gedeelte ervan te hebben.
geheeld, welk feit strafbaar wordt gesteld
bij artikel 505 van het Strafwetboek ;
Dat de Heer Victor Collard, bestuurder van de technische gemeenteschool
te Bastogne, zich voor de correctionele
rechtbank burgerlijke partij heeft gesteld;
Overwegende dat de Correctionele
Rechtbank te Neufchateau, bij vonnis
van 7 mei 1968 vaststellende dat op de
feiten in de telastlegging A omschreven
criminele straffen gesteld zijn en dat
de verwijzende beschikking van de
raadkmner van 12 april 1968 geen verzachtende omstandigheden aangeeft, zich
onbevoegd heefb verklaard om van deze
misdrijven kennis te nemen, dat die
onbevoegdheid zich uitstrekt tot de feiten
van de telastleggingen Ben 0, aan.gezien
er sa1nenhang bestaat tussen deze wanbedrijven en de in de telastlegging A
omschreven misdaden en dat die onbevoegdheid zich uitstrekt tot de rechtsvordering van de burgerlijke partij ;
Overwegende dat doze beslissing en
de beschikking van de raadkarr1er in
lu·aeht van gewijsde gegaan zijn en uit
hun tegenstrijdigheid een conflict van
reehtsrnaeht is ontstaan dat de loop van
het gereehb belemmert;
Overwegende dat uit de procedure
sehijnt te volgen dat de tegen de beklaagden onder de telastlegging A aangevoerde
feiten werkelijk de misdaad, zoals omschreven in artikel 467 van het Strafwetboek, opleveren en dat de feiten van
de telastleggingen B en 0 samenhangend
zijn;
Om die redenen, het rechtsgebied
regelend, vernietigt de beschikking van
12 april 1968 van de raadkamer van de
Rechtbank van eerste aanleg te Neufchateau; beveelt dat van hot thans
gewezen arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de vernietigde
beslissing ; verwijst de zaak naar de
lmmer van inbeschuldigingstelling van
het Hof van beroep te Luik.
22 juli 1968. Vakantiekamer.
H. van Beirs, voorzitter.
VerslaggeveT, H. de Waersegger. - Gelijlcluiclencle conclusie, H. Charles, advocaat-generaal.
VooTzitte~·,
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Op dezelfde dag werd een gelijkaardig
ttrrest gewezen in de zaak Procureur des
Konings te N amen tegen Dub ail.

V AKANTIEKAMER. l

0

22 juli 1968.

BEWIJS.- BEWIJS DOOR GESOHRIFT.
- BEWIJSKRAOHT VAN DE AKTEN. STRAFZAKEN.- PROOES-VERBAAL VAN
VERHOOR VAN EEN GETUIGE. - BESLISSING DIE VAN DE VERKLARINGEN
VAN DE GETUIGE EEN l\'IET DE BEWOORDINGEN ERVAN ONVERENIGBARE
UITLEGG!NG GEEFT. MISKENNING
VAN DE BEWIJSKRAOHT VAN HET PROOES-VERBAAL.

2° CASSATIE. OMVANG. STRAFZAKEN. - VoORZIENING VAN DE BEKLAAGDE. VERNIETIGING VAN DE
BESLISSINC+ OP DE STRAFVORDERING.
BRENGT DE VERNIETIGING ll'i:EDE
VAN DE NIET DEFINITIEVE BESLISSING
OP DE REOHTSVORDERING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ, NIETTEGENSTAANDE
DE ONONTVANKELIJKHEID VAN DE
DAARTEGEN GERIOHTE VOORZIENING
EN ZELFS IN GE"VAL VAN AFSTAND VAN
DEZE VOORZIENING.
l

0

De bewijsk?·acht van het jJToces-verbaal
van ve1'hoo1' van een getuige woTdt miskend doo1· de beslissing die van de daa1·in
opgetekende ve1·kla1·ingen een met de bewoordingen e1·van onvm·enigba1'e uitlegging geejt (1). (Burg. Wetb., art. 1319
en 1320.)

2° De ve1·nietiging, op de voo1·ziening van
de beklaagde, van de beslissing op de
stmjvonle1·ing b1·engt de ve1·nietiging
mecle van de niet definietive beslissing
op de vonle1·ing van de bu1·ge1'lijlce
pa1·tij, alhoewel de tegen de tweede beslissing ingestelde vooTziening voomlsnog niet ontvanlcelijlc is, en zeljs inclien
de belclaagde van deze vooTziening ajstancl heejt gedaan (2).
(BUVENS EN ANGELUCCI, T. RENARDY
EN OONSORTEN.)

I. In zover rle voorziening gericht is ;
a) tegen de beslissing op de strafvordering die tegen de eiser Buvens is ingesteld,
b) tegen de beslissing waarbij de eisers
veroordeeld worden in de kosten van de
strafvordering die tegen de verweerder
Renardy is ingesteld, c) tegen de beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen ingesteld door de verweerster Gangolf
tegen gezegde eiser en door de eisers
tegen gezegde verweerder :

Over het n1.iddel afgeleid uit de schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk W etboek en 97 van
de Grondwet,

clooTclat het bestreden arrest eiser
Buvens tot een straf veroordeelt wegens
slagen of verwondingen door onvoorzichtigheid, hen1. veroordeelt tot schadevergoeding jegens de verweerster Gangolf,
de verweerder Renardy vrijspreekt en
dientengevolge het Hof van beroep onbevoegd verklaart om kennis te nemen
van de burgerlijke rechtsvordering van de
eisers tegen gezegde verweerder, op grand
dat de eerste rechter ten onrechte « heeft
geacht het door Buvens bestuurd voer"
tuig niet te kunnen identificeren als dat
hetwelk Renardy ertoe gebracht heeft
plots te rem1nen » en dat, « zo de getuige
D'Hondt en de inzittende Servranckx
verklaren, de eerste dat het een lichtkleurige, de tweede dat het een witte
wagen was, het niet betwist wordt dat
de « Opel '' van Buvens een witte « top »
had, die meer dan het overige van de
wagen de aandacht 1noest trekken van de
weggebruikers die nit de tunnel kwamen
gereden »,
tenvijl de getuige Servranckx van de
wagen die verweerder Renardy ertoe
gebracht heeft plots te remmen niet
zegt dat hij wit was, naar wel van een
andere wagen; dat die getuige ter terechtzitting van de Correctionele Rechtbank
te Brussel op 16 december 1966 onder
ede verklaard heeft dat hij niet wist of
het het voertuig was, dat zich uit de rij
waarin hij reed had losgemaakt, dat de
botsing heeft veroorzaakt, dat het het
voertuig is, dat zich nit zijn rij had
losgemaakt, dat verweerder Henardy
gedwongen heeft te remmen, dat hij
het voertuig niet kan beschrijven en dat

ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 13 nove1nber 1967 gewezen
door het Hof van beroep te Brussel ;

(1) Cass., 10 april 1967 (A1'1'. cass., 1967,
blz. 960).
(2) Cass., 10 april 1967 (Au. cass., 1967,
blz. 068).
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het zich ongeveer ter hoogte bevond van
het tweede voertuig, dit wil zeggen het
witte voertuig dat van Koekelberg kwam
en op de foto's nr 7 van het dossier te
zien is ; zodat, door nietteinin te beslissen
dat de getuige Servranckx de wagen
die de verweerder Renardy genoodzaakt
heeft plots te remrTren beschreven heeft
als zijnde wit van kleur, het bestreden
arrest de bewijskracht van de vcrldaring van die getuige miskend heeft :
Overwegende dat, blijkens de redencn
van het bestreden arrest, alle beschikkingcn ervan berusten op de overweging
d~t, door zich uit de vocrtuigenrij waarin
hrJ reed los to nraken, de wagen van eiser
Buvens de tegenliggende verwcerder
Rcnardy genoodzaakt heeft zodanig te
ren:unen dat diens wagen ·weggeslagen en
tegen die van eiBer is gebotst ;
Overwegendc dat, 0111. het voertuig
clat verweerder ertoe gebracht heeft
plots te remm.en, to identi:ficeren als het
vocrtuig van eiser Buvcns, de rechter
in hager beroep er namelijk op wijst dat,
volgens de getuige Servranckx, het een
witte wagon is die zich aldns uit de rij
heeft losgemaakt ;
Overwegende dat het arrest aan genoemde getuige zodanige verklaring
slechts heeft kunnen toeschrijven door
aan het getuigenis afgenomen ter terechtzitting van de Correctionele Rechtbank
te Brussel op 16 december 1966 een
betekenis te hechten die onverenigbaar
is met de bewoordingen waarin dit
getuigenis in het proces-verbaal van die
terechtzitting is opgetekend ;
Dat het middel gcgrond is ;
II. In zover de voorziening van de
eiser gericht is tegen de beslissingen op
de burgerlijke rechtsvorderingen van
de verweerders Renardy en de naam.loze vermootschap verzekeringsmaatschappij " De Belgische Bijstand )) :
Overwegende dat de eiser afstand heeft
gedaan van die voorziening omdat de
bestreden beslissingen geen eindbeslissingen zijn in de zin van artikel 416 van
het W etboek van strafvordering ;
Overwegende dat deze afstand van
een voorziening, die in de stand van de
rechtspleging niet ontvankelijk had moeten verklaard worden, geen berusting in
de bedoelde beslissingen insluit ;
Dat de vernietiging, die gercchtvaardigd is door de aanneming van het
hierboven onderzocht middel, zich moet
uitstrekken tot de niet-de:finitieve beslissingen die op dezelfde onwettelijke

reden gegrond zijn en waartegen erser
vooralsnog geen voorziening kon nrstellen;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zover het, door
bevestiging van de beslissing van de
eerste rechter, verweerder vrijspreekt
van het hem ten laste gelegde ; beveelt
dat van het thans gewezen arrest melding
zal worden gen:raakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigcle beslissing; veroordeelt eiser in de kosten van de voorziening waarvan hij afstand heeft gedaan, en van de afstand; veroordeelt
de vcrweerders in drie vierden van de
ovcrige kosten en laat het overblijvend
vierde van die kosten ten laste van de
Staat ; verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van beroep te Luik,
22 juli 1968. Vakantiekamer. Voo?·zitte1·, H. va,n Beirs, voorzitter. Vm·slaggever, H. de 'I'Vaersegger. - Gelijklnidende conclusie, H. Chm·les, advocaat-generaal.

V AKANTIEKAMER. -

22 juli 1968.

GERECHTSKOSTEN. - STRAFZAKEN
VONNIS DAT ELK VAN DE TWEE
BEKLAAC+DEN TOT EEN STR.AF VEROORDEELT EN IN DE HELFT VAN DE KOSTEN
VAN DE STRAFVORDERINC+. - Hoe+ER
BEROEP VAN DE BEKLAAC+DEN.- BEVESTIC+INC+ VAN RET BEROEPEN VONNIS.
- VEROORDELINC+ VAN EEN DER BEKLAAC+DEN IN AL DE KOSTEN VAN
HOC+ER BEROEP.- 0NWETTELIJKHEID.
0

De 1'echte1· in hoge?' beToep bij wie aanhangig is het hoge1· bemep van twee beklaagden tegen een vonnis dat elk van lmn
tot een st1·aj en in de heljt van de lcosten
van de st1·ajvonle1·ing ve?'001'deelt, mag,
wannee1' hij het be1·oepen vonnis bevestigt, een van de beklaagden niet in al
de kosten van het hogeT beToep betTefjende
de stmjv01'de?"ing ve?'oonlelen (I). (W etb.
van strafvordering, art. 162, 176, 194
en 211.)
(1) Raadpl. cass., 7 november 1955 (Bull.
en PAsrc., 1956, I, 221).

(MAOQUET EN « LAITERIE DE l\1AULDE
T. COTTON EN ANSELAIN.)

1333
ll,

ARREST.

RET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 22 december 1967 in hager
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Doornik ;

Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 162
en 176 van het Wetboek van strafvordering :
Overwegende dat de eiser en een
medobeklaagde, gelijktijdig vervolgd wegens onderscheiden misdrijven, elk tot
eon straf veroordeeld zijn door de eerste
rechter die de helft van de kosten der
strafvordering ten laste van elk hunner
heeft gelegd ; dat, op het hager beroep
van elk hunner, hot bestreden vonnis
strafrechtelijk de beslissil<g van de eerste
rechter bevestigt, maar eiser toch veroordeelt in aile kosten van het hager
beroep betreffende de strafvordering ;
dat eiser niet n<ocht worden veroordeeld
in de kosten van de strafvordering die
uitsluitend het gevolg waren van hot
hager beroep van de medebeklaagde, veroordeeld wegens een andere inbrenk ;
Om die redenen, vernietigt hot bestreden vonnis in zover het eiser veroordeelt in de kosten van het hager beroep
betreffende de strafvordering ; verwerpt
de voorziening voor het overige ; beveelt
dat van hot thans gewezen arrest meldil1g
zal worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt eiser il1 negen tiende van de
kosten van zijn voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten van haar voorziening ; laat ten laste van de Staat het
overige tiende van de kosten van eisers
voorzienil1g; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de Correctionele Rechtbank
te Bergen, zitting houdende in hoger
beroep.
22 juli 1968. Vakantiekamer. Voo1·zitte1', H. van Beirs, voorzitter. Ve1'slaggeve1·, H. Louveaux, Gelijkluidencle concl~~sie, H. Charles, advocaatgeneraal.

V AKANTIEKAMER. -

22 juli 1968,

VONNISSEN EN ARRESTEN.- PoLITlE- EN OORREOTIONELE ZAKEN. AANTEKENING VAN DE GETUIGENISSEN. VERPLICHTING NIET VAN TOEPASSING OP DE IN LAATSTE AANLEG
UITSPRAAK DOENDE REOHTSOOLLEGES.

De ve1'plichting de gett~igenissen
tekenen is niet van toepassing
strajge~·echten, die in laatste
1~itspmak doen (1). (Wet van
1849, art. 10.)

aan te
op de
aanleg
1 mei

(ANTUNES EN HEREDIA.)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op hot bestreden
arrest, op 24 mei 1968 gewezen door
hot Hof van beroep te Brussel ;
Op de voorziening van Manuel Antunes:
Over het vierde middel, afgeleid nit
de schendil1g van de artikelen 155 en
189 van het Wetboek van strafvordering,
cloorclat het proces-verbaal van de
terechtzitting van hot hof van beroep
van 2 mei 1968 dat het verhoor van een
getuige bevat, geen relaas geeft van zijn
voornamnste verklaringen,
te1'wijl artikel 155 van het Wetboek
van strafvorderil1g en artikel 189 van dit
wetboek, dat doze bepaling toepast op
het bewijs van correctionele wa:hbedrijven, bepalen dat de griffier aantekening
houdt van de voornaamste verklaringen
van de getuigen tor terechtzitting :
Overwegende dat, blijkens artikel 10
van de wet van 1 mei 1849, de verplichting aantekening te houden van de getuigenverklarillgen niet geldt voor strafgerechten rechtdoende il1 laatste aanleg ;
Dat hot middel naar recht faalt ;
En overwegende dat, met betrekking
tot de strafvordering tegen de beide
eisers, de substantiele of op straffe van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
worden nageleefd en dat de beslissing
overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorzienil1gen ; veroordeelt de eisers in de
kosten.
(1) Cass., 17 november 1965 (Bttll. en PAsiC,,
1966, I, 363).

1334 22 juli 1968. Vakantiekamer.
Voorzitte1·, H. van Beirs, voorzitter.
Verslaggever, H. de Waersegger. -·
Gelijkluidenrle concl~tsie, H. Charles, advocaat-generaal.

V AKANTIEKAJYIER. -

22 juli 1968.

1°

CASSATIE. REOHTSPLEGING. STRAFZAKEN.- VOORZIENINGEN DOOR
EEN BEKLAAGDE GERIOHT TEGEN TWEE
TE ZIJNEN LASTE GEWEZEN VEROORDELENDE ARRESTEN. NEERLEGGING
VAN EEN ENKELE MEJYIORIE TOT STAVING VAN BEIDE VOORZIENINGEN. 0NDERZOEK VAN DE JYIIDDELEN DAT
HET IN AANMERKING NEMEN VAN BEIDE
ARRESTEN NOODZAAKT. SAlliENVOEGING VAN BEIDE VOORZIENINGEN.

2°

3°

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN.- STRAFVORDERING.- VooRZIENING TEGEN DE BESLISSING VAN
HET VONNISGEREOHT. MIDDEL DAT
SLEOHTS HET VOORBEREIDEND ONDERZOEK RAAKT.- MIDDEL VREEMD AAN
DE BEVOEGDHEID.- NIET ONTVANKELIJK l\UDDEL.
REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARR.ESTEN.- STRAFZAKEN.AAN DE REOIITER OPGEDRAGEN KENNISNEMING VAN VERSOHILLENDE ZAKEN
BETREFFENDE
ONDERSOHEIDEN
AAN
EENZELFDE BEKLAAGDE TEN LASTE
GELEGDE MISDRIJVEN. 0NTSTENTENIS VAN EEN OONOLUSIE STREKKENDE TOT SAMENVOEGING VAN DE
ZAKEN. GEEN VERPLIOHTING VOOR
DE REOHTEft DE NIET-SAll'lENVOEGING
VAN DE ZAKEN TE li'IOTIVEREN.

4°

SAMENLOOP VAN MISDRI.TVEN.
MATERIELE SAMENLOOP. SAMENLOPENDE li'IISDRIJVEN AOITTEREENVOLGENS DOOR DEZELFDE REOHTER GEVONNIST. REGELS BETREFFENDE DE
JYIATERIELE SAJYIENLOOP TOEPASSELIJK.

5°

STRAP. MATERTELE SAJYIENLOOP
VAN W ANBEDRIJVEN. CuMULATIE
VAN DE STRAFFEN.- MAG HET DUBBEL
VAN HET MAXIMUM VAN DE ZWAARSTE
STRAF NIET OVERSCHRIJDEN.

6°

NISNEMING VAN \TERSOHILLENDE ZAKEN
BETREFFENDE
ONDERSOHEIDEN Afu.'<
EENZELFDE
BEKLAAGDE TEN LASTE
GELEGDE MISDRIJVEN.
0NSTENTENIS VAN CONOLUSIE WAARBIJ EEN
EENHEID VAN OOGMERK OF VAN DOEL
WORDT AANGEVOERD. GEEN VERPLIOHTING VOOR DE REOHTER, DIE
AFZONDERLIJKE STRAFFEN OP DE VERSOHILLENDE l\USDRIJVEN TOEPAST, DE
AFWEZIGHEID VAN EENHEID VAN OOGMERK OF DOEL VAST TE STELLEN.

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN AR.RESTEN. STRAFZAKEN. AAN DE RECHTER OPGEDRAGEN KEN-

70

STRAP. ERNST. SOEVEREINE
BEOORDEI,ING DOOR DE FEITENREOH·
TER.- GRENZEN.

8°

VOORZIENING IN CASSATIE.
STRAFZAKEN. VEROORDELEND ARREST. BEVEL TOT ONJYIIDDELLIJKE
AANHOUDING. Vo.ORZIENINC+ TEGEN
HET
BESOHIKKEND
GEDEELTE
VAN
VEROORDELING VERWORPEN.- VOORZIENING TEGEN HET BEVEL TOT ON.JYIIDDELLIJKE AANHOUDING ZONDER BELANC+.

1° Indien rle memm·ie nee1•gelegd tot staving
van rle voo1·zieningen rlie de beklaagde
tegen twee te zijnen lctste gewezen ve7·oo7'delende mTesten heejt gedcht middelen
bevat waa1·van het ondeTzoek het in aanmerking nemen van beide an·esten Ve1'eist, lean het Hof beicle voorzieningen
samenvoegen (1).
2o Is niet ontvctnkelijk tot staving van een
voorziening rlie enkel geTicht is tegen
cle beslissing van het vonnisge1·echt, een
midclel dat m·eemcl is aan de bevoegclheid
en enkel het voo1· be1·eiclend onclerzoek
Taakt (2).
3o De 1·echter aan wie de lcennisneming
van ve1·schillende zaken betretfencle oncle1'scheiclen aan eenzelfcle belclaagcle ten
lctste gelegde miscl7·ijven is opged·ragen,
is bij ontstentenis van een conclusie
ten einde de sarnenvoeging van de
zaken te bekomen, niet ve1·plicht zijn
ve1·zuim clie samenvoeging te bevelen
te motive1·en (3).

( 1) Tiaadpl. cass., 23 juli 1934 (Bull. en
PASIC., 1934, I, 367), redenen.

(2) Oass., 1 april 1968, supm, blz. 1005.
(3) Raadpl. cass., 18 november 1946 (Bttll.
en PAsro., 1946, I, 421); 22 november 1948
(ibid., 1948, I, 648); 4 december 1961 (ibi<l.,
1962, I, 426); 28 maart 1966 (ibid., 1966,
I, 978),
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4° De 1·egels betretfende de mate1·iele
samenloop van misdrijven zijn van toepassing, zeljs wanneer de samenlopencle
misd1·ijven achte1·eenvolgens aan eenzeljcle rechte1· zijn ove1·gelegcl ( 1). (Impliciete beslissing.)

Overwegende dat de memorie tot
staving van de voorzieningen tegen de
twee arresten, door het Hof van beroep
te Brussel op 13 mei gewezen in de zaak
van eiser, twee middelen bevat voor het
onderzoelJ:: waarvan de inoverwegingneming van deze beide arresten vereist
is ; dat, met het oog op een goede rechtsbedeling, beide zaken dienen gevoegd
te worden;

5° In geval van matm·iele samenloop van

miscl1·ijven, moet cle rechte1' voor elk
misd1·ijj een stmf uitsp1·eken, mits clesgevallencl het totaal van cleze st1·a tfen
ove1·eenlcomstig artilcel 60 van het St?·afwetboelc te verminclm·en (2).

I. In zover de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissingen op de strafvorderingen :

6° De 1·echte1· aan wie cle lcennisneming

van ve1·schillencle zalcen betre tfencle oncle1·scheiclen ten laste van eenzelfcle
belclaagcle gelegcle misclrijven wercl opcl1·agen, is, bij ontstentenis van een conclusie waarbij eenheicl van oogme1·lc
of van cloel tvonlt aangevoenl, niet ve1'plicht het ontb1·elcen van clergelijlce
omstancligheicl vast te stellen om cle
toepassing van afzonderlijlce stratfen
op verschillende misclrijven te ?'echtvaardigen.

Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de rechten der verdediging,
cloorclat, eerste oncle1·cleel, de procedures,
op de algemene rol van het Hof geplaatst
onder de nmnmers 4538 en 4539, samenhangen,
terwijl niettegenstaande de onderzoeksverrichtingen en behandelingen die aan
beide zaken gemeen waren, deze na drie
maanden behandel:ing werden gesplitst
om daarna afzonderlijk te worden verwezen naar de vonnisgerechten ten einde
van deze een strengere straf te bekomen,

7° De 1·echte1' bepaalt soeve1·ein, binnen

de bij de wet vastgestelde gTenzen, de
st1·aj in verhoucling tot de e1·nst van het
bewezen ve?.,claanle misckijj (3).

tweecle onclenleel, de vonnisgerechten,
en n1.eer inzonderheid het hof van beroep,
die bevoegd waren om de aldus tijdens
het vooronderzoek gesplitste zaken te
voegen, deze maatregel niet hebben genon1.en,

8° HT annee1· de ve1·oorcleelcle een voorziening

heejt ingestelcl tegen een ve1·oo1·clelencl
ar1·est dat zijn onmiclclellijlce aanhmtcling
beveelt, en, ten gevolge van cle venverping van de voorziening tegen het
beschiklcend gecleelte van veToonleling,
dit beschilclcencl gedeelte in lcmcht van
gewi,jscle is gegaan, vediest cle tegen
het bevel tot onmidclellijlce aanhmtcling
ge1·ichte voorziening haa1· belang (4).

te1·wijl zij op die wijze hun beslissinge'1.
hebben onttrokken aan de toepassing
van de artikelen 60 en 65 van het
Strafwetboek :
Wat het eerste onderdeel betreft

(MEURANT,

T.

LECHANTRE.)

Overwegende dat de grief, aangevoerd
in het eerste onderdeel van het middel,
niet de bevoegdheid maar uitsluitend het
vooronderzoek raakt en dus niet on tvankelijk is tot staving van de voorzieningen tegen de beslissingen van het
vonnisgerecht ;

ARREST.

HET HOF ; - Gelet op de bestreden
arresten, op 13 mei 1968 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel ;
1

(1) Cass., 23 juli 1934 (Bttll. en PAsrc.,
Hl34, I, 367), redenen. Over het punt dat een
samenloop van misdrijven bestaat niet aileen
wanneer de sa1neniopende misdrijven gelijktijdig bij de reehter aanhangig worden gemaakt, doch ook wanneer zij, wat hier niet
het gevai is, gelijktijdig of achtereenvoigens
bij verschiliende rechtbanken werden aanhangig gemaakt, zie NYPELS en SERVAIS, d. I,
biz. 148, nr 3; VANHOUDT en CALEWAERT,

Belgisch Stntf1'echt, d. II, biz. 620, nr 1158 ;
Rep. p1·at. d1·. belge, vo Infi'action et >'ep>·ession
en g{meral, nrs 420 en 421 ; TROUSSE, P1·incipes
gthuJraux dtt droit penal positij belge, in Les
N ovelles, c1. I, bd. 2, n" 3358.
(2) Cass., 17 november 1965 (Bttll. en PASIC.,
1966, I, 355); 12 september 1966 (Arr. cass.,
1967, biz. 40),
~3) Cass., 15 januari en 1 april 1968, sttpra,
biz. 667 en 1005.
(4) Arrest van deze datum, supra, blz. 1329.
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vVat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, blijkens het procesverbaal van de terechtzitting van de
II e kamer van het Hof van beroep te
Brussel, de aan dit gerecht onderworpen
zaak onbepaald werd uitgesteld met het
oog op de eventuele voeging met een
andere zaak betreffende afzonderlijke
misdrijven die aan eiser ten laste gelegd
waren en waarvan de kennisne1ning ook
aan het hof van beroep was opgedragen ;
dat ingevolge deze beslissing de eerste
zaak opgeroepen werd voor de I3e kan-:ter
op welke rol de tweede zaak voorkwam ;
Overwegende dat, bij ontstentenis van
conclusie tot voeging van die twee afzonderlijke zaken, de rechter niet moest
aanstippen om welke reden hij zodanige
maatregel niet gelastte; dat nit de stukken van de gevoerde gedingen niet blijkt
dat de niet-voeging de uitoefening van
de rechten der verdediging heeft belemmerd;
Overwegende dat enerzijds de straffen,
tegen eiser uitgesproken door hetzelfde
gerecht, uitspraak doende op dezelfde
terechtzitting bij twee afzonderlijke arresten, niet de bij artikel 60 van het
Strafwetboek bepaalde grenzen overschrijden;
Dat anderzijds, bij ontstentenis van
een conclusie waarbij eenheid van oogmerk of doel wordt aangevoerd, de rechter de afwezigheid van zodanige omstandigheid niet moet vaststellen om
de toepassing van afzonderlijke straffen
op verschillende misdrijven te verantwoorden;
Overwegende dat, binnen de bij de
wet bepaalde grenzen, de vaststelling
van de straf in verhouding tot de ernst
van de bewezen verklaarde feiten ter
beoordeling staat van de feitenrechter ;
Dat het tweede onderdeel van het
middel niet kan worden aangenomen ;
Over het derde middel, afgeleid uit
<;le schending van de rechten der verdediging en van de bewijskracht der akten,
doo1'dat een door de krijgsraad te
Doornik op 3I augustus I945 uitgesproken veroordeling ten onrechte voorkomt
op het uittreksel uit eisers strafregister,
te1'wijl nit een brief van de Minister
van justitie blijkt dat deze veroordeling
niet op het gemeentelijk inlichtingsb-ulletin of strafregister mag worden vermeld:
Overwegende dat de veroordeling waarvan het middel gewaagt, niet voorkomt
op het uittreksel uit eisers strafregister ;

Overwegende dat die veroordeling
weliswaar ten onrechte op het gemeentelijk inlichtingsbulletin vermeld wordt,
maar uit geen enkel gegeven van de
zaak blijkt dat de feitenrechters er
rekening mee hebben gehouden of dat
deze bij vergissing gedane vermelding
eiser h.eeft kunnen schaden ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel, uitsluitend
het bestreden arrest in de zaak nr 4539
betreffende en afgeleid uit artikel 97 van
de Grondwet,
doonlat de dagvaarding om op 26 december I967 te verschijnen stelt dat de
ten laste van eiser gelegde zedenschennis
gepleegd werd tussen 21 juli en 30 september 1967,
teTwijl eiser zich sinds 17 september
1967 in voorlopige hechtenis bevond en
de datmn van het ten laste gelegde niet
dienovereenkomstig is verbeterd :
Overwegende dat de voornoemde dagvaarding, overeenkomstig de verwijzende beschikking die de zaak aanhangig
maakt bij het vonnisgerecht, stelt dat
de ten laste gelegde openbare zedenschennis gepleegd werd tussen 21 juli
en 30 augustus 1967;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
En overwegende dat, met betrekking
tot beide bestreden arresten, de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. In zover, in de zaak nr 4539, de
voorziening gericht is tegen de beslissing op de bm'gerlijke vordering die
tegen eiser is ingesteld :
Overwegende dat het hof van beroep,
bij bevestiging van de beslissing van
de eerste rechter, eiser veroordeeld heeft
om aan de burgerlijke partij een geldsom
bij voorraad te betalen, de kosten heeft
aangehouden, de debatten heropend en
de zaak verwezen naar de correctionele
rechtbank;
Overwegende dat door .deze beslissing,
die geen uitspraa.k doet over een bevoegdheidsgeschil, de rechtsmacht van de
feitenrechter niet uitgeput wordt ; dat
de voorziening, ingesteld v66r de eindbeslissing, niet ontvankelijk is ;
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III. In zover, in de zaak nr 4539, de
voorziening gericht is tegen het bevel
tot onmiddellijke aanhouding :
Overwegende dat de veroordelende
beslissing kracht van gewijsde verkrijgt
ten gevolge van de verwerping van het
ertegen gericht cassatieberoep, zodat de
voorziening tegen het bevel tot onmiddellijke aanhouding zonder belang wordt
en derhalve niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, voegt de voorzieningen en verwerpt ze ; veroordeelt eiser
in de kosten.
22 juli I968. -------: Vakantiekamer·. Voorzitte1·, H. van Beirs, voorzitter. V e?'slaggeve1·, H. Louveaux. Gelijlcluidende conclusie, H. Charles, advocaatgeneraal.

GEREOHT. AANSTELLING VAc'\f DE
DESKUNDIGE EN BEPALING VAN ZIJN
OPDRAOHT.- UITSLUITENDE BEVOEGDHEID VAN DE ONDERZOEKSREOHTER.

5° RECHTERLIJK GEWIJSDE. STRAFZAKEN.- 0NDERZOEKSGEREOHT
DAT VERKLAARD HEEFT DAT DE GEESTESTOESTAND VAN DE VERDAOHTE ZIJN
INTERNERING NIET WETTIGDE. -BESLISSING WELKE DIT GEREOHT DAT VAN
ANDERE FElTEN KENNIS NEEMT, NIET
BINDT.
I0

Een onmiddellijlce voorziening lean
wo1•den ingesteld tegen het a1•rest van
de lcame1· van inbeschttldigingstelling
dat de inobse1·vatiestelling van een
belclaagde gelast in de psychiat1•ische
ajdeling van een strajim·ichting (I).
(Wet van 9 april I930, gewijzigd door
de wet van 1 juli 1964, art. I, 3 en 4.)
(Impliciete beslissing.)

2° De inobservatiestelling van de verV AKANTIEKAMER. -

22 juli 1968.

I 0 VOORZIENING IN CASSATIE. TERMIJN. - STRAFZAKEN. - ARREST
VAN DE KAMER VAN INSOHULDIGINGSTELLING DIE EEN INOBSERVATIESTELLING BEVESTIGT. 0NMIDDELLIJKE
VOORZIENING.

2o BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ (WET TOT). - INOBSERVATIESTELLING VAN DE VERDAOHTEN.
- BEGRIP.
3o BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ (WET TOT). - !NOBSERVATIESTELLING VAN DE VERDAOHTEN.
V ASTSTELLING VAN DE STRAFINRIOHTING IN DE PSYOHIATRISOHE AFDELING WAARVAN DE INOBSERVATIESTELLING ZAL WORDEN UITGEVOERD.
- 0NBEVOEGDHEID VAN DE REOHTSOOLLEGES BEVOEGD OM DIE l\fAATREGEL
TE GELASTEN.

4o BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ (WET TOT). - INOBSERVATIESTELLING DOOR EEN ONDERZOEKS(l.) Oass., 5 april 1948 (Bull. en PAsro.,
1948, I, 220) en 18 december 1950 (ibid.,
1951, I, 258).
(2) Zie VANHOUDT en 0ALEWAERT, Belgisch
Strafrecht, d. II, n" 1543, blz. 82; L. VERVAECK,
« L'annexe psychiatrique des prisons, son role

dachten voo1·zien bij hoofdstulc I van
de wet tot de bescherming van de maatschappij is de maatregel waarrloo1· de
meest gunstige mate1·iiile voo1·waarden
worden ve1·wezenlijlct voor het geestesonderzoelc waaraan deze verdachten blijlcen te moeten onderworpen w01·den (2).
3° De bevoegdheid · om rle stmji11-richting
te bepalen in de psychiat1·ische afdeling
waa1·van rle inobservatiestelling zal worden uitgevoerd, wo1'dt niet verleenrl door
de wet tot besche1·ming van de maatschappij aan de onde1·zoelcsge?·echten en
de vonnisgerechten die bevoegd zijn om
de inobse1·vatiestelling te gelasten.

4° T¥annee1· de ino bse1·vatiestelling van
de verdachte do01· een onde1·zoelcsge1'echt
we1·d gelast, staat het aan de onderzoelcs?·echter, met uitshtiting van het
onde?·zoelcsge1'echt, een of mee?' deslcttndigen aan te stellen en hun opdmcht
te bepalen (3). (Wet van 9 april I930,
gewijzigd door de wet van I juli I964,
art. 31.)

5° Bij de beoo1'deling van de jeiten waarvan
een onde1'Zoelcsge1·echt lcennis neemt, is
dit ge1·echt niet gebonden do01' de beslisdans I' application de la loi de defense sociale ,,

Rev. cl1·. pen., 1932, blz. 347 tot 369.
(3) Oass., 6 maart 1934 (Bull. en PAsrc.,
1934, I, 205); VANHOUDT en 0ALEWAERT
Belgisch Stra[1·echt, d. II, n" 1562, blz. 833.
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clit ge1·echt en die, ttitspmalc cloencle
ovm· een ve1·volging bet1·e ffencle ancle1·e
jeiten, ve1·lclaa1·cl heeft clat cle ve1·clachte
zich niet in een van cle geestestoestanclen
bevoncl wellce clam· cle wet tot bescherming
van cle maatschappij voo1·zien zijn (1).
(LEENAERT.)

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 22 mei 1968 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel, kamer van
inbeschuldigingstelling ;
Over het eerste middel, him't!it ajgeleicl
dat de kamer van inbeschuldigingstelling
zich bij het bestreden arrest onbevoegd
heeft verklaard om uitspraak te doen
over de « andere 1naatregelen », door
eiser bij regelmatige conclusie verzocht,
te weten, enerzijds, subsidiair, de veerlegging te bevelen van een aantal gegevens ertoe strekkende de afwezigheid
te bewijzen van redenen om te denken
dat eiser zich zou bevonden hebben in
een toestand die een inobservatiestelling
overeenkomstig de wet tot bescherming
van de maatschappij rechtvaardigde, en
anderzijds, zeer subsidiair, te bevelen,
ingeval een inobservatiestelling zou moeten beslist worden, dat de gebeurlijke
inobservatiestelling in de psychiatrische
afdeling van een strafinrichting buiten
Brussel en het rechtsgebied van Brussel
zou geschieden en dat zij niet de aanwijzing zou ktmnen n1eebrengen van
deskundigenpsychiaters die in dit gebied
doorgaans worden opgevorderd,
te1·wijl de kamer van inbeschuldigingstelling over de volheid van rechtsmacht
beschikt zowel mn een onderzoek te
doen aanvullen en de overtuigingsstukken
te doen overleggen, ongeacht de reden
waarom de zaak voor haar wordt opgeroepen, als om. de uitvoeringsmaatregelen te trefien die haar beslissingen
met zich brengen :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest op omstandige wijze de gegevens vermeldt
waarop het stetmt om eisers inobservatiestelling in de psychiatrische afdeling van
een strafinrichting te bevelen ;
Dat het aldus impliciet maar zeker
antwoordt op het verzoek om overlegging
(1) Haadpl. cass., 9 juni 1964 (Bull. en
PAsrc., 1964, I, 1076).

van nieuwe gegevens teneinde de afwezigheid te bewijzen van redenen om te
denken dat eiser zich bevond in een
toestand die de inobservatiestelling rechtvaardigde ;
Dat het met de uitdrukking « de andere
maatregelen, door beklaagde verzocht »
derhalve niet dat voorwerp van de conclusie heeft bedoeld ;
Dat het eerste onderdeel van het middel
op een onjuiste uitlegging van het arrest
berust en dus feitelijke grondslag mist ;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de inobservatiestelling van de beklaagde, ten aanzien van
wie er gronden zijn mn aan te nen1en dat
hij verkeert hetzij in staat van krankzinnigheid, hetzij in een ernstige staat
van geestesstoornis of van zwakzinnigheid die hem ongeschikt maakt tot het
controleren van zijn daden, de geschikte
maatregel is om het geestesonderzoek
dat voor die beklaagde schijnt geboden
te zijn, in de meest gunstige materiele
omstandigheden te verrichten; dat de
wet die aan de onderzoeks- en aan de
vonnisgerechten de bevoegdheid verleent
om, onder de voorwaarden die zij aangeeft, die inobservatiestelling te bevelen
en die bepaalt dat deze geschiedt in de
psychiatrische afdeling van een strafinrichting, aan die gerechten geen opdracht
heeft gegeven om de strafinrichting te
bepalen in de psychiatrische afdeling
waarvan de maatregel zal worden uitgevoerd;
Overwegende dat, luidens artilml 31
van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen de
abnormalen en de gewoontemisdadigers,
waarvan de bepalingen vervangen zijn
door de wet van 1 juli 1964, de wettelijke
voorschriften betrefiende de vervolgingen
in correctionele en criminele zaken toepasselijk zijn op de bij deze wet voorgeschreven procedures, behoudens de afwijkingen die zij bepaalt ;
Dat geen enkele wettelijke bepaling
afwijkt van de respectieve bevoegdheden
van de onderzoeksgerechten en van de
onderzoeksrechter; dat het overeenkomstig de grondregels van de strafvordering de taak is van de onderzoeksrechter, en niet van het onderzoeksgerecht, de deskundige(n) aan te wijzen
en hun opdracht te bepalen ;
Dat dit onderdeel van het middel naar
recht faalt ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van het gezag van het
gewijsde,
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doonlat het arrest beslist dat er gronden
zijn om aan te nemen dat eiser hetzij in
staat van krankzinnigheid, hetzij in een
ernstige staat van geestesstoornis verkeert,
terwijl dezelfde kamer van inbeschuldigingstelling, bij arrest van 20 juli 1966,
in een vorige zaak betreffende de eiser
heeft beslist dat, op het ogenblik dat zij
uitspraak deed, deze zich niet bevond in
een van de toostanden, voorzien in de
WE)t tot bescherming van de maatschappij :
Overwegende dat het hof van beroep,
kamer van inbeschuldigingstelling, bij
de beoordeling van de aanhangige feiten
niet gebonden was door de beslissing die
zij vroeger ter gelegenheid van andere
vervolgingen had gewezen en waarin
werd verklaard dat eiser zich niet bevond
in een van de geestestoestanden, voorzien in de web tot beschermii'lg van de
maatschappij ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Overwegende dat het overige van de
door eiser ingediende memorie slechts
beweringen bevat die vreemd zijn aan
de bestreden beslissing, en derhalve
geen enkele ontvankelijke grief aanvoert
tot staving van zijn voorziening ;
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 juli 1968. Vakantiekamer. Vom·zitter, H. van Beirs, voorzitter. T1 erslaggevm·, H. Trousse.
Gelijkluidende conclusie, H. Charles, advocaatgeneraal.

VAKANTIEKAl\iER.

1°

--22 augustus 1968.

SCHIP-SCHEEPVAART. VERVOER TER ZEE OF OP BINNENWATEREN. REOHTSVORDERING BETREFFENDE DE AANSPRAKELIJKHEID TEGEN
DE SOHEEPSEIGENAAR. ABANDONNEMENTSPROOEDURE. GEVOLGEN VAN
DEZE PROCEDURE OP DE BEVOEGDHEID
VAN DE REOHTSllfAOHTEN W AARBIJ DE
REOHTSVORDERING BETREFFENDE DE
AANSPRAKELIJKHEID AANHANGIG IS.

2°

BEVOEGDHEID EN AANLEG. BEVOEGDHEID.
STRAFZAKEN.
BURGERLIJKE REOHTSVORDERING. VERVOER TER ZEE OF OP BINNENWATEREN. REOHTSVORDERING GERIOHT TEGEN DE SOHEEPSEIGENAAR. REOHTSVORDERING VOOR DE GEWONE
RECHTSMAOHTEN GEBRAOHT. BEVOEGDHEID VAN DEZE REOHTSMAOHTEN
INZAKE DE ABANDONNEM:ENTSPROOEDURE.

1° en 2° De bepalingen van de a1'tikelen 46,
§ II, 53 en 273 van de zeevaaTtwet
b1·engen geen wijzigingen aan aan de
bevoegdheid van de gewone 1·echtsmachten
die ~titspraak moeten cloen ove1· de gegrondheid en het bedTag van de sch~tld
vordm·ingen wam·voor de scheepseigenam·
zich be1·oept op de bij genoemde bepal·ingen vastgestelde bepe1·lcing van zijn
aanspmkelijlcheid (1).
(BELGISOHE STAAT, :MINISTER VAN OPE:'fBARE WERKEN, EN DIENST DER SOHEEPVAART, T. NAAJ\'[LOZE VENNOOTSOHAP
« OHANIO "·)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 14 novernber 1967 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Turnhout ;
Overwegende dat de voorziening enkel
gericht is tegen .de beslissing van het
bestreden vonnis waarbij de bm·gerlijke
rechtsvordering van de eisers tegen verweerster niet ontvankelijk verklaard
werd;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 3 en 4 van de wet
van 17 april 1878, inhoudende de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, 1382, 1383 en 1384 van het
Burgerlijk Wetboek, 46 tot en met 53
van boek II, titel II, van het W etboek
van koophandel en 97 van de Grondwet,

doonlat, eerste onderdeel, het bestreden
vonnis, bij bevestiging van het vonnis
a quo, na de beklaagde te hebben veroordeeld wegens de hem ten laste gelegde
feiten, na vastgesteld te hebben dat verweerster, als eigenares van het schip
(1) RIPERT, D1·oitma1·itime, 4euitg., nrs 1184,
1229 en 1230; VAN RYN, D1·oit commercial,
d. IV, nr 2824, biz. 355 ; s~mESTERS en
WINKELMOLEN,

Droit maritime et d·roit fluvial,

d. I, nr 149, biz. 229.
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waarover de beklaagde het bevel voerde,
voor hem burgerlijk aansprakelijk was,
en zonder te ontkennen dat de door
eisers geleden schade in rechtstreeks
oorzakelijk verband stond met het misdrijf waarvoor de beklaagde werd veroordeeld, de rechtbank nochtans onbevoegd
verklaard heeft om over de eis der burgerlijke partijen uitspraak te doen, hun
eisen niet ontvankelijk verklaart en hen
in de kosten veroordeelt, op de gronden
dat : « uit het onderzoek van artikel 46,
§ II, en artikel 52 (van boek II, titel II,
van het Wetboek van koophandel) blijkt
dat de wetgever ten voordele van de
scheepseigenaar een werkelijke exceptie
heeft ingesteld, bestaande in een beperking van het beclrag der schadevergoeding, exceptie welke tegenstelbaar is aan
de ingestelde vordering, voor zover deze
betrekking heeft op verbintenissen voorzien in de nummers l, 2, 3, 4, 5 (in cas~~), 6,
7, 8 van artikel 46, § II, en welke ook kan
ingeroepen worden bij vervolgingen en
uitvoeringen dienaangaande; dat, vervolgens, de wetgever bij artikel 53 uitdrukkelijk bepaalt dat de uitoefening
van deze wettelijke exceptie enkel kan
geschieden door middel van een speciale
procedure, te voeren binnen de uitsluitende bevoegdheid van de voorzitter van
de Rechtbank van koophandel te Antwerpen ; dat uit deze speciale procedure
een exclusieve bevoegdheid meteen logisch volgt ; dat de huidige vordering van
beroepers onontvankelijk moet zijn, vermits het toch niet de bedoeling van de
wetgever kan zijn geweest enerzijds een
wettelijk recht in te stellen ten voordele
van een bepaalde schuldenaar en ande~'
zijds een situatie te laten ontstaan waarm
deze onmogelijk dit recht ten gronde kan
uitoefenen, in casu in huidig geding >l,

terwijl de verldaring van schuldvorde·
ring door de eisers bij de vereffenaar geen
titel kan uitmaken welke aan het verwerven van een gerechtelijke titel door
stelling van burgerlijke partij voor de
correctionele rechtbank in de weg staat,
daar de abandonnementsprocedure krachtens artikel 53 van boek II van titel II
van het W etboek van koophandel onder
alle voorbehoud is geschied zowel wat
betreft het recht tot begrenzing van de
aansprakelijkheid als wat betreft de gegrondheid der schuldvorderingen, zodat
deze verldaring van schuldvordering, die
slechts een modaliteit van de schuldbevrijding van de schuldenaar is vvaardoor
de schuldeiser geen titel verwerft, geen
nodeloze herhaling is van de stelling als
burgerlijke partij, die een gerechtelijke
erkenning van de uit het misdrijf gesproten rechten beoogt waardoor het principe
en de omvang van de aansprakelijkheid
van de schuldenaar definitief worden
vastgelegd, zodat het bestreden vonnis de
rechtbank ten onrechte heeft onbevoegd
verldaard :

tenvijl de rechter die bevoegd is om te
oordelen over de publieke vordering het
ook is om te oordelen over de burgerlijke
vordering, behalve speciale bepalingen, en
de abandonnmnentsprocedure, zoals bepaald door de artikelen 46 tot en met 53
van boek II, titel II, van het W etboek
van koophandel, dienaangaande geen speciale bepaling inhoudt waardoor aan de
strafrechter de bevoegdheid zou onttrokken worden om ten gronde recht te doen
nopens de eis van de burgerlijke partijen, wijl deze abandonnementsprocedu.re slechts de schuldbevrijding van de
sclnlidenaar betreft en alleen de betwistingen in verband met deze schuldbevrij ·
ding aan de strafrechter onttrekt, aangezien inderdaad de schuldbevrijding en
de veroordeling ten gronde twee afzon-

Overwegende dat de procedure, ingesteld door artikel 53 van de zeevaartwet
ten voordele van de scheepseigenaar die
zijn aansprakelijkheid overeenkomstig
artikel 46, § II, van dezelfde wet wil beperken, slechts een wijze is om die eigenaar toe te laten zich van zijn schtlid te
bevrijden;
Overwegende dat bedoeld artikel 53
uitclrukkelijk bepaalt dat die procedure
slechts geschiedt onder alle voorbehoud
wat de gegrondheid van de schuldvorderingen betreft ;
Overwegende dat daaruit volgt dat
bedoelde bepalingen geen wijzigingen
aanbrengen aan de bevoegdheid van de
gewone rechtsmachten om uitspraak te
doen over de gegrondheid en dus ook

derlijke zaken zijn, zodat het bestreden
vonnis ten onrechte de rechtbank onbevoegd heeft verklaard om de eis van de
burgerlijke partijen te berechten;

doo1'dat, tweecle onclerdeel, het bestreden
vonnis de rechtbank onbevoegd verklaard
heeft om van de vordering van de eisers
kennis te nemen, om de reden dat « het
elementair recht van de beroepers-schuldeisers tot het bekomen van een titel voor
hun schuldvordering in de huidige stand
van de juridische verhouding tussen partijen verzekerd is en vervat ligt in htm
verklaring van schuldvordering bij de
vereffenaar en de aanvaarding ervan,
zoals inzake faillissementen >l,
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over het bedrag van de schuldvorderingen waarvoor de eigenaar de beperking
van zijn aansprakelijkheid wenst in te
roepen;
Overwegende derhalve dat, ondanks
het indienen van het bij artikel 53, § 1,
van de zeevaartwet bedoelde verzoekschrift en de daaropvolgende procedure,
de schuldeisers steeds de gegrondheid
van hun schuldvordering door de gewone
gerechten kunnen doen vaststellen, ten
einde aldus een onbetwistbare titel tot
staving van hun schuldvordering bij de
vereffenaar van het afgestane scheepsvermogen te kunnen indienen ;
Overwegende dat het bestreden vonnis,
door het tegendeel te beslissen, de in het
1niddel aangeduide wetsbepalingen geschonden heeft ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zover het burgerlijke
rechtsvordering van de eisers tegen verweerster niet ontvankelijk verklaart en
de eisers in de kosten veroordeelt ; beyeelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt
yerweerster in de kosten ; verwijst de
aldus beperkte zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Antwerpen, zetelende in
hoger beroep.
22 augustus 1968. -

Vakantiekamer.

- Voorzitte1·, H. Bayot, eerste voorzitter.
- Ve1·slaggeve1·, H. Naulaerts.- Gelijklnidende conclusie, H. Krings, advocaatgeneraal.

YAKANTIEKAMER.-22 augustus 1968.
GERECHTSKOSTEN. - STRAFZAKEN.
- BEKLAAGDE-VEROORDEELDE, ElSER
IN HOGER BEROEP. - 0PENBAAR MlNISTERIE DAT IN HOGER BEROEP KOMT
TEGEN EEN VRIJGESPROKEN MEDEBEKLAAGDE. - BEVESTIGING DOOR DE
REOHTER IN HOGER BEROEP. - VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE IN
HOGER BEROEP IN ALLE KOSTEN VAN
HET HOGER BEROEP. 0NWETTELIJKHEID.

TVanneer een ve1·oordeelde hogeT beToep
instelt en het openbaar ministM·ie tegen
een vrijgesp1·oken medebeklaagde in hoge1' beroep komt, dienen de kosten betTejjende het hogeT beroep van het openbam·

ministe1·ie tegen deze laatste, in geval
van bevestiging van de vTijspmak, ten
laste van de Staat gelegd te worden (1).
(Wet van 1 juni 1849, art. 3.)
(TILLIE, T. RETS.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op ll december 1967 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Dendermonde ;

I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing gewezen over de strafvordering ingesteld tegen eiser :
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van artikel 3 van de
wet van 1 j1.mi 1849 over de herziening
der tarieven van gerechtskosten in strafzaken :
Overwegende dat medebeklaagde Kets,
vrijgesproken door de politierechtbank,
op het hoger beroep van het openbaar
ministerie andermaal vrijgesproken werd;
dat de kosten van het hoger beroep tegen
de de:finitief vrijgesproken medebeklaagde ten laste van de Staat moesten
blijven ; dat het vonnis, door eiser in de
kosten van de strafvordering in hoger
beroep te veroordelen, artikel 3 van de
wet van 1 jm1i 1849 geschonden heeft;
Overwegende voor het overige 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 beslissing over de burgerlijke
rechtsvorderli1g :
Overwegende dat eiser geen midd~l
inroept;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zover het eiser veroordeeld
heeft in de kosten van de strafvordering
in hoger beroep, erin begrepen de kosten
van het hoger beroep door het openbaar
ministerie tegen Remy Kets ingesteld ;
verwerpt de voorziening voor het overige ; beveelt dat melding van dit arrest
zal gemaakt worden op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt eiser in de vier vijfden van de
kosten, het overige vijfde ten laste van
de Staat blijvende ; verwijst de aldus
(1) Cass., 22 januari 1968, supra, biz. 631.
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Rechtbank te Gent, zetelende in hoger
beroep.
22 augustus 1968. - Vakantiekamer.
- VooTzitt61', H. Bayot, eerste voorzitter.
- Verslaggever, H. Gerniers. - Gelijklniclencle concl~~sie, H. Krings, advocaatgeneraal.

V AKANTIEKAMER.- 22 augustus 1968.
WEGVERKEER. - INBREUK OP ARTIKEL 2-3 VAN DE WET VAN 1 AUGUSTUS
1899, IN STAAT VAN HERHALINC+.
STRAF VAN TOEPASSING.

Beneden het bij cle wet vc~stgestelcle mtntm~~m en, clerhalve, onwettelijk is cle ve1'oonleling tot een gelclboete van 50 j1·ank,
uitgesp1·oken ten laste vctn een beklaagcle,
die sch~tlclig wonlt e1'kencl acm het best~~1'en van een voe1·t~~ig in een openbcw-e
plaats na alcoholische clnmlcen in zoclanige hoeveelheicl te hebben ve1'b1't~1:7ct,
clat het alcoholgehctlte in zijn bloecl op
het ogenblilc dat hij bestutwcle ten minste
1,5 gTam per dt~izend bed1'oeg, met de
ve1·zwm·ende omstctncligheicl clat het feit
in staat van herhaling is geschied. (Wet
va~ 1 augustus 1899, gewijzigd bij
artrkel 3 van de wet van 15 april 1958,
art. 2-3 en 2-5.)

(PROOUREUR DES KONINGS TE GENT,
T. DE CORTE.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 16 januari I968 in hoger beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Gent;
Overwegende dat de voorziening beperkt is tot de beslissing betreffencle het
ten laste van verweerder gelegcle feit 0;
Over het miclclel afgeleid uit de schencling van de artikelen 2-3 en 2-5, I o, van
de wet van I augustus I899, aangevulcl
door de wet van I5 april I958,

clo01·clat het bestreden vonnis verweerder veroordeeld heeft tot een geldboete

van 50 frank, vermeerderd n1.et I90 decimes, of tot een vervangende gevangenisstraf van I5 dagen, wegens het besturen van een voerbuig in een openbare
plaats na alcoholische clranken in zodanige hoeveelheid te hebben verbruikt
dat het alcoholgehalte in zijn bloed, op
het ogenblik clat hij bestuurde, ten minste
1,5 gram per duizend bedroeg, inbreuk
gepleegcl bij herhaling, namelijk binnen
clrie j aar na een voorgaancle veroorcleling,
bij eon in kracht van gewijsde gegaan
vonnis, wegens inbreuk op arbikel 2-4 van
de ·wet van I augustus I899,
tenuijl artikel 2-5, I 0 , van voormelde
wet voor bedoelde telastlegging een minimum geldboete van IOO frank voorziet,
en de wet niet toelaat bij het beteugelen
van die inbreul;;:, met aannen1.ing van
verzachtende omstancligheden, de straf
te verrninderen :
Overwegencle clat het vonnis verweerder veroorcleelt tot een geldboete van
50 frank wegens inbreuk op artikel 2-3
van de wet van I augustus 1899, aangevuld bij cleze van 15 april I958, inbrm:~k gepleegd bij herhaling, namelijk
binnen clrie jaar na een voorgaande in
kracht van gewijsde gegane veroordeling
wegens overtrecling van artikel 2-4 van
voormelcle wet ;
Ovcrwegende clat, volgens artikel 2-5,
1°, van de wet VRn I augustus I899, aangevulcl bij artikel 3 van de wet van
I5 april I958, zo iemand, die bij toepassing van arbikel 2-4 van voornoemcle wet
is veroordeeld, binnen drie jaar een inbrenk op artikel 2-3 van dezelfde wet
pleegt, een minim1m1. straf client op te
lopen van een maand gevangenisstraf
en een geldboete van 100 frank of een
van die straffen alleen ;
Overwegende dat artikel 85 van het
Strafwetboek niet toepasselijk is op do
inbreuken voorzien bij voornoemde wetsbepaling, zodat het vonnis, door oen
geldboete van 50 frank toe te passen,
een straf uitspreekt beneden het wettelijk minimum ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden. vonnis in zover het uitspraak cloet
over de telastlegging 0 en over de kosten ;
beveelt dat van clit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigcle beslissing; ver·oordeelt verweerder in de kosten; verwijst
de aldus beperkte zaak naar de Correotionele Reohtbank te Dendermonde, zetelende in hoger beroep.

----

-

-------------
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22 augustus 1968. - Vakantiekamer.
- Voo1·zitter, H. Bayot, eerste voorzitter.
- Verslaggeve1·, Ridder de Schaetzen. Gelijkluidende conclusie, H. Krings, advocaat-generaal.

V AKANTIEKAM:ER.- 22 augustus 1968.
VEROORDELING MET UITSTEL EN
OPSCHORTING VAN DE VEROORDELING. PROBATIEOPSOHORTING.
- EERSTE REOHTER DIE DE OPSOHORTING VAN DE UITSPRAAK VAN DEVEROORDELING BEVOLEN HEEFT.- REOHTER IN HOGER BEROEP DIE DEZE BESLISSING TE NIET DOET.
MOTIVERING.

Het hoj van beroep dat aan de beklaagde
het voordeel ontneemt van de doo1· de
eerste 1'echte1· toegelcende probatieopscho1'ting van de uitspmalc van de veroordeling, steunt .deze beslissing Tegelmatig,
bij geb1·eke van een concl1bsie, op de
ovM·weging dat er geen grand bestaat
op deze maatregel te bevelen (1). (Grandwet, art. 97.)
(DEBRUYNE EN BOSTIN.}
ARREST.
RET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 30 januari 1968 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
(1) Raadpl. cass., 20 maart en 5 juni 1967
(Arr. cass., 1967, biz. 898 en 1208).

Over het middel afgeleid uit de scherrding van artikel 97 van de Grondwet,

doo1·dat het arrest de eisers veroordeeld
heeft tot een geldboete van 100 frank
gebracht op 2.000 frank met een vervangende gevangenisstraf van een maand
zonder desbetreffende voldoende gemotiveerd te zijn en zonder de reden op te
geven waarom het de eisers beroofde
van het hem door de correctionele rechtbank toegekende voordeel van de opschorting van de uitspraak van de veroordeling, zulks in strijd met de bijzonder gunstige verslagen van de maatschappelijke enquetes en de redenen van
de beslissing van de eerste rechter :
Overwegende dat, bij ontstentenis van
conclusie, het arrest zich er toe beperken
kon zijn beslissing te steunen, zoals gedaan werd, op de beschouwing dat de
feiten bewezen gebleven waren door het
onderzoek en de behandeling van de
zaak voor het hof van beroep en dat naar
het oordeel van dit hof en zulks in strijd
met de beslissing van de eerste rechter
er geen gronden waren om de probatieopschorting van de uitspraak van de
veroordeling te gelasten ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
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 de eisers in de kosten.
22 augustus 1968. - Vakantiekamer- Voorzitter, H. Bayot, eerste voorzitter.
- Ve1·slaggever, H. Rutsaert. - Gelijlc.
luidende concl1tsie, H. Krings, advocaatgeneraal.

ET.\BL. E1!1LE BRT:nA.w,
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Regentschapsstraat 67, Brussel
Een dir.-gen. : A. VAXDEYELD.
Dee n s p ad 3, E: no k k e.
Handelsregister Bruss-el. 1035i.

ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE
VAN DE ARRESTEN
OPGENOMEN IN DE VERZAMELING

ARRESTEN VAN HET HOF VAN CASSATIE

JAARGANG 1968

Alfabetische lijst van de titelwoorden waaronder de lwrte
inhoudsopgaven gerangschikt zijn (l).
A

Aansprakelijkheid (buiten overeenkomst).
Afpaling.
Afstand.
Arbeidsbescherming.
Arbeidsongeval.
Architect (tucht en bescherming van de titel).
Ascendentenverdeling.
Auteursrecht.
Automobielen, autobussen, autocars en taxi's.

B
Bankbreuk.
Belasting.
Beroepsgeheim.
Beroepsvereniging.
Berusting.
Bescherming van de maatschappij (Wet tot).
Beslag.
Betekening van exploten.
Betichting van valsheid.
Bevoegdheid en aanleg.
Bewijs.

Bezit.
Bioscoop.
Borgtocht.
Burgerlijke rechtsvordering.

c
Cassatie.
Cassatiemiddelen.
Conflict van attributie.
D

Dagvaarding.
Deelneming aan misdrijven.
Deskundigenonderzoek.
Diefstal en afpersing.
Dienstplicht.
Dronkenschap.
Drukpersmisdrijf.

Europese gemeenschappen.
Exploot van gerechtsdeurwaarder.

F
Faillissement.
G

Geestrijke dranken.
Gemeente.
Gemeentelijke en provinciale
belastingen.
Gemeen telijke verordening.
Geneeskunde.
Gerechlelijke politie.
(£erec htskosteu.
Grondwet.
H

Handelszaak.
Her haling.
Herz1e11111g.

E
Echlscheiding en scheiding
van tafel en bed.
Elektrische energie.
Erfenissen.

Hof van assisen.
Hoger beroep.
Huur van goederen.
Huur van werk.
Huwelijk.
Huwelijkscontract.

(1) N. B. Onder elke korte inhoudsopgave worden de datum van het arrest en de bladzijde, waar het
in de verzameling gedrukt staat, vermeld.
CASSATIE,
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I

In het buitenland bedreven
misdrijf.
Inkomstenbelastingen.
Interesten.
Internationale
overeenkomsten.

J
Jacht.
J eugdbescherming.

K
Kinderbijslagen.
Kongo.
Koop.
L
Laster en eerroof.
Lastgeving.
Leger.
Lening.
Lijfsdwang.
M
Mandeligheid.
Met het zegcl gelijkgestelde
taksen.
Militair.
Misbruik van vertrouwen.
Misdrijf.
N
Nachtgerucht en nachtrumoer.
Natuurlijk kind.
Nieuwe eis.
0

Omkoping van ambtenaren.
Onbekwaamverldaring en gerechtelijk raadsman.
Ondernemingsraad.
Onderzoek (in strafzaken).
Onderzoeksgerechten.
Onderzoeksraad voor de zeevaart.

Onopzettelijk toebrengen van
verwondingen en onopzettelijk doden.
Onteigening ten algemenen
nutte.
Ontucht en prostitutie.
Openbaar domein.
Openbaar ministerie.
Openbare orde.
Oplichting.
Overe<mkomst.
Overspel en onderhoud van
bijzit.
Overtredingen.
p
Paritair comite.
Pensioenen.
Provinciale verordening.
~

Raad van State.
Rechtbanken.
Recht en van de verdediging.
Rechterlijke macht.
Rechterlijke organisatie.
Rechterlijk gewijsde.
Rechtsbijstand.
Rechtsvordering.
Redenen van de vonnissen en
arresten.
Regeling van rechtsgebied.

s
Samenloop van misdrijven.
Samenhang.
Schenkingen en testamenten.
Schip-Scheepvaart.
Schuld vernieuwing.
Sociale zekerheid.
Soevereine beoordeling door de
feitenrechter.
Sportwedstrijden.
Stedebouw.
Straf.
Strafvordering.

T
Taal (Gebruik van de Nederlandse en Franse).

Telegraaf en telefoon.
Trams.
Tussenkomst.

u
Uitlevering.

v
Valsheid en gebruik van valse
·geschriften.
Veldwetboek.
Vennootschappen.
Verbintenis.
Verdeling.
Verhaal op de rechter.
V erj a ring.
Verkeersbelasting op de autovoertuigen.
V erkeersbelemmering.
Verlating van familie.
V eroordeling met uitstel en
opschorting van de veroordeling.
Vervoerovereenkomst.
Verwijzing na cassatie.
V erzekeringen.

Verzet.
Vonnissen en arresten.
Voorlopige hechtenis.
Voorrechten en hypotheken.
Voorziening in cassatie.

w
Wapens.
Waren en goederen (Misbruilc
in de handel van).
Weerspannigheid.
Wegen.
Wegverkeer.
W erkrechtersraad.
Wetgevende macht.
Wetten en besluiten.
Wissel agent.
Wisselbrief.
Woonplaats.

z
Zaakwaarneming.
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A
AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST).

(BUITEN

1. - Beslissing wam·bij een gedeelte
van de aansp1·akelijlcheid voor een ongeval
ten laste van het slachtojje1· gelegd wordt.
- ll!fiddel hie1·uit ajgeleid dat de ?'echte?'
ve1·zuiind heejt het bestaan te constateren
van een oo?·zalcelijlc verband tussen de
jmtt van het slachtojje1· en de do01• hem
geleden schade. Beslissing wellce het
bestaan van dit oorzalcelijlc ve1·band vaststelt. - Middel dat jeitelijlce grondslag
m~st. Mist feitelijke grondslag het
m1ddel dat afgeleid wordt hieruit dat
de rechter, die een gedeelte van de aansprakelijkheid voor het ongeval ten laste
van het slachtoffer legt, verzuimd heeft
te constateren dat er tussen de fout van
het slachtoffer en de door hem geleden
schade een oorzakelijk verband bestond
wanneer de beslissing vaststelt dat dez~
font ertoe bijgedragen heeft de schade
te veroorzaken.
4 september 1967.
5
2.- Ve?·lcee?'songeval.- Vonnis wam·bij vastgesteld w01·dt dat een ongeval zich
heejt VOO?'gedaan op een plaats Waa?' een
der voe1·tuigen zich slechts bevond ten
gevolge van een ]out van zijn bestutwde1·.
- Vonnis waa1•bij vastgesteld w01·dt dat
e?' geen oo1·zalcelijk ve1·band bestaat tussen
deze fmtt en het ongeval. - V aststellingen
van het vonnis waantit niet Jean worden
afgeleid dat het ongeval zich zott hebben
'o?o?·gedaan zoncle1· cleze jmtt. - Besliss~ng cloo1· tegenstrijcligheid aangetast. Door. tegenstrijdigheid aangetast is het
vonms dat, hoewel het erop wijst dat
een ongeval zich heeft voorgedaan op
een plaats waar een der voertuigen zich
slecht~. bevond ten gevolge van een fout
van ZIJn bestlrmder, beslist dat die fout
in geen oorzakelijk verband staat met
het ongeval, wanneer uit de vaststelling~n van het vonnis niet kan worden afgeleid dat het ongeval zich toch zou hebben
voorgedaan zonder deze fout, zelfs al

stond het voertuig van deze bestuurder
stil of al was het gestationeerd. (Grondwet, art. 97 ; Burg. Wetb., art. 1381
en 1383.)
II september 1967.
44
3. -Schade vero01•zaakt do01· de samenlopencle fouten van de beklaagcle en van ,
het sla~~to.ff.e?'. - Bttrger?·echtelijlce aanspmlcehJlche~d van de belclaagde jegens dit
slachtoffe?'. - Gedeeltelijlce aanspralcelijlcheicl. - W anneer de schade veroorzaakt
werd door de samenlopende fouten van
het slachtoffer ·en van de beklaagde kan
de beklaagde niet worden veroordeeld
jegens het slachtoffer tot de volledige
vergoeding van de schade.
18 september 1967.
85

4 . - Schade veTooTzaalct do(w de samenlopende jottten van de belclaagde en een
aangestelcle van een pe1·soon · in wiens
rechten de bu?·gedijlce partij getreclen is. BttTge?'?'echtelijlce aanspralcelijlcheid van
de belclaagcle j~_gens cleze bu1·gerlijlce pMtij.
GecleeltehJlce aanspralcelijkheicl.
W anneer de door de. burgerlijke partij
geleden schade tegehJk voortspruit uit
de fout van de beklaagde en uit die welke
?-oor .een aangestelde van een persoon,
m w1en~ rechten de burgerlijke partij
gesteld IS, gepleegd werd in de diensten
waartoe deze persoon hem gebruikte is
?-e aansprakelijkheid van de beklaagde
Jegens deze burgerlijke partij slechts gedeeltelijk.
20 november 1967.
402

5. - Schade ve?·oo?·zaalct cloo?· de samenlopencle fouten van de belclaagde en de get?·offene. - Aanspmkelijlcheid van de belclaagde jegens deze getroffene. - Gedeeltelijlce aanspmlcelijlcheid. - W anneer de
schade veroorzaakt is door sanienlopende fouten van de getroffene en de
beldaagde, kan deze niet worden veroordeeld om de getroffene voor de schade
volledig te vergoeden.
20 november 1967.
402
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6. ~ Ve~·keersongeval. ~ Middel dat
aan de t•echtet· venvijt eise1·s vet·oot·deling
te gt·onden op een overtreding van het wegverkeerst·eglement, zonder een oot·zaleelijlc
verband te constate~·en tussen de ovet·tt·eding en het ongeval. ~ Beslissing die de
vet·oordeling gronclt op een fout die in
dergelijlc verband staat. ~ Middel clat
niet lean wm·den aangenomen. ~ Kan niet
worden aangenomen het middel dat aan
de rechter verwijt eisers veroordeling
te gronden op een overtreding van het
wegverkeersreglement, zonder het bestaan van een oorzakelijk verband tussen
de overtreding en het ongeval te constateren, wanneer, ongeacht deze overtreding, de rechter de veroordeling gronclt
op een font die in dergelijk verband
staat.
29 november 1967.
458
7. ~ Morele schade. ~ Schade voortspruitencl uit lichamelijlee bept·oevingen
doot·staan en arbeiclsongeschiletheicl opgelopen dam: een de~·cle, getroffene van een
ongeoot·loojcle handeling. ~ Recht op
vet·goeding. ~ Begt·ip. ~ De lichamelijke
beproevingen doorstaan en de arbeidsongeschiktheid opgelopen door de getroffene van een ongeoorloofcle handeling
kunnen voor een persoon, 'die in nauwe
banden met deze getroffene verbonden is,
een morele schade opleveren welke recht
geeft op vergoeding, bij to~passing van
artikel 1382 van het BmgerhJk Wetboek.
(Impliciete oplossing.)
4 december 1967.
480

8. ~ TTet•goeding van de materiele
scha.cle voot·tspntitencle uit de clam· een
on·geval veroorzaakte at·beiclsongeschilctheicl.
~ Betaling aan de getmffene van het
ongeva.Z van zijn contractuele of statutait·e wedde tijdens cle pe~·iode van arbeiclsongeschilctheicl. ~ Omstandigheicl zoncler
gevolg op cle door de clacler van de .schaclelijlce daad vm·schulcligcle vergoed~ng. ~
De vergoeding, die aan de getroffene van
een ongeval verschuldigd is door de
dader van de schadelijke handeling ten
einde hem schadeloos te stellen voor de
materiele schade voortspruitencle uit de
aantasting van zijn lichamelijke gaafheid en zijn economisch vermogen, is
niet uitgesloten noch beperkt ter wille
van het feit dat de getroffene zijn contractuele of statutaire wedde voort ontvangen heeft. (Bmg. Wetb., art. 1382.)
4 december 1967.
480
9. ~ Wielerwedstrijcl. ~ Regels van de
wielersport. ~ Algemene voorschrijten

van voorzichtighwicl. ~ Hij die deelneemt
aan een wielerwedstrij d is ertoe verplicht
niet aileen de regels van de wielersport
na te leven doch ook de algemene voorschriften van voorzichtigheid in acht te
nemen. (Burg. Wetb., art. 1382.)
510
8 december 1967.

10. ~ Verlceersongeval.
Beslissing
wam· bij worclt vastgestelcl clat het « t•oocl "
van het signaal aan cle t•echtet·zijcle van de
baan aangebracht op de door een bestuurcle1' gevolgcle weg die op een lcrztispunt uitgeejt, niet werlcte. ~ Beslissing welke als
vaste regel aanneemt dat cleze bestuunlet·
in geen geval 1·ekening client te hmtden met
het aan beicle zijclen zichtbam· lichtsignaal,
clat juist na het lcruisp~mt aan de linkerzijcle van cle baan is aangebracht. ~
N iet wettelijk gerechtvaat<cligde beslissing.
~ Niet wettelijk gerechtvaardigd is het
vonnis dat, om te beslissen dat de bestuurder van een motorvoertuig geen
font heeft begaan, vaststelt dat het
" rood " van het lichtsignaal aan de
rechterzijde van de baan aangebracht
op de door deze bestumder gevolgde weg
die op een kruispunt uitgeeft niet werkte
en als vaste regel aanneemt dat deze bestuurder in geen geval rekening diende
te houden met een aan beide zijden
zichtbaar lichtsignaal, dat juist na het
kruispunt aan de linkerzijde van de baan
is aangebracht. (Burg. Wetb., art. 1382;
Wegverkeersreglement, art. 7-2, 15-1,
105-2 en 106, lid 1.)
8 december 1967.
514
11. ~ Botsing tztssen twee voertuigen.
Aan ellc van beicle voertuigen veroorzaalcte schade. ~ Hoojcleis tot he1·stel ingesteld door de eigenaar van een van beide
voert~tigen. ~ Tegeneis van de eigenaar
van het ancle1·e voet·t~tig. ~ Ajwijzing van
cle tweecle cis om cle reden clat niet bewezen
is clat de bestu~wcle1· van het eerste voet·tuig
een foutiej mane~tvet• heejt uitgevoerd. ~
Ajwijzing van de hoofdeis om cle reclen dat
de wijze waat·op de best~turde~· van het
eet·ste voertuig zijn mane~tver heejt uitgevom·cl niet met zelcerheicl lean wot·den bepaalcl. ~ Niet met tegenst1·ijcligheid aangetaste beslissingen. ~ Wanneer, ingevolge een aanrijding tussen twee voertuigen, de eigenaars ervan op grond van
de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk W etboek de ene een hoofdeis,
de andere een tegeneis hebben ingesteld,
is niet door tegenstrijdigheid aangetast
het arrest, dat eensdeels de tegeneis afwijst om de reden dat niet be'\vezen is
dat de bestuurder van het voertuig,
~
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eiser bij de hoofdeis, een foutief maneuver
heeft uitgevoerd, en anderdeels de ho~~d
eis afwijst om de reden ~at de WIJZe
waarop deze bestuurder zrJn ma~euver
heeft uitgevoerd niet met zekerhmd kan
worden vastgesteld.
15 december 1967.
547

12. Schade veroorzaakt door het
gebrelc van een zaak. - Aanspralcelijlcheid
van de pet·soon die de. zaak onde1· Z~Jn bewa1·ing heejt.- Begr~p van bewaT~ng.
De bewaarder van een zaak, die aansprakelijk is voor het gebrek ervan, is de
persoon die gebruik maa~t van _deze
zaak voor zijn eigen rekenmg of dre er
het genot van heeft of ze bewaart met
recht van toezicht, leiding en controle.
(Burg. Wetb., art. 1384, lid I.)
15 december 1967.
551
13. - Onopzettelijk doden te wijten aan
de samenlopende jmtten van de beklaagde
en het slachtoffer. - Bloedve1·want in ~e
necle1·dalende lijn van het slachtoffeT d~e
van de belclaagde de veTgoeding V~Tde1:~
van de morele en mate1·iele schade dw h~J
pe1·soonl~jlc ten gevolge van het ove1·lij~en
geleden heejt. - Belclaagde tot v_ergoed~ng
van die schade enlcel gehottden ~n even1·edigheid met de zwaa1·wichtigheid van zijn
eigen jout. W anneer een bloedverwant in nederdalende lijn van het slachtoffer van een dodelijk ongeval, veroorzaakt door de samenlopende fouten van
het slachtoffer en de beklaagde, van
laatstgenoemde verg~eding vordert_ vo~~
de morele en materrele schade dre hrJ
persoonlijk ten gevolge van het overlijden van het slachtoffer geleden l18eft,
heeft hij ten laste van de beklaagde enkel
recht op een vergoeding die overeenstemt met het deel van de aansprakelijkheid van deze laatste voor het ongeval.
19 december 1967.
576

14. - Strajzaken. - Burge1·lijke rechtsvo1·dering. Raming van de schade
ex ::equo et bono. - Wettelijkheid. Voonvaarden. - Maakt een wettelijke
toepassing van een raming ex cequo et
bono van de door een ongeoorloofde
daad veroorzaakte schade, de rechter
die de reden opgeeft waaro~ de d?or een
partij voorgestelde berekenmg met kan
worden aangenomen en de onmogelijkheid vaststelt het juist bedrag van de
vergoeding te bepalen bij gebrek ~an
sommige gegevens van beoordelmg.
(Grondwet, art. 97; Burg. Wetb., artikel 1382.)
628
8 januari 1968.
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15. - Schade veroo1·zaakt door de 1'espectieve fouten van ve1·schillende pe1·sonen.
- Pet·sonen alleen gehottden jegens de
get?·offene tot de volledige ve1·goeding van
de schade. - Eventtteel ve1'lwal op elkaar.
- W anneer de schade door de respectieve fouten van verschillende personen
veroorzaakt wordt is elkeen in solidum
gehouden jegens de getroffene tot de
volledige vergoeding, onverminderd hun
eventuele verhalen op elkaar. (Burg.
Wetb., art. 1382.)
8 januari 1968.
633
16. - Toelcomstige schade. - Veroorcleling van de cladeT van de schade tot de
onmiddellijke betaling van een lcapitaal.
- Aftrelc van de interesten. -De rechter
die, tot vergoeding van een toekomstige
schade, de dader van deze schade veroordeelt tot de onmiddellijke beta-ling
van een kapitaal, rnoet van het bedrag
waarop hij de schade raamt de waarde
aftrekken van de interesten, berekend
op de dag van het vonnis, en die overeenstemmen met de tijdsruimte welke zal
verlopen zijn tussen de datum waarop
het kapitaal geacht wordt te zijn toegekend en de datum waarop de schade zal
ontstaan. (Burg. Wetb., art. 1382 en
1383.)
22 januari 1968.
694
17. - A1·tikelen 1385 en 1382 van het
Bu1·ge1·lijlc Wetboelc. Schade ve1·oorzaakt door een die1·. - Aanspmkelijkheid
van de pe1·soon ondeT wiens bewm·ing het
diet· staat. - Vreemde ooTzaalc; daad van
een derde. - Aanspmkelijlcheid van deze
de1·de. - Artikel 1385 van het Burgerlijk
Wetboek wordt niet geschonden door
het arrest dat, na te hebben vastgesteld
dat een dier zijn eigenaar gekwetst
heeft toen het onder diens bewaring
stond, niettemin beslist dat een derde,
bij toepassing van artikel 1382 van dit
wetboek, uitsluitend aansprakelijk is
voor deze schade om de reden dat hij
een fout begaan heeft die de enige oorzaak is van de daad van het dier die tot
de schade aanleiding heeft gegeven.
26 januari 1968.
710

18. Vergoeding voor de mate1·iele
schade voo1•tspruitende uit de door een
onrechtmatige claacl verooTzaalcte arbeiclsongeschilctheid. - Betaling aan het slachtoffer van zijn cont1·actuele of, stattttaire
bezoldigingen gedu1·encle de periocle van
arbeiclsongeschiktheicl. - Omstancligheden
zonde~· gevolg op de aan het slachtoffe1' ve~·
schulcligcle vergoeding. De aan het
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slachtoffer van een onrechtmatige daad
verschuldigde vergoeding voor de materiele schade voortspruitende uit de door
deze daad veroorzaakte arbeidsongeschiktheid, verdwijnt niet en wordt ook
niet verminderd wanneer het slachtoffer
gedurende zijn arbeidsongeschiktheid
verder zijn contractuele of statutaire
bezoldigingen heeft getrokken. (Burg.
Wetb., art. 1382.) (Impliciete oplossing.)
12 februari 1968.
770

19. - Omvang van de schade. - Beoordeling door de jeitenrechte?'. De
feitenrechter beoordeelt soeverein de
omvang van de door een onrechtmatige
daad veroorzaakte schade. (Burg. Wetb.,
art. 1382.)
19 februari 1968.
811
20. - Stmjzaken. - B~wgeTlijke ?'echtsvordering. - Raming van de schade ex
requo et bono. - W ettelijkheid. - Voorwaarden. - Raamt wettelijk ex aequo
et bono de door een ongeoorloofde daad
veroorzaakte schade, de rechter die de
onmogelijkheid vaststelt het juiste bedrag
van deze vergoeding te bepalen bij gebrek aan vaststaande gegevens van' beoordeling.
26 februari 1968.
849

21.- Miscl?·ijj.- Doding.- Wecl·uwe
van het slachtoffer· die recht heeft op een
overlevingspensioen. - Pensioen dat geen
vergoecling is van cle dam· een om·echtmatige claacl veroo?·zaakte schacle. - Pensioen
zonder gevolg op cle verplichting van cle
dacler van het misdrijj cle schade te vergoeden. - W anneer een misdrijf de dood
van de getroffene veroorzaakt en dit
overlijden aanleiding geeft tot de betaling aan de weduwe van een overlevingspensioen, verschuldigd krachtens de overeenkomst waardoor de getroffene en de
werkgever gebonden waren en de wetgeving betreffende het rust- en overlevingspensioen van de mijnwerkers,
heeft dit pensioen niet tot doel de door
een onrechtmatige daad veroorzaakte
schade te vergoeden en moet het niet
afgetrokken worden van de door de
dader van het misdrijf verschuldigde vergoeding. (Bcug. Wetb., art. 1382.)
26 februari 1968.
853
22. - Strajzalcen. - Oo?·zakelijk ve?'band t~tssen cle jottt en de schacle.- Be grip.
- De feitenrechter die erop wijst dat
zonder de aan de beklaagde verwetcn
fout de schade,. zoals zij zich in conm·eto
voorgedaan heeft, niet zou voorgevallen

zijn, stelt wettelijk het oorzakelijk verband vast waardoor de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid van de dader van de
fout gerechtvaardigd wordt.
4 maart 1968.
884
23. Vergoeding van de materiiile
schade voo?·tsp?·uitende uit de blijvende
arbeidsongeschiktheid ve?·om·zaalct doo1· een
Slachtoffer clat wegens dit
ongeval. ongeval een ve1·goedingspensioen geniet. Omstancligheid die de vergoeding aan het
slachtoffer ver·schulcligd cloor de clade?' van
het ongeval, die geen staatsorgaan is, noch
cloet vervallen noch beperkt. - De vergoeding welke aan het slachtoffer verschuldigd is door de dader van een
ongeval, die geen staatsorgaan is, vervalt
niet en wordt ook niet beperkt door de
omstandigheid dat het slachtoffer van
dit ongeval ten gevolge hiervan en bij
toepassing van de gecoi.irdineerde wetten
van 5 oktober 1948 en de artikelen I
en 4 van de wet van 9 maart 1953,
wegens de blijvende arbeidsongeschiktheid waardoor het aangetast blijft, een
vergoedingspensioen geniet.
l l maart 1968.
921
24. Elelctriciteitsvervoer.
Aanspmlcelijkheicl van cle betmklcen onderneming.- Plaatsen van geleide?'S, besche?'mnetten en d1·aden · van de bovengronclse
lijnen ove?·eenkomstig, wat h~tn onbereilcbaa?·heid bet?·ejt, cle voorsch1·ijten van a?·tikel 41 van het lconinlclijlc besluit van 28 december 1931 hottclende algemeen ?'eglement
op de elelct1·ische installaties genomen ter·
uitvoering van a1·tikel 21 van de wet van
10 maa1·t 1925 op cle elelct?·iciteitsvoorziening. - De maatregelen voorgesch1·even
bij clit koninklijlc besluit leg gen slechts
een minimum van voorZ01'(Je11 op. - Inachtneming van evengemeld lconinlclijlc
besluit sl~tit op zichzelf cle aanspralcelijlcheid van het gemene ?'echt niet ~tit. Daar het elektriciteitsvervoer uiteraard
gevaarlijk is, dienen de geleiders, beschermnetten en draden van de bovengrondse lijnen voorzichtigheidshalve te
worden aangebracht buiten het bereik
van personen die zich van het gevaar
niet bewust zijn. De reglementen tot uitvoering van de wet van 10 maart 1925
op de elektriciteitsvoorziening, inzonderheid dat van 28 december 1931 houdende
algemeen reglement op de elektrische
installaties genomen bij toepassing van
artikel21 van de evengemelde wet, leggen
dienaa.ngaande slechts een minimum van
voorzorgen op. De fout welke, bij de
plaatsing, door het ondernemingshoofd
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begaan zou zijn, blijft derhalve aan de
normen van het gemeen recht onderworpen, zodat de onbereikbaarheid van
de geleiders, beschermnetten en draden
van de bovengrondse lijnen, welke omschreven wordt bij artikel 41 van evengemeld koninklijk besluit, moet beoordeeld worden naar gelang van de plaatselijke omstandigheden.
5 april 1968.
1020

25. - Beklaagde die een misd1•ijj heejt
begaan dat de oorzaak is van de schade. Fout van het slachtojfe1· niet bewezen verklaard, hoewel de eventualiteit e1•van niet
uitgesloten is. - Ve1·oo1·deling van de belclaagde tot het volledig hm·stel van de
schade. - Wettelijlcheid. - Wanneer de
beklaagde een misdrijf heeft begaan,
dat schade heeft veroorzaakt, wordt hij
wettelijk tot het volledig herstel van de
schade door de rechter veroordeeld,
wanneer deze vaststelt dat de aan het
slachtoffer ten laste gelegde fout niet
bewezen is, zelfs indien hij de eventualiteit van deze fout niet uitsluit. (Burg.
Wetb., art. 1382 en 1383.)
1024
8 april 1968.
26. - Derde die de eigendom heejt opgeeist van voorwerpen die hem doo1· een
gejailleerde vennootschap zijn ovm·gedragen onde1• voorwam·den die st1·ijdig zijn
met a1·tilcel 445 van de wet op de jaillissementen. - Aanspraalc die de tegeldemalcing van deze voo1•werpen door de cu1·at01·
vertraagd heejt en ongewettigde huur- en
bewam·lcosten heeft veroorzaalct. On1'echtmatige daad. - Ret feit, voor een
derde, de eigendom te eisen van materieel
dat hem door de gefailleerde vennootschap gedurende de verdachte periode
was overgedragen onder voorwaarden
die in strijd zijn met artikel 445 van de
wet op de faillissementen, levert een
onrechtmatige daad op, die tot schadevergoeding aanleiding geeft, wanneer deze
aanspraak de tegeldemaking van dit
materieel door de curator heeft vertraagd
en ongewettigde huur- en bewaarkosten
heeft veroorzaakt. (Burg. Wetb., artikel 1382; wet van 13 april 1851, artikel 445.)
1213
6 juni 1968.
27. - Onopzettelijlc doden. - Schade
die voo1· de rechthebbenden voo1·tvloeit uit
het ve1·lies van inlcomsten van het slachtoffer van het misdrijj. - Pensioen dat
het slachtoffer bij zijn op1•uststelling zou
genoten hebben gedurende de jm·en die hij
vm·moedelijlc nog zou blijven leven heb-
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ben.- Inachtneming.- Voorwaarde.Om de schade te ramen, die aan de rechthebbenden van het slachtoffer van een
onopzettelijke doding werd berokkend
door het verlies van zijn inkomsten,
dient er rekening te worden gehouden
met het pensioen dat het slachtoffer bij
zijn opruststelling zou genoten hebben
gedurende de tijd die het vermoedelijk
zou blijven leven hebben, mits zijn onderhoudskosten ervan af te trekken.
(Burg. Wetb., art. 1382 en 1383.)
10 juni 1968.
1220
28. - Onopzettelijlc doden. - Schade
die voor de 1~echthebbenden van het slachtoffer voortvloeit uit het ve1'lies van zijn
bed1·ijjsinlcomsten. - V aststelling van de
schade op g1·ond van het « brutobedrag »
van deze inlcomsten. W ettelijlcheidsvoorwaarde. - Daar de schade, die voor
de rechthebbenden van het slachtoffer
van een ongeval voortvloeit uit het verlies van zijn bedrijfsinkomsten, bestaat
in het derven van het deel van deze
inkomsten waaruit zij een persoonlijk
voordeel trokken, is wettelijk het arrest
dat de schade bepaalt op grand van het
bedrag van deze inkomsten, zonder
enige aftrek van de sociale en fiscale
lasten, door vast te stellen dat de sociale
bijdragen en belastingen, welke het loon
van het slachtoffer bezwaarden, zullen
geevenaard worden door gelijkwaardige
lasten welke de rechthebbenden zullen
moeten betalen op de vergoeding welke
hun zal toegekend worden. (Burg. Wetb.,
art. 1382 en 1383.)
10 juni 1968.
1225
29. - Buurschapsto01·nissen. - Sto01'nissen aan een eigendom vm·oo1•zaalct door
werlcen op een naburig mj. - Aanspmlcelijlcheid van de eigenam· van dit e1j. Aanspmlcelijlcheid die zich niet uitstrelct
tot de aannemer die geen fout heejt begaan bij het uitvoeren van de werlcen. Indien de eigenaar van een onroerend
goed die aan een naburige eigenaar een
stoornis toebrengt, die de mate van de
gewone ongemakken van buurschap overschrijdt, namelijk door op zijn erf werken uit te voeren, hem een juiste en passende vergoeding verschuldigd is, welke
de tussen de naburige eigendommen verbroken gelijkheid herstelt, strekt deze
verplichting zich niet uit tot de aannemer
die geen fout heeft. begaan bij de uitvoering van de werken. (Burg. Wetb.,
art. 544; Grondwet, art. ll.)
14 juni 1968.
1247
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30. - Buurschapstoornissen. - Stoornissen aan een eigendom veroorzaakt doo?'
werken op een nabu?'ig e?'f. - Persoonlijke fout van de aannemer bij het uitvoer·en van deze werken. - Oompensatoire
of zwaarde?'e compensatoire vergoeding
door de eigenaar-bot•wheer versclmldigd
aan de nabtwige eigenaar· uit oorzaak van
deze fout. Aannemer· die voor cleze
schacle aanspmkelijk is jegens de eigenaarbm•wheer.- Zo de compensatoire vergoeding die door een eigenaar-bouwheer aan
de naburige eigenaar verschuldigd is
wegens het enkel verbreken van het evenwicht, dat n1.oet heersen in de betrekkingen tussen naburige eigenaars, tevens
niet verschuldigd is door de aannemer
die het gebonw opgetrokken heeft, hoewei die verbreking nit dit optrekken is
ontstaan, blijft de aannemer die bij het
oprichten van het gebouw een persoonlijke font begaat niettemin aansprakelijk, op grond van de artikelen 1382 en
volgende van het Burgerlijk Wetboek,
voor de schade welke hij aldus veroorzaakt aan de eigenaar-bouwheer die een
compensatoire of een zwaardere compensatoire vergoeding verschuldigd is.
14 juni 1968.
1247

31. - Te ve?'goeclen schade. - V ennootschap onclerworpen aan een vr·eemd recht,
die de ve?'goecling vordert van de schade
voor·tvloeiend uit cle kr·enking van cle inclivicluele belangen van haar leden. - Rechter·
clie beslist dat cle vennootschap ten gevolge van cleze k?·enking geen eigen schacle
heeft opgelopen waarvoor· zij gerechtigd is
schaclevergoecling te bekomen. W ettelijkheid. De rechter die regelmatig
vaststelt dat een aan het Schots recht
onderworpen vennootschap, opgericht
tot verdediging van de beroepsbelangen
van haar leden, niet gelijk te stellen is
Inet een beroepsvereniging, beheerst
door de wet van 31 maart 1898, beslist
wettelijk dat de krenking door een onrechtmatige daad van de individuele
belangen van deze leden geen schade
oplevert waarvoor bedoelde vennootschap persoonlijk schadevergoeding kan
vorderen, bij toepassing van artikel 1382
van het Burgerlijk Wetboek.
28 juni 1968.
1324
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Eis niet ontvanlcelijk verklaard wegens
het bestaan van gmchten die het kar·akter·
van gr·enspalen hebben. - JJ!lidclel waar·bij wonlt aangevoenl dat het vonnis niet

vaststelt dat dit lcar·akter• aan deze gmchten
door de partijen of hun r·echtsvoorgangers
op tegenspraalc erkend wer·d. - lmpliciete
vaststelling. - M iddel dat feitelijlce grandslag mist. - Feitelijke grondslag mist
het middel dat aanvoert dat 'het vonnis,
waarbij een eis tot afpaling niet ontvankelijk wordt verklaard wegens het bestaan van grachten die het karakter van
grenspalen hebben, niet vaststelt dat
dit karakter aan deze grachten door de
partijen of hun rechtsvoorgangers op
tegenspraak erkend werd, wanneer het
akkoord van de partijen of van hun
rechtsvoorgangers impliciet door het
vonnis wordt vastgesteld.
ll januari 1968.
648

AFSTAND.

1. - Afstand van een r·echt. - Begr•ip.
- De afstand van een partij van een
recht moet strikt worden uitgelegd en
kan enke1 worden afgeleid nit feiten die
niet voor een andere nitlegging vatbaar
zijn.
20 november 1967 en 8 januari 1968.
402 en 622.
2. Bur·ger·lijke zalcen. Afstancl
van het r·echt cle nietigheid van een verbintenis in te r·oepen. Afstand die
stilzwijgend lean zijn, maar een vaststaande wilsuiting onderstelt. - De bevestiging van een nietige verbintenis kan
stilzwijgend zijn en niet aileen blijken
uit de vrijwillige uitvoering ervan doch
ook nit elk feit dat, bij degene die ze
heeft aangegaan, met zekerheid wijst op
de bedoeling ze te bevestigen of af te
zien de nietigheid ervan in te roepen.
18 april 1968.
1044
3 . - Btwgerlijlce zalcen.- Afstancl van
het gecling. - Stilzwijgende afstand. De afstand van een
V oorwaarden. geding wordt niet vermoed ; bij gebreke
van uitdrukkelijke wilsniting, kan hij
enkel worden afgeleid uit omstandigheden die noodzakelijk de bedoeling
impliceren om van het gevoerde geding
afstand te doen. (Wetb. van burg.
rechtsv., art. 402 en 403.)
ll97
30 mei 1968.
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1. - Diamantnijverheid. - · Vermelclingen die clagelijlcs in een speciaal regis-
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ter dienen te wo1·den ingeschreven. Koninklijk besluit van 27 mei 1958, artikel 6, gewijzigd bij koninkliJ'k besluit van
8 juni 1960. - Verzuim beteugeld door
artikel 7 van de wet van 30 december 1950.
- Overtreding begaan door de we1·kgeve1·.
- Beg1·ip. - Is schuldig aan overtreding
van artikel 6 van het koninklijk besluit
van 27 mei 1958 betreffende de aanneming van de werkplaatsen der diamantnijverheid, gewijzigd bij koninldijk besluit van 8 juni 1960 overtreding
beteugeld door artikel 7 van de wet van
30 december 1950 - de werkgever die
de werkplaats van een diamantnijverheid of een gedeelte ervan in gebruik
houdt en niet persoonlijk de nodige
maatregelen heeft genomen opdat elke
dag de bij voormeld artikel 6, lid 1 en 2,
voorgeschreven vermeldingen worden ingeschreven in het bij deze bepaling
voorgeschreven register.
16 oktober 1967.
236
2. - Oomite vooT veiligheid, gezondheid
en ve1j1·aaiing van de we1'7cplaatsen. Verkiezing van de ajgevaaTdigden van het
pe1·soneel vooT de em·ste op1'ichting van het
comite. - Vaststellen van de kieze1·slijsten
en van de naamlijst van de pe~·sonen die
effectiej met een leidende junctie zijn belast. - Recht van de bet?·okken werknemeTs
of 1'ep1'esentatieve o1•ganisaties om een
klacht in te dienen. - Ove1·heid aangewezen
om de lijsten vast te stellen en om ove1' de
klachten ~titspmak te doen. - Bij de verkiezing van de afgevaardigden van het
personeel voor de eerste oprichting van
het comite voor veiligheid, gezondheid
en verfraaiing van de werkplaatsen
staat het aan het ondernemingshoofd de
kiezerslijsten vast te stellen alsmede de
naamlij st op te maken van de personen
die effectief met een leidende functie in
de onderneming zijn belast en die, als
dusdanig, uit elke deelneming aan de
verkiezing uitgesloten zijn ; hij client
tevens uitspraak te doen over de klachten
van de betrokken werknemers of meest
representatieve organisaties tegen deze
lijsten. (Koninklijk besluit van 22 april
1958, gewijzigd bij koninklijk besluit
van 31 januari 1963, art. 6, 6bis en 9.)
19 april 1968.
1051
3. - Oomite voo1' veiligheid, gezondheid
en verjTaaiing van de weTkplaatsen. VeTkiezing van de ajgevaardigden van het
peTsoneel. - Klacht tege,n de kieze1·slijsten of tegen de naamlijst van de peTsonen
die met een leidende functie zijn belast. Be1·oep tegen de beslissing die oveT die
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klacht uitspmak doet. Be1·oep staat
open voor de betTokken werknemers en de
1'epTesentatieve o1·ganisaties, als dusdanig.
- Een beroep tegen de beslissing die,
bij de verkiezing van de afgevaardigden
van het personeel in het comite voor
veiligheid, gezondheid en verfraaiing
van de werkplaatsen, uitspraak doet
over de klacht van de betrokken werknemers of representatieve organisaties
tegen de kiezerslijsten of tegen de naamlijst van de personen die effectief met
een leidende functie in de onderneming
zijn belast, kan worden ingesteld bij de
gemengde kamer van de werkrechtersraad of, bij ontstentenis daarvan, bij de
vrederechter, niet aileen door de betrokken werlnwmers, doch ook door de
betrokken representatieve organisaties,
als dusdanig, zonder dat deze organisaties
van een 1nandaat van de werknenwrs
moeten doen blijken. (Koninklijk besluit van 22 april 1958, gewijzigd bij
koninklijk besluit van 31 januari 1963,
art. 10.)
19 april 1968.
1051

4. - Oomite vooT veiligheid, gezondheid
en ve1jmaiing dm· we1·kplaatsen. - Be1'oep van de 1·ep1·esentatieve organisaties
van de weTlcnenw1·s tegen de beslissing
ove1· h7tn klacht tegen de kieze1·slijsten en
de naamlijst van de pe1·sonen die effectief
met een leidende f7tnctie zijn belast. Ontvankelijkheid van het be1·oep niet afhankelijk van de tussenlcomst in de zaak
van de we1·kneme1's wie1' hoedanigheid betwist wonlt.
Onde1·zoeksmaat1·egelen
waa1·toe het vonnis op het hager beroep
lean of moet aanleiding geven. - De werkrechtersraad of, bij ontstentenis daarvan,
de vrederechter, die kennis neemt van
het beroep van representatieve organisaties van de werknemers tegen de beslissing die, bij de verkiezing van de
afgevaardigden van het personeel in het
comite voor veiligheid, gezondheid en
verfraaiing van de werkplaatsen, uitspraak doet over de klacht van die
organisaties tegen de kiezerslijsten en
de naamlij st van de personen die effectief met een leidende functie in de onderneming zijn belast, kan de ontvankelijkheid van dat beroep niet afhankelijk
stellen van de tussenkomst in de zaak
van de werknemers wier hoedanigheid
betwist wordt ; hij client daarentegen,
op dit beroep, de onderzoeksmaatregelen
te bevelen die hem gepast voorkomen,
en namelijk, met inachtneming van de
wettelijke rechtsvormen, die werknemers
te horen, en slechts uitspraak te doen
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na de betrokken partijen te hebben gehoord en behoorlijk te hebben opgeroepen. (Koninklijk besluit van 22 april
I 958, gewijzigd bij koninlclijk besluit
van 31 januari 1963, art. 10.)
19 april 1968.
1051.

5.- Oornite voor veiligheid, gezondheid
en verjmaiing der we1·kplaatsen. -- Betwisting door 1'epresentatieve organisaties
van de hoedanigheicl van werknerners die
op de naarnlijst staan van de personen
die effectiej rnet een leiclende functie zijn
belast. - Akkoonl nopens deze hoedanigheid tussen het ondernerningshoojd en bij
deze kwalijicatie rechtstreeks betmkken
we1·knerners. Betwisting waa1·over de
rechter nietternin 1titsp1•aalc moet doen. Daar de hoedanigheid van leidinggevend
personeelslid of van persoon die effectief
met een leidende functie is belast, zoals
bedoeld bij de artikelen 1 en 6bis van
het koninklijk besluit van 22 april 1958,
gewijzigd bij koninklijk besluit van
31 januari 1963, niet uitsluitend afhangt
van het akkoord tussen het ondernemingshoofd en de rechtstreeks bij deze
kwali:ficatie betrokken werknemers, doch
een rechtsbegrip is, moet de rechter die,
bij de verkiezing van de afgevaardigden
van het personeel in het comite voor
veiligheid, gezondheid en verfraaiing
van de werkplaatsen, kennis neemt van
het beroep van representatieve organisaties die deze hoedanigheid betwisten,
niettegenstaande dergelijk akkoord, over
die betwisting uitspraak doen. (Koninklijk besluit van 22 april 1958, gewijzigd
bij koninklijk besluit van 31 januari
1963, art. 1, 6bis en 10.)
19 april 1968.
1051
6. - Oomite voo1· veiligheid, gezonclheid
en vmj1·aaiing der werlcplaatsen. - vVetsbepalingen die aan 1·ep1·esentatieve 01'ganisaties van de werlcnerners de bevoegdheid
ve1·lenen om in rechte op te treden. U itzonderlijlc lcm·alcte1· van deze bepalingen.
- De wetsbepalingen die aan representatieve organisaties van de werknemers,
welke geen rechtspersoonlijkheid bezitten, de bevoegdheid verlenen om in bepaalde zaken in rechte op te treden, zijn
uitzonderlijk en kunnen dientengevolge
niet bij wijze van analogie worden uitgebreid. (Wet van 20 september 1948, gewijzigd bij die van 28 januari 1963,
art. 24; wet van 10 juni 1952, gewijzigd
bij die van 17 juli 1957 en 28 januari
1963, art. 1, § 4, litt. h.)
1102
3 mei 1968.

7. - Oomite voor veiligheid, gezondheid
en ve1jmaiing der werlcplaatsen. - RechtsV01'dering tot erlcenning van de geldigheid
van de indiening van lijsten van lcandidaten
voor de verlciezing van een 1·aad voor veiligheid, gezondheid en ve1jmaiing der
Rechtsvonle1·ing ingewe1·lcplaatsen. steld door een representatieve m·ganisatie
van de wedcneme1'8, die geen rechtspe1'soonlijlcheid bezit. - Onontvanlcetijlcheid.
- De representatieve organisaties van
de werknemers, welke geen rechtspersoonlijkheid bezitten, zijn niet ontvankelijk om rechtsvorderingen in te stellen
om de geldigheid te doen erkennen van
de indiening van lijsten van kandidaten
voor de verkiezing van een ondernemingsraad en een comite voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing der werkplaatsen. (Wet van 20 september 1948, gewijzigd bij die van 28 januari 1963,
art. 24; wet van 10 juni 1952, gewijzigd
bij die van 17 juli 1957 en 28 januari
1963, art. 1, § 4, litt. h.)
1102
3 mei 1968.
ARBEIDSONGEVAL.

1.- Beg1·ip.- Het arbeidsongeval in
de zin van de gecoiirdineerde wetten
betreffende de vergoeding der schade
voortspruitende uit arbeidsongevallen
is een schielijke gebeuTtenis, die een lichamelijk letsel teweegbrengt dat een
arbeidsongeschiktheid of de dood van
de werkman tot gevolg heeft.en waarvan
de oorzaak of een van de oorzaken
buiten het organisme van de getroffene
ligt.
7 september en 3 november 1967
25 en 337
2. - I(euze van dolcter, apothelcm· en
ve1·plegingsdienst. - Gevallen waarin de
get1·o tfene deze keuze niet heejt. - Het
slachtoffer van een arbeidsongeval, voorzien in de wetten gecoiirdineerd bij het
koninklijk besluit van 28 september 1931,
heeft niet de keuze van dokter, van apotheker en van verplegingsdienst indien
het bedrijfshoofd of de verzekeraar
uitsluitend te zijnen laste een dienst van
medische, farmaceutische en verplegingszorgen heeft ingesteld en daarvan melding
heeft gemaakt in bet werkhuisreglement
of dezelve in een bijzonder beding van
de arbeidsovereenkomst is voorzien.
(Gecoiirdineerde wetten van 28 september
1931, art. 3, lid 2; wet van 17 juli 1957,
art. 1.)
20 oktober 1967.
260
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3. - Ongeval dat t~itslt~itencl aan een
derde te wijten is. - Ve1·bod cle schacleve1'goecling en cle jmjaitai1·e ve1•goeclingen te
cumule1·en. - D1·aagwijdte van clit veTbod. - Artikel 19, lid 4, van de gecoordineerde wetten op de vergoeding van de
schade voortspruitende uit de arbeidsongevallen, naar luid waarvan de
schadevergoeding niet samengevoegd
wordt met de forfaitaire vergoedingen,
veroiedt voor dezelfde schade of voor
een gedeelte ervan schadevergoeding
volgens het gemene re·cht samen toe te
kennen met de bij bedoelde wetten voorgeschreven forfaitaire vergoedingen ; uit
de samenvoeging van de onderscheiden
bepalingen van hetzelfde artikel volgt
dat ingeval een ongeval uitsluitend aan
een derde te wijten is, het slachtoffer of
zijn rechthebbenden nooit meer dan het
hoogste van de twee bedragen kunnen
verkrijgen die hun hetzij in de wettelijke
regeling van de forfaitaire schadevergoeding hetzij in de gemeenrechtelijke
regeling ter vergoeding van dezelfde
schade kunnen worden toegekend.
23 oktober 1967.
277
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krachtens artikel 4, 2o, A van de gecoordineerde wetten betreffende de vergoeding der schade voortspruitende uit
arbeidsongevallen en berekend op grandslag van 30 t. h. van het jaarloon van de
getroffene, eensdeels, en de schadevergoeding, die aan deze echtgenoot verscb.uldigd is door de derde die ten voile
aansprakelijk is voor het ongeval en
berekend wordt op grondslag van het
loon van de getroffene op het ogenblik van
het ongeval, onder aftrek van het gedeelte
bestemd voor diens persoonlijk onderhoud en op basis van de waarschijnlijke
duur van zijn winstgevend leven, anderdeels, zijn twee wijzen van vergoeding forfaitair volgens de eerste en totaal
volgens de tweede van eenzelfde
materiele schade, met name die welke
voor de betrokkene voortspruit uit het
derven van het voordeel dat hij normaal
uit het loon van de getroffene zou
getrokken hebben, indien die was blijven
leven.
9 november 1967.
359

6.
V edwal van cle ve1·zeke1·aar
m·beiclsongevallen tegen cle clercle aan4.- Ongeval overkomen op cle weg nam· spmkelijke. V e1·zeke1·aa1· m·beiclsongeen van het weTk. - TYeg nam· en van het vallen die het kapitaal heejt gevestigcl clat
we1·k. - Beg1·ip. - Onder " weg naar en cle liJj1·ente ve1·tegenwoonligt welke is
van het werk ,, bedoeld in artikel 1 van verschuldigcl aan cle echtgenoot van de
de besluitwet van 13 december 1945, getrotfene van een cloclelijk ongeval. wordt verstaan de normale weg die de Rechtsvorcle1·ing tot teTugbetaling van clit
werknemer moet afleggen o1n . zich van kapitaal ingesteld tegen cle cle1·cle die ten
zijn verblijf of van de plaats waar hij valle aanspmkelijk is voo1• het ongeval.
gaat eten naar de plaats waar hij zijn GTenzen. - De verzekeraar arbeidswerk verricht te begeven, en omgekeerd, ongevallen die het kapitaal heeft gevesof nog om zich naar de plaats te begeven tigd dat de aan de echtgenoot van de
waar de lonen worden uitbetaald, en getroffene van een dodelijk arbeidsonom ervan terug te keren. Zo de rechter geval verschuldigde lijfrente vertegende wettigheid van de oorzaken van de woordigt, kan binnen de grenzen van de
omweg of van de onderbreking van de schadevergoeding die volgens het gemeen
weg die deze laatste niet abnormaal . recht tot vergoeding van dezelfde matemaken, kan aannemen, mag hij evenwel riele schade verschuldigd is door de
het begrip zelf van de wegen, welke in derde, die ten voile aansprakelijk is voor
artikel 1 op beperkende wijze zijn het ongeval, tegen deze derde een rechtsomschreven, niet uitbreiden.
vordering instellen tot terugbetaling van
9 november 1967.
356 heel het kapitaal en niet enkel van het
kapitaal dat dezelfde jaarlijkse rente
5. Lijj1·ente ve1·schuldigd aan cle vertegenwoordigt en berekend is met
echtgenoot van cle get1·otfene van een inachtneming van de waarschijnlijke
clodelijk a1'beiclsongeval. Schacleve1'- duur van het winstgevend leven van
goecling aan cleze echtgenoot versclmlcligcl de getroffene.
clam· cle cleTcle, die ten valle aanspmkelijk
9 november 1967.
359
is voor het ongeval, wegens het cleTven
van het voo1·cleel clat hij uit het loon van
7. - Eis tot he1•ziening van cle ve1·goeclincle getrotfene had ktmnen t1·ekken, zo die gen. - Tem~ijn. Ve1·valte1·mijn van
Vergoecling van openbare or·cle. - De termijn vastgesteld
was blijven leven. eenzeljcle materiele schacle. - De lijfrente bij artikel 28 van de gecoordineerde
aan de echtgenoot van de getroffene van wetten op de vergoeding der schade
een dodelijk arbeidsongeval verschuldigd voortspruitende uit arbeidsongevallen
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voor het indienen van de hoofdeis of
de tegenvordering tot herziening van de
yergoedingen is een vervaltermijn en
IS van openbare orde.
17 november 1967.
391

8. Ongeval ove1·komen op de weg
naw· of van het we1·k. - Gecoordineenle
wetten van 28 septembe1· 1931 en besluitwet
van 13 december 1945.- In aanmerking
genomen schade. - De wetten betreffende
de vergoeding van de sehade voortspruitende uit de arbeidsongevallen die van
toepassing zijn op de ongevallen overkomen op de weg naar of van het
werk, nemen enkel de vergoeding in
aanmerking van de schade voortspruitende uit een aantasting van de persoon
van de werknerrters ; zij zijn niet van
toepassing op de ongevallen die enkel aan
hun goederen schade berokkend hebben
en evenmin op de arbeidsongevallen, in
zover zij aan deze goederen schade
berokkend
hebben.
(Gecoi:irdineerde
wetten van 28 september 1931, art. 1
en 19; besluitwet van 13 december 1945,
art. 1.)
20 november 1967.
408
9. Ongeval ove1·lcomen op cle weg
naar of van het werk. - Aanspmkelijlce
clader voor het ongeval die het bed?·ijfshoofd is van cle get1·o tfene of een van zijn
werlclieclen of aangestelden. - Stelsel van
v66r de inwm·lcingt1'6Cling van de wet van
11 juni 1964. Uitsluiting van het
ve1·haal van gemeen 1·echt. - Artikel 19,
lid 3, van de gecoi:irdineerde wetten
betreffende de vergoeding van de schade
voortspruitende uit de arbeidsongevallen,
dat, behalve in het geval dat de font
opzettelijk is begaan, aan de getroffene
elk rechtsmiddel van gemeen recht tegen
de persoon die aansprakelijk is voor het
ongeval weigert, wanneer deze het
bedrijfshoofd is, de workman of de
aangestelde van deze laatste, was v66r
de wijziging ervan bij de wet van l l juni
1964 toepasselijk zowel op ongevallen op
de weg naar of van het werk, in de zin
van de besluitwet van 13 december 1945,
als op ongevallen die zich voorgedaan
hebben tijdens en ingevolge de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.
20 november 1967.
408
10. - Ongeval ove1·komen op de weg
naa1· of van het we1·lc. - T'V et van 11 juni
1964. tot wijziging van w·tilcel 19, lid 3,
van cle gecoonlineenle wetten bet?·etfende
de vergoeding van de schade voortsp?·uitende uit de w·beidsongevallen. Geen

ttitleggende wet en geen terugwe1·lcende
b·acht. - JVet niet van toepassing op de
ve1·goeding van de schade voortsp1·uitende
uit een ongeval overkomen v66r haar
inwerlcingt1·eding. - De wet van 11 juni
1964 tot wijziging van artikel 19, lid 3,
van de gecoi:irdineerde wetten betreffende
de schade voortspruitende uit de arbeidsongevallen, wet die aan de getroffene
van een ongeval op de weg naar of van
het werk of zijn rechthebbenden, die
in aanmerking kmnen voor de forfaitaire
vergoedingen, bepaald bij de gecoi:irdinem·de wetten, de mogelijkheid verstrekt
de bijkomende vergoeding te verkrijgen
overeenkomstig de regels van het gemeen
recht, zelfs wanneer de voor het ongeval
aansprakelijke persoon het bedrijfshoofd
is van de getroffene of een van diens
werklieden of aangestelden, is geen uitleggende wet en heeft geen terugwerkende
kracht ; zij is derhalve niet van toepassing
op de vergoeding van de schade voortspruitende cut een v66r haar inwerkingtreding op de weg naar of van het werk
overk01nen ongeval.
20 november 1967.
408
11. Aanspmkelijkheicl wegens het
beroepsTisico ten laste van het onde?·nemingshoofcl. Rechtsvonlering wegens
aanspTalcelijlcheicl van het gemene 1·echt.
- Begrip. - Uit de enige omstandigheid
dat een ongeval, waarvan een werknemer
het slachtoffer is, een arbeidsongeval is
dat hem of zijn rechthebbenden het
recht geeft on1 tegen het ondernemingshoofd van de getroffene of tegen dezes
verzekeraar een rechtsvordering in te
stollen op grond van de wetten betreffende
de vergoeding van de schade voortspruitende uit arbeidsongevallen, volgt
niet dat deze getroffene of zijn rechthebbenden, in beginsel, het recht niet
hebben om van de persoon, die voor het
ongeval aansprakelijk is, de vergoeding
van de schade te eisen overeenkomstig
de bepalingen van het gemene recht.
(Gecoi:irdineerde wetten betreffende de
vergoeding van de schade voortspruitende uit arbeidsongevallen, art. 1 en 19.)
4 december 1967.
478

12. - Btwgen·echtelijlce aanspmlcelijlcheicl van het gemene Techt. GecooTclineercle wetten betTeffencle cle vm·goeding
van cle schade voortspTuitende ·uit w·beidsongevallen, artilcel 19. - Bij een arbeidsongeval en behoudens de uitzondering
betreffende de ongevallen op de weg
naar en van het werk, bepaald bij de
wet van 11 jcmi 1964, zijn de enige
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personen tegen wie de rechtsvordering
wegens burgerrechtelijke aansprakelijkheid van het gemene recht niet kan
worden ingesteld, het ondernemingshoofd, zijn werklieden en zijn aangestelden. (Gecoordineerde wetten betreffende
de vergoeding van de schade voortspruitende uit arbeidsongevallen, art. 19.)
4 december 1967.
478

13. - OveTeenkomsten die nietig zijn
kmehtens m·tikel 21 van de gecoo1·dinee1·de
wetten van 28 septembe1' 1931. - Beg1·ip.
- Krachtens artikel 21 van de gecoordineerde wetten betreffende de vergoeding
der schade voortspruitende nit arbeidsongeva.llen zijn nietig de overeenkomsten
die strijdig zijn met de wettelijke regels
tot bepaling van de toepassingsvoorwaarden van deze wetten of tot vaststelling van de vergoedingen verschuldigd
hetzij aan de getroffenen hetzij aan hun
rechtverkrijgenden.
7 december 1967.
501
14. - Akkoo1·d van cle pa1'tijen clat aan
cle v1·ecle1'echte1' moet woTden ove1' gelegd.
- VoonveTp.- Artikel 26 van de gecoordineerde wetten betreffende de vergoeding der schade voortspruitende nit
arbeidsongevallen
onderwerpt
aan
bepaalde vormvoorschriften en namelijk
aan een vaststelling door de vrederechter
enkel de akkoorden van de partijen in
verband met de te verlenen vergoedingen.
7 december 1967.
501

15. - Ongeval op cle weg naa1· of van
het we1'k. A1·beicle1· die veTklaa1·t te
zijn getTo ffen doo1· een ongeval. - E1·kenning cloo?' de weTkgeve1' of zijn ve1·zelcema1'
van het bestaan van het ongeval. E1·kenning die noch clam· de gecooTclinee1·cle
wetten van 28 septembe1· 1931 noch dooT
de beslttitwet van 13 clecembe1' 1945 van
uitweTking be1·oofd worclt. - Geen enkele
bepaling van de gecoordineerde wetten
betreffende de vergoeding der schade
voortspruitende nit arbeidsongevallen of
van de besluitwet van 13 december 1945
betreffende de vergoeding voortspruitende
nit ongevallen die zich op de weg naar of
van het werk voordoen berooft van uitwerking de erkenning, door de werkgever
of door zijn verzekeraar, van het bestaan
van het ongeval waardoor de arbeider
verklaart te zijn getroffen.
7 december 1967.
501
16.- Bewijs dat het ongeval overkomen
is in de loop van de ttitvoe1·ing van de
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m·beiclsovereenkomst. - Bewi}s dat op de
aanv1'ager van de fo1jaitai1·e vergoeclingen
1'Ust. - Bewi}s dat het ongeval veT001'zaalct
is ingevolge de uitvoe1·ing. Wettelijk
veTmoeden.- Op de partij, die de betaling
vraagt van de bij de wet vastgestelde
forfaitaire vergoedingen voor een eigenlijk arbeidsongeval, rust de last van het
bewijs dat het ongeval overkomen is in
de loop van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, en enkel nadat dit bewijs
is geleverd wordt het ongeval ondersteld
te zijn veroorzaakt ingevolge deze uitvoering. (Gecoordineerde wetten van 28 september 1931, art. 1; Burg. Wetb.,
art. 1315.)
8 december 1967.
507

17. - Ongeval ove1'7comen op de weg
naar of van het werk. - Be'lpi}s dat het
ongeval ove~·komen is op cle weg naa1· of
van het we1·k. - Bewijs dat op de aanvmge1' van de fo?jaitaire vergoeclingen
1'Ust. - Op de partij, die de betaling
vraagt van de bij de wet vastgestelde
forfaitaire vergoedingen voor een ongeval
overkomen op de weg naar of van het
werk, rust de last van het bewijs dat het
ongeval overkomen is op de weg naar of
van het werk. (Burg. Wetb., art. 1315;
besluitwet van 13 december 1945, art. l.)
8 december 1967.
507
18. - Ongeval ove1'komen op cle weg
naaT of van het we1·lc.- No1'male weg,TifT eg die kan onde1'b1·oken wo1'den. - Voo1'tvaa?·cle. - De normale weg, in de zin
van artikel 1 van de besluitwet van
13 december 1945 betreffende de vergoeding der schade voortspruitende nit
arbeidsongevallen, is niet noodzakelijk
een weg zonder onderbreking ; de weg
houdt niet op de normale weg te zijn,
wanneer de onderbreking gerechtvaardigd
is door een wettige oorzaak.
4 januari 1968.
604
19. - Ongeval ove1•lcomen op de weg
naa1· of van het we1·lc.- No1'male weg.Gewettigde oncle?·bTeking. - Wettige 001'zaalc.- Beg1'ip.- Om door een wettige
oorzaak te worden gerechtvaardigd, is
het niet vereist dat de onderbreking van
de normale weg, in de zin van artikel 1
van de besluitwet va11 13 december 1945
betreffende de vergoeding van de schade
voortspruitende nit ongevallen die zich
op de weg naar of van het werk voordoen,
door de noodzaak voor de werknemer om_
zich te verplaatsen geboden is.
4 januari 1968.
604
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20. - V erzekemar die betwist dat de
doojheid waardoor het slachtofje1· reeds
voor het ongeval was aangetast hierdoo1'
ve1'm'ge1·d is. Betwisting geg1·ond op
na·uwkeurig bepaalde gegevens en namelijk
op het advies van een van beide deskundigen die achte1·eenvolgens in de zaalc aangesteld wet•den. V onnis dat enlcel
verlclaart dat het ongeval een bijzonde1·
opvallende invloed heejt op de V1'0ege1'
bestaande toestand van het slachto fjM' en
dat, gelet op de verscheiden deslcundjgenverslagen, de gmad van de blijvende
a1·beidsongeschiktheid wellce voo1·tvloeit uit
cle cloojheid op 35 t. h. moet wonlen vastgesteld. - Niet regelmatig met 1·edenen
omkleed vonnis. - Niet regelmatig met
redenen omkleed is het vonnis dat ter
verwerping, in een geschil betreffende
een arbeidsongeval, van de conclusie van
de verzekeraar die op grond van nanwkeurig bepaalde gegevens en namelijk
van het advies van een van beide deslnmdigen, die achtereenvolgens in de
zaak aangesteld werden, betwist dat de
doofheid waardoor het slachtoffer voor
het ongeval aangetast was erdoor verergerd is, enkel verklaart dat het ongeval
een bijzonder opvallende invloed heeft
op de vroeger bestaande toestand van
het slachtoffer en dat, gelet op de verscheidene
deskundigenverslagen,
de
graad van de blijvende arbeidsongeschiktheid welke voortvloeit nit de doofheid
op 35 t. h. moet worden vastgesteld.
11 jannari 1968.
646
Ongeval op de weg narn· of van
het we1·lc.- V er·zeke1·aar tegen a1·beidsongevallen die stelt dat een lang tijdsve1·loop
ve1·st1·eken is tussen het einde va1~ het werk
en het ogenblilc van het ongeval, zonde1·
dat het slachtoffer een bewijs geeft van
overmacht of van een wettige oo1·zaalc. Beslissing die geen passend antwoord op
dit ve1•wee1· VM'strekt. - Niet regelmatig
met redenen omklede beslissing. - Niet
regelmatig met redenen omkleed is de
beslissing, die . geen passend antwoord
verstrekt op het verweer van de verzekeraar tegen arbeidsongevallen, die stelt
dat een lang tijdsverloop verstreken is
tussen het einde van het werk en het
ogenblik waarop het ongeval plaats heeft
gehad op de weg naar of van het werk,
zonder dat het slachtoffer een bewijs
bijbrengt van overmacht of van een
wettige oorzaak. (Grondwet, art. 97;
besluitwet van 13 december 1945, art. 1.)
1 februari 1968.
733
21, -

22. -

Rechtsvo1·dering tot indeplaats-

stelling van de verzelcemar-rn·beidsongevallen tegen cle denle aansp1·alcelijke. V om·warn·clen. - Uit de omstandigheid
allee'l dat het slachtoffer van een arbeidsongeval van de derde aansprakelijke
voor dit ongeval wegens de blijvende
arbeidsongeschiktheid waardoor het aangetast is, enkel de vergoeding vordert
wegens morele schade, kan de rechter
niet wettelijk afleiden dat de verzekeraararbeidsongevallen niet gerechtigd is om
tegen deze derde de vordering tot indeplaatsstelling in te stellen welke is vastgesteld bij de artikelen 22 van de wet
van 11 juni 1874 op de verzekeringen en
19 van de wetten betreffende de vergoeding der schade voortspruitende nit
de arbeidsongevallen, gecoordineerd bij
koninklijk besluit van 28 september 1931.
12 februari 1968.
777
23. - Beg1'ip. - Het arbeidsongeval,
in de zin van de geco6rdineerde wetten
betreffende de vergoeding der schade
voortspruitende uit arbeidsongevallen, is
een schielijke gebeurtenis die een lichamelijk letsel teweegbrengt hetwelk een
ongeschiktheid tot werken of de dood tot
gevolg heeft en waarvan de oorzaak of
een van de oorzaken buiten het organisme
van de getroffene ligt ; het begrip arbeidsongeval impliceert dus niet noodzakelijk
de plotselinge werking van een uitwendige
kracht.
29 februari 1968.
868

24. Bij koninlclijlc besluit van
28 septembet· 1931 gecoonlinee1·de wetten.
Blijvende arbeidsongeschilctheid. Aan de get1·ofjene ve1'sclmldigde vergoeding. Voo1•werp. De vergoeding
verschuldigd krachtens de bij het koninklijk besluit van 28 september 1931
gecoordineerde wetten aan de werknemer,
die getroffen is door een ongeval dat een
blijvende
arbeidsongeschiktheid
ten
gevolge heeft, heeft tot doel de werknemer
te vergoeden in de mate waarin het
ongeval hem in zijn economische waarde
op de arbeidsmarkt heeft aangetast.
6 maart 1968.
895 ·

25. - VV etten gecoonlineeTd bij koninlclijk besluit van 28 septembe1' 1931. Opeenvolgende ongevallen. Blijvende
arbeidsongeschilctheid. - Be1·elcening van
de aan de getro tfene ~vegens het tweede
ongeval ve1·schuldigcle ve1·goeding.
Tweede ongeval dat, althans ten dele, de
ooTzaak is van de toen vastgestelde &lijvende ongeschilctheid. - Ve1•goeding clie
moet beTelcend woTclen op g1·ond van cleze
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ongesohiktheid, zonder· ajtrek van het
pr·ocent van de na het eerste ongeval
vastgestelde ongesohiktheid. - W anneer
een werknemer door twee opeenvolgende
arbeidsongevallen wordt getroffen, moet
op grond van het forfaitair karakter van
het stelsel waarin de bij het koninklijk
besluit van 28 september 1931 gecoordineerde wetten voorzien, voor de berekening van de aan de werknemer ten gevolge
van het. tweede ongeval verschuldigde
vergoeding de blijvende arbeidsongeschiktheid van de getroffene in haar
geheel beoordeeld worden, zonder het
procent van de na het eerste ongeval
vastgestelde ongeschiktheid af te trekken,
van 't ogenblik dat de na het tweede
ongeval vastgestelde ongeschiktheid, zelfs
ten dele, door dit ongeval verodrzaakt
werd.
6 maart 1968.
895

26. - W etten geooih·dineer·d bij koninklijk besluit van 28 september· 1931. Eoonornisohe waarde van de getrofjene,
op de m·beidsmaTkt, v66r· het ongeval. W aar·de uitgedr·ukt in het basisloon geduTende het jaar· dat aan het ongeval
voor·ajgaat. - De economische waarde,
op de arbeidsmarkt, van een werknemer
die door een arbeidsongeval getroffen is
wordt volgens de bij het koninklijk
besluit van 28 september 1931 gecoordineerde wetten vermoed te zijn uitgedrukt
in het basisloon van deze werknemer
gedurende het jaar voorafgaande aan
het ongeval, dat tot het recht op vergoeding aanleiding geeft.
6 maart 1968.
895
.27.- Aan zeelieden over·kornen m·beidsongeval.- Begr·ip.- Het arbeidsongeval,
in de zin van de wet van 30 december 1929
betreffende de vergoeding der schade
voortspruitende uit de arbeidsongevallen
overkomen aan zeelieden, is een plotselinge gebeurtenis die een lichamelijk
letsel doet ontstaan en waarvan de
oorzaak of een van de oorzaken buiten
het organisme van het slachtoffer ligt.
8 maart 1968.
906
28.- Aan zeelieclen overkomen aTbeidsongeval. - In zee vallen en verdr·inking.
ZwaMtekr·aoht en weeTstancl van het
water· aan de adernhaling. - Ornstandigheden die op ziohzelj geen o01·zaak zijn
die buiten het or·ganisme van het slachtofjm· liggen. - Doet een tot de zeelieden
behorende persoon een val in zee en
verdrinkt hij, dan zijn de zwaartekracht
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en de weerstand van het water aan de
adeinhaling op zichzelf geen oorzaak,
die buiten het organisme van het slachtoffer ligt, wat vereist wordt opdat er
van een arbeidsongeval sprake zij in
de betekenis van de wet van 30 december
1929 betreffende de vergoeding der
schade voortspruitende uit de arbeidsongevallen overkomen aan zeelieden.
8 maart 1968.
906

29.- Aan zeelieden overkornen m·beidsongeval. - In zee vallen en verdr·inking.
- Oorzaak van de val en van de verdrinking onbekend gebleven. - Geen ar·beidsongeval. - De rechter die. vaststelt dat
de val en de verdrinJ;:ing te wijten zijn
aan een onbekend gebleven oorzaak,
beslist wettelijk dat de val in zee en de
verdrinking van een tot de zeelieden
behorende persoon geen arbeidsongeval
is in de zin van de wet van 30 december
1929 betreffende de vergoeding der
schade voortspruitende uit de arbeidsongevallen overkomen aan zeelieden.
8 maart 1968.
906
30. - Ver·haal van het ondernerningshoojd tegen de voor· het ongeval aanspr·akelijke der·de. - Eis tot gedeeltelijke terugbetalil~g van het kapitaal dat de rente
ver·tegenwoor·digt. - Voorwaanleri. - Het
niet verzekerde ondernemingshoofd dat
van de voor een arbeidsongeval aansprakelijke derde de terugbetaling vordert
van het kapitaal dat de rente vertegenwoordigt, die aan de getroffene krachtens
de gecoordineerde wetten van 28 september 1931 verschuldigd is wegens de door
hem opgelopen blijvende arbeidsongeschiktheid, wordt, wegens het feit aileen
dat hij die terugbetaling slechts vordert
tot een bedrag, lager dan dat van het
kapitaal waarop hij volgens het gemene
recht de beweerdelijk uit dien hoofde door
de getroffene geleden materiele schade
ex roquo et bono wil ramen, niet ontslagen van het bewijs dat hij het bedoelde
kapitaal heeft vastgezet.
l l maart 1968.
916

31. - Ongeval over·komen tijdens de
uitvoer·ing van de aTbeidsovm·eenkomst. Ongeval ovm·komen op de weg naar· of
van het wer·k. - Onder·scheiden jur·idische
aanl. - Is gegrond op tegenstrijdige
redenen en schendt dientengevolge artikel 97 van de Grondwet, het vonnis dat
vaststelt enerzijds dat een persoon
getroffen is door een ongeval overkomen
tijdens de uitvoering. van zijn arbeids-
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overeenkomst en anderzijds dat het
ongeval zich heeft voorgedaan op de weg
naar of van het werk.
14 maart 1968.
932
32. ~ Mate1·iele schade. ~ Pe1·centage
van deze schade in verhouding tot de
mo!·ele schade. ~ Soeve1·eine beoo1·deling
doo1· de feiten1·echte1'. ~ W anneer de
beoordeling van de rechter, volgens welke
de vergoeding welke hij toekent aan het
slachtoffer van een ongeval ten belope
van 15 t. h. betrekking heeft op de
materiels schadc en ten belope van 85 t. h.
op de morele schade, van feitelijke aard
m, is zij soeverein.
29 maart 1968.
991
33. ~ Eis tot he1·ziening van de vergoedingen. ~ Te1·mijn. ~ Gecoordineenle
1cetten, a1·tilcel 28, lid 2. ~ Toepassingss.fem·. ~De bepaling van artikel 28, lid 2,
van de gecoi:irdineerde wettcn betreffende
de vergoeding van de schade voortspruitcnde uit de arbeidsongevallen, waarbij
een vervaltermijn wordt vastgesteld
voor de indicning van de eisen tot herziening van de vergoedingen, is niet
aileen van toepass:i:rtg op de hoofdeis
doch tevens op de tegeneis.
19 aprill968.
1049
34. ~ Ongeval op de weg naa1· of van
het werk. ~ Normale weg. ~ Begrip. ~De
normale weg in de zin van artikel I van
de besluitwet van 13 december 19'45
betreffende de vergoed:i:rtg der schade
voortspruitende uit ongevallen die zich
op de weg naar of van het werk voordoen,
is niet noodzakelijk een weg zonder
onderbreking of een omweg. (Impliciete
oplossing.)
25 april 1968.
1075
35. ~ Ongeval op de weg naar of van
het weTk. ~ DooT een wettige ooTzaak
geTechtvaa1·digde ondeTb1·eking of omweg.
~ l'V eg die niet noodzakelijk normaal
is. ~ De weg is niet noodzakelijk normaal, in de zin van artikel 1 van de
besluitwet van 13 december 1945 betreffende de vergoeding der schade voortspruitende uit de ongevallen die zich op
de weg naar of van het werk voordoen,
wanneer de onderbreking of de omweg
door een wettige oorzaak worden gerechtvaardigd. (Impliciete oplossing.)
25 april 1968.
1075

36. ~ Ongeval op de weg naar of van
het we1·k. ~ Do01· een wettige oo1·zaak

ge1·echtvam·digde onde1·breking of omweg.
Omstancligheicl die niet volstaat opclat
de omweg norrnaal zou zijn. ~ Belang1ijlce
omweg die niet do01' ovm·rnacht wordt
gewettigcl. ~ vVeg die ophoudt nMmaal
te zijn wannee1· deze omweg clo01· geen
overmacht wonlt gewettigcl. ~ Ret feit
dat de onderbreking of de omweg door
een wettige oorzaak worden gerechtvaardigd volstaat niet opdat de weg van
de getroffene normaal zou zijn, in de
zin van artikel 1 van de besluitwet van
13 december 1945 betreffende de vergoeding der schade voortspruitende uit de
ongevallen die zich op de weg naar of
van het werk voordoen ; wanneer een
belangrijke omweg niet door overmacht
is gerechtvaardigd, houdt de weg op
nor1naal te zijn.
25 aprill968.
1075
~

37. ~ Eis tot he1·ziening. ~ Eis gegmncl
op een ve1'e1·gering of op een ve1·mindm·ing
van de geb1'ekkelijkheicl van de get1'of}ene.
~ Gecoonlinee!'de wetten bet1'efjende de
ve1·goecling de1· schacle vo01·tspntitencle 1tit
m·beidsongevallen, a1·tilcel 28, lid 2. ~
Rechte1' die de eis tot he1·ziening inwilligt.
~ Rechte1· die eensdeels beslist clat de
psychische afwijkingen 1·eeds voo1· de
homologatie van het akkooTd waren vastgesteld en ande1·deels dat deze afwijkingen
zich pas achteraf werkelijlc hebben vm·openbaanl en aan de vooi'Zieningen van
de partijen ontsnapt zijn bij het tot stand
lcomen van hun alclcoonl. ~ Rechter die
zijn beslissing op tegenstTijdige 1•edenen
steunt.' ~ Door tegenstrijdigheid aangetast en derhalve niet regelmatig gemotiveerd is het vonnis dat ingaat op de eis tot
herziening van
een gehomologeerd
akkoord
inzake
arbeidsongevallen
gesteund op een verergering van de
gebrekkelijkheid van de getroffene, door
te beslissen eensdeels dat zijn psychische
afwijkingen, van medisch standpunt uit,
geen nieuw feit uitmaken, vermits zij
reeds v66r de homologatie van het
akkoord door een deskcmdige waren
vastgesteld en anderdeels dat genoemde
afwijkingen zich pas achteraf werkelijk
hebben veropenbaard en derhalve aan
de voorzieningen van de partijen ontsnapt
zijn bij het tot stand komen van hun
aklmord.
26 aprill968.
1078
38. ~ Kosten. ~ Enig artilcel van de
wet vm~ 20 mam·t 1948. ~ Rechtsvorde1·ing
tot veTgoeding van de schade voo1·tsp1'1titende uit een a1·beidsongeval en bestreden
beslissing, beide enlcel gegToncl op een

ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL)

gemeentelijke Ve?'O?'dening. TY et van
20 '!Ttaa?'t 1948 niet van toepassing.- Het
enig artikel van de wet van 20 maart
1948, naar luid waarvan de kosten van
aile rechtsvorderingen gegrond op de
gecoi:irdineerde wetten betreffende de
vergoeding van de schade voortspruitende nit arbeidsongevailen ten laste
vailon van het bedrijfshoofd of van diens
verzekeraar, is niet van toepassing op
de reoht.svorderingen tot vergoeding van
de schade voortspruitende nit een arbeidsongeval, die enkel gegrond zijn op de
beschikkingen van een gemeentelijke
verordening.
10 mei 1968.
1121
39.- AYbeidsoveYeenlcomst voo1· bedie~~
clen. - V eyvanging van aytilcel 1, lid 3,
1:an de gecoonlinee?'de wetten van 28 septem be1· 19 31 doo1· a1·tilcel 1 van het besluit
van de Regent van 9 j~mi 194·5. - Doel
van deze wijziging. - Artikel 1 van de
besluitwet van 9 juni 1945 waarbij
artikel 1, lid 3, van de gecoi:irdineerde
wetten betrefiende de vergoeding van
de schade voortspruitende nit arbeidsongevailen vervangen wordt door een
bepaling die met de werklieden gelijkstelt
« de bedienden, welke ook het beclrag
van hcm loon zij ,, terwijl de oorspronkelijke tekst slechts « de aan de wet van
7 augustus 1922 betrefiende de arbeidsovereenkomst voor bedienden onderworpen beambten " met hen gelijkstelde,
heeft tot doel gehad het voordeel van de
wetgeving betrefiende de arbeidsongevailen te doen uitbreiden tot aile bedienden .en niet, voor de toepassing van deze
wetgeving betrefiende de arbeidsongevailen, het begrip van het bediendencontract volgende nit de wet betrefiende het
bediendencontract, die toen van kracht
was, te wijzigen en het te vervangen
door het begrip van contract van huur
van diensten dat een minder nauwe
ondergeschiktheid onderstelt.
13 juni 1968.
1239
40.- A1·beidsovm·eenlcomst voo1· bedienden. - Band van onde1·geschilctheid. Beg'l'ip. - In de zin van de gecoi:irdineerde wetten betrefiende de vergoeding
van de schade voortspruitende nit
arbeidsongevailen, zoals in de zin vcan de
gecoi:irdineerde wetten betrefiende de
arbeidsovereenkomst voor bedienden,
bestaat de band van ondergeschiktheid,
die de arbeidsovereenkomst voor bedienden kenmerkt, hierin dat de persoon die
zijn diensten verstrekt, in de uitvoering
van zijn arbeid, aan het gezag, de
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leiding en het toezicht van de werkgever
onderworpen is, zelfs indien dit gezag,
deze leiding en dit toezicht in feite
niet op effectieve en ononderbroken
wijze uitgeoefend worden.
13 juni 1968.
1239

ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL).

1. - Orde van an;hitecten. - T~tcht
?'echtelijlce vm·de1·ing.- Telco1·tlcoming van
v66r de inschrijving van de ct1'chitect op
de tabel van de Onle. - Voo1·waa1·de van
ontvanlcelijlcheid van de t~whtrechtelijlce
vonle1·ing. - De bij de wet van 26 jcmi
1963 tot insteiling van een Orde van
architecten ingevoerde tuchtrechtelijke
vordering kan worden ingesteld wegens
een tekortkoming, die gepleegd werd v66r
de inschrijving van de architect op de
tabel van de Orde, wanneer de gevolgen
van deze tekortkoming zich voordoen
of blijven voordoen na deze inschrijving.
9 oktober 1967.
195
t~tssen de
van het beroep van architect en
dat van aanneme1· van we?'lcen. - Beg1·ip.
- De onverenigbaarheid tussen de uitoefening van het beroep van architect en
dat van aannemer van openbare of
private werken, gesteld bij artikel 6 van
de wet van 20 februari 1939, strekt zich
niet nit tot de werkzaamheid van een ·
architect in dienst van een fabrikant of
een handelaar in n>aterialen bestemd voor
bouwwerken, als deze laatste zelf geen
bouwwerken onderneemt.
18 december 1967.
553

2.

Onv.e~·enigbaaYheicl

~titoefening

3. - Einclbeslissingen van de mad van
bm·oep van de Orde van a1·chitecten. Begrip. - Eindbeslissing op een hager
be1·oep tegen de uitslagen van de verkiezingen vdn de mden van de 01·de. - Beslissing waaytegen een voorziening lean worden
ingesteld. - I n artikel 33 van de wet van
26 juni 1963 tot insteil:ing van de Orde
van architecten moet onder eindbeslissingen, waartegen een voorziening kan
worden :ingesteld, worden verstaan de
beslissingen welke door de raden van
beroep gewezen worden n:iet aileen met
toepassing van artikel 31 van dezelfde
wet, maar ook krachtens andere ambtsbevoegdheden die hun verleend zijn bij
een ter uitvoering van deze wet regelmatig genomen besluit, zoals het koninklijk besluit van 31 augustus 1963 waarvan
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artikel 27 de raden van beroep gelast in
laatste aanleg uitspraak te doen op de
beroepen die tegen de uitslagen van de
verkiezingen bij de raden van de Orde
zijn ingesteld.
13 februari 1968.
781
4. - Raad van be1·oep van de 01·de. Op1·oeping bij aangetekende b1·iej van
de bet1·okken pe1'soon. - Zaak ve1'daagcl
top, een late1'e zitting. - Nieuwe op1•oeping
b~J aangetekencle b1·iej niet ve1·plicht. Indien de raad van beroep van de Orde
van architecten enkel een tuchtsanctie
mag uit.~preken nadat de betrokken persoon biJ aangetekende brief, die ten
minste de~tig dag;en te voren werd opgestuurd, 1.ntgenod1gd werd om zich aan
te bieden op de zitting waarop zijn geval
zal onderzocht worden, moet een nieuwe
oproeping, daarentegen, bij aangetekende brief, hem niet verplichtend worden
gezonden voor elke zitting waarnaar de
zaak ve~vo~gens wordt verdaagd. (Wet
van 26 JUDI 1963, art. 24, § 1, en 32.)
13 mai 1968.
1129

ASCENDENTENVERDELING.
1. - V enleling bij akte onder de levenden. - B~wgm·lijk Wetback, a1·tikel 1075
en volgencle. - Begr·ip. - De ascendentenverdeling bij akte onder de levenden
zoals zij geregeld wordt door de arti:
kelen 1075 en volgende van het Burgerlijk
'Yetboek, omvat tegelijkertijd een schenkmg onder de levenden en een verdeling
v~n de goederen die het voorwerp ervan
ZIJn.
22 maart 1968.
955

2. - Ve1'deling bij akte onder· de levenden. - Schenking van bepaalcle goede1'en
aan twee van hun kinde1'en doo1· de vader
en de moede1' oncle1· de voonvaar·de een
" inb1'eng )) te doen van een geldsom in
de massa's van de nalatenschappen van
de schenke1's en zulks na het overlijden van
de langstlevende van hen. - Schenkingen
oncle1' de levenclen en geen ascendentenve1·cleling. -Levert een schenking onder
de levenden op en geen ascendentenverdeling de akte waarbij ouders tijdens
hun leven aan twee van h1.m kinderen
bepaalde goederen schenken, niet onder
de voorwaarde een geldsom te betalen
aan de andere kinderen of aan dezer
afstannnelingen, doch onder de voor-

AUTOMOBIELEN

waarde een geldsom in te brengen in de
massa's van de nalatenschappen van
de schenkers na het overlijden van de
langstlevende van hen.
22 maart 1968.
955

AUTEURSRECHT.
Na_making. Bedrieglijk opzet. De schending van het auteursrecht is bedrieglijk, en maakt het wanb~drijf van namaking uit, wanneer hij
d1e d1t recht schendt met een winstoogmerk gehandeld heeft). (Wet van 22 rna art
1886, art. 22.)
10 juni 1968.
1223
Begr·~p.-

AUTOMOBIELEN, AUTOBUSSEN.
AUTOCARS EN TAXI'S.

1. - U itbate1' van autocardiensten.
Beg1'ip .. --:- Is wettelijk gerechtvaardigd
de beshssmg van de rechter die, na vastgesteld te hebben dat de beklaagde in de
uitoefening van zijn handel, met name
e~n reisagentschap, autocarritten gem·gan~seerd heeft zoals zij plaatshadden, en
d~t door middel van de te zijner beschikkmg gestelde vervoerdiensten, beslist dat
de beklaagde de uitbater is van een autocardienst in de zin van artikel 56, littera a,
van de algemene voorwaarden betreffende de openbare autobusdiensten,
gehecht aan het Regentsbesluit van
~0 september 1947, en dat hij de dader
IS van d~ strafbare feiten die blijken uit
de m.an1er waarop de autocarritten
georganiseerd werden, volgens de wijze
die hij zelf geregeld had.
27 november 1967.
443
2 . - Vervoe1' van zaken met motoTvoe1'tuigen tegen ve1'goecling. T'Vet van
1 a'U:gustus 1960. - Bewijs van cle overtTed~?~gen. Het bewijs van de overtredmgen van de wet van 1 augustus
1960 betreffende het vervoer van zaken
met motorvoertuigen tegen vergoeding
kan, bij. gebreke van proces-verbaal,
regelmat1g opgemaakt krachtens artikelll, § 1, van deze wet, worden geleverd
overeenkomstig de regels voorgeschreven
bij de artikelen 154 en 189 van het
Wetboek van strafvordering.
25 maart 1968.
970

BANKBREUK. -

BERUSTING
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BANKBREUK.

BEROEPSVERENIGING.

Stmjvonle1·ing onajhankelij~ van de
jaillietve1'7clm·ing. - V aststellmg van ~e
staat van jaillissernent. Bevoegclhe~cl
van het strajgm·echt. - De strafvo!.dering
wegens bankbreuk is onafhankehJk van
elke faillietverklaring door de rechtbank
van koophandel ; het strafgerecht is
bevoegd om de staat van faillissement,
element van de bankbreuk, vast te
stellen. (Eerste zaak.)
20 mai 1968 (twee arresten).
1145

1. Bu1·gerlijlce 1·eehtsvonle1·ing. Ontvankelijkheicl. - VooTwam·clen. - De
wettelijk erkende beroepsvereniging kan,
door zich burgerlijke partij te stellen,
het herstel vorderen van de schade veroorzaakt door aantasting van de belangen ter bescherming waarvan ze is
opgericht en ook in rechte optreden ter
verdediging van de individuele rechten
die haar leden in hun hoedanigheid van
vennoten bezitten. (Wet van 31 maart
1898, art. 2 en 10.)
18 december 1967.
558

BELASTING.

2. - Wet van 31 rnaa1·t 1898. - VeTeniging onde1'tvo1·pen aan het Sehots 1·eeht,
die bij toepassing van de «Company
Act 1948" een handelsvennootsehap is. N iet gelijk te stellen rnet een bm·oepsve1·eniging. - Een « vereniging >> onderworpen aan het Schots recht die bij
toepassing van de «Company Act 1948 >>
het statuut van een handelsvennootschap
bezit, is niet gelijk te stellen met een
beroepsvereniging beheerst door de wet
van 31 maart 1898.
28junil968.
1324

Beclrog. - Belastingpliehtige ~~e va_lse
beseheicleTb aanvom·t orn een VTtJstelhng
van belasting te genieten. - A1·1·est dat
beslist dat de belastingpliehtige zieh op
deze beseheiden niet lean be1·oepen. W ettelijkheid. - Is wettelij.k gerechtvaardigd het arrest dat beshst dat een
belastingplichtige zich niet kan ?eroel?en
op door een vreemde bankmstellmg
opgemaakte getuigschriften om ~et voo~
deel te genieten van wetsbepalmgen d1e
de door hem betaalde interesten van de
aanvullende personele belasting vrijst~l
len, wanneer hij weet dat ~~ze getmgschriften vals zijn, zelfs zo hlJ krachtens
deze bepalingen niet verplicht is de
juistheid ervan te onderzoeken.
23 januari 1968.
695

BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER.
Zie : SOEVEREINE BEOORDELING DOOR
DE FEITENRECHTER.

BEROEPSGEHEIM.
Ziekte- en invalicliteitsve1·zekering.
V e1·eisten orn de ee1·biediging van het
rnediseh be1·oepsgeheirn te waa1:bo1·gen. V aststelling doo1· de wetgeve1·. - Het staat
aan de wetgever de regelen te bepa~en
welke vereist zijn voor de beschermmg
van het medisch beroepsgeheim inzake
verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering. (Wet van 9 augustus 1963,
art. 102, vervangen door de wet van
24 december 1963, art. 36.)
1226
10 juni 1968.

BERUSTING.
1. - Stmjzaken. - Bu1·ge1·lijlce 1'eehtsvo1·dm·ing. Stilzwijgende en voomfgaancle berusting in een beslissing die
een v1·oegm· vonnis uitlegt. - Begrip.Een stilzwijgende en voorafgaande berusting in een beslissing tot uitlegging van
een vroeger vonnis in strafzaken gewezen
over de burgerlijke belangen kan enk~l
worden afgeleid uit daden of feiten die
wijzen op een zekere en niet ond~lb?el
zinnige instemming met deze beshssmg.
20 november 1967.
402

2. - Bu1·gm·lijlce zaken._- Ve1'tvee1·de1·
in een vo1·dering die ve1·lclaa1·t zieh op
het ge1·eeht te ve1·laten en d~e f!een 1·eeht~:
rnicldel instelt tegen cle besl~ss~ng waa1·b~J
de vonle1·ing wo1·dt ingewilligd.- Ornstr:ndigheclen die op zieh~elf geen be1''f!Bt~ng
zijn in bedoelcle besl~ss~ng noeh ~n een
v1'0ege1' p1·oees gewezen beslissin_g. De verklaring van de verweerder m een
geding dat hij zich op de rechter ve:Iaat
en het niet-instellen van een rechtsm1ddel
tegen de beslissing waarbij de vordering
gegrond verklaard . word~, . maken · op
zichzelf geen berustmg mt m bedoelde
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beslissing noch in een bij een vroeger
proces gewezen beslissing.
12 januari 1968.
652
BESCHERMING VAN DE ARBEID.
Zie : ARBEIDSBESOHER~UNG.
BESCHERMING VAN DE JEUGD.
Zie : J EUGDBESOHERMING.
BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ (WET TOT).

1. - Oommissies tot besche1·ming van
cle maatschappij, ingestelcl kmchtens de
wet van 1 jttli 1964. ,- Rechtsp1·ekende
colleges, wannee1· zij ttitsp1·aak doen over
geschillen bet1·e tfencle de vrijheicl van de
pe1·soon. - TT eT1Jlichting hun beslissingen
met redenen te omkleden. - W anneer zij
uitspraak doen over geschillen betreffende de vrijheid van de persoon, zijn
de commissies tot bescherming van de
maatschappij, ingesteld krachtens de wet
van 1 juli 1964, rechtsprekende colleges
en zijn zij, derhalve, ertoe gehouden
hun beslissingen met redenen te muldeden. (Grondwet, artikel 97.)
1037
8 april1968.
2. - Beslissingen van de con11missies
tot besche1·ming vcm de maatschappij,
ingesteld kmchtens de wet van 1 jtdi 1964,
uitspmalc cloencle over de invrijheidstelling
van een ge1nte1'1We1"de. - Aanl van deze
beslissingen. - De beslissingen van de
commissies tot bescherming van de
maatschappij ingesteld krachtens de
wet van 1 juli 1964, uitspraak doende
over de invrijheidstelling van een geinterneerde, zijn handelingen die, in zover zij
betrekking hebben op de individuele
vrijheid, het karakter dragen van vonnissen in de zin van de artikelen 15 en 17
van de wet van 4 augustus 1832.
8 april 1968.
1037

3.- Interne1·ing gelast voo1· een bepaalde
termijn vastgestelcl oncle1· de we1·king
van de wet van 9 april1930.- Inte1'1Mring
nog aan de gang op het ogenblik van cle
inwerlcingtreding van de wet van 1 juli
1964. TTaststelling van de we1·kelijke
dtm1· en;an behorend tot de bevoegdheicl
van de cornmissies tot besche1·ming van
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cle maatschappij, ingestelcl kmchtens
genoemcle wet. - De vaststelling van de
werkelijke dm.IT van de interneringen,
die voor een bepaalde termijn gelast
werden onder de werking van de wet van
9 april 1930 en die nog aan de gang zijn
op het ogenblik van de inwerki:ngtreding
van de wet van 1 juli 1964, houdende het
stelsel van de internering voor een onbepaalde ducrr, behoort uitsluitend tot de
bevoegdhoid van de connnissies tot
bescherming van de maatschappij, ingesteld krachtens de laatstgenoemde wet.
8 april 1968.
1037
4. - Beslissing van de commissie tot
bescherming van de maatschappij uitsp1·aalc doende ove1· de inV1·ijheidstelling
van de ge~nte1·nee1·de. - Beslissing die
de inv1"ijheidstelling op proef van de
ge'inte1·neenle gelast onde1· de ititdntlckelijlce
voo1·waw·de van ttitleve1·ing en zijn overleve1·ing aan de v1·eemde overheid beveelt.
- Beslissing aangetast do01· omvettelijlcheicl en machtsove1·schrijding. - Is door
onwettelijkheid en door machtsoverschrijding aangetast de beslissing van de
con-nnissie tot bescherming van de maatschappij, die de invrijheidstelli:ng op
proef van de ge'interneerde gelast onder
de uitdrukkelijke voorwaarde van nitlevering en de overlev~ring van de ge'interneerde aan de vreerrtde overheid beveelt.
(vVet van 9 april 1930, vervangen door
die van 1 juli 1964, art. 18, en wet van
15 maart 1874, art. 3.)
1253
17 juni 1968.

5. - Beslissingen van de commissies
tot bescheTming van de maatschappij,
ingestelcl Jcmchtens cle wet van 1 juli 1964
en ttitspmalc cloencle ove1· de invTijheiclstelling van de ge'inter·nee~·cle. Aanl
'l!an cleze beslissingen. - De beslissingen
van de con:nnissies tot bescherming van
de maatschappij, ingesteld krachtens de
wet van 1 juli 1964, uitspraak doende
over de invrijheidstelling van de ge'interneerde zijn handelingen die, in zover deze
commissies recht doen over de vrijheid,
het karakter hebben van vonnissen in
de zin van de artikelen 15 van de wet
van 4 augustus 1832 en 19 van de wet
van 25 maart 1876, daar deze beslissingen
de noodzakelijke aanvulling zijn van de
vonnissen of arresten die de internering
gelasten.
17 juni 1968.
1253
6. Beslissing van inteT1w1·ing. Beslissing die vaststelt clat cle vm·clachte
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jeiten in de bewoordingen van de wet als
misdaden en wanbeclTijven gekwalificeerd
heeft gepleegd en dat hij zich bevindt in
een der bij a1'tilcel·1 van de wet tot besche1'ming van de rnaatschappij bepaalde
gevallen. - Wettelijlce beslissing. - Is
wettelijk gerechtvaardigd het arrest dat
de internering van een verdachte beveelt
bij toepassing van artikel 1 van de wet
tot bescherming van de maatschappij, na
te hebben vastgesteld dat hij de feiten
in de bewoordingen van de wet gekwalificeerd als misdaden en wanbedrijven
heeft gepleegd en clat hij zich bevindt
in een van de bij deze wetsbepaling omschreven geestestoestanden. (Wet van
9 april 1930, vervangen bij die van
1 juli 1964, art. 1 en 7.)
24 juni 1968.
1300
7. - Inobservatiestelling van de ve1'dachten. - Beg1·ip. - De inobservatiestelling van de verdachten voorzien bij
hoofdstuk I van de wet tot bescherming van de maatschappij is de maatregel
waardoor de meest gunstige materiele
voorwaarden worden verwezenlijkt voor
het geestesonderzoek waaraan deze verdachten blijken te moeten onderworpen
worden.
22 juli 1968.
1337
8. Inobse?"vatiestelling van de ve1'dachten. Vaststelling van de stmfinrichting in de psychiat?'ische ajdeling
waa1·van de inobse1·vatiestelling zal worden
uitgevoe1•d.
Onbevoegdheid van de
rechtscolleges bevoegd om die maatregel
te gelasten. - De bevoegdheid om de
strafinrichting te bepalen in de psychiatrische afdeling waarvan de inobservatiestelling zal worden uitgevoerd, wordt
niet verleend door de wet tot bescherming
van de maatschappij aan de onderzoeksgerechten en de vonnisgerechten die
bevoegd zijn om de inobservatiestelling
te gelasten.
22 juli 1968.
1337

9. Inobse1·vatiestelling door een
onde1·zoeksge1·echt. - Aanstelling van de
deslcundige en bepctling van zijn opdmcht.
- Uitsluitende bevoegdheid van de onderzoeksrechter.- Wanneer de :inobservatiestelling van de verdachte door een onderzoeksgerecht werd gelast, staat hot aan
de onderzoeksrechter, met uitsluiting
van het onderzoeksgerecht, een of meer
deskundigen aan to stollen en hun
opdracht te bepalen. (\'Vet van 9 april
1930, gewijzigd bij de wet van 1 juli
1964, art. 31.)
22 juli 1968.
1337
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1. - Om·om·end beslag. - Bevel dat
aan het beslag voomfgaat. - Oversch1·ijving van dit bevel. -Bevel dat niet binnen
de wettelijlce te1·mijn gevolgd is door een
behoMlijlc overgeschreven exploot van
beslag. - V erlcoop van het onTOerend goed
die niettemin lean uitgevoenl wo1·den. De verkoop van een onroerend goed, na
de overschrijving van het aan het beslag
voorafgaand bevel tot betaling, wordt
uitgevoerd wanneer hot bevel niet binnen
de wettel:ijke termijn gevolgd wordt door
een behoorlijk overgeschreven exploot
van beslag of, althans, door een vernieuwing van de overschrijv:ing. (\Vet
van 16 augustus 1854, art. 17, 27 en 28.)
28
7 september 1967.
2. - On1·oe1'end beslag. - Bevel dat
aan het beslag voo?"ajgaat. Geb1·elc
aan ve1'1nelding van de ove1·schr·ijving van
dit bevel 1:n het hypothecair getuigsch1'ift.
- Gebr·elc dat de wettelijlce waar·bo1·g welke
uit deze ovm·sch1'ijving voortvloeit niet
wegneernt. - Het gebrek aan vermelding
van de overschrijving van het aan het
beslag voorafgaande bevel in het door de
bewaarder der hypotheken afgegeven
getu:igschr:ift neemt de wettelijke waarborg welke u:it deze overschr:ijving voortvloeit n:iet weg.
7 september 1967.
28

BETEKENING VAN

EXPLOTEN.

1. - Btwge1'lijlce zalcen. - Betelcening
van een vonnis. - Betelcening aan de
woonplaats. Te1·handstelling van het
ajschrift van het exploot aan een dienstbode
van de pm·soon waaTOp de betekening
betr·ekking heeft. - Tfl etboek van bttrge1'lijlce 1'echtsv01'de1·ing, a1·tikel 68. - Betelcenis van de te1·m dienstbode. - In artikel 68 van hot Wetboek van burgerl:ijke
rechtsvordering wordt met de tern>
" dienstbode '' onder meer bedoeld de
persoon die door de geadresseerde van
het exploot belast :is met het doen van
boodschappen.
26 oktober 1967.
299
2 . - Bur·ge1·lijke zaken. - Betekening
van een vonnis.- Betelcening aan de woonplaats. - Ter·handstelling van het afsch?-ijt
van het exploot aan een verwante of aan
een dienstbode van de persoon waa1·op de
betelcening betr·elclcing heeft. - V er·wante
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of clienstbocle die mincleTjm·ig is.
Omstancligheicl clie cle betekening niet
onTegelrnatig rnaakt. - Uitzoncle1·ing. De omstandigheid dat de verwante of de
dienstbode in de zin van artikel 68 van
het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering aan wie de gerechtsdeurwaarder het afschrift van de betekening van
een vonnis heeft ter hand gesteld,
nog niet meerderjarig is, maakt de betekening niet onregelmatig, tenzij deze
verwante of dienstbode niet het nodige
onderscheidingsvermogen had om bedoeld
afschrift aan de geadresseerde ter hand
te stellen.
26 oktober 1967.
299
3. InteTnationaal TT e1·clmg bet1'effencle cle bu1·ge1·lijke 1'echtsvonle1'ing,
gesloten op 1 rnam·t 1954 te 's-GTavenhage
en goeclgelceunl bij cle wet van 28 rnaaTt
1958. - Ove1'eenkornst tttssen cle Belgische
RegeTing en cle Rege1·ing van cle Bonclsr·epubliek Duitslancl gesloten op 25 apr·il
1959 tot het ve1·gernalclcelijlcen van cle
toepassing van clit venlr·ag. - Ove?·eenlcornst wam· bij niet bepaalcl woTclt clat cle
stuklcen 1'echtst1·eelcs ove1' cle post woTclen
toegezonclen aan cle zich in het buitenlancl
bevinclencle belanghebbenclen. - De overeenkomst tussen de Belgische Regering
en de Regering van de Bondsrepubliek
Duitsland, gesloten op 25 april 1959 tot
het vergemakkelijken van de toepassing
- van artikel 6 van het Internationaal
Verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvordering, gesloten op 1 maart 1954 te
's-Gravenhage en goedgekeurd bij de
wet van 28 maart 1958, veroorlooft niet
stukken rechtstreeks langs de post mede
te delen aan de zich in het huitenland
bevindende belanghebbenden.
3 november 1967.
335

4. GeTechtelijke en buitengeTechtelijke stttlclcen op gernaalct in B elgie in
bur·ge1'lijlce zalcen of hanclelszaken en
besternd voor· pe1·sonen clie op het gr·onclgebiecl van cle Bonclsr·epubliek Duitslancl
veTblijven. - Stuklcen clie door· cle pr·ocur·eur·s-gener·aal of doo1· cle pr·ocu1·eu1·s des
Konings r·echtstr·eeks gezonden wonlen
aan de vooTzitter· van het Landge1·icht of
het Arntsge1·icht in wiens 1'echtsgebiecl
de gene, voor· tvie het stuk besternd is, zich
bevinclt. - De in Belgie in burgerlijke
zaken of handelszaken opgenmakte
gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken, wanneer zij bestemd zijn voor
personen die op het grondgebied van de
Bondsrepubliek Duitsland verblijven,

worden, met het oog op hun mededeling
aan de betekende, door de procureursgeneraal of door de procureurs des
Konings rechtstreeks gezonden aan de
voorzitter van de rechtbank van eerste
aanleg - Landgericht of Am.tsgericht in wiens rechtsgebied degene, voor het
stcuc bestemd is, zich bevindt. (Art. 1, 1°,
van de overee:nkomst op 25 april 1959
gesloten tussen de Regering van de
Bondsrepubliek Duitsland en de Belgische Regering tot het vergemakkelijken
van de toepassing van artikel 6 van het
Internationaal Verdrag betreffende de
burgerlijke rechtsvordering, op l maart
1954 gesloten te 's-Gravenhage en goedgekeurd bij de wet van 28 maart 1958.)
335
3 november 1967.

5. - Betelcening van een exploot in
bu1'ge1·lijke zaken of handelszalcen door·
berniddeling van de p1'ocu1'eU1's-gene?·aal
of de pr·ocu1'ettr·s cles Konings over·eenkomstig de ove1·eenkomst van 25 apr·il 1959
tussen cle RegeTing van de Bonds1·epubliek
Duitsland en de Belgische Rege1·ing. Betekening van het exploot. - Beg1·ip. Wanneer de betekeni:ng van een in Belgie in burgerlijke zaken of handelszaken
opgemaakt exploot gezonden wordt door
bemiddeling van de procureurs-generaal
of de procureurs des Konings, ingevolge de overeenkomst van 25 april
1959 tussen de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland en de Belgische
Regering, is er slechts aanzegging in de
zin van artikel 69bis, § 1, 2°, van het
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering
op het ogenblik dat de voorzitter van
het Landgericht of het Amtsgericht, in
wiens grondgebied degene voor wie het
stuk bestemd is zich beviridt, het aan
deze laatste af te geven sttlic ontvangt.
3november 1967.
335

BETICHTING VAN VALSHEID.
TTalsheidspr·ocedtwe bij tussenvor·der·ing
in bur·ge1·lijlce zalcen. - TT M'val bedoeld in
de ar·tilcelen 229 en 230 van het W etboelc
van bur·ger·lijke r·echtsvor·cle1'ing. - TT eTval
niet ambtshalve uitgespToken. - Uit de
tekst zelf van de artikelen 229 en 230
van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering blijkt dat geen erin bedoeld
verval door de rechter ambtshalve kan
worden uitgesproken.
l4jcn1i1968.
1250
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1 . - Aanleg. - Bu1·gerlijke zaken.
Eis tot ve1·goeding van de schade voo1·tspTuitende uit een a1·beidsongeval of uit
een ongeval dat zich op de weg nam· of
van het weTk heeft voo1·gedaan. - Gegevens die de toepassing van de wettelijke
beg1·otingsg1'ondslag van het geschil mogelijk maken niet aangeduid in een p1·ocesstuk voo1' de ee1·ste 1·echte1' noch doo1' hem
in zijn, beslissing vastgesteld. - V onnis
in laatste aanleg gewezen. - Beg1·oting
van het geschil doo1· de pa1·tijen. - Beg1·oting zondeT ttitwe1'king. - Inzake rechtsvorderingen tot vergoeding van de schade
voortspruitende uit een arbeidsongeval
of nit een ongeval op de weg naar of van
het werk, wanneer de gegevens die de
toepassing van de wettelijke begrotingsgrondslagen van het geschil mogelijk
maken, in een processtuk voor de
eerste rechter aangednid of in dezes
beslissing niet vastgesteld werden, is deze
beslissing in laatste aanleg gewezen en
blijft de begroting van het geschil door
de partijen op grond van artikel 33 van
de wet van 25 maart 1876 zonder uitwerking.
14 september 1967.
69
2. - Aanleg. Rechtsvo1'de1·ing tot
betaling va1~ een uitkeTing tot ondeThoud.
RechtsvoTde1·ing dooT een natuu1'lijlc
kind ingesteld kmchtens aTtilcel 340b van
het BU1'ge1·lijlc Wetboelc.- RechtsvoTdeTing
voo1• begTOting vatbaaT.
W ettelijlce
g1·ondslag van beg1•oting. - De rechtsvordering waarbij, op grond van artikel 340b van het Burgerlijk W etboek,
het natnurlijk kind van hem die gedurende het wettelijk tijdperk der bevruchting met zijn moeder gemeenschap heeft
gehad een jaarlijkse nitkering vordert
tot het de voile leeftijd van achttien
jaren bereikt heeft, is voor begroting
vatbaar en de grondslag ervan wordt
bepaald door artikel 27, lid 2, van de
wet van 25 maart 1876, gewijzigd bij
de wet van 10 februari 1953.
22 februari 1968.
829

3. - Aanleg. - Bu1·ge1'lijke zaken. Beg1·oting van het geschil doo1· de paTtijen,
vooTgescMeven bij aTtilcel 33 van de wet
op de bevoegdheid. - Bepaling die niet
van toepassing is wannee1· de wet de
beg1·otingsg1'ondslagen van het geschil vaststelt. - Artikel 33 van de wet van
25 maart 1876, krachtens hetwelk het
vonnis in laatste aanleg gewezen is als
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de eiser het geschil noch in het inleidend
exploot noch in zijn eerste conclnsie
begroot heeft en verweerder dit evenmin
heeft gedaan in zijn eerste conclusie over
de grond van de zaak, vindt geen toepassing wanneer de wet zelf de begrotingsgrondslagen van het geschil vaststelt.
29 februari 1968.
868

4. - Aanleg. - Bu1·ge1·lijlce zalcen. Rechtsv01·de1·ing tot ve1·goeding van de
uit een a1·beidsongeval vooTtspTuitende
schade. - Beg1'oting van het geschil. BegTotingsg1·ondslagen do01· de wet vastgesteld. - Inzake rechtsvorderingen tot
vergoeding van de nit een arbeidsongeval
voortsprnitende schade worden de begrotingsgrondslagen van het geschil door de
wet vastgesteld. (Gecoordineerde wetten
van 28 september 1931, art. 2, 3 en 4;
wet van 25 maart 1876, art. 21 en 27,
lid 2.)
29 februari 1968.
868
5 . - Aanleg. - Bu1·ge1·lijlce zaken. RechtsvoTdm·ing tot veTgoeding van de
uit een a1•beidsongeval voo1·tspTuitende
schade. - Opgave van de elementen waa1'do01' de toepassing van de wettelijlce
begTotingsgTondslagen van het geschil
mogelijk wo1·dt. - Aandttiding die lean
wonlen gegeven in een pTocesstuk voo1•
de eeTste 1'echte1·, zelfs ingediend na de
ee1·ste conclttsies van de pa1'tijen, of die
lean blijken ttit de vaststellingen van de
beslissing van deze 1·echte1·. Inzake
rechtsvorderingen tot vergoeding van de
nit een arbeidsongeval voortsprnitende
schade moeten de elementen die de
toepassing van de wettelijke begrotingsgrondslagen van het geschil mogelijk
maken, ten opzichte van de vaststelling
van de aanleg niet worden opgegeven,
noch in het inleidend exploot noch in de
eerste conclusie van de partijen; het is
voldoende dat deze elementen aangednid
zijn in een processtuk voor de eerste
rechter of vastgesteld worden in zijn
beslissing.
29 februari 1968.
868

6. ~ Bevoegdheid.
Btwge1·lijke
zaken. - Uit de echt gescheiden echtgenoten. - JJ!l oede1• die nadien van de vadeT
van het mindeTjm·ig kind, wam·van zij
de bewaTing heeft, de tm·ugbetaling V01'de1·t
van de kosten voo1· het onde1·hottd van dit
kind, niet op gTond van de m·tilcelen 203
en 303 van het Btwgm·lijk W etboelc, doch
op g1•ond van een veTbintenis van de vade1•
deze kosten vo01' zijn 1·elcening te nemen. Geschil dat niet ondeT de bijzonde1·e
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bevoegdheicl valt van de m·eclerechte?',
welke hem veTleencl worclt door ru·tilcel 3,
11°, van de wet van 25 maart 1876. - I s
geen geschil betreffende een uitkering tot
levensonderhoud in de zin van artikel 3, l l 0 , van de wet van 25 maart 1876
en valt niet onder de bijzondere bevoegdheid van de vrederechter, welke hem door
deze bepaling verleend wordt, de rechtsvordering tussen uit de echt gescheiden
echtgenoten, waarbij de moeder van het
minderjarig kind, waarvan zij de bewaring heeft, van de vader de terugbetaling
vordert van de kosten voor het onderhand van dit kind, niet op grand van de
artikelen 203 en 303 van het Burgerlijk
vVetboek, doch op grand aileen van een
verbintenis vanwege de vader doze
kosten voor zijn rekening te nemen.
14 maart 1968.
930
7.
Bevoegclheid.
Btwge1·lijlce
zalcen. - Dwangbevel om de invordeTing
van een anntoUeit van gemeentelijke belasting te ve1·zeke?'en. -,.---- Gemeentelijlce belasting waa1·van het verschnldigcl zijn betwist
wonlt. - Totaal bed1·ag van cleze belasting
clat niet met jtoistheicl lean bepaalcl wo1·den.
- Rechter in hoge?' be1·oep die beslist clat
de waanle van het totaal bed1·ag van deze
belasting in iede1· geval de bevoegdheid
van de v?·ede?·echte?' niet te boven ging. Wanneer uit geen
Wettelijkheid.
gegeven van de procedure blijkt dat een
gemeentebelasting, waarvan het verschuldigd zijn betwist wordt, betaalbaar
is in amn1i:teiten die alle van hetzelfde
bedrag zouden zijn als die welke het
voorwerp van het debat is, kan de rechter
in hager beroep wettelijk beschouwen
dat vermits het juist totaal bedrag van
de schuldvordering, die door samenvoeging van de annu'iteiten verkregen wordt,
niet bekend is, de waarde van deze onbepaalde schuldvordering de bevoegdheid
van de vrederechter niet te hoven gaat.
(vVet van 25 maart 1876, art. 21 en 24.)
28 maart 1968.
987
8.
Bevoegclheid.
Bu1·ge?'lijke
zaken. - Geschil betTefjencle de vergoecling
van de schade ten gevolge van ove?'lijclen,
letselen of ziekte. Geschil dat tot de
bevoegdheid behoort van de btwgerUjlce
?'echtm·, zelfs indien de ?'echtsvo?'dm·ing
wo1'Clt geg1·ond op een aansp1·alcelijkheid
of een waa?·bo?'g ontstaan uit een claacl
van koophanclel. - De geschillen betreffende de vergoeding van de schade ten
gevolge van overlijden, lichamelijke letselen of ziekte worden aan de burgerlijke
rechter voorgelegd, zelfs wanneer derge-

lijke rechtsvorderin.g gegrond is op een
aansprakelijkheid of een waarborg die
uit een daad van koophandel zijn ontstaan. (Wet van 27 maart 1891, art. 1,
tot aanvulling van art. 12 van de wet van
25 maart 1876.)
1073
25 april 1968.

9.
Bevoegclheicl.
Burge1'lijlce
zaken. Geschil betref}encle een vm·zelce?·ingsovereenlcomst tegen ongevallen die
tot voo?'We?']J heeft de volleclige of gedeeltelijlce ve·rgoeding van de schacle die voo?'tvloeit toit ove?'lijden of toit lichamelijke
letselen. - Geschil dat tot de bevoegclheid
behoort van de bttrgerlijke rechte?'. - De
geschillen betreffende een verzekeringsovereenkomst tegen ongevallen die tot
voorwerp heeft de volledige of gedeeltelijke vergoecling van de schade, die uit
overlijden of uit lichamelijke letselen
voortvloeit, worden aan de burgerlijke
rechter voorgelegd. (Wet van 27 maart
1891, art. 1, tot aanvulling van artikel 12
van de wet van 25 maart 1876.)
1073
25 april1968.
10. Bevoegdheicl.
Bu?'ge1·lijke
zaken. V1·ede?·echter.
V e1•lcoop op
afbetaling. - Am·d van cle verbintenissen
waa?'O]J de ?'echtsvO?·dm·ingen steunen. De vrederechter is bevoegd om kennis
te nemen van geschillen betreffende een
verkoop op afbetaling, wamleer de oorzaak van de hoofdvordering en van de
tegenvordering niet de door de verweerders geaccepteerde wissel is, doch wel
de tussen de partijen gesloten overeenkomst van verkoop op afbetaling, daar
de zakelijke bevoegdheid bepaald wordt
door de aard van de verbintenissen die
tot grondslag van de vorderingen worden
ingeroepen.
21 juni 1968.
1287

11. - Bevoegdheicl.
Stmfzalcen. Door een plaatsve?'vangencl V?'ecle?·echte?'
begaan wanbed1·ijj. Uitsluitende bevoegdheid van het hof van be?'oep. - Ve?'volging waa?'van de ttitoefening behoo?'t
tot de ]J?'OCU?'etw-genemal bij clit hof. -Ret
hof van beroep is aileen bevoegd om
kennis te nenlen van een door een plaatsvervangend vrederechter begaan wanbedrijf en de uitoefening van de vervolging van dit wanbedrijf behoort tot
de procureur-generaal bij dit hof. (Wetb.
van strafv., art. 479 en 483; wet van
6 juli 1810, art. 4.)
l l september 1967.
52
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12. - Bevoegdheid. - 8trajzaken. Rechtbank waarbij enkel aanhangig is
een betichting van openba1·e schennis
van de goede zeden do01· ajbeeldingen. Afbeeldingen die op zichzelf de elementen
van de schennis opleve1·en. - Ajbeeldingen
die gepaard gaan met geschrijten die
uiteraard, in geval van vervolgingen, tot
de uitsluitende bevoegdheid van het hof
van assisen zouden behoren.- Omstandigheid zonde1' gevolg op de bevoegdheid van
de kennisnemende 1·echtbank. - Is geen
drukpersmisdrijf, de openbare schennis
van de goede zeden volgende uit het
tentoonstellen, verkopen of verspreiden
van met de goede zeden strijdige afbeeldingen, die op zichzelf de elementen van
het wanbedrijf van openbare schennis
van de goede zeden opleveren, daar deze
afbeeldingen geen geschrift zijn waarin
een gedachte wordt uitgedrukt ; de
omstandigheid dat deze afbeeldingen
gepaard gaan met andere geschriften
die, zo zij tot vervolging aanleiding
hadden gegeven, uiteraard tot de uitsluitende bevoegdheid zouden behoren
van het hof van assisen, heeft geen
invloed op de bevoegdheid van de rechter.
18 september 1967.
74

13. - , 8trajzalcen.
Onopzettelijke
slagen en ve1·wondingen die het gevolg
zijn van een verlcee1·songeval. - Bevoegdheid van de politie1'echte1· ovm·eenkomstig
a1·tilcel 138, 6°bis, van het Wetboek van
strajvonle1·ing. Voo1·waarden. De
politierechter neemt kennis van de wanbedrijven omschreven in de artikelen 418
en 420 van het Strafwetboek en bestaa.nde
in slagen of verwondingen die het gevolg
zijn van een verkeersongeval, \Vanneer
deze wanbedrijven samenhangen of een
onsplitsbaar geheel vormen met een
misdrijf dat strafbaar is krachtens
dezelfde bepalingen en naar hem is
verwezen overeenkomstig artikel 4 of 6
van de wet van 4 oktober 1867 op de
verzachtende omstandigheden, of met
een misdrijf dat strafbaar is krachtens de
wetten of verordeningen op het wegverlmer en dat bij hem reeds aanhangig is
gemaakt door het openbaar ministerie
of het onderzoeksgerecht. (Wetb. van
strafv., art. 138, 6°bis; wet van 21 februari 1959, enig artikel.)
20 november 1967:
395
14. - 8tmjzaken. - B~<rgerlijke 1'echtsvonle1"ing. Rechtsvordering gebracht
voot het st?·ajgerecht. - Bevoegdheid van
deze rechtbank. - G1·enzen. - I s wettelijk
gerechtvaardigd de beslissing die, om·
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de ontvankelijkheid van de burgerlijke
rechtsvorderingen tegen een beklaagde
ingesteld voor de strafrechter aan te
nemen, beslist dat de te zijnen laste
gelegde overtreding niet aileen een
inbreuk is op een reglementaire bepaling,
doch tevens de uiting, in de omstandigheden waarin zij gepleegd werd, van een
gekenmerkte onvoorzichtigheid, zodat het
feit, op strafgebied beteugeld, van die
aard was dat het in onderhavig geval
nadelige gevolgen veroorzaakt had die
zich uitgestrekt hadden buiten de perken
waarin het als strafbaar feit omschreven
wordt.
27 november 1967.
438
15. 8tmfzaken.
Misdaad. Beschikking van ve1'W1-JZtng naa1· de
corTectionele 1'echtbanlc. Geen aanduiding van veTzachtende omstandigheden.
____: Onbevoegdheid van de C01'1'ectionele
1'echtbanlc. - Wanneer de beschikking
van de raadkamer van de rechtbank van
eerste aanleg, die een van misdaad verdachte persoon naar de correctionele
rechtbank verwijst, geen verzachtende
omstandigheden aanduidt, is de correctionele rechtbank niet bevoegd, om
van het misdrijf kennis te nemen. (Wet
van 4 oktober 1867, art. 1; wet van
23 augustus 1919, art. 3.)
448
27 november 1967.

16. - Bevoegdheid.
8trajzaken. Misd1·ijj inzalce wegve1'lcee1·. - Belclaagde
militair beh01·end tot een lcrijgsmacht te
Bevoegdheid van het militair
velde. ge1·echt. De militaire rechtbank is
aileen bevoegd om een oordeel te vellen
over een militair die, behorend tot een
eenheid van het leger te velde, vervolgd
wordt wegens een misdrijf tegen de
wetten en reglementen op het wegverkeer.
(Wet van 15 juni 1899, art. 23.)
19 februari 1968.
818

17.- 8tmjzaken.- 8trajvo1·dering.W egverkee1•.- Vluchtmisd1·ijj.- Gepleegd
ter gelegenheid van een ongeval dat voo1'
een andm· slagen, ve1·wondingen of de
dood ten gevolge heejt gehad. - Onbevoegdheicl van de politie1·echtbanlc. - De
politierechtbank is onbevoegd om kennis
te nemen van een vluchtmisdrijf gepleegd
ter gelegenheid van een ongeval dat voor
een ander slagen, verwondingen of de
dood ten gevolge heeft gehad. (Wetb.
van strafv., art. 138, 6°, gewijzigd bij
de wet van 15 april 1958, art. 2.)
27 mei 1968.
1175
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18. Stmfzaken. Onopzettelijk
toeb1·engen van slagen of verwondingen ten
gevolge van een verkeersongeval.
Bevoegclheid van de politierechteT.
V oo?·waa?·den. - De politierechter, bij
wie door het openbaar ministerie of door
het onderzoeksgerecht reeds een overtreding van de wetten en verordeningen
op het wegverkeer aanhangig is gemaakt,
is bevoegd om kennis te nemen van een
wanbedrijf van onopzettelijke slagen of
verwondingen dat het gevolg is van een
verkeersongeval, wanneer dit wanbedrijf
samenhangt of een onsplitsbaar geheel
vormt met de eerstbedoelde overtreding,
ongeacht of dit verband blijkt uit de
behandeling van de zaak voor de rechtbank of zelfs uit de stuklmn van het
dossier, reeds voordat de overtreding
van het wegverkeersreglement voor die
rechters is gebracht. (Wetb. van strafvordering, art. 138, 6°bis.)
17 juni 1968.
1267

19. - Stmfzaken.
Ove1't1·eding van
het wegverkeM'BTeglement. - Bestanddeel
van een misclrijf van onopzettelijk toeb?·engen van venvonclingen. - Nietigheicl
van de beschikking van de 1'aaclkamer, die
het bestaan aanneemt van VM'zachtencle
omstancligheden. ~ Onbevoegdheicl van
de politie?'echter. - De politierechter die
vaststelt dat, indien een in de dagvaarding als overtreding van de wetten en
reglementen op de politic van het wegverkeer gekwalificeerd feit bewezen was,
dit feit een bestanddeel zou zijn van het
misdrijf van onopzettelijk toebrengen
van slagen of verwondingen waarmee het
een onsplitsbaar geheel zou vormen, kan
hiervan geen kennis nemen, wanneer de
kennisneming van dit misdrijf hem niet
wettelijk werd opgedragen, omdat de
beschikking van de raadkamer die de
zaak bij hem aanhangig heeft gemaakt
nietig was.
17 juni 1968.
1267
20. - Bevoegdheicl.
Stmfzaken. Burgerlijke 1'echtsvonle1'ing. Vervoer
te1· zee of op binnenwateren. - Rechtsvorcle1'ing gericht tegen de scheepseigenaar. - Rechtsvm·dering voo1' de gewone
rechtsmachten geb1·acht. Bevoegdheicl
van cleze rechtsmachten inzake de abanclonnementsp1·ocedure. - De bepalingen
van de artikelen 46, § II, 53 en 273 van
de zeevaartwet brengen geen wijzigingen
aan aan de bevoegdheid van de gewone
rechtsmachten die uitspraak moeten
doen over de gegrondheid en het bedrag
van de schuldvorderingen waarvoor de

scheepseigenaar zich beroept op de bij
genoemde bepalingen vastgestelde beperking van zijn aansprakelijkheid.
22 augustus 1968.
1339
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I. -

Algemene begrippen.
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II. -

Bewijs door geschrift.

HooFDSTUK

III. -

Bewijs door getuigen.
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IV.- Vermoeclens.
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V.- Bekentenis.
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VI. -

Eecl.

HOOFDSTUK I.
.ALGEMENE BEGRIPPEN.

1. - Burgerlijke zaken. - Partij die
bij conclusie betoogt clat de rechter een
door de tegenpartij ovet•gelegd wet·khuisreglement niet in aanmerking mag nemen,
omclat het niet vooraf aan de concl~tsiene
mencle partij wercl rneclegecleelcl. - Rechter
die cleze conclusie venve1pt om de ?'eden
clat de concl~tsienernencle pat·tij van de tekst
van het 1'eglernent voor het sluiten van de
clebatten kennis heeft gekTegen. - Rechte1'
die de wettelijke Tegels betTefjencle de bewijslast niet miskent. - Indien een partij
bij conclusie betoogd heeft dat er geen
rekening diende te worden gehouden met
een werkhuisreglement omdat de tekst
van dit reglement door de tegenpartij
niet vooraf aan de conclusienemende
partij werd medegedeeld, miskent de
beslissing waarbij deze conclusie verworpen wordt op grand van de conclusienemende partij van bedoelde tekst voor
het sluiten van de debatten kennis heeft
gekregen, geenszins de regels betreffende
de bewijslast. (Wetb. van burg, rechtsv.,
art. 188.)
20 oktober 1967.
260
2.- Bu1·get·lijlce zctken.- Vergoeclings
en militai1·e pensioenen. - N ationale Kas
vom· oorlogspensioenen, - TYet van 23 janua1·i 1925, artikel 12. - Niet verschulcligcle betaling van een pensioen clam· deze
Kas. - Rechtsvo1·dering tot schaclevet·goecling tegen een gemeentebest~tur. - Bewijslast. - Wanneer de Nationale Kas
voor oorlogspensioenen, opgericht bij de
wet van 23 januari 1925, die een onver-
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schuldigd oorlogspensioen heeft betaald
omwille van een verandering in de toestand van de belanghebbende, uit dien
hoofde een rechtsvordering tot schadevergoeding instelt ten laste van een gemeentebestuur op grond van artikel 12,
lid 2 en 4, van deze wet, behoort het aan
dit bestuur te bewijzen dat het zijn verplichting, bedoeld bij dit lid 2, nagekomen is door aan deze Kas bericht te
geven van de verandering in de toestand
van de rechthebbende en moet deze Kas
het negatief feit niet bewijzen dat het
gemeentebestuur dit bericht niet heeft
gegeven.
26 januari 1968.
708
3. - Burge1·lijke zaken. Beschiklcend gedeelte van het vonnis geg1·ond op
een beslissing van een gemeente1•aad. Bestaan van deze beslissing door de partijen niet betwist. Vonnis dat a?·tilcel 1315 van het Bu1·ge1•lijk Wetboek niet
schendt, zelfs zo geen enkele pa1·tij een uitgijte van het p1·oces-ve1·baal tot vaststelling
van deze beslissing heejt overgelegd. W anneer het bestaan van een beslissing van een gemeenteraad door de partijen niet betwist wordt, schendt de
rechter noch artikel1315 van het Burgerlijk Wetboek noch de rechten van de verdediging, door het beschikkend gedeelte
van het vonnis op deze beslissing te
gronden, zelfs wanneer geen enkele partij
een uitgifte van het proces-verbaal tot
vaststelling van deze beslissing overgelegd heeft. (Impliciete oplossing.)
763
9 februari 1968.

4. - Bu1·gerlijke zaken. - Rechter die
zijn beslissing g1·ondt op jeitelijke gegevens van de zaak waa1·van hij buiten de
terechtzitting kennis gekregen heeft. - Onwettelijkheid. - De rechter mag zijn beslissing niet gronden op feitelijke gegevens waarvan hij buiten de terechtzitting kennis gekregen heeft. (Burg. Wetb.,
art. 1315.)
987
28 maart 1968.

5.- Bu1'ge1·lijke zaken.- Schuldenaar
die beweert beV1·ijcl te zijn. - Bewijs van
zijn beV?·ijding 1·ust op hem. -De schuldenaar die beweert bevrijd te zijn moet
het bewijs leveren van de betaling of van
het feit dat het tenietgaan van zijn verbintenis heeft teweeggebracht. (Burg.
Wetb., art. 1315, lid 2.)
5 april 1968.
1018
6. - Di1·ecte belastingen. - Belastbm·e
grondslag door de administmtie gevestigd

1371

met behulp van vermoeclens. A1·rest
dat vaststelt dat de belastingplichtige het
tegenbewijs niet bijb1·engt. - A1Test dat
de wettelijlce onle van de bewijsvoe1'ing niet
omlcee?·t. - De wettelijke orde van de
bewijsvoering wordt niet omgekeerd door
het arrest dat, wanneer de belastbare
grondslag door de administratie der
directe belastingen met behulp van vermoedens is gevestigd, vaststelt dat de
belastingplichtige het tegenbewijs niet
bijbrengt. (Gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, artikel 55.)
579
19 december 1967.

7. - Di1·ecte belastingen.
Bewijslast. - A1·rest dat bepaalde jeiten als
bewezen beschottwt. - A1'1'est dat vaststelt
dat de belastingschuldige het tegenbewijs
niet leve1·t. - An·est dat de bewijslast niet
omlceeTt. De bewijslast wordt niet
omgekeerd door het arrest dat beslist
dat de belastingschuldige het tegenbewijs van hetgeen door het arrest als bewezen beschouwd wordt niet levert of
niet kan leveren.
2 april 1968.
1010
8. - Stmfzalcen. - Beklaagde die een
?'echtvaanligingsgrond im·oept.
Beslissing die vaststelt dat aan zijn bewering
gegevens ontb1·eken die ze geloojwaardig
hmnen maken. - Beslissing die cle beklaagcle geen bewijs oplegt. - Aan de
beklaagde wordt geen bewijs van het
bestaan van een door hem aangevoerde
rechtvaardigingsgrond opgelegd door de
beslissing die weigert deze rechtvaardigingsgrond in acht te nemen, omdat
aan deze bewering gegevens ontbrekeri,
die ze geloofwaardig k1.u1nen maken.
II september 1967.
41
9. - Stmjzaken. - Ve1·klm·ingen van
de beklaagcle. - Bewijskmcht ervan. Soeve1·eine beo01·deling doo1·. de jeiten?·echte?'. -In strafzaken beoordeelt de rechter
soeverein de geloofwaardigheid van de
verklaringen van de beklaagde.
18 september 1967.
89
10. - Stmjzalcen. - Geval wam·in de
wet
geen
bijzoncle?'
bewijsmicldel
oplegt. - Soevereine beoo1·deling door cle
jeitenrechte1·. - In strafzaken, wanneer
de wet geen bijzonder bewijsmiddel
oplegt, beoordeelt de feitenrechter soeverein de bewijskracht van de hem overgelegde feitelijke gegevens.
23 en 30 oktober 1967.
271 en 327
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11. - St1·ajzaken. - Beklaagde die
een ?'echtvaanligingsgmnd aanvoe1·t.
Bewijs van de onjnistheid van deze
bewering. Bewijs rustend op het
openbaar ministe?'ie. In strafzaken
rust, in beginsel, op het openbaar
ministerie het bewijs dat een rechtvaardigingsgrond ten onrechte door de
beldaagde is aangevoerd.
18 maart 1968.
946
12. - Stmjzaken. - Wet van i augustus
1960 bet1·efjende het veTvoe?' va1~ zaken
met motm·voe1·tuigen tegen ve1·goeding. Bewijs van de OVe?'tTedingen.- A1·tikel154
en 189 van het vVetboek van strajvonleTing.
- Het bewijs van de overtredingen van
de wet van 1 augustus 1960 betrefiende
het vervoer van zaken n1.et nlOtorvoertuigen tegen vergoeding kan, bij gebreke
van proces-verbaal, regelmatig opgemaakt krachtens artikel 11, § 1, van deze
wet, worden geleverd overeenkmnstig
de regels voorgeschreven bij de artikelen 154 en 189 van het Wetboek van
strafvordering.
25 maart 1968.
970

niet met het bewijs dat hij goen fout
heeft begaan.
27 mai 1968.
1173
HOOFDSTUK II.
BEWIJS DOOR GESCHRIFT.

15. - Bewijs dam· gesclwijt. - Bewijskmcht van de akten. Bu1·geTlijke
zaken. Ove1·eenkomst. Uitlegging
clam· de feitenTechter. - Uitlegging ve?'enigbam· met de bewoordingen van de
overeenkomst. - Geen miskenning van cle
bewijskracht Van deze akte. - De bewijskracht van een overeenkomst wordt niet
miskend door de rechter die een met haar
bewoordingen verenigbare uitleggi:ng orvan geeft. (Burg. Wetb., art. 1319, 1320
en 1322.)
18 september en 21 december 1967,
18 januari, 8 en 29 maart, 5 april en
4 juni 1968.
90, 596, 680, 903, 990,
1019 en 1206

13.
Stmjzaken.
B1<1'ge1'lijke
rechtsvo1·dering. Vordering tot vergoeding van de clam· een on1·echtmatige
daad vemorzaakte schacle. - Bewijs van
het bestaan en van de omvang van de
schacle. - Bewijs dat op de eiser rust. De partij die in rechte de vergoeding
vordert van de door een onrechtn1.atige
daad veroorzaakte schade, moet het
bestaan en de omvang van deze schade
bewijzen. (Burg. Wetb., art. 1315 en
1382.) (Impliciete oplossing.)
27 mai 1968.
1170

16. - SCh1·ijtelijk bewijs. - Bu?·gerlijke zaken. - Bewijskmcht van cle akten.
- Uitlegging van een noot van de meester
van het werk. - Uitlegging ve1·enigbact1'
met cle bewoonlingen van deze noot en
met de uitvoering die zij gek1·egen heejt. Geen miskenning van cle bewijskmcht
van cle akten. - De bewijskracht van een
noot van de meester van het werk wordt
niet miskend door de beslissing die van
deze akte een met de termon en met de
uitvoering ervan verenigbare uitlegging
geeft. (Burg. Wetb., art. 1319, 1320
en 1322.)
21 september 1967.
104

14.- Strajzaken.- Stmjvm·dering.jJ!lisdrijj van ve?'Zt<im. - Beklaagde die
bewee1·t clat het misclrijj hem niet toeTekenbaa?' is en een Techtvaardigingsgroncl
Beslissing die wijst op
aanvoert. jeitelijke omstandigheclen waaTt<it volgt
clat het misclTijj aan de beklaagcle toerekenbaa?' is en vaststelt clat cle door hem als
?'echtvaardigingsgrond aangevoenle omstancligheid niet geloojwaanlig is.
Beslissing die de beklaagcle niet belast
rnet het bewijs dat hij geen fout begaan
heeft. - De beslissing die wijst op de
feitelijke omstandigheden waaruit volgt
dat een misdrijf van verzuim aan de
beklaagde toerekenbaar is en die vaststelt dat de door hem als rechtvaardigingsgrond aangevoerde omstandigheid
niet geloofwaardig is, belast de beklaagde

17. - Sclwijtelijk bewijs. - Burgerlijke zaken. - Eewijskracht van de alcten.
- Gont1·act wam·bij cle ove1·neming beclongen worclt tegen een p1·ijs die door een
desktmclige zal bepaald wm·clen. - lVlisJcenning van de bewijslcmcht van clit
heeling. - Begrip. - De bewijskracht
van een contract, luidens hetwelk een
partij voorwerpen overneemt tegen een
door een deskundige te bepalen prijs, en
de bindende kracht van dit boding
tussen partijen worden niet miskend door
de rechter die constateert dat de deskundige twee prijzen heeft bepaald, de
eerste voor het geval dat er terzelfdertij d een handelszaak zou overgenomen
worden, de tweede voor het geval dat de
overneming niet zou kunnen. geschieden
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en wegens een fout van deze partij en
wegens de hnidige deficitaire toestand
van de soortgelijke handelsbedrijven,
en beslist dat bedoelde partij geen font
heeft begaan, doch dat er dient reken~ng
te worden gehonden met de overw~gr.ng
van de deskundige betreffende de hmdrge
toestand van de soortgelijke bedrijven,
en bijgevolg de prijs van overneming van
de voorwerpen bepaalt op een bedrag
dat tussen de twee schattingen van de
deskundige begrepen is. (Burg. Wetb.,
art. 1134, 1319, 1320 en 1322.)
109
22 september 1967.

18. - Bewijs door gesclwijt. - Btwge1·lijlce zalcen. Bewijslcmcht van. de
Ove1·eenlcomst van excluswve
alcten. bevooTmding bij een bepaalde levemncie?'.
- Uitlegging van dez~ ove1·eenlcomst. ~n
jttnctie van de ve1·b.intems tot bevoo!Tad~ng.
- Geen mislcenn~ng van de bewtJslcracht
van de overeenlcomst. - De bewijskracht
van een overeenkomst van exclusieve
bevoorrading bij een bepaalde leye~anci~r
wordt niet miskend door de beshssmg dre
deze overeenkomst uitlegt in fnnctie
van de verbintenis welke de koper aangegaan heeft om zich bij deze leverancier
te bevoorraden.
29 september 1967.
141
19. - Schrijtelijlc bewijs. - BuTgerlijlce zalcen. - V e1·zelceringsmaatschappij
die van een agent een geldsom v01·dert
wellce het bed1·ag van doo1· ve1·zelcerden
betaalde of verschuldigde premien vm·tegenwoo1·digt.
Deslcttndigenverslag
waa1·bij wo1·dt vastgestelcl dat de boe~
houding van de vennootschap regelmat~g
is en dat e1·uit blijlct dat de agent de
gevonlenle som sclntldig is. - Beslissing
van cle 1'echter dat deze boelchouding,
waa1·in slechts een globale som vo01•lcomt
zonde1' ande1·e p1·ecise1'ing van de elementen
waaTuit ze is samengesteld, geen voldoende
Geen ~.chending van
bewijs oplevert. a1·tilcel1315 van het BtwgeThJlc l'Vetboelc.Hoewel de door het gerecht aangestelde
deskundige in zijn verslag had vastgesteld
dat de boekhonding van de verzekeringsmaatschappij, die van haar agent een
som vorderde die het bedrag van door
haar verzekerden betaa.lde of verschuldigde premien vertegenwoordigde, regelmatig is en dat eruit blijkt dat de agent
de gevorderde som verschuldigd is,
schendt de rechter artikel 1315 van het
Burgerlijk W etboek niet als hij beslist
dat deze boekhonding geen voldoende
bewijs oplevert van de gegrond~eid van
de vordering, om de reden dat ZIJ slechts
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een globale som aanduidt zonder precisering van de onderscheiden premien
waarnit dit bedrag is samengesteld.
13 oktober 1967.
225

20. - Bewijs door geschrijt. - Bewijslcmcht van de alcten. Bu1·gerlijlce
zalcen.- Lastenlcohie1· van een aanneming.
- Uitlegging van een beding dat ve1·enigbaar is met de bewooTdingen eTvan. Geen mislcenning van de bewijslc1·acht
van de alcte. - De bewijskracht van een
beding uit een lastenkohier van een
aanneming wordt niet misker1d door het
arrest, dat van dit beding een met de
bewoordingen ervan verenigbare nitlegging geeft.
16 november 1967.
386
21. - Schrijtelijlc bewijs. - Bewijslcmcht van de alcten. - Bttrge1'lijlce zalcen.
- Ove1·eenlcomst. - Uitlegging van een
beding door de 1·echter in het licht van het
geheel van de termen e1·van. - 1Vlet die
te1·men ve1·enigba1·e uitlegging. Geen
mislcenning van de bewijslcmcht van de
ove1·eenlcomst. De bewijskracht van
een beding van een overeenkomst wordt
niet miskend door de rechter die het
uitlegt in het licht van het geheel van
de termen ervan en op een m.et die
termen verenigbare wijze. (Burg. Wetb.,
art. 1161, 13l9, 1320 en 1322.)
24 november 1967.
429
22. - Schrijtelijlc bewijs. - Bewijslcmcht van de alcten. - Bm·gerlijlce zalcen.
- B1·iej waa1·in een alclcoo1'd is ve1·vat
tttssen het besttttw van een onde1·neming en
een ve1·eniging van de leden van haa1'
pm·soneel. JJ!let de bewoonlingen van
cle bTiej verenigba1·e ttitlegging. - Geen
mislcenning van de bewijsh·acht van
deze alcte. - De bewijskracht van een
brief, waarin een akkoord is vervat
tussen het bestuur van een vervoeronderneming en de vereniging van het personeel van het vervoer met betrekking tot
loonsverhogingen van dit personeel, wordt
niet miskend door de rechter die van
deze brief een met de bewoordingen
ervan verenigbare uitlegging geeft. (Bm·g.
Wetb., art. 1319, 1320 en 1322.)
30 november 1967.
468
23.- Bewijs dooT gesch?'ift.- Btwgerlijlce zalcen. - Bewijslcmcht van de alcten.
- Akte tot vestiging van een e?jdienstbam·heid van ovm·gang. Uitlegging doo1·
de rechte1·. - Uitlegging geg1·ond op de
bedoeling van de partijen bij het vm·lijden
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van de akte en verenigbaa1' met de te1'11Mn
ervan. - Geen miskenning van de bewijskracht van de akte. - De bewijskracht
van een akte tot vestiging van een erfdienstbaarheid van overgang wordt niet
miskend door de rechter die, op grond van
de bedoeling van de partijen bij het
verlijden van de akte, beslist dat het,
bij de vestiging ten behoeye van de
eigenaar van het heersend erf van een
erfdienstbaarheid van overgang « te voet
en met een kruiwagen "• de bedoeling van
de partijen was toe te laten dat over het
erf wordt gegaan, te voet en niet alleen
met een kruiwagen doch ook met een
eventueel in de toekomst te vervaardigen
werk- ofvervoertuig, waarvan de omvang
niet groter is dan die van een beladen
kruiwagen en dat geluidloos is of door
de eigenaar van het heersend erf gebruikt
wordt in voorwaarden die het geluidloos
maken. (Burg. Wetb., art. 696, 702,
1319 en 1322.)
7 december 1967.
505

24. - Bewijs doo1· geschrijt. - Burge1'lijke zaken. - Bewijskmcht van de akten.
- Miskenning. - Beg1·ip. - De bewijskracht van een akte wordt niet miskend
door het arrest dat, na de vermeldirtgen
van de akte juist te hebben overgenomen,
bij een soevereine beoordeling in feite,
zonder tegenstrijdigheid met deze vermeldingen beslist dat de in deze akte
vermelde voorwerpen de kenmerken
hebben die erin omschreven zijn.
14 december 1967.
540

25. - Bewijs doo1· gesclwijt. - Bu1·ge1·lijke zaken. - Bewijskmcht van de akten.
- Uitlegging van een Teglement waanloo1·
de partijen zijn gebonden. - A1·rest dat
de toepassing van een beding van het
1·eglement onde1·we1·pt aan een voo1·wam·de
die het niet stelt. - JJ!liskenning van de
bewijskracht van cle akte. - De bewijskracht van een reglement dat de partijen
bindt, wordt miskend door het arrest
dat, bij de uitlegging van een beding
ervan, de toepassing van dat beding
onderwerpt aan een voorwaarde die het
reglement niet stelt. (Bmg. Wetb.,
art. 1319 en 1322.)
605
5 januari 1968.
26. - Bewijs doo1· gesclwijt. - B~wge1'
lijke zaken. - BewijskTacht van de akten.
- Becling van een ve1'zeke1·ingscont1'act.
Uitlegging door de jeitemechte1·. Uitlegging verenigbacw met de tennen van
het beding. Geen miskenning vctn de
bewijsh-acht vcm de akten. - Geeft van
het beding van een verzekeringscontract

geen met de termen ervan onverenigbare
uitlegging en miskent de bewijskracht
ervan niet het arrest dat beslist dat dit
beding, dat de waarborg van de verzekeringspolis gesloten tussen de verzekeraar en de directem van een patronaat
uitbreidt tot de ongevallen overkomen
aan de kinderen wanneer zij zich naar
het lokaal van het patronaat begeven of
ervan terugkomen, een beding ten
behoeve van derden insluit ten voordele
van deze kinderen en hun ouders en dit
risico dekt, zelfs indien de aansprakelijkheid van de subscriptor niet in het
gedrang komt.
2 februari 1968.
737

27.- Bewijs door gescMijt.- Bewijskmcht van de akten. - Bu1'ge1·lijke zaken.
-Door de gedaagde in hoge1' beroep voo1•
het hoj van. be1'oep genomen conclusie. A1Yest waa1·bij beslist wo1·dt dat deze
1Ja?'tij geen incidenteel ho gm· beroep heejt
ingesteld. - Beslissing ve1'enigbaar met
de bewoonlingen van deze conclusie. Geen miskenning van de bewijskmcht
van de akten. - W anneer de gedaagde
in hoger beroep tot de niet-ontvankelijkheid van het hoofdberoep heeft geconcludeerd en niet is opgekomen tegen de
beslissing die hem veroordeelde, en de
enkele bewering, die hij in zijn conclusie
opwierp, voorkomt als zijnde een verweer
tegen het beperkt voorwerp van het
hoofdberoep, is niet onverenigbaar met
de bewoordingen van deze conclusie
en miskent de bewijskracht ervan niet,
het arrest dat beslist dat de gedaagde
in hoger beroep geen incidenteel hoger
beroep heeft ingesteld.
21 juni 1968.
1290
28. - Bewijs door gescMijt.- DiTecte
belastingen. - St~£k van het administmtiej
dossie1· en beslissing van de di1·ecteu1· de1·
belastingen. Uitlegging clo01· het hoj
van beroep o1we1·en·i.gbaa1' met cle te1·men
van deze akten. Miskenning van de
bewijskmcht van deze akten. - De bewijskracht van de akten wordt miskend door
het arrest van het hof van beroep, dat
van de beslissing van de directem der
belastingen en de stukken van het
administratief dossier een met de termen
van deze akten onverenigbare uitlegging
geeft.
12 september 1967.
55
29. - Bewijs doo1• gesclwijt. - Directe
belastingen. - BewijskTacht van de akten.
-Uitlegging van de conclt£sie en van
een b1'iej wacwop deze conclusie steunt. -
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Met de tm·men ervan veren·igba1·e uitlegging.
- Geen miskenning van de bewijskmcht
i!an de akten. - Noch de bewijskracht
van de conclusie noch die van een brief
waarop deze conclusie steunt worden
miskend door de beslissing die van deze
conclusie en van deze brief een met de
termen ervan verenigbare uitlegging
geeft.
19 september 1967.
96
30. ~ Bewijs do01' gesch?'ijt. ~ Bewijskmcht van de akten. ~ St1·ajzaken. ~
Processen-ve1·baal van verhoor van een
getuige. ~ Beslissing die van de verkla1'ingen van de getuige een · met de termen
m·van ve1·enigba1·e uitlegging geejt. ~
Geen miskenning van de bewijsk1·acht van
het p1·oces-ve1·baal. ~ De bewijskracht
van het proces-verbaal van verhoor van
een getuige wordt niet miskend door de
beslissing, die van de in dit proces-verbaal
opgetekende verklaringen van getuigen
een met de termen ervan verenigbare
uitlegging geeft. (Burg. Wetb., art. 1319
en 1320.)
18 september 1967 en 22 juli 1968.
77 en 1331

31. ~ Bewijs door gesch?'ijt. ~ Stmfzaken. ~ Bewijsk1·acht van de alcten. ~
Verzelceringsovereenlcomst. ~ Uitlegging.
~ A1'1·est dat de toepassing van een
beding onderwerpt aan een V001'Waatde
die do01· cle ove1·eenkomst niet gestelcl
wordt. ~ Miskenning van de bewijskracht van cle akte. ~De bewijskracht van
een verzekeringsovereenkomst wordt miskend door het arrest dat, bij de uitlegging
van een der bedingen, de toepassing ervan
onderwerpt aan een voorwaarde welke
door de overeenkomst niet gesteld wordt.
(Burg. Wetb., art. 1319 en 1322.)
25 september en 15 december 1967.
114 en 549
32. ~ Bewijs doo1· geschrijt. ~ Strajzalcen. ~ Bewijsk1·acht van cle alcten. ~
Micldel waa1·bij aangevoe1·cl tVo1·dt clat cle
best1·eclen beslissing cle bewijslcmcht mislcent van een p1·oces-verbaal van de tm·echtzitting, waa1·in de ve1·klaring van een
getttige opgetekend is. ~ Rechte1· clie deze
vm·klaring als niet bewijskmchtig ve1·we1·pt zoncle1· een met de termen e1•van
onverenigba1·e uitlegging te geven. ~ Geen
miskenning van de bewijslcracht van het
p1·oces-ve1·baal. - De bewijskracht van
een proces-verbaal van de terechtzitting,
waarin de verklaring van een getuige is
opgetekend, wordt niet miskend door de
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beslissing die deze verklaring als niet
bewijskrachtig verwerpt zonder een nitlegging ervan te geven welke met de
termen ervan onverenigbaar is.
23 oktober 1967.
271
33. ~ Sch?'ijtelijlc bewijs. ~ Bewijslcmcht van de alcten. ~ Strajzaken. ~
Deslcuncligenverslag. ~ Beoorclelingsmacht
van de jeiten1•echte1·. ~ De feitenrechter
beoordeelt soeverein het gezag van een
deskundigenverslag en de waarde van
de vaststellingen en gevolgtrekkingen
van de deskundige, mits hij de bewijskracht van dit verslag niet schendt, dit
wil zeggen mits hij aan de deskundige
geen mening toeschrijft die hij niet
geuit heeft of vaststellingen die hij
niet gedaan heeft.
ll december 1967.
521

34. ~ Bewijs do01· gesch?'ijt. ~ Bewijskmcht van de alcten. ~ Stmjzalcen. ~In
een p1·oces-ve1·baal opgetelcencle verlclaring
van de beklaagcle. ~ Uitlegging door de
jeitenrechte1·. ~ Met de te1·men van de
verlclaring verenigbare uitlegging. ~ Geen
mislcenning van de bewijslcracht van de
akten. ~De bewijskracht van een procesverbaal van de politie, waarin de verldaring van een beklaagde is opgetekend,
wordt niet miskend door de feitenrechter
die een met de termen van deze verklaring
verenigbareuitlegginggeeft. (Burg. Wetb.,
art. 1319, 1320 en 1322.)
18 december 1967.
570

35. ~ Bewijs door gesclwijt. ~ Bewijslcmcht van de alcten. - Stmjzalcen. ~
Beslissing geg1·oncl op het geheel van cle
gegevens van cle zaak. ~ Beslissing clie de
bewoo1·clingen van geen enlcel stulc van het
dossim· tegenspreekt. ~ Geen mislcenning
van cle bewijslc1·acht van cle alcten. ~ De
bewijskracht van de stukken van het
strafdossier wordt niet miskend door de
beslissing, die gegrond is op het geheel
van de gegevens van de zaak en de
draagwijdte ervan beoordeelt, zonder
de bewoordingen van enig stuk van het
dossier tegen te spreken, al was deze
beoordeling verkeerd. (Burg. Wetb.,
art. 1319 en 1320.)
8 april 1968.
1026
36. ~ Bewijs door gesclwijt.
Stmjzalcen. ~ Overlegging van bescheiclen die
in een ande1·e taal dan een van cle landstalen
zijn opgemaalct. ~ V e1·taling van cleze
bescheiden in cle taal van de rechtspleging.
~ V e1·taling ten laste vallencl van de

1376

BEWIJS

pa1·tij die de stukken overlegt. - De in
een vreemde taal opgemaakte bescheiden,
welke de partij die ze voorbrengt, weze
het de beklaagde, aan het vonnisgerecht
wenst over te leggen, moeten door de
zorgen van die partij vertaald worden
in de taal van de rechtspleging.
29 april1968.
1085
37. - Bewijs dam· gesclwift. - Stmfzaken. - Bewijsk1·acht van de akten. Beslissing in hoge1• beroep wam·bij niet
bewezen wonlt ve1·lclaanl een feit, dat door
de beklaagcle wenl bevestigd in een ve1·kla1·ing voo1• cle ee1·ste 1'echter afgelegd en
aangetekend in het p1·oces-ve1·baal van de
terechtzitting. Geen miskenning van
de bewijslc1·acht van het p1·oces-ve1·baal. De bewijskracht van het proces-verbaal
van de door de eerste rechter gehouden
terechtzitting, dat melding maakt van
de verklaring waarin de beklaagde een
feit heeft bevestigd, wordt niet miskend
door de beslissing in hoger beroep die
enkel beslist dat dit feit niet bewezen is.
6 mei 1968.
llOS

38. - Bewijs door geschrift. - W egve1·lceer. - Bewijslc1·acht van de doo1· een
bevoegd ambtenaa1· of beambte opgemaakte
processen-verbaal. - Ve1·melding van het
proces-verbaal waaraan geen enkele wetsbepaling een bijzonclere bewijskmcht
toelcent. - Juistheicl en dmagwijclte van
deze vermelcling. - Soevereine beom·cleling
doo1· cle feitemechter. - Daar de bewijskracht, welke krachtens artikel 4 van de
wet van 1 augustus 1899 tot herziening
van de wetgeving en de reglementen op de
politie van het wegverkeer, gehecht wordt
aan bepaalde processen-verbaal tot vaststelling van de overtredingen van de wet
en de reglementen op de politie van het
wegverkeer, enkel betrekking heeft op
de materiele vaststellingen betreffende
deze overtredingen gedaan door de
verbaliserencle beambten, wordt de vermelcling van het proces-verbaal waaraan
geen andere wetsbepaling een bijzondere
bewijskracht toekent, wat haar juistheid
en draagwij dte betreft, vrij beoordeelcl
door de feitenrechter in de nitoefening
van zijn soevereine macht.
17 j1.mi 1968.
1263
HOOFDSTUK III.
BEWIJS DOOR GETUIGEN.

39.- Bewijs clam· getuigen. -

Bu1·ger-

lijlce zaken. - ,Ve1·weTping van een aanbod van bewijs dam· getuigen. - A1Test
dat vaststelt dat de aangevoe1·cle feiten
onnauwkeu1·ig zijn en van nu af clooT een
ve1·lclaring zijn tegengesp1•oken. - H'ettelijlce beslissing. - De verwerping van
een aanbod van bewijs door getuigen
wordt in burgerlijke zaken wettelijk
gerechtvaardigd door het arrest, dat
vaststelt clat de aangevoerde feiten
onnauwkeurig zijn en van nu af door
een verklaring van de partij zijn tegengesproken.
28 september 1967.
138

40. - Bewijs dam· getuigen. - Vm·moeden. - Bepaling van het Btwgerlijk
Tif' etboek welke het bewijs clam· gett~,igen of
cloOT ve1·moeclens 11,itsluit. - Bepaling die
niet toepasselijk is op het bewijs clat een
gesch?'ift vervalst of cloo1· becl1·og is aangetast. - Het bewijs dat bepaalde vermeldingen van een kwijtschrift vervalst
zijn of door valsheid zijn aangetast kan
worden geleverd door vermoedens, zelfs
zo de partij die het kwijtschrift in rechte
heeft overgelegd, hieromtrent een samengestelde bekentenis doet. (Burg. Wetb.,
art. 1348, 1°, en 1353.)
5 oktober 1967.
172
41. - Bewijs dam· getuigen. - Btwgedijke zaken. - Bewijskmcht van de
getuigenissen. Beoonleling clam· de
feitemechter. - Onsplitsbaarheicl. - De
feitenrechter beoordeelt soeverein de
bewijskracht van de in burgerlijke zaken
ingevvonnen getuigenissen, als hij de
bewoordingen ervan niet miskent ; hij
gemis aan een conclusie op dat stuk
is hij niet verplicht de redenen op te
geven waarom hij ze aanneemt of afwijst.
8 december 1967.
507

42. - Bewijs cloo·r getz1,igen. - Bt(,1'ge1·lijke zalcen. - TYmakbaTe getuige. Gett1,ige dt:e een getuigsclwift afgegeven
heeft mntTent feiten bptTefjencle het geding.
Betekenis van het woonl « getuigsclwift "· - Artikel 283 van het VVetboek
van burgerlijke rechtsvorclering, op grond
waarvan een getuige die een getuigschrift
heeft afgegeven ten aanzien van feiten
betreffende het geding kan worden gewraakt, bedoelt met het woord " getuigschrift » een attest dat aan een partij
afgegeven is buiten de nakoming van
een door de wet, het beroep of een rechterlijk bevel opgelegde verplichting en
dat; de steller van bet attest bindt zelfs
voorclat bij opgeroepen wordt om in
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rechte te getuigen; er wordt niet vereist
dat het attest werd afgeleverd uit tegemoetkoming en met het oogmerk om de
aanspraken van de partij te begunstigen.
21 december 1967.
592

43. - Bewijs cloo1' getuigen. - Bu1·ge1·lijlce zaken. - Wmakba1·e getuige. Loonbecliencle. - BegTi]J. - Uit de enkele omstandigheid dat een getuige als
aangestelde in dienst is van een ·partij,
mag de rechter niet wettelijk afleiden .dat
de getuige de loonbediende van deze
partij is, in de zin van artikel 283, lid 2,
van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering.
16 februari 1968.
797
44. - Bewijs clo01' getuigen. - Stmjzalcen. - Gett<igenissen. - BewijslcTacht.
- SoeveTeine beoonleling cloo1· de jeiten1'echte1'. - In strafzaken, beoordeelt de
rechter soeverein de bewijswaarde van
de verklaringen van de getuigen.
18 september 1967.
89

45. - Bewijs cloo1' getuigen. - Stmfzalcen. - T•Vaanle in jeite van de opeenvolgencle ve1·lcla1·ingen van een getuige die
buiten ecle is gehoonl tijclens het voo1'oncle1·zoelc en oncle1' ecle op de te1•echtzitting. Rechte1· clie meeT gelooj hecht aan de eeTste
clan aan cle tweecle vm·lcla1·ing. - H7 ettelijlcheicl. - I n strafzaken kan de rechter
wettelijk beslissen dat de verklaring van
een getuige, die tijdens het vooronderzoek buiten ede is gehoord, geloofwaardiger is dan die welke door de getuige
nadien is afgelegd op de terechtzitting,
zelfs al was het onder ede.
23 oktober 1967.
271
46. - Bewijs cloo1· gettdgen. - Stmjzalcen. - Dmagwijclte en juistheicl van cle
getuigenissen. - 8oeve1'eine beooTcleling.
G1·enzen. - De feitenrechter beoordeelt soeverein de draagwijdte en de
juistheid van de verklaringen van de
getuigen, 1nits hij hem geen andere verklaringen toeschrijft dan die welke ze
afgelegd hebben.
30 oktober 1967, 19 februari en
11 maart 1968.
316, 799 en 917
HOOFDSTUK IV.
VERMOEDENS.

47. -

Ve1·moeclens. - Btwge1'lijlce zaF'eitelijlce veTmoeclens. - Rechtm·
0ASSAT1E, 1968. - 44

ken. -
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clie het aanbocl van bewijs clob1' een paTtij
ve1'We1·pt. - V e1'We1'ping gemotivee1·cl clo01·
cle oveTweging clat nit cle jeiten waaTvan
het bewijs wo1·clt aangenomen het bestaan
niet leon wo1·clen afgeleicl van het jet't
wam·op cle 1'echtsvoTcle1'ing van cleze pa1·tij
geg1·oncl is. Rechte1· clie alclus ni"et
beslist clat een bewijs cloo1· ve1·moeclens
niet is toegelaten. - Door het aanbod
van bewijs door een partij .te verwerpen
om de reden dat uit de feiten waarop het
betrekking heeft het bestaan niet kon
worden afgeleid van het feit waarop de
rechtsvordering van deze .partij is gegrond, beslist de rechter niet dat een
bewijs door feitelijke vermoedens in dergelijke zaken niet toegelaten is.
5 oktober 1967.
171

48. VeTmoeclens.
Bu1·ge1·lijke
zalcen. - A1·tilcelen 1315 en 1316 van het
Btwge1·lijlc W etboelc. - Bepalingen die de
bewijsleve1·ing cloo1· Ve1'11Weclens van een
mateTieel feit niet veTbieclen. - De artikelen 1315 en 1316 van het Burgerlijk
Wetboek verbieden niet het bestaan van
een materieel feit door vermoedens te
bewijzen.
24 november 1967.
427

49.- Ve1·moeclens.- Zalcen van lcoophanclel. - Bestaan van ancle1·e hanclelsve1'bintenissen clan lcopen en ve1•lcopen. Aangenomen jactUU1'. - Beslissing clat
cleze aanneming als een jeitelijlc ve1'moeclen het bewijs opleve1·t van becloelcle ve1'bintenissen. - Geen schencling van a1·ti7cel 25, licl 2, van het Wetboelc van lcoophanclel. - De regel opgenomen in artikel 25, lid 2, van het Wetboek van koophandel, volgens welke de kopen en verkopen lnmnen bewezen worden door een
aangenomen factuur, onvenninderd de
overige bewijsmiddelen die bij de koophandelswet zijn toegelaten, belet niet
dat de rechter voor andere handelsverbintenissen, zoals aannemingswerken
waarvoor het gebruikelijk is facturen op
te maken, de aanneming van de factuur
als een vermoeden in aanmerking neemt
en er het bewijs in vindt van deze verbintenissen, nan1.elijk van het akkoord
van de schuldenaar omtrent de prijs die
in de factuur vermeld staat.
1 decen1.ber 1967.
471
50.
VeTmoeclens.
Bu1·ge1·lijlce
Ve1'zaken. - JJ'eitelijke vemweclens. eisten voo1· de toelaatbaa1·heicl van clit
bewijs. - Ret bestaan van een bruiklening kan niet worden afgeleid uit .
louter feitelijke vermoedens wanneer de
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bezitter van. het voorwerp het bestaan
van dergelijke len:ing ontkent, de waarde
van de vordering 3.000 frank te hoven
gaat en het ten opzichte van de bezitter
ook niet om een handelsverbintenis gaat
en niet vastgesteld wordt dat degene die
de teruggave vordert z:ich in de onmogelijkheid bevond zich een bewijs door
geschrift te verschaffen.
26 april 1968.
1080
51. Vermoeclens. - Di1·ecte belastingen. - l!'eitelijke vermoedens. - Be(J1'ip. - De feitenrechter kan uit een
geheel van gekende elementen het bewijs van een onbekend feit afieiden, zelfs
zo deze elementen, afzonderlijk genomen, niet voldoende beslissend zijn.
(Impliciete oplossing.)
10 oktober 1967.
203

HOOFDSTUK V.
BEKENTENIS

52.- Bekentenis. - Burge1'lijke zaken.
- Samengestelde bekentenis. - Onsplitsbare bekentenis. - Bewijs, do01' de pa1·tij
die zich be1•oept op de bekentenis, van de
onjuistheid van een element ervan. Rechter die ve1'lclaa1·t dat hij de bekentenis
enkel in acht neemt als begin van bewijs
do01· gescMijt. - Omstandigheicl die de
pa1·tij niet toestaat het bewijs van de
onj~tistheid van een element van de bekentenis te leveren do01' een bewijsmiddel dat
niet wettelijk is toegelctten voo1' het bewijs
van het jeit dat zij doo1' de bekentenis wil
bewijzen. - De rechter kan om de reden
dat hij een onsplitsbare samengestelde
bekentenis enkel als begin van bewijs
door geschrift in acht neemt de partij die
deze bekentenis aanvoert niet toestaan
het bewijs van de onjuistheid van een
element ervan te leveren door een be-wijsrniddel dat niet wettelijk is toegelaten voor het bewijs van het feit dat
deze partij door de bekentenis wil bewijzen. (Burg. Wetb., art. 1356.)
5 oktober 1967.
172
53.- Bekentenis.- Bu1·ge1'lijke zaken.
- Pa1·tij die ten bewijze van de gegrondheid van haa1' 1'echtsvonle1'ing, een bekentenis van de venverende partij im·oept. Onsplitsba1·e swmengestelde bekentenis. Eisende partij niet ontvankelijk om de
onjuistheid van een. element vcm de bekentenis te bewijzen doo1· een bewijsmiddel
dat niet wettelijk toegelaten is ten bewijze

van het j~widisch Jeit waarvan zij door de
bekentenis het bewijs wil leveren. - De
partij die, als bewijs van de gegrondheid
van haar rechtsvordering, een onsplitsbare samengestelde bekentenis van de
verwerende partij inroept, is niet ontvankelijk om de onjuistheid van een
element van deze bekentenis te bewijzen
door een bewijsmiddel dat niet wettelijk toegelaten is ten bewijze van het
juridisch feit waarvan zij door de bekentenis het bewijs wil leveren. (Burg.
Wetb., art. 1356.)
26 oktober 1967.
304

54.
Bekentenis.
Btwge1·lijke
zaken.
Ge1'echtelijke bekentenis. Bekentenis afleggencle pa1·tij die voo1· de
jeitenrechte1· niet heejt staande gehouden
dat het om een samengestelde bekentenis
ging. - Bewering die voor het Hof niet
kan wonlen aangevoenl. - De partij die
in burgerlijke zaken, voor de feitenrechter, een bekentenis heeft afgelegd
en niet heeft staande gehouden dat deze
bekentenis samengesteld was, is niet
ontvankelijk om voor het Hof dergelijke
bewering aan te voeren.
9 februari 1968.
761

HOOFDSTUK VI.
EED.

BEZIT.
1. Gelijktijclig instellen van de
bezits- en de eigendomsvo1·de1·ing.
Begrip. - De rechter die ten principale
op de eigendomsvordering en, subsidiair,
op de bezitsvordering rechtdoet, doet
niet gelijktijdig recht op de bezitsvordering en de eigendomsvordering, in
de zin van artikel 5 van de wet van
25 maart 1876, doch beoordeelt achtereenvolgens en afzonderlijk de grond van
het recht en het bezit ervan.
29 november 1967.
460
2. - Ve1·bod de bezits- en de eigendomsvonle1·ing gelijktijdig in te stellen. Dmagwijdte van het ve1·bod.- Het verbod
de bezitsvordering en de eigendomsvordering gelijktijdig in te stellen, opgelegd door artikel 5 van de wet van
25 maart 1876, is een regel die enkel
geldt voor de bezitsvordering en vreemd
blijft aan de eigendon::tsvordering.
29 november 1967.
460

BIOSCOOP. -

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING

BIOSCOOP.
Koninklijke besltdten van 14 novembe1·
1952 en ¥5 juli 1957 tot hulpve1'lening aan
de Belg_tsche filmnijve1·heid, waa1'bij de
toelce1~ntngsvoo1·wam·den van een p1·od~tlctie
p1'emte wonlen bepaald. - T'Veige1'ing van
de M iniste1' van Economische zalcen om de
film als een 'Eelgische film te eTlcennen. W eigm·ing gegrond hie1·op dat de film de
jeitelijke vereisten van de voo1·noemde
lconinlclijlce besluiten niet ve1·vult.
Hoven en. 1:echtbanlcen doo1· de beslissing
van de Mt~~t~te1· gebonden. -De beslissing
van de Mrn1ster van Economische zaken
die, steunende op de artikelen 2 en 3
van de koninklijke besluiten van 14 nove~ber 1952 en 27 juli 1957 tot hulpverlenmg aan de Belgische filmnijverheid,
een film als Belgische film weigert te
erkennen omdat hij aan de feitelijke
v~reisten van deze koninklijke besluiten
met vol~oet, ~n die bijgevolg de produktwpremie Weigert toe te kennen is
soeverein en de rechtbanken wa~rbij
de rechtsvordering van de producent van
deze film tot betaling van deze prem.ie
later aanhangig gemaakt wordt, zijn
door de beslissing van de Minister
gebonden.
16 mei 1968.

1142

BORGTOCHT.
1. - Ove1·eenlcomst van borgtocht. Akte waarbij het bestaan van de overeenlcomst w01·dt vastgesteld. Vonn. Toepassing van artilcel 1326 van het
Burge1·lijk H' etboelc. - Voo1'waarde. - Al
kan de overeenkomst van borgtocht een
eenzijdig~ verbintenis opleveren, toch is
de akte d1e zodanige verbintenis vaststelt
pas dan onderworpen aan artikel 1326
van het Burgerlijk Wetboek als zij slaat
op een belofte die een geldsom of een
waardeerbare zaak tot voorwerp heeft
dit wil zeggen waarvan het bedrag of
d~ hoeveelheid ?ekend is op het ogenbhk van de verb1ntenis en door een cijfer
kan worden uitgedrukt. (Burg. Wetb.,
art. 1326 en 2011.)
14 oktober 1967.

227

2. Zelce1·heid van de wisselagent
aanfl.ewen_d tot wam·bo1·g van zijn be1·oepsve1·btntentssen. - Door een de1·de gestelde
zeke1'1wid. - Zekerheid die eigendom van

1379

deze derde bliJft. - De derde die met zijn
geld of waarden de zekerheid heeft
gest~ld tl!t vrijwaring van de beroepsv_erbmtemssen van een wisselagent, blijft
e1genaar van deze' gelden of waarden ten
opzichte van de wisselagent, (Wetb. van
k?.oph., boek I, titel V, art. 71, gewijzigd
biJ het koninklijk besluit nr 84 van
30 januari 1935, art. II; kon. besl. nr 150
van 18 maart 1935, art. 9.)
20 juni 1968.

BURGERLIJKE
RING.

1281

RECHTSVORDE-

1. - Stmjzaken. - Persoon benadeeld
een misd1'ijj. Pe1'soon die zich
met btwgerlijke pa1·tij heejt lcunnen stellen
voo1· de C01'1'ectionele 1'echtbanlc dam· .deze
zonde1· onde1·zoelc van de zaalc ten grande
be~li~t h_eeft de zaalc naa1' het openbaar
mtntstm·w tentg te ve1·wijzen. - Beslissing ve1•nietigd op het hoge1' bm·oep van
het openbaa1· ministe1·ie. Benadeelde
persoon die ontvanlcelijlc blijjt om zich
burge1·lijlce pa1·tij te stellen voor het hof
van be1•oep. - vVanneer de door een
misdrij~. benadeE_J!de persoon zich geen
burgerhJke partiJ heeft kunnen stellen
voor de correctionele rechtbank, waarbij
de strafvordering aanhangig is, omdat
deze zonder onderzoek van de grond van
de zaak beslist heeft de zaak naar het
openbaar ministerie terug te verwijzen, en
het hof van beroep, nadat het deze beslissing op_ ~et ~oger beroep van het openbaar !mmstene heeft vernietigd, de zaak
tot zwh heeft getrokken, is deze bena~eelde persoon nog ontvankelijk om zich
m hoger beroep burgerlijke partij te
stellen.
d~o1·

11 december 1967.

518

2. Stmjvo1·dering die op gang is
gebmcht doo1· de 1'echtst1·eelcse dagvam·ding
van .een benadeelde. - Bu1·ge-rlijlce pm·tijstelltng van een ande1·e benadeelde. D_ntvankelijlcheid. Elke persoon die
zwh door een misdrijf benadeeld acht
is ontvankelijk om zich voor de straf:
rechtbank waarbij dit misdrijf aanhangig
is burgerlijl~e partij te stellen, zelfs zo de
strafvordermg op gang is gebracht door
een rechtstreeks aan de beklaagde op
verzoek van een andere benadeelde
betekende dagvaarding.
15 januari 1968.

657
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c
CASSATIE.

INLEIDING.

INLEIDING. - Taak en bestaans1·eclen van
het Hoj van cassatie. - Aard van
het cassatiegeding.
HooFDSTUK I. Bevoegdheid van het
Hofvan cassatie.
1. -

Bevoegdhoid in het algemeen.

2. - Beslissingen in rechte en beslissingen in feite. ( Zie V oorziening in cassatie.)
3. - Ambtshalve op te werpen middelen
en gronden van niet-ontvankelijkheid.
4. - Respectieve bevoegdheid van de
algemene vergadering, de verenigde kamers, de eerste en tweede kamers en de
voltallige terechtzittingen.
5. - Soevereine beoordeling door de feitenrechter. (Zie dit trefwoord.)

HooFDSTUK II. - Vonleringen tot nietigve1·kla1·ing en cassatievoonieningen in
het belang van de wet.
HooFDSTUK III. V oorzieningen in
cassatie. - Memorie tot staving van
de voo1·ziening : memorie van antwoord
en van wede1·antwoonl (Zie VooRziENING ·IN CAS SATIE).
HooFDSTUK IV.- Oassatiemiddelen (Zie
0ASSATIEMIDDELEN).

TAAK EN BESTAANSREDEN VAN RET HOF
VAN CASSATIE. AARD VAN RET
CASSATIEGEDING.

1. - Taalc van het Hof. - BtwgeTlijlce
zalcen. - Best1·eden beslissing die haar
beschilclcend gedeelte g1·ondt op een do01·
de voorziening bekritiseenle ?'eden.
Bevoegdheid van het Hoj om een ?'echtsgrond, die het beschilclcend gecleelte rechtvaanligt, in de plaats te stellen. - W anneer
de bestreden beslissing haar beschikkend
gedeelte ste1.mt op een door de voorziening
bekritiseerde reden, is het Hof bevoegd
om die te vervangen door een rechtsgrond
die het beschikkend gedeelte rechtvaardigt. (Impliciete oplossing.)
5 april en 30 mei 1968.
1018 en 1197
2. - Opclmcht van het Hof. - Strajzalcen. - Best1·eden beslissing die haar
beschiklcend gedeelte grondt op een door de
voorziening gem·itisee1·de reden.- Bevoegdheid van het Hoj een rechtsg1·ond wellce het
beschiklcencl gedeelte ?'echtvaanligt in de
plaats te stellen. - VVanneer de bestreden
besliss:ing haar beschikkend gedeelte op
een door de voorziening gecritiseerde
reden grondt, mag het Hof een rechtsgrond die dit beschikkend gedeelte
rechtvaardigt in de plaats stellen. (Impliciete oplossing.)
11 september 1967.
48

HooFDSTUK V. - Rechtspleging in het
algemeen. - V arm, gevolgen van de
ar1·esten van het Hof van cassatie.
1. -- Rechtspleging in burgerlijke zaken
of handelszaken. - Omvang van de vernietiging.
2 . - Rechtspleging in belastingzaken.Omvang van de vernietiging.

HOOFDSTUK I.
BEVOEGDREID VAN RET HoF
VAN OASSATIE.
§ 1. -

Bevoegdheid in het algemeen.

Kosten (Zie GE-

3.
Bevoegdheid.
Bttrge?'lijlce
zaken. - HtHW van arbeid. - A1·beidsove1·eenlcomst voor bedienden. - Bestaan
van een band vctn ondergeschilctheid. Toezicht van het Hoj. - Het Hof van
cassatie is bevoegd om na te gaan of
de rechter uit de door hem vastgestelde
feiten wettelijk het bestaan heeft kunnen
afieiden van een band van ondergeschiktheid, kenmerk van de arbeidsovereenkomst voor bedienden.
22 februari 1968.
826

HooFDSTUK IX. - Registmtie. - Zegel
(Zie VOORZIENING IN CASSATIE).

4.
Bevoegdheid.
Bu1·gerlijlce
zalcen. - Voorbereidencl vonnis of tussenvonnis. - Bevoegclheid van het Hoj. -

§ 3. - Rechtspleging in strafzaken (Douanen en accijnzen inbegrepen). - Omvang
van de vernietiging.

HooFDSTUK VI. - V envijzing na cassatie
(Zie VOORZIENING IN CASSATIE).
HooFDSTUK VII. - Ajstand (Zie VooRZIENING IN CAS SATIE.)
HooFDSTUK VIII. RECRTSKOSTEN).

CAS SATIE
Ret Rof is bevoegd om te oordelen of
een vonnis alvorens recht te doen, waarvan de tekst hem regehrtatig wordt overgelegd, een voorbereidend vonnis of
een tussenvonnis is. (Impliciete oplossing.)
30 mei 1968.
1197

5. - Bevoegdheid. - Dienstplicht. Middel dat bewee1·t dat de hoge militiemad
de gegevens van de zaak ve1·lcee1·d in feite
heeft beoonleeld. Onbevoegdheid. va?'"
het Hof. Ret Rof van cassatw IS
niet bevoegd om na te gaan of de hoge
militieraad de gegevens van de zaak
goed of slecht in feite heeft beoordeeld.
16 oktober 1967.
244
6. - Bevoegdheid. - Di1•ecte belastingen. V oorziening doo1' een geh~~wde
v1·ouw ingesteld. - Voo1·ziening betekend
aan de echtgenoot met aanmaning eiseres
te machtigen om in Techte op te t1·eden. Bevoegdheid van het Hof om eise1·es te
machtigen, bij geb1·elce van machtiging
dooT de man. Als een voorziening
inzake directe belastingen is ingesteld
door een gehuwde vrouw en deze de voorziening heeft betekend aan haar man, ~em
hierbij aanmanende haar te macht1gen
om in rechte op te treden, is het Rof
bevoegd om, in afwezigheid van de ma~l,
eiseres machtiging te verlenen om m
rechte op te treden met het oog op het
cassatiegeding.
5 december 1967.
499

7. - Bevoegdheid.
Stmfzalcen. M iddel dat bewee1·t dat de 1'echte1' de
gegevens van de zaalc verlcem·d heeft
beo01·deeld. - Hof niet bevoegd om lcennis
m·van te nemen. - Ret Rof van cassatie
is niet bevoegd om na te gaan of de
rechter juist of verkeerd de hem overgelegde bewijselementen in feite heeft
beoordeeld.
16 oktobcr 1967.
230
8. - Bevoegdheid. - Stmfzalcen. Middel dat beweeTt dat het hof van be1·oep
ten onTechte beslist heeft dat een bepaalde
peTsoon de aanstelleT was vcm een jachtwachte1'. - H of niet bevoegd om kennis
eTvan te nemen. - Ret Rof van cassatie
is niet bevoegd om na te gaan welke
de aansteller is van een beedigde jachtwachter en of de formaliteiten, voorgeschrevm~ bij artikel6l, lid 3, en artikel 63,
lid 1, van de wet van 7 oktober 1886
vervuld werden.
16 oktober 1967.
230
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9. - Bevoegdheid. - Stmfzalcen. Middel dat beweeTt dat niet bewezen is
dat de voo1· een pm·tic~~lie1·e jachtwachte1'
bij de aTtilcelen 61, lid 3,, en 63, lid 1,
van de wet van 7 olctobe1· 1886 voo1·gesch1·even fo1·maliteiten ve1·vuld zijn. - Hof niet
bevoegd om lcennis eTvan te nemen. - Ret
Rof van cassatie is niet bevoegd om na.
te gaan welke de aansteller is van een
beedigde jachtwachter, en of de formaliteiten, voorgeschreven bij artikel 61
lid 3, en artikel 63, lid 1, van de wet va~
7 oktober 1886 vervuld werden.
16 oktober 1967.
230

10. - Bevoegdheid. - Stmfzalcen. Middel waatbij aangevoerd wo1·dt dat
de 1·echtm· de gegevens van de zaalc of
van het dossie1· ve1'lcee1·d beo01·deeld heeft. H of niet bevoegd om lcennis eTvan te .
nemen. - Ret Rof is niet bevoegd om na
te gaan of de rechter de hem overgelegde
gegevens van de zaak of van het dossim:
juist of verkeerd in feite heeft beoordeeld.
(Grondwet, art. 95.)
23 oktober en 8 december 1967,
15, 29 januari en 1 april1968
271,
507, 667, 721 en 1005
11. - Bevoegdheid. - Middel waarbij
wo1·dt aangevoe1·d dat de TechteT zijn
beslissing op niet bewezen feiten heeft
gegTond. - H of niet bevoegd om het bestaan
van cleze feiten te beoo1'Clelen. - Ret Rof
van cassatie is niet bevoegd om te oordelen of het bestaan van de bestanddelen
van het misdrijf door het onderzoek voor
de rechter in feite bewezen werd.
30 oktober en 18 december 1967. 327
en 575
12. - Bevoegclheicl. - Stmfzalcen. Aangifte van miscladen gepleegcl in de
uitoefening van h~m arnbt doot· leclen van
rechtbanlcen van ee1·ste aanleg of 1'echtbanken van lcoophandel of doo1· deze
« volleclige » 1'echtbanlcen. Inciclentele
aangifte in een vooTziening. - BegTip. Indien het Rof kennis mag nemen van
de rechtstreekse aangifte van misdaden
die zouden gepleegd zijn in de uitoefening
van hem ambt door magistraten van
rechtbanken van eerste aanleg of rechtbanken van koophandel, of door deze
volledige rechtbanken, is het op voorwaarde dat deze aangifte incidenteel is
in een zaak die voor het Rof van cassatie
aanhangig is, dit wil zeggen dat ze een
invloed kan uitoefenen op de beslissing
die moet worden gewezen op de aanhangige zaak. (Wetb. van strafv., art. 485,
486 en 493.)
27 november 1967.
432
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13o - Bevoegdheido - Stmfzakeno V e?osclwijving in de bestreden beslissing
Bevoegdheid van het Hof om ze te ve?obeteTeno - Het Hof is bij de beoordeling
van een cassatiemiddel bevoegd om een
verschrijving in de bestreden beslissi:ng
te verbeteren, wanneer deze verschrijving
dnidelijk blijkt nit de samenhang van de
tekst van de beslissingo
4 december 1967 en 8 april1968o
475, 477 en 1029
o

-

14o - Bevoegdheido - Stmfzakeno Gevolgtrekking doo1· de ?'echte?' afgeleid
'ttit de dom· hem vastgestelde feiten. Toezicht van het Hofo - Zo het aan de
feitenrechter staat de feiten vast te
stellen waarop hij zijn beslissing grondt,
dient evenwel het Hof van cassatie na
te gaan of deze feiten de door de rechter
in rechte eruit afgeleide gevolgtrekking
wettigeno
5 febrnari 1968.
742
150 - Bevoegdheido
Stmfzakeno VeTzoek waa?"bij aan het Hof gevmagd
wm·dt een deskundige aan te stellen.- Hof
zonde1· bevoegdheid. Het Hof van
cassatie is zonder bevoegdheid om kennis
te nemen van een verzoek waarbij
gevraagd wordt een nienwe desknndige
aan te stellen.
5 februari 1968o
744
16. - Bevoegdheicl.
Stmfzalcen. P1·ejudicieel geschil. Geschil omt?oent
de uitlegging van het p1ootocol bet1oefjende
de voo1o1oechten en imm'tmiteiten, gevoegd
bij het venlmg tot op1oichting van de
Eu1·opese Gemeenschap voor atoomene1•gieo
- Beslissing 'ttitgesteld tot de 'ttitspmalc
ove1o deze uitlegging dom· het. Hof van
justitie van de EuTopese Gemeenschappen
- Wanneer bij het Hofvan cassatie aanhangig is een geschil omtrent de nitlegging van het protocol betreffende de voorrechten en imn1.uniteiten, gevoegd bij
het verdrag tot oprichting van de Enropese Gemeenschap voor ato01nenergie,
stelt dit Hof de beslissing over de voorziening nit tot er bij wijze van prejudiciele beslissing over deze nitlegging
nitspraak gedaan wordt door het Hof
van jnstitie van de Europese Gemeenschappen. (V erdrag tot oprichting van
de Enropese Gemeenschap voor atoomenergie, art. 150, goedgeke1.U'd bij de wet
van 2 december 1957o)
765
12 febrnari 1968.
o

17. - Bevoegclheicl.
Stmfzaken.
J.l!lemmoie die lctste1olijke, beledigencle of

eeT?'ovende bewom·dingen bevato- Bevoegdheid van het H of om de ve1·wijdering. van
deze bewoo1·dingen door schrapping te
bevelen. - Het Hof beveelt de verwijdering, door schrapping, van de bewoordingen die in de memorie vervat zijn
en die het als beledigend beschonwt.
(Strafwetbo, art. 452o)
882
4 maart 1968.
18. - Bevoegdheid. - Aangifte van
misdaden in de uitoefening van him ambt
gepleegd dooT leden van een Techtbanlc van
ee1·ste aanleg, doo1· een " gehele >> co?'1'ect·ionele Techtbank of doo1• een hof van
beToep. Incidentele aangifte in een
voorziening. Begrip. - Indien het
Hof kennis kan nemen van de rechtstreekse aangifte van misdaden die
zonden gepleegd zijn in de nitoefening
van hun mnbt door magistraten van een
rechtbank van eerste aanleg, door een
" gehele >> correctionele rechtbank of door
een hof van beroep, geschiedt dit op de
voorwaarde dat deze aangifte incidenteel
is in een zaak die voor het Hof aanhangig
is, dit wil zeggen dat zij invloed kan nitoefenen op de beslissing die moet gewezen
worden op de voor het Hof aanhangige
zaak. (Wetbo van strafv., art. 484, 485,
486 en 493o)
20 mei 1968.
1150
19. - Bevoegdheid.
Stmjzaken. J.l!liddel dat aanvom·t dat de belclaagde in
een geestestoestand veTkee?'t waaTdoor hij
onbelcwaam is een misdTijf te begaan. Hof onbevoegd om lcennis te nemen van
het middel. - Het Hof van cassatie is
niet bevoegd om na te gaan of de beklaagde al dan niet verkeert in een van
de toestanden, beschreven in artikel 1 van
de wet van 1 jnli 1964 ter vervanging
van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatscha.ppij tegen abnormalen en gewoontemisdadigers.
17 j1.mi 1968.
1262
§ 2.- Beslissingen in rechte
en beslissingen in feite. (Zie Voorziening

in cassatie.)
§ 3. - Ambtshalve op te werpen middelen
en gronden van niet-ontvankelijkheid.

20. - Bevoegdheid. Jl!lidclelen van
ambtswegeo - Di1·ecte gemeentelijlce belasting. Besluit vctn de bestendige
depittatie van de p?'ovincieTaad. - V ooTziening ontvanlcelijk. _:__ Hof dat een
middel van openba?"e o1·de van ambtswege
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kan opwerpen. - Het Hof van cassatie,
waarbij een ontvankelijke voorziening
tegen een besluit van de bestendige
deputatie van een provincieraad, inzalce
directe belastingen, aanhangig is, mag
van ambtswege een uit de schending van
een wetsbepaling van openbare orde
afgeleid middel opwerpen.
9 januari en 13 februari 1968.
638 en 789
§ 4. - Respectieve bevoegdheid van de algemene vergadering, de verenigde kamers, de
eerste en tweede kamers en de voltallige
terechtzittingen.

21. - Rechtspleging. - Kennisneming
van een voorziening in voltallige te?'echtzitting. - V oorajgaande beschiklcing van
de em·ste voo1·zitter van het Hoj van cassatie. - De kamer van het Hof, waarbij
de voorziening aanhangig is, neemt er in
voltallige terechtzitting kennis van, wanneer het aldus beslist werd bij beschikking van de eerste voorzitter van dit Hof.
13 februari 1968.
781
§ 5. Soevereine beoordeling
door de feitenrechter. (Zie dit trefwoord.)

HOOFDSTUK II.
VORDERINGEN TOT NIETIGVERKLARING EN
OASSATIEVOORZIENINGEN IN HET BELANG VAN DE WET.

22. Bevel van de lliiniste1· van
jttstitie. Strajzaken. V onnis van
de co?Tectionele 1·echtbank waarbij de beklaagde wegens een ove1·treding ve1·oo1'deeld
wonlt tot een geldboete van 26 fmnk. Vemietiging en verwijzing. Op de
voorziening van de procurem·-generaal,
ingesteld op bevel van de Minister van
justitie, vernietigt het Hof het vonnis
van de correctionele rechtbimk, waarbij
de beklaagde wegens een overtreding
veroordeeld wordt tot een geldboete van
26 frank, en verwijst de zaak naar een
andere correctionele rechtbank. (Wetb.
van strafv., art. 441 en 427.)
11 september 1967.
51
23.- Bevel van de 111iniste1' van justitie.
- Strajzaken. - A1Test van het hoj van
be1·oep, in hoge1· be1·oep ?'echtdoencle, waatbij een plctatsve1·vangencl vTeclerechter
we gens een wanbecl1·ijj veroonleeld wo1·dt. Vemietiging.
Venvijzi11g nam· de
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p1•ocureur-gene1'aal bij het hoj van beroep.
- Op de voorziening van de procureurgeneraal, ingesteld op bevel van de
Minister van justitie, vernietigt het Hof
het arrest van het hof van beroep, rechtdoende als gerecht van hager beroep van
de correctionele rechtbank, waarbij een
plaatsvervangend vrederechter wegens
een wanbedrijfwordt veroordeeld, en verwijst de zaak naar de procureur-generaal
bij het hof van beroep.
11 september 1967.
52
24. Bevel van de Jlllinister van
justitie. Stmjzaken. V onnis clat
een veroorcleling uitspreekt wegens een
ve1jaard misd1·ijj. - Vemietiging. - Op
de voorziening van de procureur-generaal, ingesteld op bevel van de Minister
van justitie, vernietigt het Hof het vonnis
dat een veroordeling uitspreekt wegens
een misdrijf dat door verjaring gedekt
was. (Wetb. van strafv., art. 441.)
11 september, 30 oktober en 18 december 1967, 8 april 1968.
54, 329, 573,
en 1036
25. Bevel van de Jl1inistm· van
justitie. - Stmfzalcen. - V onnis dat een
venlachte veToO?'deelt clie ?'eeds v1·oeger
wegens hetzeljde jeit wercl veToorcleelcl. Vernietig·ing. - Op de voorziening van
de procm·eur-generaal, ingesteld op bevel
van de Minister van justitie, vernietigt
het Hofhet vonnis waarbij een rechtbank
een verdachte veroordeelt wegens een
feit waarvoor hij reeds veroordeeld werd
door een in kracht van gewijsde gegane
beslissing. (Wetb. van strafv., art. 441.)
25 september en 30 oktober 1967.
130 en 309
26. Bevel van de MinisteT van
justitie. - Stmjzalcen. - Beslissing van
de Techte?' in hogeT be1·oep die, op het
hoge1· be1'0ep van het openbam· rninisterie
tegen het op ve1·zet van beklaagde gewezen
vonnis, de stTaj ttitgespToken doo1• het
ve1·stekvonnis verzwaa1·t, hoewel hie1·tegen
do01• het openbaar ministeTie geen hager
beroep was ingesteld. - Ve1·nietiging. Op de voorziening van de procureurgeneraal op het bevel van de Minister
van justitie, vernietigt het Hof de beslissing van de rechter in hoger beroep,
waarbij op het boger beroep van het
openbaar ministerie tegen het op het
verzet van beklaagde gewezen vonnis de
door het verstekvonnis uitgesproken straf
verzwaard wordt, hoewel het openbaar
ministerie hiertegen geen hager beroep
had ingesteld.
23 oktober 1967.
291
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27. Bevel van de Ministe1· van
justitie. - Sttafzaken. - V onnissen van
de politie- en cot1·ectionele 1'echtbanken, die
een minde1'Ja1·ige van beneden de leejtijd
van achttien Jaat op de datum van het
jeit ve?"001'delen. - Vetnietiging. - Op de
voorziening van de promu·eur-generaal,
ingesteld op bevel van de Minister van
justitie, vernietigt het Hof de vonnissen
waarbij een politierechtbank en een
correctionele rechtbank een beklaagde
veroordelen die, op het ogenblik van de
feiten waarop de veroordelingen gegrond
zijn, de leeftijd van achttien jaar nog
niet bereikt had. (Wetb. van strafv.,
art. 441; wet van 8 april1965, art. 36, 4°.)
18 december 1967 en 19 februari 1968
572 en 819
28. Bevel van de Ministet van
justitie. - Stmfzaken. - Vonnis waatbij
een beklaagde vetoonleeld wonlt die 1·eeds
vtoeget voo1· hetzelfde jeit wetd vetootdeeld. - Vemietiging. - Op de voorziening van de procureur-generaal op
bevel van de Minister van justitie vernietigt het Hof het vonnis waarbij de
politierechtbank een beklaagde veroordeelt wegens een feit waarvoor deze
reeds door een vroegere in kracht van
gewijsde gegane beslissing veroordeeld
werd. (Wetb. van strafv., art. 441.)
12 februari 1968.
776
29. - V ootziening dooT het openbaa1•
ministe1·ie ingesteld tijdens de terechtzitting. - Stmfzaken. - Oassatie bepe1·kt
tot het belang van de wet en zonder ve1·wijzing. - De vernietiging op de voorziening, door het openbaar ministerie
ingesteld tijdens de terechtzitting van
het Hof, van een beslissing in strafzaken
wordt enkel uitgesproken in het belang
van de wet en geschiedt zonder verwijzing. (Wetb. van strafv., art. 442.)
19 februari 1968.
805
30. Bevel van de Ministe1· van
justitie. - Strajzaken. V onnis van
ve1·oordeling van de politie1·echtbank. J11[ isd1·ijj' dat 1'essor·teert oncle1· de bevoegdheicl van de militai1·e 1'echtbank. - Vetnietiging. - V e1·wijzing naar· een ktij gsattclitmw. - Op het cassatieberoep van
de procm·em·-generaal ingesteld op bevel
van de Minister van justitie, vernietigt
het Hof het vonnis van de politierechtbank, vvaarbij een lTlilitair werd veroordeeld wegens een misdrijf dat onder
de bevoegdheid valt van het lTJ.i!itair
gerecht, en verwijst de zaak naar een
krijgsauditem.
19 februari 1968.
818

31. Bevel van de Ministm· van
justitie. V onnis van de politie?·echtbank waa1·bij een minde1ja1·ige beneden
de leejtijd van zestien jaar· op de datum van
het jeit ve?'OOTdeeld wonlt. - V en~ietiging
en venvijzing naaT de pTocuteU1' des
K.onings. - Op de voorziening van de
procurem-generaal, ingesteld op bevel van
de Minister van justitie, vernietigt het
Hof het vonnis waarbij een politierechtbank een beklaagde veroordeelt die, op
het ogenblik van de feiten waarop de
veroordeling gegrond is, de voile leeftijd
van zestien jaar niet bereikt had en verwijst de zaak naar de procureTtr des
Konings.
19 februari 1968.
821
32. Bevel van de 1VlinisteT van
ju.stitie. - St1·ajzalcen. - Vonnis van de
politietechtbank die de beklaagcle vetoor·deelt tot een geldboete van 26 j1·ank wegens
oveTt?·eding van ar·tikel 84 van de wet van
8 ap1·il 1965 betr·effende de beschenning
van de je~tgd. - Vemietiging en veTwijzing.- Op de voorziening van de procurcur-generaal, ingesteld op bevel van de
Minister van justitie, vernietigt het Hof
het vom1is van de politierechtbank dat de
beklaagde veroordeelt tot een geldboete
van 26 frank wegens overtreding van
artikel 84 van de wet van 8 april 1965
betreffende de bescherming van de jeugd,
en verwijst de zaak naar een andere
politierechtbank. (Wetb. van strafv.,
art. 441 en 427.)
1035
8 april1968.
33. Bevel van de J11inisteT van
justitie. Stmjzaken. V onnis dat
de petsoon, die btwge?'?'echtelijk aanspmkelijk is voo1· de dadeT van het misdtijj,
tot een stmj vetooTdeelt. - V e1·nietiging. Op de voorziening van de procurmu·generaal, ingesteld op bevel van de
Minister van justitie, vernietigt het
Hof het vonnis waarbij de persoon, die
bmgerrechtelijk aansprakelijk is voor
de dader van het misdrijf, tot een straf
wordt veroordeeld. (Wetb. van strafv.,
art. 441.)
10 jtmi 1968.
1235
34. Bevel van de JWiniste1' van
jttstitie. - Strajzaken. - V onnis dat de
opheffing vcm het ver·val van het 1·echt tot
stu1·en onclenve1·pt aan een doo?' de wet
niet gestelde voorwaanle. - V ernietiging.
- Op de voorziening van de procm·etu·generaal op bevel van de Minister van
justitie, vernietigt het Hof bet vonnis
dat de opheffing beveelt van het verval
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van het recht tot sturen, wegens lichamelijke ongeschiktheid, in zoyer het dcze
opheffing onderwerpt aan een door de
wet niet gestelde voorwaarde.
10 j1-mi 1968.
1237

35. Bevel van de Ministe1· van
justitie. - Stnifzaken. - V onnis van de
politierechtbank dat. de beklaagcle veroordeelt tot een geldboete van 50 j1·anlc wegens
inbreuk op m·tikel561 van het St1·ajwetboek,
in staat van wettelijlce he1·haling. - V e1'nietiging en venvijzing. - Op de voorziening van de procureur-generaal op
bevel van de Minister van justitie,
vernietigt het Hof het vonnis van de
politierechtbank, dat de beklaagde tot
een geldboete van 50 frank veroordeelt
wegens een in staat van wettelijke herhaling gepleegde inbreuk op artikel 561
van het Strafwetboek, en verwijst de
zaak naar een andere politierechtbank.
(Strafwetb., art. 561 en· 562, lid 2;
Wetb. van strafv., art. 441 en 427.)
10 jcmi 1968.
1238
36. Bevel van de Ministe1' van
justitie. - St1·ajzaken. - Beslissing van
een commissie tot bescherming van de
maatschappij, ingesteld lm·achtens de wet
van 1 juli 1964, die onwettelijk de inv1·~j
heidstelling op p1·oej van een geinte1•neerde
gelast. - Vemietiging. - Op de voorziening van de procureur-generaal, op
bevel van de Minister van justitie, vernietigt het Hof de besliss:ing van een
commissie tot bescherming van de maatschappij, ingesteld krachtens de wet
van 1 juli 1964, die onwettelijk de invrijheidstelling op proef van een geinterneerde gelast.
17 juni 1968.
1253
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38. Bevel van de Ministe1· van
justitie. - Stra.fzaken. - V onnis dat een
ve1·oo1·deling uitspreelct ten laste van een
ove1·leden belclaagde. - Ve1·nietiging. Op de voorziening van de procureurgeneraal, op bevel van de Minister van
justitie, vernietigt het Hof het vonnis
dat een veroordeling uitspreekt ten laste
van een overleden beklaagde. (Wetb.
van strafv., art. 441; wet van 17 april
1878, art. 20.)
1257
17 juni 1968.
39. Bevel van de. Minister van
justitie. - Stmjzalcen. - V onnis van de
politie1·echtbanlc die de belclaagde wegens
een 1•egelmatig gecontraventionalisee1·d wanbeddjj tot een C01Tectionele st1·aj ve1•oonleelt.
- Vernietiging en ve1·wijzing. - Op de
voorzienil1g va;n de procureur-generaal,
op bevel van de Minister van justitie,
vernietigt het Hof het vonnis van de
politierechtbank die de beklaagde wegens
een regelmatig gecontraventionaliseerd
wanbedrijf tot een correctionele straf
veroordeelt en verwijst de zaak naar een
andere politierechtbank. (W etb. van
strafv., art. 441 en 427 .)
17 juni 1968.
1257

HOOFDSTUK III.
VOORZIENINGEN IN CASSATIE. MEMORIE TOT STAVING VAN DE VOORZIENING:
MEMORIE VAN ANTWOORD EN VAN WEDERANTWOORD.

(Zie Voorziening in cassatie;)
HOOFDSTUK IV.
CASSATlEli'[IDDELEN.

37. Bevel van de JYiinister van
justitie. - Stmfzaken. Vonnis van
de politierechtbank die de beklaagde wegens
een gecontraventionaliseenl tvanbecl1·ijj ve1·oonleelt tot een st1·aj, vastgesteld met
inachtneming van de herhaling. - Ve1·nietiging en verwijzing. - Op de voorzienil'lg van de procureur-generaal, op
bevel van de Minister van justitie,
vernietigt het Hof het vonnis van de
politierechtbank, die de beklaagde wegens
een gecontraventionaliseerd wanbedrijf
veroordeelt tot een straf welke vastgesteld werd met inachtnem:ing van de
herhaling, en verwijst de zaak naar een
andere politierechtbank. (Wetb. van
strafv., art. 441 en 447.)
17 juni 1968.
1255

(Zie

Oassatiemiddelen.)

HOOFDSTUK V.
RECHTSPLEGING IN RET ALGEMEEN.
VORll'[, GEVOLGEN VAN DE ARRESTEN
VAN HET HoF VAN CAS SATIE.

§ 1. -

Rechtspleging in burgerlijke zaken of
handelszaken. - Omvang van de vernietiging.

40.- Ornvang.- Btwgerlijke zalcen.Beslissing waa·rbij de aanspmlcelijlcheid
voor een ongeval gelijlcmatig tussen beide
dade1·s wo1·dt verdeeld. - V oorziening van
een van de daders .. - Vemietiging van
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de VM'Oo·rdeling van deze dader. Vernietiging die zich niet nitstrelct tot de
beschilclcing waa?'bij het acmdeel in de
aansp?'alcelijlcheid van de andere dade1•
op de he~ft wonlt vastgestelcl. - W anneer
de rechter de aansprakelijkheid voor de
gevolgen van een ongeval tussen beide
daders ervan gelijkmatig heeft verdeeld,
strekt de vernietiging op de voorziening
van een van de daders zich niet uit tot
de beschikking waarbij wordt beslist
dat de andere dader minstens voor de
helft aansprakelijk is.
22 september 1967.

Ill

41. - Omvang. - Bu1•ge1·lijlce zalcen. Beslissing waa1·bij cle ganse aanspmlcelijlcheid voo1· een ongeval ten laste van cle
bestunnle1· van een voe1·tnig w01·dt gelegd.Rechte1· die omvettelijk beslist heeft dat cle
bestnu1·de1· van een ande1· voe1·tnig niet
zelf een jout heejt begaan die het ongeval
heeft ve?'001'Zaakt. - Cassatie d·ie zich niet
uitst?·ekt tot de beslissing dat de ee1·ste
bestutwder een fout heeft begaan waa1·voo1•
hij aanspmkelijlc is. W anneer een
arrest, dat beslist dat de bestuurder van
een voertuig aileen aansprakelijk is
voor de gevolgen van een ongeval, wordt
vernietigd omdat de rechter onwettelijk
beslist heeft dat de bestuurder van een
ander voertuig niet zelf een fout heeft
begaan die het ongeval heeft veroorzaakt,
strekt de vernietiging zich niet uit tot
de beslissing dat de eerste bestuurder
een fout heeft begaan waarvoor hij
aansprakelijk is.
28 september 1967.

136

42. - Omvang. - Bu1·ge1'lijke zalcen.
- Onsplitsbaar geschil. - Partij voo1·
de feitem·echter die geen voorziening heeft
ingesteld doch door eiser voo1· het H of in
de zaak is opge1·oepen. V oo1·ziening
geg1·ond. - VeTnietiging die zich uitst?·ekt
tot de beslissing gewezen ten aanzien van
bedoelde pa1·tij. - vVanneer een geschil
onsplitsbaar is tussen eiser in cassatie en
een partij voor de feitenrechter, die geen
voorziening ingesteld heeft doch door
eiser in de zaak is opgeroepen, en de
voorziening gegrond is, wordt de vernietiging uitgesproken zowel ten aanzien
van de jegens eiser gewezen beslissing
als ten aanzien van de beslissing gewezen
ten aanzien van bedoelde partij.
29 september 1967.
43. zalcen. -

141

Rechtspleging.
BuTgeTlijke
V 001'Zieningen dooT ve1·schillende

pa1·tijen tegen dezelfde beslissing ingesteld.
- Samenvoeging. - Wanneer verschillende partijen zich tegen dezelfde beslissing in cassatie voorzien, mogen de
voorzieningen samengevoegd worden
(Besluit van 15 maart 1815, art. 2.}
12 oktober 1967 en 31 mei 1968.
210 en 1201
44.- Omvang.- BuTgeTlijlce zaken.Beschilclcend gedeelte niet ondm·scheiden
wat de omvang van de cassatie betTejt. Begrip. - In burgerlijke zaken is, wat
de 01nvang van de cassatie betreft, geen
beschikkend gedeelte dat onderscheiden
is van het door de voorziening bestreden
beschikkend gedeelte, datgene waartegen
door geen partij in het cassatiegeding
een ontvankelijke voorziening kan worden ingesteld.
12 oktober en 9 november 1967,
23 februari en 14 maart 1968.
218,
356, 832 en 932

45.- Omvang.- Btwgedijlce zaken.V M'We1·ping doo1· de 1·echte1' van de hoofdeis. - Inwilliging van de tegeneis als
gevolg van deze veTwe1·ping. Vo01·ziening van eiseT ten p1·incipale. - Ve?·nietiging van de beslissing oveT de hoojdeis
leidt tot de veTnietiging van de beslissing
oveT de tegeneis. - Indien de rechter een
hoofdeis verwerpt en, als gevolg van deze
verwerping, een tegeneis inwilligt, leidt
de vernietiging op de voorziening van
eiser ten principale van de beslissing
over de hoofdeis tot die van de beslissing
over de tegeneis.
26 oktober 1967.
301
46. - Omvang. - Btt1'(JeTlijke zaken.
- VeTnietiging van een a1·1·est. - BTengt
de veTnietiging mede van het a1'1·est dat
enlcel het gevolg is van het eeTste. - De
vernietiging van een arrest brengt de
vernietiging mede van het later arrest
dat enkel het gevolg is van het eerste.
20 november 1967.
408

47.- Omvang. -Bu.1·ge1'lijlce zalcen.Beslissing die de aanspmlcelijlcheid voor
een ongeval gelijlcmatig tussen beide
dade1·s venleelt. V oo1·ziening van de
ve1·zekeTaa1· van een de1· dade1·s handelende
in zijn plaats. Vernietiging van de
beslissing die deze dade1· vooT de heljt
aanspmlcelijlc ve1·klaa1·t. Ve1·nietiging
die zich niet uitstTelct tot de bepaling die
het deel van de aanspmkelijlcheid van de
andere dade?' op de helft ten minste vaststelt. - W anneer de rechter de aansprakelijkheid voor de gevolgen van een
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ongeval tussen de beide daders ervan
gelijkmatig heeft verdeeld, strekt de
vernietiging op de voorziening van de
verzekeraar van een der daders zich niet
uit tot de. beschikking die beslist dat
de andere dader ten minste vo6r de
helft aansprakelijk is.
20 juni 1968.
1284
§ 2. -

Rechtspleging in belastingzaken.
Omvang van de vernietiging.

48. - Rechtspleging. - Di1·ecte belastingen. - V oo1·zieningen door twee partijen tegen hetzelfde a1·rest ingesteld. Samenvoeging.- Wanneer twee partijen
tegen hetzelfde arrest een cassatieberoep
instellen, mogen beide voorzieningen
samengevoegd worden. (Besluit van
15 maart 1815, art. 2.)
12 september 1967
55
49. - Omvang. - Di1·ecte belastingen.
Beschikkend gedeelte dat niet onde?'scheiden is uit het oogpunt van de omvang
van de vernietiging. Beg1·ip. - In
belastingzaken is, uit het oogpunt van
de omvang van de vernietiging, geen van
het door de voorziening bestreden onderscheiden beschikkend gedeelte, het dispositief waartegen door geen der partijen
in het cassatiegeding een ontvankelijke
voorziening kan worden ingesteld.
21 november 1967.
418
50. - Rechtspleging. - Directe belastingen. - Eiseres, gehuwde v1·ouw, wier
huwelijksstelsel niet bepaald is. - Voorziening betekend aan de man met aanmaning eiseres te machtigen om in rechte
op te t1·eden. - Machtiging doo1· het Hof
bij geb1·eke van machtiging door de man. W anneer inzake directe belastingen eiseres in cassatie een gehuwde vrouw is
en zij haar voorziening aan haar man
heeft betekend, hem hierbij aanmanende
haar te machtigen om in rechte op te
treden, wordt door het Hof, bij gebreke
van machtiging door de man, aan eiseres,
op haar verzoek, voor zoveel als nodig,
machtiging verleend om in rechte op te
treden voor het hof, als het huwelijksstelsel van de echtgenoten niet gekend is.
5 december 1967.
499
§ 3. - Rechtspleging in strafzaken (Douanen
en accijnzen inbegrepen). - On1vang van
de vernietiging.

51.- Omvang.- Strafzaken.- Stmfvo?·de1'ing en burgerlijke ?'echtsvordm·ing.-
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V e1·nietiging op de vooTziening van de
beklaagde. - Btwge?Techtelijk aanspmkelijke pm·tij die zich niet of zich onregelmatig in cassatie heeft voorzien. _:_ Gevolg
van de ve1·nietiging ten aanzien van deze
partij. - W anneer de beslissingen, die
de beklaagde veroordelen op de strafvordering en op de burgerlijke rechtsvordering, vernietigd worden op de
voorziening van de beklaagde, en de
burgerrechtelijk aansprakelijke partij
zich niet of zich onregelmatig in cassatie
heeft voorzien, heeft de beslissing waarbij
deze partij burgerrechtelijk aansprakelijk
verklaard wordt geen bestaansreden
meer.
4 september 1967.
ll

52.- Omvang.- Stmfzaken.- Stmfvonle1·ing en burgeTlijke 1'echtsvorde1·ing. -BuTgm'?'echtelijk aanspmkelijke partij die
geen cassatiebm·oep of een onregelmatig
cassatiebm·oep heeft ingesteld. Gevolg
van de ve1·nietiging ten aanzien van deze
partij.- Wanneer de beslissingen, waarbij de beklaagde veroordeeld wordt op
de strafvordering en op de burgerlijke
rechtsvordering, op diens voorziening
vernietigd worden en de burgerrechtelijke
partij geen cassatieberoep of een onregelmatig cassatieberoep heeft ingesteld,
heeft de beslissing, welke deze partij voor
die veroordelingen burgerrechtelijk aansprakelijk stelt, geen bestaansreden meer,
zelfs al wordt de vernietiging gewezen
op een ambtshalve opgeworpen middel.
ll september 1967.
46
53.- Omvang.- Stmfzaken.- Onwettelijke vm·vangende gevangenisstmf. V ernietiging en ve1·wijzing bepe1·kt tot
dit gedeelte van het dispositiej. - W anneer
een veroordelend vonnis vernietigd wordt
omdat de rechter een lagere vervangende
gevangenisstraf uitgesproken heeft dan
die welke wettelijk uitgesproken diende
te worden, zijn de vernietiging en de
verwijzing beperkt tot dit gedeelte van
het dispositief.
ll september 1967.
48
54.- Omvang.- Stmfzaken.- Stmf
van vervallenve1·lclaring van het ?'echt tot
het besturen van een voe1·tuig. Ve1'nietiging uitgesp1·olcen wegens de onwettelijkheid waardo01' deze stmf is aangetast.
- Volledige ve1·nietiging en ve1•wijzing.De vernietiging uitgesproken wegens de
onwettelijkheid waardoor de straf van
vervallenverklaring van het recht tot
het besturen van een voertuig is aan-
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getast, is een volledige vernietiging met
verwijzing.
18 september 1967, 25 maart en 22 april
1968.
78, 968 en 1061

55. - Omvang. - Stmfzaken. - Bu?'V eroorclegerlijke ?'echtsvonleringen. lencle beslissing. Einclbeslissing op
een vonlering en geen eindbesUssing op
de ancleTe. - Dom· clezelfcle onwettigheicl
aangetaste beslissingen. Vom·ziening
van de belclaagcle enlcel tegen de eerste
beslissing. Gassatie die leiclt tot cle
ven~ietiging van de tweecle. W anneer
de rechter, die kennis neemt van verscheidene burgerlijke rechtsvorderingen
tegen de beklaagde, veroordelende beslissingen heeft gewezen die door dezelfde
onwettigheid aangetast zijn en een van
deze beslissingen een eindbeslissing is,
in de zin van artikel 416 van het Wetboek
van strafvordering en de andere geen
eindbeslissing, leidt de inwilliging van de
voorziening van de beklaagde tegen de
ecrste beslissing tot de vernietiging van
de tweede, zelfs indien de beklaagde
zich tegen deze laatste niet heeft voorzien.
18 september 1967.
85
56. - Omvang. - Stmfzalcen. - BurgM·lij lee ?'echtsvo?·cle?·ing.
B eslissing
waa?'bij alleen cle beklaagde voo1· het ongeval aanspmkelijlc wo1'clt ve1·klaa1'cl.
Beslissing die niet passencl antwoonlt op
de conclusie vctn cle beklaagde waa1·bij
aan het slachtotfe1' een jmtt toegesclweven
wo1'clt. - Gctssatie die zich niet uitst1·ekt
tot het beschikkencl gecleelte waa1'in wonlt
beslist clat cle beklaagcle een jout heeft
begaan waa?'voo?' hij aansp1•akelijk is. W anneer een beslissing die aileen de
beklaagde voor het ongeval aansprakelijk
verklaart, vernietigd wordt om de enkele
reden dat de rechter niet passend heeft
geantwoord op de conclusie van de beklaagde waarbij ook aan het slachtoffer
een fout toegeschreven wordt, strekt de
vernietiging zich niet uit tot het beschikkend gedeelte waarin wordt beslist dat
de beklaagde een font heeft begaan waarvoor hij aansprakelijk is.
18 september 1967.
85

57.- Omvang.- St1·ajzaken.- Bu?'Beschikkencl
ge?·lijke ?'echtsvonle?·ing. gecleelte niet onclerscheiclen wat de omvang
van de cassatie betrejt. - Begrip. - In
strafzaken is, ten aanzien van de burgerlijke rechtsvordering, wat de omvang
van de vernietiging betreft, geen beschik-"
kend gedeelte dat onderscheiden is van

het door de voorziening bestreden
beschikkend gedeelte, dat waartegen door
geen partij in het cassatiegeding een
ontvankelijke voorziening kan worden
ingesteld.
25 september 1967.
ll4

58. Omvang. Stmjzaken.
V oo?·zienin g van de ve?'zelce?'aa?' van
de beklaagde, tot t~tssenkomst opgeroepen, tegen de eindbeslissing op een burge?'lijke 1'echtsvonle1·ing. - Ajstand van
de voor·ziening tegen deze beslissing. Vernietiging van cle beslissing wam·bij
de verzelcemar jegens andere buTge?·lijke
partijen wordt ve?'oO?'cleeld. V e?'nietiging die zich niet ~titst1'ekt tot de beslissing
O]J deze b~wge1·lijke ?'echtsvonle?'ing. vVanneer de verzekeraar van de beklaagde, die tot tussenkomst is opgeroepen, een cassatievoorziening heeft ingesteld onder meer tegen de eindbeslissing
op een burgerlijke rechtsvordering en
vervolgens van zijn voorziening afstand
gedaan heeft in zover zij tegen deze
beslissing gericht was, strekt de vernietiging van de op andere burgerlijke
rechtsvorderingen gewezen beslissing zich
niet uit tot het beschikkend gedeelte,
waarbij op deze burgerlijke rechtsvordering uitspraak wordt gedaan.
25 september 1967.
ll4
59. Omvang.
Stmjzaken.
B1.wge1'lijke Techtsvonle1'ingen.
Ve?'oordelencle beslissingen die dom· dezelfde
onwettelijkheid zijn aangetast. - Eindbeslissing op een van de vonleringen en
geen eindbeslissing op de ande1·e. - Voorziening van de verzekeraa?' van de beklaagde.
- Afstand van cle voor-ziening tegen de
niet clefinitieve beslissing, zonclm· be?'usting.
- Ve1·nietiging van de einclbeslissing. V e?·nietiging die leidt tot de vm·nietiging
van de tweede beslissing. - Wanneer de
rechter, die kennis neemt van verschillende burgerlijke rechtsvorderingen tegen
de beklaagde en zijn verzekeraar, die tot
tussenkomst is opgeroepen, beslissingen
heeft gewezen welke door dezelfde onwettelijkheid zijn aangetast, en een van deze
beslissingen een eindbeslissing is en de
andere niet, leidt de inwilliging van de
voorziening van de verzekeraar tegen de
eerste beslissing tot de vernietiging van
de tweede, zelfs als de verzekeraar,
zonder erin te berusten, afstand heeft
gedaan van zijn voorziening tegen deze
laatste beslissing.
25 september 1967.
ll4
60. -

Omvang.

Stmjzalcen.

CASSATIE
BuTgM·lijlce Techtsvorcle1·ingen ge1·icht tegen
een belclaagcle en ziJ'n ve1·zelceTaaT, clie
tot tttssenlcomst is opge1·oepen, en sttbsicliai1·
tegen het Gemee1wchappelijlc Jl1otorwaa1'bo?'gfoncls, vTijwillig tttssengelcomen. RechtsvonleTing tegen cle belclaagcle en
zijn ve1·zelce1·aaT ingewilligcl. - Gemeenschappelijlc Motonvaa1·bo1·gjoncls bu.iten cle
zaalc gestelcl. Beslissingen die op
clezelfcle ontvettige 1·eclen z·ijn gegToncl. V oo1·ziening van cle ve1'zelce1·aa1· ge·richt
tegen cle btwge1·l·ijlce pa1·tijen, cle belclaagcle
en het Gemeenschap]Jelijlc li!J.oto?·wam·bo?'gfonds. - V en~ietiging van de VM'001'cleling
van de ve1·zelce1·aa1· jegens cle bu1'ge1·lijlce
pa1'tijen. Vemietiging die leidt tot
de veTnietiging van het beschilclcend gedeelte waa1·bij het Gemeenschappelijlc
Moto1·waarbo1'gjonds bu.iten cle zaalc wm:dt
gesteld. - vVanneer er zich bnrgerlijke
partije'n gesteld hebben tegen een beklaa.gde en zijn verzekeraar, die tot
tnssenkomst is opgeroepen en, snbsidiair,
voor het geval er beslist zon worden dat
de beklaagde niet verzekerd was, tegen
het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, vrijwillig tussenkomend, en de
burgerlijke rechtsvorderingen ingewilligd
werden tegen de beklaagde en zijn verzekeraar terwijl het Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds buiten de zaak werd
gesteld, leidt de vernietiging, op de
voorziening van de verzekeraar tegen de
burgerlijke partijen, de beklaagde en het
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds,
van de veroordeling van de verzekeraar
jegens de burgerlijke partijen tot de
vernietiging van het beschikkend gedeelte,
dat op dezelfde onwettige reden is
gegrond, waarbij het Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds bniten de zaak
wordt gesteld.
25 september 1967.
114

61.- Omvang.- StTajzalcen.- Bu?·gerlijlce 1'echtsvo1'de1'ingen. - Beslissing
waa1·bij de aanspmlcelijlcheid voo1· een
ongeval gelijlcrnatig wonlt venleeld tussen
de beide belclaagden. - V oorziening van
een van hen. - Rechte1' die geen antwoo1'd
heeft ve1·strelct op de conclusie van eise1•
waarbij het bestaan van een 001'Zalcelijlc
ve1'band tttssen de te zijnen laste gelegde
fout en het ongeval wo1·dt betwist. - V er·nietiging van de beslissingen op de bu1•ge1'lijlce 1'echtsvo1·deTingen van .en tegen eise1•.
- V e1'nietiging die zich niet ttitstrelct tot
de beslissing dat de ande1'e beklaagde ten
minste vom· de heljt aanspralcelijlc is. W anneer een vonnis de aansprakelijkheid
voor de gevolgen van een ongeval tnssen
beide beklaagden gelijkmatig heeft ver-
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deeld, strekt de vernietiging, op de
voorziening van een van beiden, van de
beslissingen op de bn:rgerlijke rechtsvorderingen, die zovvel door hem als tegen
hem werden ingesteld, nitgesproken wegens het gemis aan antwoord op zijn
conclusie ·welke betwistte dat er een oorzakelijk verband bestond tnssen de te
zijnen laste gelegde font en het ongeval,
zich niet uit tot de beslissing dat de andere
beklaagde ten minste voor de helft
aansprakelijk is.
25 septen1.ber 1967.
119

62. Onwang. Stmjzalcen.
Btwge1'lijlce 1'echtsvo1·de·ringen. - Beslissing wam·bij de aanspmlcelijlcheid voo1·
een ongeval gelijlcmatig wonlt veTdeeld
tttssen twee dader·s van een ongeval. Rechte1· die de vrijsp1·aalc van een van hen
ttit hoofde van een van de hem ten laste
gelegcle misd1·ijven niet wettelijk ger·echtvaa?·digd heejt. V oo1·ziening van de
ande1·e belclaagde en van de tegen de ee1'ste
belclaagde gestelde bu1·ger·lijlce paTtij. V emietiging van de beslissingen op de
btt1'ge1'lijlce 1'echtsvo1·det·ingen.
Vernietiging die zich niet ttitst1'ekt tot de
beslissing dat de beklaagde, eise1', voot·
een deel en de belclaagde, ve1•wem·der, ten
minste voo1· de heljt aanspmlcelijlc is. W anneer de rechter de aansprakelijkheid
voor de gevolgen van een ongeval tnssen
de twee daders ervan gelijkmatig verdeeld
heeft, strekt de vernietiging van de
beslissingen op de bu:rgerlijke rechtsvorderingen, nitgesproken op de voorziening van een van hen omdat de rechter
een bijkomstige font die de andere ten
laste werd gelegd en de aansprakelijkheid
van eiser niet uitsloot, onwettelijk heeft
ter zijde geschoven, zich niet nit tot de
beslissing dat deze eiser voor een deel
en de andere ten mi:nste voor de helft
aansprakelijk is.
25 september 1967.
121
63.- Omvang.- St1·ajzalcen.- Btwge1'lijlce 1'echtsvo1·de1'ingen. - V oo1'ziening
van de tussenkomende ve1·zekeTaar.
Definitieve beslissing over· een V01'deTing
en niet definitieve beslis.sing over de andere.
- Beslissingen doot· dezeljde onwettelijlclwid aangetast.
V oo1·ziening enlcel
ontvanlcelijlc ten aanzien van cle eet·ste
beslissing. - Oassatie van die beslissing
le1:dt tot de ve1·nietiging van de tweede
beslissing. - Wanneer de rechtcr, bij
wie aanhangig zijn twee tegen de
beklaagde ingestelde bu:rgerlijke rechtsvorderingen, ten laste van de vrijwillig
in het geding tnssenkomende verzekeraar

1390

CAS SATIE

veroordelende beslissingen heeft gewezen,
die door dezelfde onwettelijkheid zijn
aangetast, en een van deze beslissingen
definitief is in de zin van artikel 416
van het Wetboek van strafvordering en
de andere niet, brengt de inwilliging van
de cassatievoorziening van de verzekeraar tegen de eerste beslissing de vernietiging mede van de tweede, · hoewel de
voorziening, gericht tegen deze laatste
beslissing, vooralsnog niet ontvankelijk
is.
153
2 oktober 1967.

64. Omvang. Stmfzaken.
V ernietiging van de beslissing die de
beklaagde vero01·deelt in de kosten van
de strafvonlering. - Burgm'1'echtelijk aanspralcelijlce pa1·tij die geen of een om·egelmatige V001'Ziening heeft ingesteld.
Gevolgen van de ve?"nietiging ten aanzien
van deze partij.- Wanneer de beslissing,
die de beklaagde veroordeelt in de
kosten van de strafvordering, vernietigd
wordt op de voorziening van deze beklaagde en de voor deze veroordeling
burgerrechtelijk aansprakelijke partij
geen voorziening of een onregelmatige
voorziening heeft ingesteld, heeft de
beslissing waarbij deze partij burgerrechtelijk aansprakelijk verklaard wordt
geen bestaansreden meer.
16 oktober 1967.
242

ziening van de belclaagcle tegen clit tweede
atTest. - V ernietiging van de besUssing
V Mwelke de beklaagde veroo1·deelt. nietiging wellce de ve1·nietiging medebrengt
van de beslissing waarbij de verzelcemar
van de belclaagde buiten de zaak gesteld
wonlt. - W anneer een beklaagde een
voorziening ingesteld heEoft tegen een
arrest, gewezen op zijn verzet tegen een
verstekarrest, dat hem veroordeelt wegens
niet-verzekering van zijn burgerrechtelijke aansprakelijkheid, als eigenaar van
een motorrijtuig, brengt de vernietiging
van deze beslissing de vernietiging mede
van· het beschikkend gedeelte van het
arrest dat bij verstek is gewezen jegens
de beklaagde, doch op tegenspraak jegens
de burgerlijke partij en de verzekeraar,
beschikkend gedeelte dat de verzekeraar
buiten de zaak stelt wegens de veroordeling van de beklaagde en waartegen de
burgerlijke partij een regelmatige voorziening ingesteld heeft.
23 oktober 1967.
287

65.- Omvang.- Strafzalcen, - Stmfvo1·de1·ing. - Beslissing van een C01'1'ectionele of politiefechtbanlc. - V emietiging
wegens de onwettelijlcheid van de ttitgesproken stmf. - V emietiging die leidt tot
de vernietiging van de beslissing ove1· de
schuldigverlclaring. - In correctionele en
in politiezaken leidt de vernietiging van
een beslissing van veroordeling wegens de
onwettelijkheid van de uitgesproken
straf tot vernietiging van de beslissing
vanschuldigverklaring. (Wetb. vanstrafv.,
art. 427.)
23 oktober 1967.
265

67.- Omvang.- Strafzaken.- Bu1'ge1'lijlce 1·echtsvorderingen. Veroonlelende beslissingen. - Eindbeslissing op
een rechtsv01'defing en geen eindbeslissing
op de andere. - Do01• dezelfde onwettelijkheid aangetaste beslissingen. V 001'ziening it• cassatie van de belclaagde
ontvankelijlc tegen de em·ste beslissing. Oassatie leidt tot die van de tweede beslissing, zelfs zo de beklaagde van zijn voorziening tegen deze laatste beslissing afstand
heeft gedaan. - W anneer de rechter, die
van verschillende burgerlijke rechtsvorderingen kennis neemt, door dezelfde
· onwettelijkheid aangetaste beslissingen
heeft gewezen, en de ene een eindbeslissing is en de andere niet, leidt de cassatievoorziening van de beklaagde tegen de
eerste beslissing tot de vernietiging van
de tweede, zelfs zo de beklaagde van
zijn voorziening tegen deze laatste
beslissing afstand heeft gedaan.
30 oktober 1967.
311

66. - Omvang. - Stmfzalcen. - A1'1'est
waarbij de belclaagde bij verstek wonlt
veroordeeld, wegens niet-ve1·zelcering van
zijn bu1·gerrechtelijke aanspmkelijkheid
inzake motO?Tijtuigen, en waarbij de
verzelce?"aar van de beklaagde buiten de
zaalc wo1·dt gesteld, bij een op tegenspraak
jegens de bu1·gerlijke partij gewezen beslissing. - Regelmatige voo1·ziening van de
bufge?'lijlce partij. - Afrest, gewezen op
het ve?"zet van de belclaagde tegen het bij
verstek gewezen at'1'est, dat de bij vefstek
gewezen beslissing bevestigt. Voo1'-

68. Omvang. Stmfzaken.
Oassatie van de beslissing die de belclaagde
veroonleelt. - Bu1·ge1'1·echtel~jk aanspmlcelijke pa1·tij die geen voo1·ziening of een
omegelmatige voorziening heeft ingesteld.
- Gevolg van de ve1·nietiging jegens deze
pa1'tij. - W anneer de beslissing die de
beklaagde veroordeelt op diens voorziening vernietigd wordt en de burgerrechtelijk aansprakelijke partij geen
voorziening of een onregelmatige voorziening heeft ingesteld, verliest de beslissing, waarbij deze partij burgerrechtelijk

CAS SATIE
aansprakelijk wordt verklaard voor de
veroordeling van de beklaagde, haar
bestaansreden.
30 oktober 1967 en 8 januari 1968
(twee arresten).
323, 627 en 631

69.- Omvang. -Stmfzaken.- Beslissing ve1·nietigd omdat de ?'echte~· geen
verval tot het bestu1·en van een voe~·tuig
heeft uitgespToken. V e1·val dat een
stmf 1titmaakt. - V olledige ve1·nietiging.
- Wanneer een vonnis van veroordeling
vernietigd wordt omdat de rechter geen
straf van verval van het recht tot het
besturen van een voertuig heeft uitgesproken, omvat de vernietiging de ganse
veroordeling.
20 november 1967.
398
70. - Rechtspleging. - Stmfzalcen. Aangifte van misdaden gepleegd in de
uitoefening van hun ambt doo?' leden van
1'echtbanlcen van eerste aanleg of ?'echtbanken van koophandel of doo?' deze
"volledige >> 1'echtbanken. A1·1·est dat
beslist dat de aangifte niet ontvankelijk is
omdat zij niet incidenteel is aan een
cassatievoO?·ziening. - A1·1·est dat beslist
dat wegens gemis aan aanwijzing van
misdrijf de aangifte niet client te worden
aangenomen. A1·1·est in 1·aadkame1'
gewezen. W ordt in de raadkamer
gewezen het arrest van het Hof dat beslist
dat de aangifte bij het Hof van misdaden
gepleegd door magistraten van rechtbanken van eerste aanleg of van koophandel of door deze volledige rechtbanken, eensdeels, niet incidenteel is
in een zaak die voor het Hof aanhangig
is en dientengevolge niet ontvankelijk is
en, anderdeels, in zover zij incidenteel
zou lmnnen zijn in een andere voor het
Hof aanhangige zaak, zij niet kan
worden aangenomen, bij gebrek aan
aanwijzingen van misdrijf.
27 november 1967.
432
71. Omvang. Stmfzaken. Beschikking van de madkame?' die de
beklaagde naa1· de co?'?'ectionele ?'echtbank
ve1·wijst, wegens feiten, die misdaden
genoemd woTden, de een zonde~· aand1tiding
van vm·zachtende omstandigheden en de
ande1·e nadat zij wettelijk gec01'1'ectionaliseerd wenlen. VooTziening van de
belclaagde tegen het ve?'OO?'delend m·1·est. V e1·nietiging van dit arTest en van de
VtoegeTe 1·echtspleging tot en met inbeg1·ip
van de beschilcking tot venvijzing. G1·enzen. - Op de voorziening door de
beklaagde ingesteld tegen een veroordelend arrest gewezen door het hof van
beroep wegens samenhangende feiten, die
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misdaden worden genoemd en die naar
de correctionele rechtbank verwezen
werden door een beschikking van de
raadkamer, die wettelijk de ene gecorrectionaliseerd heeft, doch voor de andere
geen verzachtende omstandigheden heeft
aangeduid, vernietigt het Hof het bestreden arrest en alles wat hieraan is voorafgegaan, tot en met inbegrip van de
beschikking tot verwijzing behalve in
zover deze wettelijk een misdaad heeft
gecorrectionaliseerd, waarvan de beklaagde is vrijgesproken.
27 november 1967.
448

72.- Onwang.- Stmfzalcen.- Niet
bepe1·lcte voorziening van de belclaagde. V emietiging van de beslissing op de
stmfvo?'de?·ing. - Ve1·nietiging, als gevolg
e~·van, van de eindbeslissing op de tegen
de belclaagde ingestelde bu1·ge1·lijlce ?'echtsVO?'dering. -De vernietiging, op de niet
beperkte voorziening van de beklaagde,
van de veroordelende beslissing op de
strafvordering brengt de vernietiging
mede van de eindbeslissing op de tegen
hem ingestelde burgerlijke rechtsvorderi:ng, die het gevolg is van de eerste
beslissing.
27 november 1967 (twee arresten).
448 en 451
73.- Omvang.- Stmjzalcen.- Beslissing waa1·bij wettelijlc het hm·stel vq,n de
plaats in de vo1·ige staat wordt bevolen. Beslissing waa1·bij niet wordt bepaald dat
dit he1·stel moet bepetkt ziJ'n tot wat nodig
is om de gevolgen van de overt?·eding te
Vernietiging en
doen venlwijnen.
verwijzing beperlct tot deze beschiklcing. W anneer een beslissing zonder beperking
beveelt de plaats in de vorige staat te
herstellen, wanneer dit herstel wettelijk
moet beperkt zijn tot wat nodig is om de
gevolgen van de overtreding te doen verdwijnen, zijn de vernietiging en de verwijzing beperkt tot deze beslissing.
11 december 1967.
522
74. - Omvang. - Stmfzalcen. - Butge?·lijke vorde1·ingen. - Regelmatige voorzieningen van de beklaagde en van de
ve~·zelcemm· van de belclaagde, die gedeeltelijlc in diens ?'echten is getreden, tegen de
eindbeslissingen op hun bu1·gerlijke votdetingen, ge1•icht tegen een medebeklaagde. Beslissingen doo?' dezelfde nietigheid aangetast. - On1vettelijkheid. - Vemietiging
van de beslissing op de bu?·ge?'lijlce ?'echtsvonlering van de belclaagde.- Uitwe~·lcing
op de beslissing ove1· de doot de ve~·zelce
mat ingestelde butgerlijlce Techtsvm·deting.
- De vernietiging op de voorziening van
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de beklaagde van de eindbeslissing op
de door hem tegen een medebeklaagde
ingestelde burgerlijke rechtsvordering
leidt tot de vernietiging van de eindbeslissing op de burgerlijke rechtsvordering van de verzekeraar van de beklaagde, die regelmatig een voorziening heeft ingesteld en die gedeeltelijk
in de rechten van de eiser is getreden,
wanneer deze beslissing door dezelfde
onwettelijkheid is aangetast, zelfs wanneer de verzekeraar geen middel aanvoert.
ll december 1967.
526

de burgerrechtelijke aansprakelijkheid
inzake 1notorrijtuigen aan wie de veroordeling van de beklaagde op de burgerlijke
rechtsvordering tegenstelbaar verldaard
wordt, een middel wordt ingewilligd,
waarbij een grief wordt aangevoerd tegen
het bestreden arrest omdat het de voile
aansprakelijld:lCid voor het ongeval ten
laste van de beklaagde gelegd heeft, is
de vernietiging beperkt tot de beslissing
waarbij de volledige aansprakelijkheid
aan de verzekeraar tegenstelbaar verklaard -vvordt.
19 december 1967.
576

75.- Omvang.- Stmjzaken.- Voo?'ziening van de beklaagde. - V ernietiging
van de beslissing op de st1·ajvonle1'ing. Brengt de ven~ietiging mede van de niet
definitieve beslissing op de vonle1·ing van
de bn1·gerlijlce pa1·tij. - De vernietiging,
op de voorzien:ing van de beklaagde, van
de op de strafvordering gewezen beslissing brengt de vernietiging mede van de
niet defu'litieve beslissing op de vordering
van de burgerlijke partij, die het gevolg
ervan is, hoewel de voorziening tegen deze
besliss:ing vooralsnog niet ontvankelijk
is.
18 december 1967.
564

78.- Omvang.- Stmjzaken.- Onbepe1·kte voo1·ziening van cle belclactgcle. V e1·nietiging van de beslissing op cle
st1·ajvonlering. Vernietiging, clientengevolge, van de eindbeslissing op cle tegen
de belclaagde ingestelde bu1·gerlijke 1'echtsvonlet·ing. - Zeljs zo de ve1·nietiging van
de beslissing op de strajvo1·de1·ing van
ambtswege wonlt ~titgespToken. De
vernietiging op de onbeperkte voorziening van de beklaagde van de op de
strafvordering gewezen veroordelende beslissing, brengt de vernietiging me de van
de eindbeslissing gewezen op de tegen
hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering, die het gevolg is van de eerste, zelfs
al wordt de vernietiging van de beslissing
op de strafvordering van ambtswege uitgesproken.
20 december 1967, 19 februari 1968.
587 en 806
79.- Omvang.- Stmfzaken.- Voo1'ziening van de beklaagcle tegen cle beslissingen ove1· de stTajvonlet·ing en ove1' de
tegen hem ingestelcle btt1'get·lijke TechtsvoTde7·ingen.
Vernietiging van de
beslissing ove1' de st1·ajvorcle1'ing. - Vernietiging, dientengevolge, van cle einclbeslissing over de burgerlijke 1'echtsvorcle1·ingen. - W anneer de beklaagde een
voorziening heeft ingesteld tegen de
beslissing over de strafvordering en tegen
de eindbeslissing over de tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen,
brengt de vernietiging van de eerste beslissing de vernietig:ing mede van de
tweede die het gevolg ervan is.
8 januari 1968.
627

76. - Omvang. -Bevel van de ·1Yliniste1' van justitie. - Stmjzalcen. - VeToordeling van de beklaagde vet·nietigd. Uitwerking ten aanzien van de bu1·ger1'echtelijk aansprakelijlce 11a1'tij. - Wanneer op de voorzieni:ng van de procurelU'generaal, ingesteld op bevel van de
Minister van justitie, de veroordeling
van de beklaagde vernietigd wordt, strekt
deze vernietiging zich uit tot de beschiklring van het vonnis, waarbij een bepaalde persoon voor deze veroordeling
burgerrechtelijk aansprakelijk wordt verklaard. (Wetb. van strafv., art. 441.)
18 december 1967.
572
77.- Omvang.- Stmjzaken.- Bn1·ge1·lijke 1'echtsv01·de1·ing. - A1·1·est clat de
aanspmkelijkheicl voo1· een ongeval geheel
ten laste van cle beklaagcle legt. - Beslissing die tegenstelbaa1' wonlt veTklaa1·cl aan
cle ve1·zekemm· van cle bn1·ge1'1'echtelijke
aanspmkelijkheicl inzalce moto1-rijtnigen.
- V oo1'ziening alleen clo01• die ve1·zeke1'am·.
- I nwilliging van het micldel dat hitiek
~titbrengt tegen deze beslissing. Ve1·nietiging beperkt tot de beslissing volgens
welke de volledige aanspmkelijkheicl van
cle beklaagcle aan de VM'Zekema1· tegenstelbaa1' vedclaard wo1·dt. - W anneer, op de
voorziening aileen van de verzekeraar van

80.- Omvang.- St1'cifzalcen.- B~w
ge1'lijke rechtsvonle1·ing. - Beslissing die
de aansp1·alcelijkheicl vo01· een ongeval
gel~jkmatig tussen twee beklaagden ve7'cleelt. - Gassatie, op de voo1·ziening van
Mn elm· belclaagclen, van de beslissingen op
cle ~vecle1·ke1'ige bw·geTlijlce 1'echtsv01·clm·ingen. - Gassatie die zich niet nitst1·ekt tot
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de besahikking waa1·bij de aanspmkelijkheid van de ancle1·e belclaagcle op ten rninste
de heljt wercl vastgestelcl. - 'Vanneer de
rechter de aansprakelijkheid voor een
ongeval gelijkmatig tussen beide beklaagden verdeeld heeft, strekt de op de voorziening van een van hen uitgesproken
vernietiging van de beslissingen op de
wederkerige burgerlijke rechtsvorderingen, qie hierop gegrond is dat eiser
onwettelijk aansprakelijk is verklaard,
zich niet uit tot de beschikking van het
arrest waarbij beslist wordt dat de andere
beklaagde ten-minste voor de helft aansprakelijk is.
15 januari 1968.
657
81. - Ornvang. - Stmjzalcen. - Bzwge1·lijlce 1·eahtsvm·clering. Arrest clat
het burge1·lijlc ]JCt1'tij stellen van twee
benadeelclen orn clezeljcle 1·eclen niet ontvanlcelijlc verlclam·t. - Regelrnatige voorzieningen van cleze benacleelclen. - V m·nietiging, op een cloo1· een van beiclen V001'geclmgen rniclclel, van de te zijnen opziahte
gewezen beslissing. V ernietiging die
ziah ttitst1·elct tot de ten opziahte van de
andere gewezen beslissing. - Wanneer
twee personen, die zich door een misdrijf
benadeeld achten, zich burgerlijke partij
gesteld hebben, deze stellingen om dezelfde reden niet ontvankelijk verklaard
werden en, nadat zij heiden regehnatig
een cassatieberoep hebben ingesteld, de
beslissing ten opzichte van de ene vernietigd wordt op een door hem voorgedragen middel, strekt de vernietigi1}g
zich uit tot de ten opzichte van de andere
gewezen beslissing.
15 januari 1968.
657

82.- Ornvang. ~ Stmfzalcen.- Burgerlijlce 1'echtsvo1·cleringen. - Reahtsvorde1·ing ingestelcl door een rneclebelclaagcle
tegen de belclaagcle en de voor hern bu1·ger1'eahtelijlc aansp1·alcelijlce pattij en rechtsvordering ingestelcl door cleze partij tegen
deze meclebelclaagcle. Niet clefinitieve
beslissing op de ee1·ste 1'echtsvo1·clering en
eindbeslissing op cle tweede. - Beslissingen geg1·oncl op clezeljde onwettige 1·eclen. V oorziening ontvanlcelijlc tegen de beslissing O]J de tweecle rechtsvonle1·ing. - V e1'nietiging die zich ttitst1·elct tot cle beslissing
O]J de eerste 1'echtsvorclering, zelfs zo cle
belclactgcle en cle bzwge1·rechtelijlc aanspralcelijlce pa1·tij van hun voorziening tegen
deze beslissing ajstancl gedaan hebben. vVanneer de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering door een rrwdebeklaagde
ingesteld tegen de beklaagde en de voor
hem burgerrechtelijk aansprakelijke par-
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tij en de beslissing op de door deze Liatste
ingestelde burgerlijke rechtsvordering tegen deze medebeklaagde gegrond zijn op
dezelfde onwettige reden en een ontvankelijke voorziening ingesteld is tegen
de eindbeslissing op de tweede rechtsvordering en ingewilligd wordt, strekt
de vernietiging zich uit tot de niet definitieve beslissing op de eerste rechtsvordering, zelfs zo de beklaagde en de
burgerrechtelijk 'aansprakelijke partij van
hun voorziening tegen deze beslissing
afstand hebben gedaan, zonder evenwel
erin te berusten.
19 februari 1968.
802

83. - Ornvang. - St1·ajza.lcen. - Bu1'ge1'lijlce 1'echtsvonle·ringen. Beslissing
wellce rle aanspmlcelijlcheicl vom· een ongeval tussen twee belclaagclen venleelt, ten
belope van zeven tienclen vom· de ene en
cl1·ie tienclen voor. de andere. - V oorziening van de ee1·ste belclaagde. - V ernietiging van de beslissingen op de btwgerlijlce 1'echtsvo1·deringen. V emietiging
die zich niet uitstrelct tot de beslissing clat
de tweede belclaagde voo1· ten, rninste drie
tienclen aanspralcelijlc is. - vV anneer een
vonnis de aansprakelijkheid voor de
gevolgen van een ongeval tussen twee
beklaagden verdeelt ten belope van zeven
tienden voor de ene en drie tienden voor
de andere, strekt de vernietiging op de
voorziening van de eerste beklaagde van
de beslissingen op de bm·gerlijke rechtsvorderingen zich niet uit tot de beslissing
dat de tweede beklaagde voor ten minste
drie tienden aansprakelijk is.
802
19 februari 1968.
84. Oassatievoo1·ziening clam· het
openbaat ministe1·ie ingestelcl tijdens cle
tm·echtzitting. - Stmjzalcen. - Oassatie
bepe1·lct tot het belang van de wet en zonclm·
ve1·wijzing. De vernietiging op de
cassatievoorziening door het openbaar
ministerie ingesteld tijdens de terechtzitting van het Hof van een beslissing
in strafzaken wordt enkel uitgesproken
in ·het belang van de wet en zonder
verwijzing. (Wetb. van strafv., art. 442.)
19 februari 1968.
805
85.- Ornvang.- Strajzalcen.- Bttrge1·lijlce reahtsvo1·deringen. Reahtsvorclm·ingen ingestelcl cloo1· venchillende bu1'ge1'lijlce partijen tegen een belclaagcle en
cloo1· cleze tegen een medebelclaagde. Einclbeslissing op cle 1'echtsvorclering van
een btwge1·lijlce pattij en op de reahtsvorde1'ing van cle belclaagcle en niet definitieve
beslissing op cle 1'echtsvo1·clering van cle
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ande1·e bu1'ge1'lijke pa1'tijen.- Beslissingen
geg1'ond op dezelfde onwettige 1·eden. V om·ziening van cle beklaagde tegen de
V e1·nietioncle1'scheiclen beslissingen. ging van de einclbeslissingen die zich uitst1'ekt tot de niet definitieve beslissingen,
zelfs zo de belclaagde zich tegen deze beslissingen om·egelmatig heeft voo1·zien of
van zijn voo1·ziening e1·tegen afstand
heeft geclaan. - W anneer de beklaagde
zich in cassatie heeft voorzien tegen de
beslissingen op de door verschillende
burgerlijke partijen tegen hem ingestelde
rechtsvorderingen en tegen de beslissing
op de door hem tegen een medebeklaagde
ingestelde burgerlijke rechtsvordering en
de verscheidene beslissinge~l op dezelfde
onwettige reden gegrond zijn, strekt de
vernietiging van de eindbeslissing gewezen op de rechtsvordering van een
burgerlijke partij en op de rechtsvordering van de beklaagde zich uit tot de
niet definitieve beslissingen op de rechtsvorderingen van de andere burgerlijke
partijen, zelfs zo de beklaagde zich tegen
deze beslissingen onregelmatig in cassatie
heeft voorzien of van zijn voorziening
ertegen afstand heeft gedaan zonder
nochtans erin te berusten.
19 februari 1968.
807

86. - Omvang. - Stmfzaken. - Bu1'ge1'lijke 1'echtsvonle1'ingen. Beslissing
waa1'bij cle aanspmkelijkheid voo1· een
ongeval gelijkmatig t1tssen de twee clacle1·s
W01'clt ve1·cleelcl. Voo1'Ziening van een
de1· clacle?·s. - V en~ietiging van de bu1'ge1'lijke ve1'oonlelingen, geg1•oncl hie1·op
clat een vcm cle aan cleze dacler ten laste gelegcle fouten niet wettelijlc bewezen is. V ernietiging clie zich 1titst1•ekt noch tot de
beschikkingen waaTbij wonlt beslist clat
cleze clacle1· aansprakelijlc is en het cleel van
cle aanspmkelijkheicl van cle ancle1·e clacle1·
op ten minste cle helft wonlt vastgestelcl,
noch tot de beschikkingen waarbij het
becl1·ag van zelce1·e schacleve1·goeclingen
wm·dt bepaalcl en een oncle1'zoeksmaat1·egel
wo1·clt bevolen. - W anneer de rechter de
aansprakelijkheid voor de gevolgen van
een ongeval tussen de twee daders ervan
gelijkmatig heeft verdeeld, strekt de
vernietiging van de burgerlijke veroordelingen op de voorziening van een der
daders op grond dat een van de aan deze
dader ten laste gelegde fouten niet wettelijk bewezen is, zich niet "Llit tot de
beschikkingen waarbij wordt beslist dat
deze dader aansprakelijk is en het deel
van de aansprakelijkheid van de andere
dader op de helft ten minste wordt
vastgesteld, noch tot de beschikkingen
waarbij het bedrag van zekere schade-

vergoedingen wordt bepaald
onderzoeksmaatregel bevolen.
19 februari 1968.

en een
807

87. - Omvang.- Stmfzaken.- Vm·oo1·cleling tot Ve?'schillencle st1·afjen wegens
ve1·scheiclene miscl1·ijven en in alle kosten
van cle strafvo1·cle1·ing. V e1"nietiging
van cle VM'oonleling wegens bepaalcle va11r
cleze misclrijven. - V e1·nietiging van cle
vemonleling in alle kosten. - Wanneer
een beslissing die de beklaagde veroordeelt tot verschillende straffen wegens
verscheidene misdrijven vernietigd wordt
ten aanzien van bepaalde van deze misdrijven, brengt dit de vernietiging mede
van de veroordeling in alle kosten van de
strafvordering.
8 april en 27 mei 1968. 1031 en 1177.
88. - Rechtspleging. - Aangifte van
misdaclen in cle 1titoefening van lnm ambt
gepleegcl cloo1' leclen van een 1·echtbank van
ee1·ste aanleg, doo1· een « gehele » C01'1'ectionele 1'echtbank of clam· een hof van be1·oep.
- A1•1•est clat beslist clat cle aangifte niet
ontvanlcelijk is omclat zij niet inciclenteel
is in een voo1'ziening. - A1'1'est clat beslist
clat, wegens het ontb1'eken van aamvijzingen voo1· een miscl1·ijf, e1· geen g1·oncl
bestaat om cle aangifte aan te nemen. In 1'aaclkamm· gewezen aTTest. - Wordt
in de raadkamer gewezen het arrest van
het Hof dat beslist dat de gedane aangifte van misdaden die gepleegd zouden
zijn door magistraten van een rechtbank
van eerste aanleg, door een « gehele »
correctionele rechtbank of door een hof
van beroep, eensdeels, niet incidenteel is
in een zaak die voor het Hof aanhangig
is en, derhalve, niet ontvankelijk is en,
anderdeels, in zover zij in een andere
voor het Hof aanhangige zaak incidenteel zou kunnen zijn, zij niet kan aangenomen worden, wegens het ontbreken
van aanwijzingen van aanhangige misdrijven.
20 mei 1968.
1150
89.- Omvang.- Stmfzaken.- StmfvonlM·ing. TVegve1'kee1·. - Ve1'001'cleling wegens ve1·schillencle miscl1'ijven, tot
een enkele st1'af met ve1'val van het 1'echt
tot stu1·en. - Cassatie wegens cle omvettelijkheicl, wam·clom· het ve1'val van het 1'echt
tot stu1·en is aangetast. - V olleclige ve1'nietiging en venvijzing. - Wanneer de
beklaagde veroordeeld wordt tot een
enkele straf wegens verschillende overtredingen van de politic van het wegverkeer, waaronder het feit, in staat van
herhaling, in staat van dronkenschap een
voertuig te hebben bestuurd op een openc
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bare plaats, en de vernietiging wordt
uitgesproken wegens de onwettelijkheid
waardoor de veroordeling tot het verval
van het recht tot sturen is aangetast,
is de verniet.iging volledig en geschiedt zij
met verwijzing.
27 mei 1968.
1177

90.- Omvang.- StTajzaken.- Yoo1'ziening van het openbaa1· ministe1·ie tegen
de beklaagde en de vom· hem btwge1'Techtelijk aanspmkelijke paTtij. TT e1'nietiging van de beslissing welke de beklaagde ve1·oo1·deelt. - B1·engt de ve1·nietiging mede van het dispositief betTeffende
de buTgM'1'echtelijk aanspmkelijke pa1·tij.
De vernietiging, op de voorziening
van het openbaar ministerie gericht
tegen de beklaagde en de burgerrechtelijk aansprakelijke partij, van de beslissing welke de beklaagde veroordeelt,
brengt de vernietiging mede van de
beslissing welke die partij burgerrechtelijk aansprakelijk verklaart voor de veroordeling van de beklaagde.
27 mei 1968.
1177

91.- Omvang.- Bevel van de JI!IinistM'
van jttstitie. - StTajzaken. - TT e1·nietiging van de beslissing van een commissie
tot besche1·ming van de maatschappij, die
onwettelijlc de inV1·ijheidstelling op pToef
van een geinteTneeTde gelast. - TT eTnietiging die ellce bestaans1·eden ontneemt aan
het a1•1•est, waaTbij het Hoj de vooTziening
van de geinte1'1WeTde tegen deze beslissing
niet ontvanlcelijlc veTklaaTd had. De
vernietiging op de voorziening van de
procureur-generaal, op bevel van de
Minister van justitie, van de beslissing
van een commissie tot bescherming van
de maatschappij, die onwettelijk de
invrijheidstelling op proef van een gei'nterneerde heeft gelast, ontneemt elke bestaansreden aan het arrest, waarbij het
Hof de voorziening van de ge'interneerde
tegen deze beslissing niet ontvankelijk
verklaard had.
17 juni 1968.
1253
92. Omvang.
Stmjzaken. TT oo1·ziening van het openbaw· ministe1·ie
tegen de beschilclcing van de madlcame1·,
die de belclaagde naa1· het vonnisge1·echt
ve1·wijst, en tegen de doo1· dit 1'echtscollege
in hogeT be1·oep gewezen beslissing van
onbevoegdheid. TT oo1·ziening ingewilligd, in zove1• zij tegen de beschilclcing
is ge1·icht, de beslissing van onbevoegdheid
uitgezonde1·d. - TT m·nietiging van de beschilclcing wellce dientengevolge de ve1·nietiging medebTM~gt van alles wat e1'ttit
voo1'tgevloeid is. - Wanneer op de voor-
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ziening van het openbaar ministerie
tegen de beschikking van, de raadkamer, .
die de beklaagde naar het vonnisgerecht
verwijst, en tegen de door dit vonnisgerecht in hager beroep gewezen beslissing van onbevoegdheid, enkel de beschikking wordt vernietigd, brengt deze
vernietiging de vernietiging mede van
alles wat eruit voortgevloeid is, de beslissing van onbevoegdheid uitgezonderd.
17 juni 1968.
1267

93.- Ornvang.- Stmfzalcen.- Bu1'gm·lijlce 1'eclttsvoTde1·ingen. - Rechtsvo1'dm·ing doo1' een belclaagde ingesteld tegen
een medebelclaagde en de voo1' hem bu1'ge1'1'echtelijlc aanspmlcelijlce pa1·tij en 1'echtsvonle1·ing dam· deze pa1·tij ingesteld tegen
de belclaagde. Eindbeslissing op de
ee1·ste TechtsvonleTing en geen eindbeslissing op de tweede. ~ Op dezelfde onwettige Teden gegTonde beslissingen. - TT ooTziening ingewilligcl tegen de beslissing op
de ee1·ste Techtsvm·deTing. - Gassatie die
zich uitstTelct tot de beslissing op de tweede
1'echtsvm·deTing. - Wanneer de beslissing
op de burgerlijke rechtsvordering door
een beklaagde ingesteld tegen een medebeklaagde en de voor hem burgerrechtelijk aansprakelijke partij en de beslissing
op de door deze partij tegen de beklaagde
ingestelde burgerlijke rechtsvordering op
dezelfde onwettige reden gegrond zijn
en een ontvankelijke voorziening ingesteld is tegen de eindbeslissing op de
eerste rechtsvordering en aangenomen
wordt, strekt de vernietiging zich uit
tot de niet definitieve beslissing op de
tweede rechtsvordering.
18 juni 1968.
1278
94.- Ornvang.- Stmfzalcen.- BuTge1·lijlce 1'echtsvo1·de1'ingen. - Beslissing
die de ganse aanspmlcelijlcheid vooT een
ongeval ten laste van een belclaagde legt,
met uitsluiting van een rnedebelclaagde. Beslissing vemietigd orndat de aan de
medebelclaagde ve1·weten Jout on1·echtrnatig
niet bewezen wm·d vedclaw·d. - TT eTnietiging van de bepalingen die de belclaagde
zijn 1'echtsvo1'de1·ing tegen de medebelclaagde ontzeggen en hem eTtoe veT001'delen deze laatste te ve1·goeden. - TT e1•nietiging die zich niet ttitstTekt tot de beslissing dat de beklaagde een fout heeft begaan. - W anneer een vonnis de ganse
aansprakelijkheid voor een ongeval ten
laste van een beklaagde le\St, met uitsluiting van een medebeklaagde, strekt
de vernietiging van de beschikkingen,
die de beklaagde zijn rechtsvorde£ing
tegen de medebeklaagde ontzeggen en
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hem ertoe veroordelen deze laatste te
vergoeden, uitgesproken omdat de aan
de 1nedebeklaagde. ten laste gelegde fout
onrechtmat.ig niet bmvezen, werd verklaard, zich niet nit tot de beschikking
die beslist dat de beklaagde een font
heeft begaan.
18 jm1i 1968.
1278

95.- Omvang.- Stmfzctken.- Voo?'ziening vcm de beklctctgde. - V m·nietiging
van cle beslissing op cle stntfvonleTing. Bt·engt de ve1·nietiging mecle van cle niet
clefinitieve beslissing op cle rechtsvonlering
van cle bu?·ge1'lijke pcwtij, niettegenstaancle
cle onontvcmkelijkheicl vctn de clact?'tegen
ge1·ichte voorz·iening en zelfs in geval van
afstancl van cleze vooniening. - De vernietiging, op de voorziening van de beklaagde, van de beslissing op de strafvorcle?·ing b1·engt cle vernietiging rnecle van
cle niet clefinitieve beslissing op cle vonle1'ing van cle burgeTlijlce partij, alhoewel
cle tegen cle tweecle beslissing ingestelcle
voorz·iening voomlsnog niet ontvanlcelijlc
is, en zelfs inclien cle belclaagcle van cleze
voo1·ziening afstancl heeft geclaan.
22 juli 1968.
1331

96. - Rechts]Jleging. - Stmfzctlcen. V 001'zieningen cloo1· een belclaagcle ge1·icht
tegen twee te zijnen laste gewezen ve?·oordelencle at·resten. - Nee1·legging van een
enlcele merno1·ie tot staving van beicle voo?'zieningen. - Onclerzoelc van cle rniclclelen
clat het in aanme?'lcing nernen van beicle
a?'t'esten nooclzaalct. - Samenvoeging van
beicle voo1·zieningen. - Inclien de mem.orie
neergelegd tot staving van de voorzieningen die de beklaa.gcle tegen twee te
zijnen laste gewezen veroordelende arresten heeft gericht middelen bevat
waarvan het onderzoek het in aanmerking nemen van beide arresten vereist,
kan het Hof beide voorzieningen samenvoegen.
22 jnli 1968.
1334
HOOFDSTUK VI.
VERWIJZING NA OASSATIE.
(Zie Vo01·z·iening in cassatie.)
HOOFDSTUK VII.
AFST.AND.
(Zie Voo1·ziening in cassatie.)
HOOFDSTUK VIII.
KosTEN. (Zie Gerechtslcosten.)

HOOFDSTUK IX.
REGISTRATIE. - ZEGEL.
(Zie Voorziening in cassatie.)

CASSATIEMIDDELEN.
INLEIDING. , miclclel.

Aa1·d van het cassatie-

HOOFDSTUK l. - JJ;Jiclclelen clie niet ontvanlcelijlc zijn wegens oncluiclelijlcheicl.
HooFDSTUK II. - JVliclclelen die n·iet ontvanlcelijlc zijn omclctt niet actngecluicl
wonlt waa1·in cle wet of 1vellce wetsbepaling is geschonclen, of omclctt cle voorziening zelf niet ontvanlcelijlc is wegens het ontbrelcen van lcntchtens cle
wet b~j cle voo1·ziening te voegen st1tlclcen of van bij cle wet vereiste aanwijzig·ingen.
HooFDSTUK III. Miclclelen clie feitelijlce g·ronclslag missen.
1. - Algemene begrippen. - Bewijs dat
een conclusie neergelegd is of dat er stukken aan de feitenrechter zijn overgelegd.
2. - Middelen gegrond op stukken die
niet bij de voorziening worden gevoegd.
3 . - Middelen gegrond op een stuk dat
niet aan de feitenrechter is overgelegd.

4. - l\fiddelen gegrond hierop clat de feitenrechter rechtdoencle op de hem overgelegde stukken een bepaalde bcslissing
heeft gewezen, hoewel hij ze niet heeft
ge-wezen.
5. - JVIiddelen gegrond op een of meer
feiten waarvan de juistheid blijkt noch
nit de bestreden beslissing noch uit een
stuk waarop het Hof acht kan slaan.

HooFDSTUK IV. - Nieuwe miclclelen.
Lm~te1· f•wiclische miclclele.n.
HooFDSTUK V. - Midclelen clie niet ontvanlcelijlc zijn wegens gemis aan belang.
HooFDSTUK VI.- JVI.iclclelen clie niet ontvanlcelijlc zijn omclat zij op de bestreclen beslissing geen betrelclcing hebben.
HooFDSTUK VII. - Ambtshalve voo?·geclmgen miclclel. (Zie CASSATIE.)

CASSATIEMIDDELEN
INLEIDING.
AARD VAN HET CASSATIEMIDDEL.

1. - Bu1·ge1'lijke zaken. - Middel geg1·oncl op cle valsheicl van de vaststelling,
in cle bestTeden beslissing, clat eise1· doo1·
de 1'echte1· ove1· een element van het geschil
is oncleTvmaqd. Geen betichting van
v~lsheicl. - 'Jl!Iicldel niet ontvankelijk. Is niet ontvankelijk het middel dat gegrond is op de valsheid van de vaststelling, in de beslissing van de rechter,
dat eiser door hem. over een element van
het geschil is ondervraagd, als eiser
bedoelde vaststelling niet volgens de
wettelijke vorrnen van valsheid heeft beticht.
5 oktober 1967.
172

2. Bu1·gerlijke zaken. Midclel
waa1'in jeiten en 1'echt ve1·mengcl zijn. Beg1·ip. Feiten en recht zijn niet
vermengd in het n1.iddel dat gegrond is
op een feit waarvan de bestreden beslissing het bestaan heeft vastgesteld.
6 oktober 1967.
181

3. B1.wge1·lijke zalcen. Middel
waarbij aangevoenl wo1·dt dat cle bestreden
beslissing ve1·zuimt het bestaan vast te
stellen van elementen van jeitelijlce aanl
waa1·van volgens eise1· de tegen hem uitgesp1·oken ve1·oordeling wettel1:jk ajhangt . .Ontvankelijlcheid. - Impliceert geenszms
het opsporen van andere ele1nenten. van
feitelijke aard dan die waarvan de fmtenrechter het bestaan heeft vastgesteld en
is dientengevolge ontvankelijk het middel dat zich ertoe beperkt te beweren dat
de bestreden beslissing verzuimt het
bestaan vast te stollen van elementen
van feitelijke aard waarvan volgens
eiser de tegen hem uitgesproken veroordeling wettelijk afhangt.
12 oktober 1967.
218
4. Bu1·ge1'lijlce zalcen. Micldel
waa1'in jeiten en recht ve1'1nengd zijn. ~
Niet ontvanlcelijlc middel. - Feiten en
recht zijn vermengd in een middel, dat
derhalve niet ontvankelijk is, als dit
middel het Hof zou verplichten gegevens
van feitelijke aard na te gaan.
23 oktober 1967 en 18 januari 1968.
283 en 678
5. - B1.wge1'lijlce zalcen. - Micldel ge1'icht tegen een a?'1'est waa1·bij het hoge1·
be1·oep van de eise1' niet geg1'ond wonlt
verlclaanl. - G1·ond van niet-ontvanlcelijlc-
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heid wellce 1.tit de onsplitsbaa1·heid van
het geschil a fleidt clat het ho ge1• be1·oep niet
ontvanlcelijlc had moeten verlclaa1·d wo1'den,
orndat een ande1·e paTtij niet in de zaak is
opge1·oepen. - Onsplitsbaa1'lwid van het
geschil niet aangevoe1'd voo1· het hoj van
be1·oep noch vastgesteld doo1· clit hoj. Onsplitsbaa1'heid die slechts doo1· het ondet·zoelc naa1· jeitelijke gegevens zou kunnen
1.titgernaakt wonlen. Grond van nietontvanlcelijkheid die niet lean wonlen
aangenomen. - I<::an niet worden aangenomen de grond van niet-ontvankelijkheid die in burgerlijke zaken wordt opgeworpen tegen een middel, gericht tegen
een arrest, waarbij het hager beroep van
de eiser niet gegrond wordt verklaard,
en afgeleid hieruit dat wegens de onsplitsbaarheid van het gesehil dit hoger
beroep niet ontvankelijk had moeten
verklaard worden mndat een andere
partij niet in de zaak is opgeroepen,
wanneer deze onsplitsbaarheid, die voor
het hof van beroep niet aangevoerd noch
erdoor werd vastgesteld, slechts door het
onderzoek naar feitelijke gegevens kan
uitgemaakt worden.
9 november 1967.
359
6. - Dienstplicht. - Middel dat k1'itiek uitoefent op een jeitelijlce beo01·deling
doo1· de 1'echte1'. - Niet ontvanlcelijlc middel. - Is niet ontvankelijk het middel
dat kritiek uitoefent op een feitelijke
beoordeling door de rfJehter.
6 januari en 4 maart 1968. 618 en 887
7. - St1·ajzaken. V e1'1nelding van
omstandigheden waa1·uit noch een V01'1ngebrelc noch een g1·iej van onwettelijkheid
wonlt ajgeleid. Vo1"mt geen cassatiemiddel. - Vormt geen eassatiemiddel de
vermelding van omstandigheden waaruit
van onwettelijkheid wordt afgeleid. CVVet
van 4 augustus 1832, art. 17.)
477
4 december 1967.
8. Tuchtzalcen.
Nota1·iaat. V oo1·ziening tegen een beslissing die een
tttchtstraj 1.titsp1·eelct. - Stmjmaat vastgesteld met inachtneming van het bestaan
van twee telco1·tlcomingen. JYliddelen
wam·bij de twee telco1·tlcomingen betwist
wo1·den. Miclclelen die door het Hoj
dienen ie wonlen onde1·zocht. - W anneer
in een eassatievoorziening tegen een
tuchtreehtelijke beslisE>ing, die aan een
notaris een sanetie oplegt met inachtneming, voor de bepaling ervan, van het
bestaan van twee tekortkomingen, twee
middelen worden voorgesteld, waarvan
het ene de eerste tekortkoming en het
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andere de tweede tekortkoming betwist,
onderzoekt het Hof beide middelen als
een van beide niet wordt ingewilligd.
(Impliciete oplossing.)
30 oktober 1967.
313

HOOFDSTUK I.
MIDDELEN DIE NIET ONTVANKELIJK
ZIJN WEGENS ONDUIDELIJKHEID.

9 . - Bm·ge1·lijke zaken.- Middel ajgeleid uit de miskenning van de bewijskmcht van de akten. - Zonde1· nade1·e bepaling. - Niet ontvankelijk middel. Is niet ontvankelijk bij gebrek aan
nadere bepaling het middel, afgeleid uit
de miskenning van de bewijskracht van
de akten, hetwelk de alden waarvan de
bewijskracht zou miskend zijn niet aanduidt.
29 september 1967.
141

10. - BuTge1'lijke zaken.
Rechtsvorde?·ing tegen twee verweenleTs ingesteld.
- Vom·ziening van een de1' Ve1'Wee1'de1'8.
- Middel ajgeleid uit het geb1·ek aan antwooTd op de conclusie van de o01'BP1'onkelijke eise1' tegen de andeTe veTweeTdeT. V oo1·waa1·de van ontvankelijkheid van het
· middel. - W anneer een eis ingesteld is
tegen twee verweerders en een van hen
zich in cassatie voorziet, is deze enkel
ontvankelijk om het ontbreken van antwoord op een door de oorspronkelijke
eiser tegen de andere verweerder genomen conclusie in te roepen, als de oplossing van de bij deze conclusie opgeworpen betwisting belang vertoont voor
het tussen de oorspronkelijke eiser en
hem bestaande geschil.
29 november 1967.
458
11. - BuTge1·lijke zaken. Middel
hetwelk de miskenning van de bewijskmcht van een akte inToept. - Middel dat
niet aanduiclt waa1'doo1· de bewijskracht
van cleze akte zou miskend zijn. - Niet
ontvanlcelijlc midclel. - Is niet ontvankelijk het middel waarbij gewezen wordt
op de miskenning van de bewijskracht
van een akte zonder aan te duiden waardoor de bewijskracht ervan zou miskend
zijn.
23 februari 1968.
838
12. - Directe belastingen.
.2Vliddel
dat aan cle Techter ve1'wijt geen antwoo1·d
te hebben ve1·st1·elct op eise1·s conclusie, doch
de eis, het veTweer op de exceptie well~e

onbeantwoonl gelaten werden niet preciseert. - Niet ontvankelijk middel. Is niet ontvankelijk het middel dat aan
de rechter verwijt geen antwoord te
hebben verstrekt op eisers conclusie,
doch de eis, het verweer, of de exceptie
welke onbeantwoord gelaten werden, niet
preciseert. (Grondwet, art. 97.)
26 september 1967 en 19 maart 1968.
133 en 949
13. - Stmjzaken. - Middel waa1·bij
een geb1·ek aan antwoonl op een conclusie
wo1·clt aangevoeTd. - Onnauwlce~wig middel. - Niet ontvankelijlc middel. - Is
niet ontvankelijk een middel, dat een
gebrek aan antwoord op een conclusie
aanvoert zonder nauwkeurige aanduiding van de eis, het verweer of de exceptie waarop niet is geantwoord.
18 september 1967.
77

14. - St1·ajzalcen. - M.icldel waa1·bij
een gebrek aan antwoord op sommige
elementen van de conclusie worclt aangevoe1·cl. - Geen nauwkeurigheid. - Niet
ontvankelijlc midclel. - Is niet ontvankelijk, het middel waarbij een gebrek aan
antwoord op een conclusie wordt aangevoerd, zonder de onbeantwoorde elementen van deze conclusie nauwkeurig
te bepalen.
30 oktober 1967.
316
15. - Stmjzaken. Micldel dat de
schending van de 1•echten van de Ve?'dediging im·oept. - Geen nauwlceurigheicl. Niet ontvanlcelijk middel. Niet ontvankelijk is het middel afgeleid hieruit,
dat de rechter de rechten van de verdediging heeft geschonden, zonder nader
te bepalen waarin deze schending bestaat.
18 december 1967.
555

HOOFDSTUK II.
MIDDELEN DIE NIET ONTVANKELIJK ZIJN
OMDAT
NIET
AANGEDUID
WORDT
WAARIN DE vVET OF ·wELKE WETSBEPALING IS GESCHONDEN, OF OMDAT DE
VOORZIENING ZELF NIET ONTVANKELIJK IS WEGENS HET ONTBREKEN VAN
KRAOHTENS DE WET BIJ DE VOORZIE~ING TE VOEGEN STUKKEN OF VAN BIJ
DE vVET VEREISTE AANWIJZIGINGEN.

16.- Burge?·lijlce zaken. - Midclel dat
aan de bestTeden beslissing venvijt de
1·egel betTefjende het gezag van het 1'echte1'-
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lijk gewijsde in stmjzaken ve1·keerdelijlc
te hebben toegepast. W etsbepaling
welke client aangeditid te worden. - Het
middel dat, in burgerlijke zalmn, de
rechter verVIrijt de regel betreffende het
gezag van het rechterlijk gewijsde in
strafzaken verkeerdelijk te hebben toegepast moet als geschonden wetsbepaling
artikel 4 van de wet van 17 april 1878
bevattende de voorafgaande titel van
het Wetboek van strafvordering aanduiden.
12 oktober 1967.
210
17. Bu1·ge1·lijke zaken. Middel
waa?'in ve1·scheidene g1·ieven zijn ve1·vat.
Grieven die onderscheiden middelen
zijn. - Aanditiding in de voo?·ziening,
zonder onderscheid t1tssen de g1·ieven, van
de geschonden wetsbepalingen. Niet
ontvankelijk middel. W anneer verscheidene grieven aangevoerd in een
voorziening, in burgerlijke zaken, geen
onderdelen van een enkel middel opleveren doch onderscheiden middelen,
wordt door artikel 9 van de wet van
25 februari 1925 vereist dat de geschonden wetsbepalingen afzonderlijk voor
elke grief worden aangeduid.
16 november 1967.
387
18. Bu1·ge?·lijke zalcen. Middel
wam·bij aan de ?'echte?" ve1·weten wordt de
bewijslast te hebben omgelcee1·d. - Middel
waa1·in enkel artikel 97 van de Grondwet
wonlt ve1·meld. - Onontvanlcelijkheid. Is niet ontvankelijk, in burgerlijke zaken, het middel waarbij aan de rechter
wordt verweten de bewijslast te hebben
orngekeerd wanneer enkel artikel 97 van
de Grondwet als geschonden wordt vermeld. (Wet van 25 februari 1925,
art. 9.)
8 december 1967.
507
19.- Burge1·lijlce zalcen.- Ve1·melding
van de geschonden ivetsbepaling.- Middel
afgeleid uit de schending van de artikelen 3, 4, 7 en 8 van de wet van 3 janua1·i
1934 ter aanvulling van de wetten betTefjende de onteigening ten algemenen
nutte. Onteigening lcmchtens de beslititwet van 2 december 1946 betreffencle
de stedebouw. - Besluitwet die in z~fn
tekst ondm· a1·tilcel 25 de artilcelen 2 tot 9
van bovenve?'melcle wet van 3 janua1·i
1934_. ingelijjd heeft. - Vermelcling van
evengemelcl a1·tikel 25 niet wettig vereist. Doordien in artikel 25 van de besluitwet
van 2 december 1946 betreffende de stedebouw bepaald wordt dat, in de gevallen
die het bedoelt, er gehandeld wordt vol-
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gens de artikelen 2 tot 9 van de wet van
3 januari 1934, is ontvankelijk het rniddel
dat de schending aanvoert van de artikelen 3, 4, 7 en 8 van de wet van 3 januari 1934 zonder zich ook te beroepen
op de schending van artikel 25 van
evenbedoelde besluitwet van 2 december
1946.
23 februari 1968.
837

20.- B1wge1'lijlce zalcen.- Vermelcling
van een wetsbepaling die geschonclen is
inclien het micldel gegToncl is.- Schending
clie cle veTnietiging van het best1·eden
beschiklcencl gecleelte meclebrengt. - Volcloende veTrnelding. - Voldoet aan artikel 9 van de wet van 25 februari 1925,
in zover het de vermelding in de voorziening voorschrijft van de wetsbepalingen waarvan de schending wordt aangevoerd, het middel dat een der wetsbepalingen vermeldt die zouden geschonden
zijn indien het middel gegrond is, op
voorwaarde dat de schending van deze
bepaling de vernietiging van het bestreden beschikkend gedeelte medebrengt.
2 mei 1968.
1097

21. - Di1·ecte belastingen. - Middel
ajgeleicl uit het gemis aan een passencl
antwoo1·cl op cle conclusie en uit cle onwettelijlcheicl van het antwo01·cl clat m·op ve?·st?·elct wo1·dt. Globale vermelcling van
artikel 9 7 van de Grandwet en van de
grand van cle zaalc ?'alcencle wetsbepalingen,
clie zouclen geschonclen zijn. Miclclel
ontvanlcelijlc. - Ontvankelijk tot staving
van een voorziening inzake directe belastingen is het uit het gemis aan een
passend antwoord op de conclusie en
uit de onwettelijkheid van het gegeven
antwoord afgeleid middel, waarin de
schending van artikel 97 van de Grandwet en de grond van de zaak rakende
wetsbepalingen globaal worden aangehaald, zonder dat nader is aangeduid
op welke van beide grieven deze bepalingen betrekking hebben. (Wetten van
6 september 1895, art. 14, en 23 juli
1953, art. 1.) (Im.pliciete oplossing.)
9 januari 1968.
635
22. - Di1·ecte belastingen. - Micldel
clat als geschonclen bepaling enkel .een
aan cle aangevoe1·cle g1·iej m·eernde wetsbepaling aanhaalt. Niet ontvanlcelijk
middel. - Niet ontvankelijk in directe
belastingen, is het n1.iddel dat als geschonden bepaling enkel een aan de
aangevoerde grief vreemde wetsbepaling
aanhaalt.
10 januari 1968.
643
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23. - Directe belastingen. - Midclel
dat slechts aan de aangevoe1·de gTiej
vreemde wetsbepalingen aanchtidt. - Niet
. ontvankelijk middel. - Is niet ontvankelijk inzake directe belastingen, het middel
dat als geschonden bepalingen enkel aan
de aangevoerde grief vreemde wetsbepalingen aanhaalt.
12 maart 1968.
923

24. - Directe belastingen.
J111iddel
dat de schending van een wetsbepaling
aanvoe1·t Zander nade1' te bepalen wam·in
die schending bestaat. - Niet ontvanlcelijlc midclel. - Niet ontvankelijk inzake
directe belastingen is het n1iddel dat de
schending van een wetsbepaling aanvoert zonder nader te bepalen waarin die
schending bestaat. (Wetten van 6 september 1895, art. 14, en 23 juli 1953,
art. I.)
4 juni 1968.
1206
25. - Directe belastingen. - lv.Iiddel
dat als geschonden wetsbepaling enkel een
aan de grief vreemde wetsbepaling aanNiet ontvankelijk middel. duidt. Is niet ontvankelijk, inzake directe belastingen, het middel dat als geschonden
wetsbepaling enkel een aan de grief
vreemde bepaling aanduidt.
25 j1.mi 1968.
1307
HOOFDSTUK III.
MIDDELEN

DIE

FEITELIJKE
lHISSEN.

GRONDSLAG

§ 1. - Algemene begrippen. - Bewijs dat een
conclusie neergelegd is of dat er stukkeu
aau de feitenrechter zijn overgelegd.

26. - Di1•ecte belastingen. Jlllicldel
waa1·bij een geb1•ek aan antwoonl op de
conclusie wonlt aangehaald. - Oonclttsie
die niet is ove1·gelegd tot staving van de
voo1·ziening. - Bestreden beslissing wam·bij een bewe1·ing van eise1' wo1·dt aangehaald en passend wonlt beantwoonl.
J111iddel dat clienaangaande jeitelijke
g1·ondslag mist en niet ontvanlcelijk is
ten aanzien van de beweringen waa1·van
de beslissing geen gewag maakt. - Wan-

neer inzake directe belastingen eiser in
cassatie een gebrek aan antwoord op
zijn conclusie aanvoert, doch geen echt
verklaard afschrift ervan overlegt, mist
het middel feitelijke grondslag in zover
het betrekking heeft op een bewering
van eiser waarvan het bestreden arrest
gewag 1naakt en waarop het passend

antwoordt, en is het middel niet ontvankelijk in zover het betrekking heeft op
andere beweringen die in het arrest niet
voorkomen.
10 oktober 1967.
209
§ 2. - Middelen gegrond op stukken
die niet bij de voorziening worden gevoe!)d·
§ 3. - Middelen gegrond op een stuk
dat niet aan de feitenrechter is overge1egd.

27. - Bttrge1'lijlce zalcen. Middel
gegrond op een beding van een aolleatieve
Tekst van cleze
a1·beidsovereenkomst. overeenkomst niet ove1·gelegd tot staving
van de V001'Zienin(J en blijkend noah uit
cle veTmeldingen van de best1·eden beslissing noah uit een proaesstttk. Niet
ontvanlcelijlc middel. - Niet ontvankelijk
is het middel afgeleid uit de schending
door de rechter van een beding van een
collectieve arbeidsovereenlwmst, wanneer de tekst van deze overeenkomst niet
is overgelegd als bijvoegsel bij de voorziening en noch de bestreden beslissing
noch enig ander processtuk de bewoordingen ervan overnemnt.
7 juni 1968.
1214
§ 4.- Middelen gegrond hierop dat de feitenrechter rechtdoende op de hem overgelegde
stukken een bepaalde beslissing heeft gewezen, hoewel hij ze niet heeft gewezen.

28. BuTgerlijke zalcen. Middel
dat be1·ust op een onjuiste uitlegging van
de best1·eden beslissing: 111iddel dat
jeitelijke gTonclslag mist. Feitelijke
grondslag mist het middel dat berust op
een onjuiste uitlegging van de bestreden
beslissing.
28 september 1967.
140

29. Bu1·gerlijke zaken. Middel
wam·bij aan de 1·eahter wm·dt ve1·weten
geen antwoonl te hebben ve1·st1·ekt op een
1·egelmatig in aonalttsie voo1·gecl1·agen vm·wee1'. Passend antwoorcl. Midclel
dat jeitelijke g1·ondslag mist. - Feitelijke
grondslag mist het middel, waarbij aan de
rechter wordt verweten geen antwoord te
hebben verstrekt op een regehn.atig in
conclusie voorgedragen verweer, wanneer
hierop door de bestreden beslissing
passend is geantwoord.
15 september 1967.
73
30. Btwge1·lijke zaken. Middel
dat aan de jeitem·eahter ve1·wijt geen
antwoonl te hebben ve1·strekt op een aonclu-
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sie. - Passend antwooTd. - Jllliddel dat
jeitelijke g1•ondslag mist. Feitelijke
grondslag mist het middel dat aan de
feitenrechter verwijt geen antwoord te
hebben verstrekt op een conclusie,
wanneer hierop expliciet of impliciet in
de bestreden beslissing een pa.ssend
antwoord is verstrekt.
28 september 1967.
138
31. BtLrge1·lijke zaken. Middel
waa1·bij aan de 1'echter wonlt verweten
een cltLbbelzinnige beslissing te hebben
gewezen of het beschilclcend gedeelte van
zijn beslissing te hebben gegrond op 1'eClenen die e1•mede in strijd zijn. - Beslissing die geen dubbelzinnigheid noch
tegenstrijdigheicl bevat. Midclel dat
jeitelijke g1·ondslag mist. Feitelijke
grondslag mist het middel dat de rechter
verwijt een dubbelzinnige beslissing te
hebben gewezen of het beschikkend
gedeelte van zijn beslissing te hebben
gegrond op redenen die ermede in strijd
zijn, wanneer de beslissing geen teg~n
strijdigheid bevat.
20 oktober 1967.
258
32. - Di1·ecte belastingen.
Micldel
geg1·ond op een onjuiste uitlegging van
de best1·eden beslissing. Middel dat
feitel~jke grondslag mist. -Mist feitelijke
grondslag het middel dat gegrond is op
een onjuiste uitlegging van de bestreden
beslissing.
19 september, 12 december 1967,
12 maart en 25 juni 1968.
94, 53 7, 923 en 1208

33. - Di1·ecte belastingen. - Micldel
dat geg1·ond is op een onde1·stelling die
het best1·eclen a?Test verworpen heejt door
ve1·w~jzing naar de 1·edenen van de beslissing van de directeur. - Middel dat
.feitelijke g1·ondslag mist. - Mist feitelijke grondslag het middel dat gegrond
is op een onderstelling die het bestreden
arrest verwerpt door verwijzing naar de
redenen van de beslissing van de directeur der belastingen.
19 september 1967.
98
34. - D·irecte belastingen.
Middel
wam·bij een tegenstrijcligheid in de redenen
aangevoe1·d wonlt. - Niet tegenstrijdige
redenen. - Middel clat jeitelijke g1·ondslag
mist. - Feitelijke grondslag mist het
middel dat een tegenstrijdigheid in de
redenen aanvoert die de bestreden beslissing niet bevat.
19 september 1967.
94
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35. - Di1·ecte belastingen. - Middel
ajgeleicl uit de miskenning van de bewijslcmcht van een alcte. - Beslissing die aan
deze akte een met cle termen eTvan ve1·enigba1·e uitlegging geejt, welke dooT de eiser
in zijn conclusie weTd aangenomen. Middel dat jeitelijlce gTondslag mist. Feitelijke grondslag mist het middel dat
is afgeleid uit de miskenning van de
bewijskracht van een akte, wanneer de
feitenrechter van deze akte een met de
termen ervan verenigbare uitlegging
geeft, welke door eiser zelf in conclusie
werd
aangenomen.
(B"urg.
Wetb.,
art. 1319 tot 1322.)
24 oktober 1967.
293
36.- Strajzalcen.- Bu1·geTlijlce 1'echtsvonleTing. - Middel waa1•bij een gemis
aan antwoo1·d op een eis wo1·dt aangevoenl.
- Passend antwoo1·d. - Midclel dat jeitelijke gTondslag rnist. - Feitelijke grandslag mist het middel, waa.rbij aangevoerd
wordt dat er geen antwoord is verstrekt
op een regelmatig in conclusie opgeworpen
eis van de burgerlijke partij, wanneer deze
eis in de bestreden beslissing passend is
beantwoord.
4 september 1967.
5
37. - Stmjzalcen. - Midclel waa1·bij
een gemis aan antwoonl op een venvee1·
woTdt aangevoeTd.- Passend antwoorcl. Middel dat jeitelijlce g1·ondslag mist.- Feitelijke grondslag mist het middel, waarbij aan de rechter verweten wordt geen
antwoord te hebben verstrekt op een
regelmatig in conclusie voorgedragen
verweer, wanneer het in de bestreden
beslissing passend is beantwoord. (Grandwet, art. 97.)
4 september 1967.
6
38. - Strajzalcen. - Midclel gegrond
op een onjuiste tLitlegging van de bestreden
beslissing. - Miclclel dat jeitelijlce grandslag mist. - Feitelijke grondslag mist
het n1.iddel dat gegrond is op een onjuiste
uitlegging van de bestreden beslissing.
4 september en 18 september 1967.
12, 13 en 84.
39. - Strafzalcen. - Middel waarbij
een gebrelc aan antwoord op een ve1·wee1·
inge1·oepen wonlt. - Passend antwoo1•d. Middel datjeitelijlce gTondslag mist.- Feitelijke grondslag mist het middel dat
een gebrek ·aan antwoord op een regelmatig in conclusie voorgedragen verweer
inroept, wanneer dit verweer in de bestreden beslissing, hetzij uitdrukkelijk, het-
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zij impliciet passend
(Grondwet, art. 97.)
ll september 1967.

is

beantwoord.
40

40.- Strajzaken. -Feitelijke bewering
die door de vaststellingen van het p7·ocesveTbaal van de te1·echtzitting wo1·dt tegengesp7·oken. - Middel dat jeitelijke g?·ondslag mist. - Feitelijke grondslag mist het
middel dat gegrond is op een feitelijke
bewering, welke door de vaststellingen
van het proces-verbaal van de terechtzitting wordt tegengesproken.
ll september 1967.
51
41. Strajzaken. Midclel hieruit
ajgeleid dat de rechtM' geen 1·echt gedaan
heejt op een vraag om een aanvullend
onde1·zoelc. - Vmag niet gedaan aan de
jeitemechter.
.LVIiddel dat jeitelijke
g1·ondslag mist. - Feitelijke grondslag
mist het middel hieruit afgeleid dat geen
recht is gedaan op een vraag o1n een
aanvullend onderzoek, wanneer uit de
stukken van de rechtspleging niet blijkt
dat deze vraag aan de feitem·echter werd
gedaan.
25 septe1nber 1967
126

42.- Stmjzaken. - JVIiddel dat be1·ust
op jeitelijke bewe1·ingen. - Beweringen
die geen stetm vinclen in de stttkken of
tegengespToken w01·den do01· bepaalde stukken. Midclel clat jeitelijke gTOndslag
mist. - Feitelijke grondslag mist het
middel dat berust op feitelijke beweringen
die geen steun vinden in de processtukken
waarop het Hof vermag acht te slaan of
die door bepaalde stuk:ken tegengesproken
worden.
9 oktober 1967 en 19 februari 1968.
198 en 799

43. - St7'ajzaken. - StTajvonle?·ing. Middel wam·bij een geb1·ek aan antwooTd
op een op veTmoedens gegToncl venveeT
wonlt aangevoenl. Beslissing die de
Teclen aangeejt waa7'o7n cleze ve1·moedens
het ten laste van de beklaagde gelegde
misd1"ijj niet u.itsl·uiten. 111iddel dat
feitelijke gTonclslag mist. Feitelijke
grondslag lTlist het lTliddel waarbij een
gebrek aan antwoord op een op veriTloedens gegrond verweer aangevoerd wordt,
wanneer de beslissing de reden aangeeft
waarmTl cleze vern:wedens het ten laste
van de beldaagde gelegde misdrijf niet
uitsluiten.
23 oktober 1967.
280
i

44. -

Stmjzaken. -

Middel waa1·bij

woTdt aangevoeTd dat het 7'echtscollege
op ve1·wijzing in hoge1· beToep Techtdoende
de nietigheid van het be1·oepen vonnis, dat
de ve1·nietiging van de beslissing van de
rechte1· in hoge1· be1·oep medegebmcht
heejt, niet heeft he1•steld. - Rechtscollege
op ve1·wijzing dat het beTOepen vonnis ve?·nietigd heejt en bij een nieuwe beschikking
ttitspmak geclaan heejt. Jll[iddel dat
jeitelijke grond8lag mi8t. Feitelijke
grondslag mist het middel waarbij worclt
aangevoerd dat het rechtscollege op verwijzing, rechtcloende in hoger beroep, de
nietigheid niet heeft hersteld van het
beroepen vonnis, dat de vernietiging van
de beslissing van de rechter in hoger
beroep heeft medegebracht, wanneer het
rechtscollege op verwijzing het beroepen
vonnis heeft vernietigd en bij een nieuwe
beschikking uitspraak heeft gedaan.
23 oktober 1967.
289

45.- Stmfzaken. -Stmjv01·de7·ing.Beklaagde ve1·oonleeld omclat hij een
onme1·end goed heeft gebouwd zondeT
inachtneming van de bij de bouwve1'gunning opgelegcle vooTwaarclen.- Micldel
waaTb# wonlt aangevoe1·d dat het gebouw
niet voltooid is. V oltooiing van de
bouw vastge8telcl doo1· het a1·re8t. - Middel
dat jeitez.ijke gTondslag mist. - Feitelijke
grondslag mist het middel waarbij wordt
aangevoerd dat de veroordeling van eiser,
op grond dat hij een oru·oerend goed heeft
gebouwd zonder de bij de bouwvergunning opgelegde voorwaarden in acht te
nemen, niet wettelijk gerechtvaardigd is
omdat het gebouw niet voltooid is,
wanneer het arrest vaststelt dat de bouw
voltooid was.
ll december 1967.
522
46. - St7'ajzaken. - Feitelijke bewe1'ing die tegengespToken wonlt dooT de
veTmelclingen van het p1'0ces-verbaal van
de terechtzitting. - M iddel clctt feitelijke
gronclslag mist. - Feitelijke grondslag
mist het middel dat gegrond is op een
door de vermeldingen van het procesverbaal van de terechtzitting tegengesproken feitelijke bewering.
15 januari 1968.
667

47.- Strajzaken. -Stmjvo1·clering.Jl! iddel clat aanvoeTt dat de Teclder het
bewij8 van een tweecle misd1·ijj heejt
ajgeleid ttit het bestaan van een ee1·ste
misd1'ijj. - Beslissing die het bewijs van
het bestaan van het tweede misdrijj heejt
a:fgeleid ttit het bestaan van het ee1•ste
mi8cl1'ijj en ttit jeitelijke ve1·moedens.
Middel dat jeitelijke g1'onclslag mist. -
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Feitelijke grondslag mist het middel, dat
aanvoert dat de rechter het bewijs van
het bestaan van een tweede door het
onderzoek niet bewezen misdrijf heeft
afgeleid uit het bestaan van een eerste,
door het onderzoek bewezen misdrijf,
wanneer de beslissing het bewijs van het
bestaan van het tweede misclrijf niet
aileen heeft afgeleid nit het bestaan van
het eerste doch ook nit feitelijke vermoedens, waarop het wijst.
1 april 1968.

996

48. - Strajzaken.- Burgerlijke 1'echtsvo1·de1·ing. - Middel volgens hetwelk 61'
tegenst1·ijdigheid bestaat tussen de redenen
en het beschikkend gedeelte van de best1·eden beslissing. - Redenen en beschikkend
gedeelte waarin geen tegenst1·ijdigheid
schuilt. - Middel dat jeitelijlce g1·ondslag
mist. - Feitelijke grondslag mist het
middel volgens hetwelk er tnssen de
redenen en het beschikkend gedeelte een
tegenstrijdigheid bestaat die de bestreden
beslissing niet bevat.
8 april 1968.

1028

49. - Tuchtzaken.
N otariaat. Middel waarbij een geb1·ek aan antwoord
op 1·egelmatig aangevoerde verweM·middelen wo1·dt aangehaald. Passend
antwoord. - Middel dat feitelijke g1·ondslag mist. - Feitelijke grondslag mist het
middel, waarbij een gebrek aan antwoord
op regelmatig aangevoerde verweermiddelen wordt aangehaald, wanneer deze
verweren in de bestreden beslissing
passend werden beantwoord.
30 oktober 1967.

313

50.- Tuchtzaken.- Voo1·ziening tegen
een beslissing van de gemengde 1·aad
van beroep van de Orde van apothekers.Middel dat be1•ust op een onjuiste uitlegging van de beslissing. Midde.l dat
jeitelijke g1·ondslag mist. Feitelijke
grondslag mist het middel, dat aangevoerd is tot staving van een voorziening
tegen een beslissing van de gemengde
raad van beroep van de Orde van apothekers en dat nitgaat van een onjniste
uitlegging van de bestreden beslissing.
20 november 1967.

393

§ 5. - Middelen gegrond op een of meer feiten
waarvan de juistheid blijkt noch uit de bestreden beslissing noch uit een stuk waarop
het Hof acht kan slaan.
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HOOFDSTUK IV.
NIEUWE MIDDELEN.- LaUTER
JURIDISCHE MIDDELEN.

51. - Burgerlijke zaken. - Rechter
in hoge1· be1·oep die een hoge1• be1•oep
ontvankelijk verklam·t. - M.iddel hie1·uit
ajgeleid dat de beslissing van de eerste
1·echte1· kmchtens de wet in laatste aanleg
gewezen was. - JYliddel dat voor het eerst
voo1· het Hof lean worden voorged1·agen. In burgerlijke zaken kan het middel biernit afgeleid dat de beslissing van de eerste
rechter krachtens de wet in laatste aanleg gewezen was, tot staving van een
voorziening tegen een beslissing waarbij
een hager beroep ontvankelijk wordt
verklaard, voor het eerst voor het Hof
worden voorgedragen. (Impliciete oplossing.)
14 september 1967.

69

52. - Burge1·lijke zalcen. - Nieuw
middel. - Middel dat de schending aanvoe1·t van een wetsbepaling, die door de
beslissing ambsthalve wordt toegepast. Geen nieuw rniddel. - Is niet nienw het
middel waarbij de schending wordt aangevoerd van een wetsbepaling, die door
de bestreden beslissing ambtshalve wordt
toegepast.
6oktober1967.

181

53.- B~wgedijke zaken.- Middel dat
de wettelijlcheid van een vero01·deling
betwist in zover ze een ve1·oordeling « in
solidum >> is. V e1·oo1·deling « in solidwrn >> gevmagd door de 001'Sp1·onlcelijlce
eise1'. - W ettelijkheid voor de jeitem·echte1·
niet betwist. - Nieuw rniddel. - I s nienw
en derhalve is niet ontvankelijk het middel, voorgedragen tot staving van een
voorziening in burgerlijke zaken, dat afgeleid wordt hiernit dat de ten laste van
eiser nitgesproken veroordeling onwettelijk in solidum is nitgesproken, wanneer
dergelijke veroordeling door de oor ..
spronkelijke eiser werd gevraagd en de
wettelijkheid ervan voor de feitenrechter
niet betwist werd.
12 oktober 1967.

210

54. - Bu1·ge1·lijlce zaken. - Nieuwe
middelen. - V e1·weenle1· in cassatie die
voor de 1'echter concludee1·t tot het toelcennen
van ve1·goedende interesten. - Ooncl~tsie
ingewilligd. - Eise1· die voo1· het ee1·st
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voo1' het Hoj betoogt dat deze inte1·esten niet
mochten wonlen toegekend. ~ Niet ontvankel-ijlc middel. ~ De eiser in cassatie
is niet ontvankelijk om voor het eerst
voor het Hof te betogen dat de rechter
onwettelijk aan de tegenpartij de vergoedende interesten heeft toegekend
welke deze vorderde, omdat volgens eiser
de verschuldigde interesten verzuimsinteresten zijn.
24 november 1967.
429
55. Bu1·gerl-ijke zaken. ~ JJ!liddel
geg1·ond op bepalingen wellce de openba1·e
onle niet 1·aken en niet gebiedend zijn. ~
Jl1iddel niet aangevoenl voor de jeiten?'echte?'. ~ Onontvankelijkheid. ~ Is niet
ontvankelijk, in burgerlijke zaken, het
middel gegrond op bepalingen welke de
openbare orde niet raken en niet gebiedend zijn, wanneer het niet aan de feitenrechter werd voorgedragen.
8 december 1967.
510
56. ~ BU?·ge?'lijke zaken. ~ JJ!liddel
dat de openba?'e onle niet makt. ~ JJ!liddel
dat niet aan de jeiten?·echte1' is vom·gedmgen. ~ Onontvankelijkheid. De
eiser is niet ontvankelijk om voor het
eerst voor het Hof aan te voeren dat het
op verzoek van de verweerder opge·
maakte exploot van rechtsingang een
buitengerechtelijke bekentenis bevatte.
18 januari 1968.
680

57. - B1wge1·lijke zaken. ~ Jl1idclel
aan de jeitennchte1' niet oveTgelegd, doch
de openbare onle ?'akend. ~ Ontvanlcelijk
middel. - Kan, in burgerlijke zaken, voor
het eerst voor het Hof van cassatie
worden voorgecb:agen het middel dat
gegrond is op de schending van een wetsbepaling van openbare orde, zoals de
bepaling van artikel 28, lid 2, van de
gecoordineerde wetten betreffende de
vergoeding van de schade voortspruitende
uit de arbeidsongevallen. (IInpliciete
oplossing.)
19 april 1968.
1049
58. - - DiTecte belastingen. ~ lJ!liddel
dat de regelmatigheid van de nee1'legging
van st1tlclcen voo?' het hoj van be1·oep
betwist. ~ Betwisting niet ove1·gelegd aan
de jeitem·echte?·. ~ Niet ontvankelijlc
middel. - Een partij kan niet voor het
eerst voor het Hof van cassatie de regelmatigheid betwisten van de neerlegging
voor het hof van beroep van stukken die
aan dit hof werden overgelegd.
10 januari 1968.
643

59. - Di1'ecte belastingen. ~ Geschil
nopens cle 1·egelmatigheicl van de nee1'legging van een stulc voo?' het hof van be?"oep.
~ Geschil niet ove1:gelegd aan de jeiten?'echter·. ~ Niet ontvanlcelijk micldel. ~
Een partij is niet ontvankelijk om voor
het hof van cassatie te beweren dat een
stuk niet regchnatig aan het hof van
beroep werd overgelegd, wanneer zij
hieromtrent geen betwisting voor de
feitenrechter heeft opgeworpen.
12 maart 1968.
923
60.

~

Stmjzaken.

~

Stmfvm·dering.

~

V oo1'ziening tegen de beslissing van de

1'echte1' in hoge1' be1·oep. ~ JVliddel dat
enlcel bet1·elclcing heeft op het voo?·bm·eiclend
onde1·zoelc en het geding VOO?' de ee?'ste
1'echte1·. ~ Jll[iddel v1·eernd aan de bevoegdheid en vom· de 1'echte?' in hoge1· be1·oep
niet opgewo1·pen. ~ Niet ontvanlcelijlc
middel. ~ Is niet ontvankelijk tot staving van een voorziening tegen de
beslissing van de rechter in hager beroep,
een middel dat vreemd is aan de bevoegdhied, voor de rechter in hager beroep
niet werd opgeworpen en enkel betrekking
heeft op het voorbereidend onderzoek
en het geding voor de eerste rechter.
16 oktober 1967 en 1 april 1968.
230
en 1005
61. - Stmjzaken. - JJ!liddel dat enlcel
bet?·eklcing heeft op de Techtspleging voo?'
de ee1'ste 1'echte1'. ~ Miclclel dat m·eemd is
aan de bevoegdheicl en aan de 1'echte1' in
hoge1· be1·oep niet wenl ove1·gelegd. ~ Nietontvankelijkheid. ~ Mag niet voor het
eerst voor het Hof worden voorgedragen
een middel dat vreemd is aan de bevoegdheid en enkel betrekking heeft op de
rechtspleging voor de eerste rechter.
15 januari 1968.
667
62. - St1'ajzalcen. Micldel ajgeleid
hie1'1tit dat de eerste ?'echte?' de voo1· hem
genomen conclusie niet heeft beantwom·d. ~
Jl1 iddel clat niet voo?' het eeTst voor het
Hoj lean wonlen aangevoe1'cl. ~ Kan niet
voor het eerst voor het Hof worden
aangevoerd het middel afgeleid hieruit
dat de eerste rechter de voor hem genamen conclusie niet heeft beantwoord.
1 april 1968.
1008
63. - St1'ajzalcen. - Rechten van de
verclediging. ~ Midclel dat lc1'itielc oejent
op cle ?'egelmatigheid van de dagvaanling.
~ M·iddel niet voo1·gelegd aan de jeite?i1'echter. ~ Niet-ontvanlcelijlcheid. ~ Niet
ontvankelijk is het middel dat kritiek
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oefent op de regelmatigheid van de
dagvaarding voor de eerste rechter,
wanneer het aan de feitenrechter niet
werd voorgelegd en de eiser zich over de
zaak ten gronde heeft verdedigd.
10 juni 1968.
1222

64.- Stmjzaken.- Stmfvonle1·ing.V oo1·ziening tegen de beslissing van het
vonnisge1'echt. lJ!liddel clat slechts het
voo1·be1·eidend oncler·zoek 1·aakt. - JJ![iddel
v1'eemd aan de bevoegdheid. - Niet ontvankelijlc middel. - Is niet ontvankelijk
tot staving van een voorziening die
enkel gericht is tegen de beslissing van
het vonnisgerecht, een middel dat vreemd
is aan de bevoegdheid en enkel het
voorbereidend onderzoek raakt.
22 juli 1968.
1334

65. Tuchtzalcen.
Voo1·ziening
tegen een beslissing van de, gemengde
1·aad van be1'oep van de OTCle van apothelcer·s.
- Jlll iddel dat enkel bet1·elcking he eft op
de 1·echtspleging voo1· de 1'aad van de 01'Cle.
- Jlllidclel dat v1'eemd is aan cle bevoegclheid en niet we1'Cl ove1·gelegd aan de
gemengde 1'aad van be1·oep. - Niet ontvanlcelijlc miclclel. - Kan niet voor het
eerst voor het Hof worden aangevoerd,
tot staving van een voorziening tegen
een beslissing van de gemengde raad van
beroep van de Orde van apothekers, een
middel dat vreemd is aan de bevoegdheid
en enkel betrekking heeft op de rechtspleging voor de raad van de Orde.
20 november 1967.
393
66. Tuchtzalcen.
Voo1'ziening
tegen een beslissing van cle Gemengcle
Raacl van ber·oep van de 01·de de1' geneeshe1'en. - JJ![idclel v1·eemd aan de openbm·e
o1'de. - Jl![ idclel niet aangevoe1·cl voo1' de
jeiten1·echte1·. Onontvankelijlcheid. Niet ontvankelijk, tot staving van een
voorziening tegen een beslissing van de
Gemengde Raad van beroep van de Orde
der geneesheren, is het middel dat de
openbare orde niet raakt en dat aan de
feitenrechter niet werd overgelegd.
6 mei 1968.
1104

HOOFDSTUK V.
MIDDELEN DIE NIET ONTVANKELIJK
ZIJN vVEGENS GEJ\'IIS AAN BELANG.

67. - B~wge1·lijlce zaken. Jlllidclel
clat enlcel tegen ten ove1'vloede gegeven
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1wlenen is ge1·icht. - Onontvankelijlcheicl.
- Is niet ontvankelijk, wegens gemis aan
belang, het middel dat enkel gericht is
tegen ten overvloede gegeven redenen
van de bestreden beslissing.
8 december 1967.
510
68. - Bu1'ge1·lijke zaken. - Bewijs cloo1'
gesclw·ijt. - Jlll iclclel geg1·ond op cle mislcenning van cle bewijskmcht van een
akte. - Midclel waantit blijlct clat, zeljs
al had cle 1'echte1' cle bewijslcmcht van de
alcte mislcencl, deze mislcenning tach van
belang zou ontbloot zijn. - Niet ontvanlcelijlc middel. Wanneer het middel
gegrond is op de miskenning van de
bewijskracht van een akte en uit de
vergelijking van de bedingen van deze
akte met die van een andere, eveneens
voor de rechter betwiste akte, blijkt
dat, al had de rechter de bewijskracht
van de eerste akte miskend, deze miskennirtg toch van belang zou ontbloot
zijn, is het middel niet ontvankelijk.
19 januari 1968.
684

69. - Bw·ge1'lijlce zalcen. Bewijs
cloo1' gesclwijt. - M idclel dat lc1'itielc uitbtengt tegen een ten ove1·vloecle gegeven
1·eclen. - Niet ontvanlcelijlc miclclel. - Is
zonder belang en derhalve niet ontvankelijk het middel dat kritiek uitbrengt
tegen een ten overvloede gegeven reden
van de bestreden beslissing.
19 januari 1968.
684
70. - Bu1·ge1'lijlce zalcen. Jllliclclel
clat lc1·itielc ~titb1·engt tegen een ten ove1'vloede gegeven 1'eden. - Niet ontvanlcelijlc
midclel. - Is zonder belang en derhalve
niet ontvankelijk het n~iddel dat lU'itiek
uitbrengt tegen een ten overvloede
gegeven reden van de bestreden beslissing.
834
23 februari 1968.
B~wge1·lijlce zalcen. Micldel
71. ajgeleid ~tit de clubbelzinnigheid van een
1'eclen vctn de best1·eden beslissing. -Dubbelzinnigheid zonde1· invloecl op de wettelijlcheid van het best1•eclen clispositiej. - Jlll iddel
niet ontvanlcelijlc bij geb1·elc aan belang. Is niet ontvankelijk bij gebrek aan belang,
het middel dat is afgeleid uit de dubbelzinnigheid van een reden van de bestreden beslissing, wanneer deze dubbelzinnigheid zonder invloed is op het bestreden
dispositief.
7 maart 1968.
899
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72. - Di1·ecte belastingen. - Middel
dat ten ove1·vloede gegeven middelen c1·itiseert. - Onontvankelijkheid. - Wegens
het ontbreken van belang, is niet ontvankelijk het middel dat enkel ten overvloede gegeven redenen van de bestreden
beslissing critiseert.
19 september 1967.
94

73. - Di1·ecte belastingen.
Midclel
dat onregelmatigheclen aanvoert clie zoncler
invloed zijn op de wettelijkheid van de
best1·eden beslissing. Onontvankelijlcheid. Niet ontvankelijk is inzake
directe belast:ingen het middel dat onregelmatigheden opwerpt die zonder gevolg
zijn op de wettelijkheid van de bestreden
beslissing.
27 februari 1968.
855

74. - Di1·ecte belastingen. - Hof van
be1·oep dat beslist dat een gedeelte van
de huur van een bedTijjspancl clat door cle
belastingplichtige van het brutobeclmg van
zijn bed1·ijjsinkomsten is ajgetroklcen, ove1·d1·even blijlct gelet op de huu1·prijs van een
in 1w1·male voo1·waanlen gehuu1·d soortgelijk onroe1·encl goecl en wegens ande1·e
ten overvloede gegeven beom·delingselementen. - JJ!Iiddel dctt de ten overvloede
gegeven elementen bek1·itiseert. - Onontvankelijkheid. - Wanneer het hof van
beroep beslist dat een gedeelte van de
huurprijs van een voor de uitoefening
van het bedrijf dienend onroerend goed,
dat door de belast:ingplicht:ige van het
brutobedrag van zijn bedrijfsinkomsten
werd afgetrokken, overdreven blijkt ten
opzichte van de huurprijs van een in.
normale omstai1.digheden gehuurd soortgelijk onroerend goed en wegens andere
ten overvloede gegeven beoordelingselementen, is niet ontvankelijk, bij gebrek
aan belang, het middel dat slechts kritiek
uitoefent op de ten overvloede gegeven
redenen van de bestreden beslissing.
14 mei 1968.
ll33

75. - Stmfzaken. - Bttrgerlijke rechtsvonlering. - G1·ond van niet-ontvankelijkheicl ajgeleicl hieruit dat de niet gecritisee1·de vaststellingen van cle 1'echte1· de
beslissing wettelijk 1'echtvaarcligen.
Rechtvaanliging clie afhangt van feitelijke
beom·delingen. G1·oncl van niet-ontvankelijkheicl die niet lean wo1·clen ingewilligd. - Kan n:iet worden ingewill:igd
de grond van niet-ontvankelijkheid, opgeworpen tegen een cassatiemiddel en
afgeleid hieru:it dat de door het middel
niet gecritiseerde vaststellingen van cl e
rechter het beschikkend gedeelte van de
bestreden beslissing wettelijk rechtvaar-

digen, wmmeer het Hof niet zonder
inmeng:ing in fe:itelijke beoordel:ingen zou
kunnen beslissen dat deze vaststellingen
het beschikkend gedeelte wettelijk rechtvaardigen.
25 september 1967.
ll4

76. - Strajzaken. - Bu1·ge1'lijlce 1'echtsvonle1·ing.- Beklaagde ve1'001'deeld wegens
een telastlegging van huiscliejstal.
Micldel wam·bij aangevoerd worclt dat het
jeit slechts een misbruik van ve1·trouwen
Bestanddelen
zou kunnen opleveren. van het misbruik van vertrouwen door het
mTest vastgesteld. - Micldel niet ontvankelijk. - Is niet ontvankelijk, wegens het
ontbreken van belang, het middel waarbij
wordt aangevoerd dat het feit, waarop
het bestreden arrest ste1.mt om de eis
van de burgerlijke partij toe te wijzen,
geen hu:isdiefstal is, zoals door het arrest
wordt beslist, en slechts een misbruik
van vertrouwen zou kunnen uitmaken,
als alle bestanddelen van d:it laatste
m:isdr:ijf door het arrest worden gereleveerd.
2 oktober 1967.
151
77.- Stmfzaken.- Strafvm·dering.Voo1·ziening van het openbaar ministerie.
- Middel gericht tegen het dispositiej van
een beslissing dat een misclrijj ve1jaa1·d
verlclaa1·t. - Redenen van cle beslissing
welke de belclaagde voor deze telastlegging
onschulclig ve1·Tclaren. - Niet ontvanlcelijk
rnicldel. - Is niet ontvankelijk wegens
het ontbreken van belang het middel,
waarbij het openbaar m:inisterie als
grief aanvoert tegen de besliss:ing, dat zij
een misdrijf verjaard verklaart, wanneer
de rechter in de redenen van zijn besl:issing erop wijst dat de beklaagde zich
aan dit m:isdr:ijf niet schuldig heeft
gemaakt.
23 oktober 1967.
265
78. - Stmjzaken. - Middel afgeleicl
uit een geb1·elc aan antwom·cl op een ve1'weerrniclclel van cle beklaagcle. - V erweer
clat de wettelijlcheid van de veroo7'deling
niet lean be~nvloeclen. - Niet ontvanlcelijlc
midclel. - Is niet ontvankelijk, wegens
gem:is aan belang, het middel afgeleid uit
het gebrek aan antwoord op een verweermiddel van de beklaagde, wanneer dit
verweer de wettelijkheid van de veroordeling niet kan bei'nvloeden.
30 oktober 1967.
320
79. - Stmjzakero. - Middel tegen een
beslissing waartegen geen voorziening is
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ingesteld. Onontvankelijkheid. Is
niet ontvankelijk bij gebrek aan voorwerp, bet middel dat enkel gericbt is
tegen een beslissing waartegen geen cassatieberoep is ingediend.
27 november 1967.
443
80. 8tmfzaken. Middel hierttit
afgeleid dat de best1·eden beslissing het
niet mogelijlc maakt vast te stellen welke
stuklcen na de sluiting de1· debatten neergelegd we1·den. A1Test dat ve1·klaa1·t
geen rekening te houden met de na de
sluiting de1· debatten ove1·gemaalcte stuklcen.
- Middel van belang ontbloot. - I s van
belang ontbloot en dientengevolge niet
ontvankelijk bet middel, tot staving van
een cassatieberoep tegcn een arrest, dat
verklaart geen rekening te bouden met de
na de sluiting der debatten overgelegde
stukken, dat opkomt tegen dw beslissing
omdat z~j bet niet mogelijk maakt vast
te stellen welke stukken te laat neergelegd zijn en of er een of meer zijn.
4 december 1967.
485
81. - 8tmjzalcen. - Bu1·ge1·lijke 1'eehtsvorcle1·ingen ingesteld tegen een belclaagde.
V oo1·ziening · van de belclaagde tegen
de beslissing ove1· de vorde1·ing van een
de1· burge1·lijlce pa1'tijen. - M.iddel ajgeleid ttit het geb1·elc aan antwoonl op de
eonelttsie van de belclaagde betTefjende
de vo1'de1'ing van de ande1'e btt1'ge1'lijlce
pa1·tij. V oonvaa1·de van ontvankelijkheicl van het middel. - De beklaagde,
tegen wie twee partijen zicb burgerlijke
partij bebben gesteld, is niet ontvankelijk
om tot staving van zijn voorziening tegen
de beslissing over de burgerlijke recbtsvordering van een dezer partijen, een
gebrek aan antwoord in te roepen op de
conclusie welke bij tegen de andere partij
genon1.en had, tenzij de oplossing van de
in die conclusie opgeworpen betwisting
belang had voor het gescbil tussen hemzelf en de eerste burgerlijke partij.
( Impliciete oplossing.)
4 december 1967.
486

82.- 8tmjzalcen.- Middel geg1·ond op
een 011d'egelmatigheid van de 1'eehtspleging
voo1' de jeite1weehte1". - 0n1'egelmatigheid
zonde1· invloed op de wettelijlcheid van de
beslissing. - Onontvanlcelijlcheicl. - Is
niet ontvankelijk wegens gemis aan
belang het middel, waarbij een onregelmatigheid van de recbtspleging voor de
feitenrechter wordt ingeroepen, wanneer
bedoelde onregelmatigheid zonder invloed
is gebleven op de wettelijkheid van de
bestreden beslissing.
18 december 1967.
566
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83.- 8tmfzaken.- Bu1'gerli.Jlce TeehtsV01'de1·ing. - j\1icldel dat een 1·eden van de
Besehiklcend
beslissing bek1·itisee1·t. gedeelte dat doo1· ande1·e redenen wettelijlc
ge1·eehtvam·digd wonlt. - Niet ontvanlcel1:j7c .middel. Is niet ontvankelijk
wegens gebrek aan belang, het middel
dat enkel bepaalde redenen van de
bestreden beslissing bekritiseert, wanneer
het beschikkend gedeelte door andere
redenen wettelijk gerechtvaardigd wordt.
8 januari 1968.
628
84. - Stmjzalcen. - BuTgeTlijke 1'eehtsvo1·deTing. Jllliddel wam·bij aan het
bestTeden a1·1·est ve1·weten woTdt de doo1'
de eise1· geleden sehade naa1· billijlcheid te
H'ijze van sehatting
hebben gesehat. die 1·eeds doo1' de eeTste 1'eehte1' wm·d aangenomen en voo1· de 1·eehte1· in hoge1· be1·oep
niet we1·d betwist. - Niet ontvanlcelijlc
middel. - Niet ontvankelijk is bet middel
waarbij aan het bestreden arrest wordt
verweten de door de eiser geleden scbade
naar billijkbeid te hebben geschat,
wanneer deze wijze van scbatting reeds
aangenomen werd door de eerste rechter
en door de eiser voor de rechter in hoger
beroep niet werd betwist.
15 j[j>nuari 1968.
663
85. - 8tmjzalcen. Middel hie1'uit
afgeleid dat de 1·eehte1· omvettelijlc de he1'haling heeft vastgesteld. - Stmf die niet
zwam·de1· is dan de st1'aj wegens een ee1·ste
rnisd1'ijj. Geen vaststelling wam•ttit
zott blijlcen dat de 1'eehte1· de stmj heeft
bepaald op g'l'ond van de he1'haling.- Niet
ontvanlcelijk middel. - Niet ontvankelijk
is het middel dat is afgeleid bieruit dat
de rechter de verzwarende omstandigheid
van de berhaling onwettelijk beeft vastgesteld, wanneer de uitgesproken straf
niet zwaarder is dan die welke bij de
wet gesteld wordt voor een eerste misdrijf en dat uit geen vaststelling van de
beslissing blijkt dat de rechter de strafmaat heeft vastgesteld op grond van de
berhaling.
15 januari 1968.
668
86. - Strajzalcen. - Een enkele st1''!f
ttitgesp1·oken wegens ve1·scheidene rn~s
d1'ijven. - JYiiddel dat slechts bet1·elclcing
heeft op een enlcelmisd1'ijj. - 8tmf ge1'echtvaa1·digd doo1· het ande1· misd1·ijj. - Niet
ontvankelijlc rniddel. vVanneer een
enkele straf is uitgesproken wegens verscbeidone misdrijven, is niet ontvankelijk,
bij gebrek aan belang, de eis tot cassatie
van de beslissing op de strafvordering,
die gegrond is op een middel dat slechts
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betrekking heeft op een enkel misdrijf,
wanneer de straf wettelijk gerechtvaardigd blijft door de andere misdrijven. (Wetb. van strafv., art. 411 en 414.)
2 oktober 1967, 29 januari, 26 februari
en 18 jnni 1968.
151, 721
851 en 1278

87.- Strajzaken.- 8t1·ctjvonle1·ing.Voo1·ziening tegen een beslissing van
ve1'0onleling tvegens onopzettelijk toeb1·engen van venvonclingen. Beslissing
waa1·bij cle belclaagde twee ove1·t1·edingen
van het TT' egve1·Tceersreglement ten laste
worden gelegd, clie elk een gebTelc aan voo1·u1:tzieht of voo1·zm·g opleve1·en waanloo1• cle
ve1·wondingen ve1'001'Zaakt wenlen. - Middel clat slechts tegen een OV61't1·ecling van
het HTegverlcee1'S1'eglement geTicht is. Wanneer tie
Onontvcmkelijkheicl.
bestreden beslissing als bestanddelen van
het misdrijf van onopzettelijk toebrengen
van verwondingen twee overtredingen
van het Wogverkeersreglement in aanmerking neemt, die elk een gebrek aan
vooruitzicht of voorzorg opleveren waardoor de verwondingen veroorzaakt werden, is het tegen de beslissing op de
strafvordering geriohte middel dat maar
op een overtreding doelt niet ontvankelijk
bij gebrek aan belang. (Wetb. van strafv.,
art. 411 en 414; Strafwetb., art. 418
en 420.)
19 februari 1968.
807
88.- Strajzalcen.- Stmjvonlering.V oo1·ziening van het openbaa1· ministeTie.
- JVlicldel geg1·oncl op het ve1•val van de
stntjvm·cle1·ing. - , Beslissing van V1'ijspmalc. - Niet ontvanlcelijlc miclclel. - I s
niet ontvankelijk wegens gemis aan belang het middel waarbij het openbaar
ITlinisterie tegen de beslissing als grief
aanvoert dat zij de beklaagde vrijgesproken heeft mndat het n1isdrijf niet
bewezen was, hoewel dit n1.isdrijf verjaard was.
1 april 1968.
994
89. - Stmfzalcen. - Jl!J.icldel dat een
ten oveTvloede gegeven 1·eden lc1·itiseert. Niet ontvctnlcelijk middel. - Is niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, het
middel dat een ten overvloede gegeven
reden van de bostroden beslissing kritiseert.
1 april 1968.
996
90. --- StntjzaJcen. - Voo1·ziening van
het openbaa1· ministerie. J11Ticldel dat
aan de best1·eclen beslissing venvijt geen

uitsp1·aalc te hebben gedaan over de ontvanlcelijlcheid van de strajvo1·clering. Beslissing die ncht doet op de g1•oncl van
deze vorcle1·ing en ze niet geg1·ond ve1·klaart.
- Midclel van belang ontbloot. - Niet
ohtvankelijk bij gebreke van belang is
het tot staving van een voorziening van
het openbaar ministerie aangevoerd
middel dat aan de feitenrechter verwijt
geen uitspraak te hebben gedaan over de
ontvankelijkheid van de strafvordering,
wanneer de bestreden beslissing over de
grand van deze rechtsvordering uitspraak
heeft gedaan en ze niet gegrond heeft
verklaard.
10 j1.mi 1968.
1233

91.- Tuehtzalcen.- VooTziening tegen
een beslissing van de Gernengde Raad
van be·roep van de Orde der geneeshe1·en. Beslissing gestettncl op verseheiclene telcortlcomingen aan cle be1·oepspliehtenleer. 111.idclel dat enkel lcritielc tdtoefent op de
vaststelling van een deze1· telco1·tkorningen.
Beslissing wettelijlc ge1·eehtvaanligcl
do01' een ande1·e telco1·tkoming. N iet
ontvanlcelijlc rniddel. W anneer een
beslissing van de Gemengde Raad van
beroep van de Orde der geneesheren
steunt op verscheidene tekortkonlingen
aan de beroepsplichtenleer, is niet ontvankelijk het cassatieberoep gegrond op
een nliddel dat enkel betrekl,ing heeft
op een dezer tekortkomingen, als de
beslissing door een andere tekortkoming
wettelijk gerechtvaardigd blijft.
20 november 1967 en 6 mei 1968.
393 en 1104

HOOFDSTUK VI.
MIDDELEN DIE NIET ONTVANKELIJK ZLTN
OJHDAT ZIJ OP DE BESTREDEN BESLISSING GEEN BETREKKING HEBBEN.

92. - Bu1·gerlijlce zaken. Micldel
dat opkomt tegen een besehilcking van de
best1·eden beslissin g die v1·eemcl is aan de
e:iser. - Niet-ontvankelijkheicl. - Is niet
ontvankelijk, wegens gebrek aan belang,
het middel dat opkomt tegen een beschil.;::king van de bestreden beslissing die
vreemd is aan de eiser.
1166
24 mei 1968.

93. - Di1'eete belastingen. - Micldel
geTicht tegen ove1·wegingen die in geen
vm·band staan met het best1'eden beschilckend gedeelte.- Onontvankelijkheicl.- Is
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niet ontvankelijk het middel dat gericht
is tegen overwegingen die geen verband
houden met het bestreden beschikkend
gedeelte.
411
21 november 1967.

94. ~ Di1·ecte belastingen.
Middel
betrefjende een geschil dat bij het hof van
be1·oep niet aanhangig gemaakt en doo1·
het a1·1·est niet beslecht is.~ Niet ontvankelijk middel. - Niet ontvankelijk inzake
directe belastingen is het middel dat
betrekking heeft- op een geschil, dat bij
het' hof van beroep niet aanhangig
!Semaakt en door het arrest niet beslocht
IS.

6 januari 1968.

611

95. ~ Stmjzaken. ~ Jl1iddel dat bet1·ekking heejt op een beslissing waa1·tegen
geen voorzien1:ng is ingesteld. ~ Onontvankelijkheid. ~ Is niet ontvanlwlijk,
wegens gmnis aan voorwerp, het middel
dat enkel betrekking heeft op een beslissing waartegen de voorziening niet
gericht is.
19
4 september 1967.
96. ~ Stmjzaken. ~ Voorziening tegen
een a1·rest dat het ve1·zet ont·vangt en bij
nie1twe beschikking 1titspmak doet. ~
Jl1iddel gericht tegen het ve1'steka1'1'est. ~
Onontvankelijkheid. ~ Is niet ontvankelijk tot staving van de voorziening tegen
een arrest, dat het verzet tegen een verstekarrest ontvangt en bij nieuwe beschikking uitspraak doet, het middel gericht
tegen dit laatste arrest.
4 december 1967.
474
97. ~ Stmfwlcen. ~ .M1:ddel dat vreemd
is aan de best1·eden beslissing. ~ Onontvanlcel1;j7che·id. Niet ontvankelijk is
het middel dat vreemd is aan de bestreden
beslissing.
18 december 1967.
575
98. ~ Stmjzalcen.
V oo1·ziening
tegen de beslissing van de 1·echte1' in hoge1·
be1·oep. ~ JYliddel ge1'icht tegen de beslis 7
sing van de eerste rechter. ~ Niet-ontvanlcelijkheid. ~ Niet ontvankelijk is het
middel dat enkel kritiek uitbrengt tegen
de door de eerste rechter gewezen
beslissing, wanneer de voorziening gericht
is tegen de beslissing van de rechter in
hoger beroep.
5 februari 1968.
745
99. ~ Stmjzalcen. ~ V oo1·ziening tegen
het ve1·om·delend a1·1·est. ~ Middel gericht
CASSATIE, 1968, - 45

tegen de beschikking van VM'W1JZmg naar
de co1'1'ectionele 1'echtbanlc. ~ Onontvanlcelijkheid. ~ Niet ontvankelijk, tot staving
van een voorziening die enlml is ingesteld
tegen het veroordelend arrest, is een
middel dat gericht is tegen de beschikking
van verwijzing naar de correctionole
rechtbank. (Eerste zaak.)
20 mei 1968 (twee arresten).
1145
100. ~Stmfzalcen. ~ Voo1·ziening tegen
een a1'1'est dat een ve1·zet, wegens nietveTschijning, ongedaan ve1·klaa1·t. ~ Middelen ge1·icht tegen het a1'1'est waa1·tegen
veTzet. ~ Onontvanlcelijkheid. ~ Niet
ontvankelijk, tot staving van de voorziening tegen een arrest dat een verzet,
wegens niet-verschijning, ongedaan verklaart, zijn de middelen die enkel gericht
zijn tegen het arrest waartegen verzet.
(Eerste en tweede zaak.)
20 mei 1968 (twee arresten).
1145

101. ~ Stmjzalcen. ~ Strajvo1'de1•ing.
V oo1·ziening van het openbaa1· ministe1'ie. ~ Middel gegrond op de verjaring
van rle strajvo1·deTing. ~ Besliss·ing welke
het misd1·ijj niet bewezen veTlclaa1't. ~ Niet
ontvanlcelijk middcl. ~ Niet ontvanlmlijk,
bij gebreke van belang, is het middel
waarbij het openbaar ministerie tegen de
beslissing als grief aanvoert dat zij een
misdrijf niet bewezen verklaart, hoewel
dit misdrijf verjaard is.
27 mei 1968.
1179

~

HOOFDSTUK VII.
AlliBTSHALVE VOORGEDRAGEN MIDDEL,

(Zie Oassatie.)

102. ~ Stmjzalcen. - VooTziening van
de beklaagde. ~ Veroonleelde. ~ Ambtshalve vo01'ged1·agen middel dat de ve1'nietiging met vei·wijzing meebrengt. -JI![iddelen voo1•gecl1'agen tot staving van de
voorziening die geen ven~ietiging zonder
venvijzing lcunnen meeb1·engen. ~ Jl1iddelen die door het H of niet behoeven te worden
onde1'zocht. ~ 'Vanneer op de voorziening
van de beklaagde-veroordeelde een middel
dat de vernietiging met verwijzing meebrengt ambtshalve wordt opgeworpen, is
het Hof niet verplicht vooraf de middelen
te onderzoeken die eiser voorgedragen
heeft tot staving van zijn voorziening,
en die geen vernietiging zonder verwijzing lnm.nen meebrengen.
29 januari 1968.
720
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DAGVAARDING

CONFLICT VAN A TTRIBUTIE.

de verenigde kamers kennis ervan, wanneer het samenhangt met een ontvankelijke voorziening die, zoals de voorziening
tegen het arrest van de Raad van state,
tot h1m bevoegdheid behoort.
15 februari 1968.
790

1. - Wet van 23 decembe1· 1946, aTtikel 20, § 2. - Conflict van attTibutie dat
vooTtvloeit ·uit een aT?'est van de Raad van
State en uit een vonnis of aT?'est van een
1·echtbank van de 1·echte1·lijke o1·de.- VeTzoekschTift om te mogen dagvaa?"den tot
1'egeling van het conflict. - Bevoegdheid
van de tweede kame?' van het Hof.- Geval
waa1'in de ve?"enigcle lcame?"s van het ve?'zoelcsclwift lcennis lcunnen nemen. - AI
ressorteert het verzoekschrift om te
mogen dagvaarden tot regeling van attributie, bedoeld bij artikel 20, § 2, van de
wet van 23 december 1946 houdende
instelling van een Raad van State, in
beginsel onder de bevoegdheid van de
tweede kamer van het Hof, toch nemen

2. - Negatief conflict van att?"ibutie,
bedoeld bij Mtilcel 20, § 2, van de wet van
23 decembe1· 1946 hmoclende instelling van
een Raad van State. - Beg1·ip. - Het
negatief conflict van attributie, bedoeld
bij artikel 20, § 2, van de wet van 23 december 1946 houdende installing van een
Raad van State, onderstelt dat deze Raad
en de rechtbank van de rechterlijke orde
zich onbevoegd hebben verklaard, de
eerste omdat de aanvraag tot de bevoegdheid van de rechterlijke overheid behoort,
de tweede omdat de aanvraag tot de
bevoegdheid behoort van een overheid
die, zoals de Raad van State, vreemd is
aan de rechterlijke orde.
15 februari 1968.
790

CAS SATIEVOORZIENING.
Zie : VOORZIENING IN CASSATIE.

D
DAGVAARDING.
1. - Stmfzalcen. - Dagvaa1'Cling om op
een bepaalde datum voo1· de politie1'echtbanlc
te ve1·schijnen. - Geen aanduiding van de
kame?' van de politie1'echtbanlc, waa?"bij de
zaalc aanhangig is. - Om·egelmatigheid
die aan de belclaagde geen schade heeft
be?·olclcend.- Nietigheid die niet lean aangenomen wo?"den. - De nietigheid die zou
kunnen volgen uit het feit, dat een dagvaarding on1 to verschijnen voor een
politierechtbank met verscheidene lmlners niet aanduidt welke kainer van de
zaak moet kennis nmnen, kan enkel worden aangenomen als wordt gerechtvaardigd dat de onregelmatigheid die volgt
uit het ontbreken van deze vermelding
de rechten van de verdediging heeft
geschonden. (Wetb. van burg. rechtsv.,
art. 173; Wetb. van strafv., art. 146.)
23 oktober 1967.
273
2. - Stmfzalcen. - DagvaMding om
op een bepaalde datum voo1· de politie?·echtbanlc te ve1'schijnen. - Geen aanchoiding
van de kame?' van deze ?'echtbanlc. - Gevolg
van de dagvam·ding. - De dagvaarding
gegeven om op eon bepaalde datmn to
verschijnen voor de politierechtbank die
bestaat uit verscheidene kamers, hoewel
zij de kamer niet aanduidt die van de
zaak kennis gaat nomen, ITlaakt deze zaak

bij de politierechtbank aanhangig ; de
aanduiding van de kamer is geen essentieel element van de dagvaarding.
23 oktober 1967.
273

3 . - B7wge1'lijlce zaken.- Exploot van
dagvaa1·ding. - Geldigheidsvom·waa1·den.
- Opgave van het onde?'We1'p van de vo1'de1'ing en lcoTte smnenvatting van de middelen. - De rechter, die vaststelt dat de
rechten van de verdediging van de verweerder geerbiedigd zijn, beslist aldus
dat de geldigheidsvoorwaarden van hot
exploot van dagvaarding betre:ffende het
onderwerp van de vordering en de korte
samenvatting van de middelen vervuld
zijn.
24 mei 1968.
1166
4. BuTgeTlijke zaken. Exploot
waa?'in veTmeld 7VOTdt dat de eise?' opt1·eedt
als lasthebbe1· van de algemene ve1·gadeTing
van de medeiiigenaa1·s van een appa?·tementsgebo7oW en als zaakvoenleT e?"van. Identiteit vcm de lastgevers niet ve1·meld.V e1·weenle1' die hun identiteit en de lastgeving kent. - Afwezigheid van nadeel
en van bedmg.- Geldigheid.- Wanneer
in een dagvaardingsexploot door de eiser
gepreciseercl werd dat hij optrad als
lasthebber van de algemene vergaclering
van de medeeigenaars van eon apparten1entsgebouw en als zaakvoorder ervan,

DEELNEMING AAN MISDRIJVEN. -

DESKUNDIGENONDERZOEK

zonder de identiteit van, de medeeigenaars
te vermelden, ltan de rechter die vaststelt
dat dit verzuim, vrij van bedrog, geen
nadeel heeft berokkend aan de verweerder, die van de identiteit van deze laatsten alsmede van de lastgeving die zij aan
eiser hadden opgedragen op de hoogte
was, wettelijk daaruit afleiden dat de
ingestelde rechtsvordering ontvankelijk
is.
30 mei 1968.
1197

uitvoering van een misdrijf in de bij
artikel 66 van het Strafwetboek bedoelde
voorwaarden.
1 april 1968.
996

DEELNEMING AAN MISDRIJVEN.

1. - JJ![ isd1·ijj waa1·op de bepalingen
van hoofdstulc VII, Boelc I, van het Stmfwetboelc niet toepasselijlc zijn. - Dader. Beg1·ip. - Nu artikel 66 van het Strafwetboek een algemeen beginsel huldigt
hetwelk de toepassing van de strafwet
bBheerst, Tnoeten als daders van een misdrijf, al was het een overtreding, worden
beschouwd allen die, door hun persoonlijke handelingen, aan de uitvoering van
het als misdrijf bestempeld feit rechtstreeks :P.ebben medegewerkt op zodanige
wijze dat, zonder hun deelneming aan
die uitvoering, het misdrijf niet zou gepleegd zijn zoals het gepleegd were!.
339
6 november 1969.
2.- Uitbaten van lcansspelen.- A1·rest
dat M'op wijst dat de belclaagde bij medebelclaagden hem toebehorende lcansspelen
geplaatst heejt en dat deze spelen biJ ziJn
weten en in htm gemeenschappelijlc belang
onwettelijlc doo1• de medebelclaagden tdtgebaat wenlen. - An·est dat de vereiste deelneming ·van de beklaagde aan het wanbed1·ifj van ttitbating van lcansspelen vaststelt. Door erop te wijzen dat de
beklaagde kansspelen, die hem toebehoorden, bij medebeklaagden heeft geplaatst en dat deze spelen bij zijn weten
en in h1.m gemeenschappelijk belang
onwettelijk door de medebeklaagden werden uitgebaat, stelt het arrest het bestaan
vast van de elementen die de vereiste
deelneming van de beklaagde aan het
door deze medebeldaagden begane wanbedrijf van uitbating van kansspelen
impliceren (Strafwetb., art. 66, lid 2 en
3; wet van 24 oktober 1902, art. 1,
aangevuld bij het enig artikel van de
wet van 19 april 1963, en art. 5.)
1 april1968.
996
3. - Feitelijlce beom·deling.
Soevereine beoo1·deling door de 1'echte1·. - De
rechter beoordeelt soeverein in feite of
de beklaagde deelgenomen heeft aan de
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DESKUNDIGENONDERZOEK.
1. - Stmjzalcen. - Deslcundige opgeV01'denl doo1· de p1'0Gtt1'eU1' des Konings
buiten de gevallen voo1·zien in de m·tilcelen 32 tot 46 van het Wetboelc van stTajvonlM·ing, en die ve1·volgens doo1· de ondm·zoelcs1'echtM' als deslcundige met een aanvullende opdmcht wonlt belast. - Opd1·acht
tdtgevoenl doo1· de alcltw aangestelde deslcttnclige na de wettel·iJ'ke eeclajlegging. Als een deskl.mdige
Wettelijlcheicl. opgevorderd wordt door de procureur
des Konings buiten de gevallen voorzien
in de artikelen 32 tot 46 van het Wetboek
van strafvordering, nadien door de onderzoeksrechter als desk1.mdige wordt aangewezen om een aanvullende opd:racht
uit te voeren en als hij deze uitvoert na
de bij de wet voorgeschreven eed te
hebben afgelegd is zijn verslag regelmatig.
(Wetb. van strafv., a.rt. 44.)
2
4 september 1967.

2. - Stmjzalcen. - Deslcundige.
Beg1'ip. - Noch de deskundige opgeroepen door de verdediging noch de desk1.mdige aangesteld door de vervolgende
partij zijn deskundigen in de zin van het
W etboek van strafvordering ; deze hoedanigheid behoort enkel toe aan de
personen aan wie de rechtbank, waarvoor
ze gehoord worden, de taak van deslnmdige heeft opgedragen.
9 oktober 1967.
198
3. - Btwge?'liJlce zalcen. - Deslc1.tndige
op de tet·echtzitting gehoonl. - vVetboelc
van bU1'ge?·liJlce 1'echtsvorde1·ing, Mtilcel 322,
lid 2. - Bepaling niet van toepassing als
het cleslctmcligenonde1'Zoelc nietig is. Artikel 322, lid 2, van het Wetboek van
burgerlijke rechtsvordering, naar luid
waarvan de rechters de desk1.mdigen ter
inlichting op de terechtzitting kunnen
horen, kan niet worden toegepast wanneer het deskundigenonderzoek nietig is.
1 december 1967.
472

4. - Stmjzalcen. - Vonnisge1·echt. Termen van de eed afgelegcl doo1• de deslcundige niet vastgesteld.- Nietigheid van
het ve1·slag.- Wanneer de termen waarin
een door een strafgerecht aangestelde deskundige de eed afgelegd heeft, niet vastgesteld werden, noch door een vonnis
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noch door een proces-verbaal van de
terechtzitting, is het door deze deskundige
neergelegde verslag nietig.
12 februari 1968.
780

5. - Stmfzalcen.
Geestesonder·zoelc
door een geneesheer-psychiater. - Onder·zoelc dat niet het lcar·ctlcter· ver·toont vnn· een
onder·zoelc ann het lichanm. - De onderzoeken aan het lichaam, bedoeld bij
artikel 25 van de wet van 20 april 1874,
zijn de onderzoeken die de eerbaarheid
kunnen aantasten; een gef)stesonderzoek
door een geneesheer-psychiate.r vertoont
dit karakter niet.
l aprill968.
1001
6. - Stmfznlcen. Verslag do01· de
desk1-mdige neergelegd na het ver·stTiJlcen
van de door de r·echter gestelde teTmijn. Geem nietigheid.- Wanneer in strafzaken
een doskundigenverslag wordt neergelegd
na het verstrijken van de door de rechter
gestelde termijn, brengt dit de nietigheid
niet mede van dat verslag.
6 mei 1968.
lllO

DESKUNDIGENVERSLAG.
Zie :

DESKUNDIGENONDERZOEK.

DIEFSTAL EN AFPERSING
Gelcwalificeer·de diefstal en paging tot
gelcwali(iceerde diejstal. - Ver·volging niet
ondergeschilct aan een lclacht van de benadeelde. - De ve.rvolging wegens misc!Tijven van gekwalificeerde c!iefstal en poging
tot gekwalificeerde diefstal is niet onderworpen aan een klacht van de benadeelde.
(Strafwetb., art. 467 en 52.)
11 september 1967.
51

DIENSTPLICHT.
I. - U itstel en vrijlating van
dienst op morele gr·ond.

HooFDSTUK

HoOFDSTUK

lopige
grand.
HooFDSTUK

II. - Vrijstelling en voor·aflceuring op lichnmelijlce

III. -

Militierechtscollege.

1 . - Samenstelling. Rechtspleging.

Bevoegdheid.

2 . - Vormen van de beslissingen.

IV. - Dienstweiger·anr· op
gr·oncl van gewetensbezwaaT.

HooFDSTUK

V. - Vmagstttlclcen van ve1'scMllencle aar·cl. (Zie REDE1'-TEN. -

HooFDSTUK

CASSATIEl\HDDELEN.)

HOOFDSTUK I.
UrTSTEI" EN V"RI.TLATING VAN DIENST
OP MORELE GROND.

1. - Uitstel en vTijlating van clienst op
morele gr·oncl. Kostwinner· vctn de
famUie.- In acmmerlcing te nemen inlcomsten.- Inlcomsten vnn het lopencl jaar·.Geen ver·plichting ambtshal·ue te beslissen of
hiennee nl clan niet r·elceni11g cl1:ent gehouclen
te 1vonlen. - Indien do militieraad en de
hoge militieraad, uitspraak doendo over
een aanvraag om. uitstel op 1norele grond,
bij toepassing van art1kel 10, § I, van de
dienstplichtwetten, gecoorc!ineerd bij koninklijk besluit van 30 april I962, rekening Tnogen houden met de vel'lnoedelijke
inkornsten van het lopend j aar, inclien
het bewezen is dat deze lager zullen zijn
dan die van het voorgaande jaar, zijn
zij nochtans niet ertoe verplicht zich
ambtshalve over deze toesta.nd nit te
spreken. (Gecoorc!ineerde wetten van
30 april I962, art. 10, § 1, I 0 , gewijzigd
bij art. 2 van de wet van 4 juli 1964.)
lfj oktober 1967.
235
2. - Uitstel en vTijstelling van clienst
op 11wr·ele groncl. - B~titengewoon ttitstel.
- Voonvnnnlen. - Een aanvraag om'
buitengewoon uitstel, gegrond op artikel ll, § 1, van de gecoordineercle dienstplichtwetten van 30 april 1962, kan enkel
worden ingewilligd als de dienstplichtige
na het verstrijken van de termijn, gesteld
voor de indiening van de aanvragen om
uitstel ten gevolge van het overlijden van
een gezinslid of van een ermee gelijk te
stellen feit, de bij artikel 10, § l, l 0 of 2o,
gestelde voorwaarden verv1.ut.
30 oktober 1967.
310
3. - Uitstel en vr·~jlnting van clienst op
morele gt·oncl. - Vr·ijlnting van dienst als
Jwstwinne1· van het gezin. - Ingeschrevene
clie beweer·t clat zijn vncler· verloren is voor
het gezin. - Beslissing wanrbij wordt vnstgestelcl clat de vader·, hoewel aangetast door·
zielcte wam·cloor· hij ongeschikt is tot wet·lcen,
voor· het gezin niet ve1·loren is. - V er·we1·ping vnn de annvmng. TYetteliJlce
beslissing. De verwerping van een

DIENSTPLICHT
aanvraag om vrijlating van dienst op
morele grond omdat de ingeschrevene de
kostwinner van het gezin is, is wettelijk
gerechtvaardigd door de vaststelling dat
de vader van de ingeschrevene, die geen
zestig jaar oud is, hoewel aangetast door
een kwaal die hem ongeschikt tot arbeid
1naakt, niet als verloren voor het gezin
kan worden beschouwd. (Dienstplichtwetten, gecoordineerd op 30 april 1962,
art. 10, § l, 1°, 12, § 1, 7°, en 17, § 2.)
11 dece1nber 1967.
516
4. - Uitstel en v1·ijlating van dienst op
morele grand. Kosttcinnm· van de
.familie. - Oonclttsie wam·bi_j wonlt aangevoerd dcd het oproepen ctls clienstplichtige
de bloedveTwant in de opgaamde li_jn van
elk inkomen zou beToven. - Geen passend
antwoo1·d. - Niet gemotivee1·cle beslissing.
Is niet regehnatig gemotiveerd de
beslissing van de Hoge lHilitiemad die
weigert de vrijlating van dienst, bepaald
bij artikel 12, § 1, 7°, van de gecoordineerde dienstplichtwetten, te verlenen
aan een clienstplichtige die kostwinner
van zijn moeder beweert te zijn, mn de
enkele reden dat het netto-inkmnen Vail
de moecler het wettelijk toegestane maximum overschrijclt voor het jaar dat voorafgaat aan het jaar gedurende hetwelk de
aanvraag werd gedaan, wanneer de
dienstplichtige in zijn akte van beroep
deed gelden dat, aangezien de landbouwexploitatie waarvan zijn moeder leefde
uitsluitend op hem rustte, zijn oproeping
als dienstplichtige haar van elk inkomen
zou beroven.
746
5 februari 1968.

5. - Uitstel en vTi.Jlating van clienst
op rnor·ele g1'0nd. - V m·val van de aanV1'aag. - VooTwaar·den.- Daar de aanvraag om uitstel of vrijlating van dienst
op morele grond na het verstrijken van
de termijnen voorgeschreven bij artikel 14 van het koninklijk besluit van
30 april1962 enkel kan ingediend worden
wanneer eiser reeds v66r het verstrijken
van deze termijnen de gestelde vereisten
vervulde en tot opheffing van het verval
uitzonderlijke redenen aanvoert, wordt
er wettelijk beslist dat eiser van het recht
vervallen is door de rechter die, zonder
uitspraak te doen over het tweede vereiste, vaststelt dat het eerste niet vervuld
is.
879
4 1paart 1968.
6. - Uitstel en vri.Jlating van di.enst op
nw1·ele g1·ond. - Aanvr-aag ingediencl na
het verstri.Jken van de termi.fnen. - Ar·tikel 20, § 3, van de dienstplichtwetten geVoo1·coordineerd op 30 april 1962. -
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tvaarden van ontvankeli.fkheicl van de aanvr-aag. - De dienstplichtige kan enkel
uitstel of vrijlating van dienst bekomen
door een aanvraag in te dienen binnen de
bij artikel 20, § 3, van de op 30 april 1962
gecoordineerde dienstplichtwetten voorgeschreven bijzondere termijnen, wanneer hij de gestelde vereisten reeds
vervulde v66r het verstrijken van de
normale termijn voorgeschreven bij artikel 14 van het koninklijk besluit van
30 april 1962.
4 maart 1968.
879

7. - U itstel en v1·ijlating van dienst op
11W1'ele gt·ond.- Kostwinner van het gezin.
- Inkomsten die in aanme1·king mogen
genomen wonlen. - Vet·moedeliJke inlcomsten van het lopende .Jaar. - Beg1·ip. W anneer de militieraad of de hoge
n1ilitieraad kennis nmnen van een aanvraag om uitstel op morele grond,
gegrond op artikel 10, § 1, 1°, van de bij
koninklijk besluit van 30 april 1962 gecoordineerde dienstplicht\vetten, kunnen
zij de vermoedelijke inkomsten van het
lopende jaar in aanmerking nemen, dit is
de inkmnsten van het bm·gerlijk jaar in
de loop waarvan de aanvraag ingediend
werd.
1 april 1968.
994
8. - Uitstel en m·i.Jlating van clienst op
mo1·ele gr·ond.- Kostwinner van het gezin.
- Kostwinne1· van de grootvacler.- Voo?'wam·de. - Een dienstplichtige kan niet
als de lmstwinner van zijn grootvader
worden beschouwd indien zijn vader en
moeder niet overleden zijn of indien hij
niet verlaten is en niet ten laste van zijn
grootvader leeft sedert ten minste vier
jaar op het ogenblik dat hij de volle leeftijd van achttien jaar bereikt. (Art. 10,
§ 1, 1°, lid 1 en 2, van de dienstplichtviretten gecoordineerd op 30 april 1962.)
10 juni 1968.
1219
HOOFDSTUK II.
VRIJSTELLING EN VOORLOPIGE
AFKEURING OP LICHAMELIJKE GROND.

9.- V1'i.fstelling en voorlopige ajlcettting
op lichameli.Jke g1·oncl. - VooTlopige ajlceu1'ing lean niet meer dan een lcee1• W01'den
tdtgesproken. - De voorlopige afkem·ing
van een dienstplichtige op lichamelijke
grond, kan niet meer dan een keer worden
uitgesproken. (Dienstplichtwetten, gecoordineerd op 30 april 1962, art. 14, § 2,
lid 2.)
16 oktober 1967 en 19 februari 1968
247 en 799
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DRONKENSCH. -

ECHTSCH. EN SCHEID. VAN TAFEL EN BED
gewijzigd bij die van 15 april 1958,
art. 2-3 en 4bis.)
16 oktober 1967.
244

HOOFDSTUK III.
~/[ILITIEREOHTSOOLLEGE.

§ 1. -

2. - HeThaling. - Ove1't1·eding van
m·tikel 1, § 1, van cle besluitwet van
14 novembe1· 1939. V1·oege1·e ve1'001'cleling v;egens ove1't1'eding van a1·ti.kel 2 -4·
of van m·tikel 2-b, 2°, van de wet van
1 augusttts 1899, gewijzigd bij de wet van
15 augttsttts 1958. VeToo1·cleling die
tot g1'onclslag lean clienen van de he1'haling
of van de tweede he1·haling voor de tweecle
ove1't1·eding. - Een veroordeling wegens
een overtreding van artikel 2-4 of van
artikel 2-5, 2°, van de wet van 1 augustus
1899, gewijzigd bij de wet van 15 april
1958, wegens het stc1ren van een voertuig
op een openbare plaats in staat van
dronkenschap kan tot grondslag dienen
van de herhalirtg of van de tweede herhaling bedoeld in artikel 1, § 1, van de
besluitwet van 14 november 1939 betreffende de beteugeling van de dronkenschap, wanneer de bij deze laatste
bepalingen voorgeschreven voorwaarden
verenigd zijn.
30 oktober 1967.
312

Samenstelling. - Bevoegdheid.
Rechtspleging.

2 . - Vormen van de beslissingen.

HOOFDSTUK IV.
DIENSTWEIGERAAR OP C+ROND
VAN GEWETENSBEZWAAR.

HOOFDSTUK V.
VRAAGSTUKKEN
AARD.

VAN

VERSOHILLENDE

10. Wijziging van het voo1'we1·p of
van de oo1·zaak van een aanvTaag.- Voo1'waanle : ontvankeUjkheid van de o01'Sp1'onkelijke aanvraag.- De mogelijkheid voor
de dienstplichtige om voor de militierechtscolleges in elke stand van de zaak
het voorwerp van zijn aanvraag te wijzigen en een reden door een andere te
vervangen bestaat slechts indien de
oorspronkelijke aanvraag ontvankelijk is.
(Gecoordineerde dienstplichtwetten van
30 april 1962, art. 20, § 4.)
29 januari 1968.
711

DRUKPERSMISDRIJF.

Ged1·ukt gesclw·ift.- Beg1·ip.- Is geen
drukpersmisdrijf, de openbare schennis
van de goede zeden volgende uit het
tentoonstellen, verkopen of verspreiden
van met de goede zeden strijdige afbeeldingen, die op zichzelf de eleirtenten van
het wanbech·ijf van openbare schennis
van de goede zeden opleveren, daar deze
afbeeldingen geen geschrift zijn waarin
een gedachte wordt uitgedrukt ; de
omstandigheid dat deze afbeeldi:ngen
gepaard gaan met andere geschriften die,
zo zij tot vervolging aanleidi:ng hadden
gegeven, uiteraard tot de uitlsuitende
bevoegdheid zouden behoren van het
hof van assisen, heeft geen invloed op
de bevoegdheid van de rechter.
18 september 1967.
74

DRONKENSCHAP.
1. T'V eigeTing zonde1' wettige 1·eden
zich te ondm·we1·pen aan cle bloeclp1·oef,
voo1·gesch1·even bij aTtikel .J.bis van cle wet
van 1 attgttsttts 1899, aangevulcl cloo1· de
wet van 1b ap1·il 1958. - Boete. - J.l!f_a.r:imttm. ___:_ De geldboete welke wordt
opgelegd aan degene die, zonder wettige
reden, geweigerd heeft zich te onderwerpen aan de bloedproef in de gevallen
waarin deze kan opgelegd worden bij
toepassing van artikel 4bis van de wet
van 1 augustus 1899, aangevuld door die
van 15 april 1958, kan bij afwezigheid
van herhaling, niet hoger zijn dan
100 frank. (Wet van 1 augustus 1899,

E
ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING
VAN TAFEL EN BED.
1. - Echtscheicling. Geweldcladen,
mishanclelingen of g1'ove beledigingen. -

Recht eT kencl aan de 1·echtm· cloo1· de
a1'tikelen 259 en 260 van het Bu1·ge1'lijk
T'V etboek, om aan cle echtgenoten een
p1·oeftijd op te leggen. - Rechte1· beoo1'deelt soeve1·ein de gepastheicl van het toekennen van die p1·oeftijd, wcm1we1• de bij
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ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED
deze a1'tikelen voo1'gesclweven voonoaa1·den
ve?"vuld ziin. -Door de wet wordt. aan de
rechter O'vergelaten de beoordeling van
de gepastheid van het opleggen van een
proeftijd van een jaar, wanneer de bij de
artikelen 259 en 260 van het Burgerlijk
W etboek voorgeschreven voorwaarden
vervuld zijn.
10 november 1967.
366
2. - Scheiding van tajel en bed. Beschikking van de voorzitte1· van de
1'echtbanlc vcm ee1·ste aanleg waa1'bij een
echtgenoot ve1·oonleeld wonlt tot betaling
van een provisionele 'Ltitlce1·ing tot ondm·hottd. - Vonnis van scheicling van tajel
en bed zoncle1· beslissing nopens het
oncle1·houdsgeld. - Ove1'sch1'ijving van het
beschilclcend gedeelte van dit vonnis. Late1·e eis tot echtscheiclinq van de andm·e
echtgenoot, zonde1· vonle1'ing van nieuwe
voo1'lopige maat1·egelen. - Ovm·sclwijving
van het beschilclcend gedeelte van cle
beslissing waarb1j cle echtscheiding wonlt
toegestaan. - Beschilclcing van cle voo1'zitte1' die ham· gevolgen behoudt tot aan
de ove1·sch1'ijving van de echtscheiding. De beschikking van de voorzitter van de
rechtbank van eerste aanleg waarbij een
echtgenoot veroordeelcl wordt tot betaling van een provisionele uitkering tot
onderhoud tijdens een geding tot scheiding van tafel en bed blijft van kracht
tot aan de beslissing die het bedrag van
dit onderhoudsgeld vaststelt en behoudt
verder haar gevolgen tijdens dit geding
en tijdens het onderscheiden geding tot
echtscheiding ingeleid door de andere
echtgenoot, die geen nieuwe voorlopige
maatregelen vordert ; zij heeft evenwel
geen gevolgen meer vanaf de overschrijving door de ambtenaar van de bm·gerlijke stand van het beschikkend gedeelte
van de beslissing waarbij deze echtscheiding toegestaan wordt.
8 januari 1968.
622
3. Uitlce1'ing tot onderhoud en vergoeding bepaald bij a1'tilcel 301 van het
Bu1·ge1'lijlc T1Vetboelc ten voonlele van de
echtgenoot die de echtscheiding ve1·lcregen
heejt.- Bed1'ag van deze uitlcering.- Voor
de vaststelling van het bec1rag van de bij
artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek
bepaalde uitkering tot onderhoud en
vergoeding ten voordele van de echtgenoot die de echtscheiding verkregen
heeft, houdt de rechter onder meer rekening met de levenswijze van de echtgenoten tijdens het gemeenschappelijk leven
en hem n1aatsclmppelijke toestand, met
de behoeften van de onschuldige echtge-
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noot ten gevolge van de echtscheiding en
met de inkomsten van de schuldige
echtgenoot.
7 maart 1968.
897

4. - Uitlcer1:ng tot onde1·houd en ve1'goeding bepaald biJ artilcel 301 van het
Bu1·gerz,:jk nretboelc ten voonlele van de
echtgenoot die de echtscheiding ve1·lc1·egen
!weft. - Bedmg van deze ttitlce1·ing. Vaststelling e1'van ongeacht de becl1·iJfsinlcomsten die de onsch'Ltldige echtgenoot
wegens het ve1·b1·elcen van het gemeenschappelijlc leven ve1·plicht is te verwe1'ven. Wettelijlcheid. - Wettelijk is de beslissing van de feitenrechter die het bedraa
van de bij artikel 301 van het Burgerlijk
W etboek bepaalde uitkering tot onderhoud en vergoeding ten voordele van de
onschuldige echtgenoot vaststelt ongeacht de bedrijfsinkomsten die zij juist
wegens de verbreking van het gemeenschappelijk leven verplicht is te verwerven.
7 Tnaart 1968.
897
5. - Omzetting van de scheicling van
tajel en becl in echtscheiding. - Wet van
20 juli 1962, a1'tilcel 23, ter ve1'vanging van
artilcel 31(1 van het Bu1·ge1·lijlc Wetboelc. H'et toepasselijlc op een scheiding van
tafel en bed, 'Ltitgesproken oncle1· het
stelsel van de voo1·gaancle wetgeving. Artikel 23 van de wet van 20 juli 1962,
ter vervanging van artikel 310 vru1. het
Burgerlijk Wetboek, dat aan ieder van
de echtgenoten hot recht verleent om de
echtscheiding te vra.gen, wammer de
scheiding van tafel en bed or grand van
bepaalcle feiten clrie jaar heeft geduurd
sedert de overschrijving van het bes(lhikkend gedeelte van de beslissing waa,rbij
de scheiding is toegestaan, is toepasselijk
op een scheicling van tafel en bed, uitgesproken onder het stelsel van de voorgaande wetgeving.
8 maart 1968.
909
6. - Omze.tt,:ng van cle scheicling van
tajel en bed in echtscheicling.- A1·tilcel 310
van het B1-wgerlijlc TV etboelc, ve1'vangen
bij a1·tikel 23 vcm cle wet vcm 2t juli 1962.
- Te1·mijn om cle eis in te stellen.- Uitgangspm~t van cleze te1·mijn. - Krachtens
artikel 310 van het Bc1rgerlijk Wetboek,
vervangen bij artikel 23 van de •Net van
20 juli 1962, heeft ieder van de echtgenoten het recht de omzetting van de
scheicling in echtscheicling .te vragen,
vvanneer de scheiding van tafel en bed
op grand van bepaalde feiten drie jaar
heeft gecluurd sedert de overschrijving

1416

ELEKTRISCHE ENERGIE

van de beslissing waar1Jij de scheiding
is toegestaan.
8 maart 1968.
909

7. ~ Omzetting van de scheiclin[t van
tafel en becl in echtscheiding. ~ Scheiding
van tajel en bed, uitgesproken onde1· het
stelsel van de wetgeving van v66r a1·tikel 23
van de wet van 20 juli 1962, ter ve1·vanging
van Ct1'tilccl 310 van het Btt1·ge1·lijk Wetboelc.
- Uitgangspunt van cle te1·mijn om de eis
in te stellen.- Wanneer de scheiding van
tafel en bed op grand van bepaalde feiten
uitgesproken is onder het stelsel van de
wetgeving van v66r artikel 23 van de wet
van 20 juli 1962, ter vervanging van
artikel 310 van het Burgerlijk Wetboek,
begint de termijn van drie jaar, nft het
verstrijken wam·van ieder van de echtgenoten de omzetting van de scheiding
in echtscheiding mag vragen, te lopen,
bij ontstentcnis van de overschrijving
bepaald door dit laatste aldus gewijzigd
artikel, vanaf de dag waarop d.e beslissing,
waarbij de scheiding is toegestaan, in
kracht van gewijsde is gegaan.
8 maart. 1968.
909
8. - Omzetting van de scheiding van
tajel en bed in echtscheicling. ~ V onnis op
tegenspraalc waarbij de scheiding van
tafel en bed tlitgesprolcen wonlt onder het
stelsel van de wetgev·ing van v6u1· artikel 23
van de wet van 20 j'Ltli 1962 tot wijziging
van artikel 310 van het B'Lwgerlijk }J!etboek. - Betelcening van het vonnis cloo1·
de partij tegen wie de scheiding toegestaan
is. - Uitgangspunt van de termifn om
de eis tot omzetting in te stellen. - Wanneer een op tegenspraak gewezen vonnis,
dat de scheiding van tafel en bed op
grand van bepaalde feiten heeft uitgesproken onder het stelsel van de wetgeving van v66r artikel 23 van de wet
van 20 juli 1962, tot wijziging van
artikel 310 van het Burgerlijk Wetboek,
aan partij is betekend, wordt de eis tot
omzetting van de scheiding in echtscheiding ingesteld binnen de wettelijke termijn, wanneer de scheiding clrie jaar
heeft gedum·d sedert het vonnis in kracht
van gewijsde is gegaan, zonder dat hager
beroep werd ingesteld, al werd de betokening gedaan door de partij tegen wie
de scheiding uitgesproken is.
909
8 maart 1968.
9. ~ Uitlcering tot onderhoud voorlopig
toegelcencl aan de echtgenoot die de echtscheiding bekomen !weft. - Uitlce1·ing die
het Jca1·a!cte1' heejt en Van onde1'7LoUds geld
en van schacleve1·goecling. ~ Eis strelclcende

tot int1·elclcing van deze 'Ltitke1'ing.
Ajwijzing van cleze eis. - Redenen.
Geeft geen passencl antwoord op de
conclusie tot staving van een eis tot
intrekking van de na de echtscheiding
voorlopig toegekende uitkering tot onderhand, eis welke gegrond was hierop dat
de echtgenote die de uitkering genoot,
een voorschot had verkregen op haar
rechten in de gemeenschap en dat de
man in de volstrekte onmogelijkheid
verkeerde een uitkering tot onderhoud
te betalen, het arrest dat, na te hebben
vastgesteid dat deze uitkering een gelnengd karakter heeft van onderhoudsgeld en van schadevergoeding, de eis
afwijst op grond aileen dat de echtgenote
tot op het ogenblik van de verdeling
dezelfde levensvoorwaarden 1noet kunnen
genieten als die waarin zij geleefd heeft
tijdens het gerrwenschappelijk huwelijksleven.
15 maart 1968.
939

ELEKTRISCHE ENERGIE.
1. ~Wet van 10 maart 1925, artilcel18.
Regels die de openba1·e onle niet 1·alcen.
- Welke ook de grondslag van de in
artikel 18 van de wet van 10 maart 1925
op de electriciteitsvoorziening vermelde
aansprakelijkheid zij, raken de bij deze
bepaling vastgelegde regels de openbare
orde niet.
29 novernber 1967.
454
2. ~ Ve1•voer.- Geleiders, besche1·mnetten en draclen van de boveng1·ondse lijnen.
-- Te nemen voorzo1·gen. - Voo1·waa1·den
bepaald bij artilcel 41 van het lconinlclijlc
besluit van 28 clecembe1· 1931 houclencle
algemeen reglement op cle elelctrische
installaties genomen te1· uitvoering van
artilcel 21 van de wet van 10 maaTt 1.925
op cle elelctTiciteitsvooTziening. ~ Kamlcter
vcm cleze voo1·waanlen. ~ Daar het koninklijk besluit van 28 december 1931
houdende algemeen reglement op de
elektrische installaties, genom.en ter uitvoering van artikel 21 van de wet van
10 maart 1925 op de elektriciteitsvoor"
ziening, in zijn artikel 41 inzake de
onbereikbaarheid van de geleiders, beschennnetten en draden van de bovengrondse lijnen slechts een m.inimum van
voorwaarden oplegt welke vervnld moeten worden opdat zij als dusdanig
zouden kunnen worden beschouwd, 1noet
de onbereitcbaarheid van deze geleiders,
beschermnetten en -draden worden beoordeeld naar gelang van de plaatselijke
omstandigheden.
5 april1968.
1020
~

ERFENISSEN.

EXPLOOT VAN GERECHTSDEURWAARDER

ERFENISSEN.
1. -Kleine nalatenschappen. - OpToeping van de belanghebbenclen doo1' de
v1·ede1·echte1·. - V 01'mvoo1·sch1-ijt dat tegenove1' een belanghebbende niet is nageleomen.
Nietigheid die doo1' de vm·schijning
zonde1· voo1·beho~tcl van deze belanghebbencle
op een late1·e teTechtzitting lean gedelet
woTden. - De nietigheid voortvloeiende
hieruit dat een belanghebbende bij het
verzoek om overneming van een kleine
nalatenschap niet overeenkomstig artikel 4, laatste lid, van de wet van 16 mei
1900 door de vrederechter opgeroepen is
op een zitting van het geding, kan door
deze belanghebbende op een latere
terechtzitting worden gedekt ; dat is het
geval wanneer de belanghebbende op
deze terechtzitting verschijnt zonder de
regelmatigheid van de vroegere procedure
te betwisten.
22 september 1967.
107
2 . - Kleine nalatenschappen.- Recht
tot ove1·neming. - E1jgenaam in Techte
lijn die het 1'echt heejt tot ovememing van
de waning doo1• hem bij het ove1·lijden van
de '' de c~tjus " betTolelcen, alsmede van de
g1·onden die hij persoonlijle en voo1' eigen
releening in gebTuilc had. - Recht dat
lean uitgeoefencl WOTclen zelfs zo de e1jgenaam met zijn echtgenoot de waning bet1·olc
en met deze bedoelde gronden in geb1·uile
had. - De erfgenaam in rechte lijn, die
krachtens artikel 4, lid 1, van de wet van
16 mei 1900 betreffende de erfregeling
van de kleine nalatenschappen het recht
heeft tot overneming van de waning,
door hem betrokken bij het overlijden
van de de cujus, alsmede van de gronden
van de de cujus, die deze erfgenaam
persoonlijk en voor eigen rekening in
gebruik had, geniet dit recht, zelfs. zo
hij de waning met zijn echtgenoot betrok
en samen met deze bedoelde gronden in
gebruik had.
22 september 1967.
107
3.- Ve1·bo1·gen houden of wegmalcen van
een nalatenschap. VonleTing enlcel
geg1·ond op a1·tileel 792 van het Btt.1'geTlijlc
vVetboele.- DeTtigja1·ige ve1-ja1·ing.- De
op artikel 792 van het Burgerlijk Wetboek gegronde rechtsvordering verjaart
door verloop van dertig jaren. (Burgeri.
Wetb., art. 2262.)
147
29 september 1967.

EUROPESE GEMEENSCHAPPEN.

Eu1·opese

Gemeenschap

voo1•

atoom-
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energie. - P1·ej~tdicieel geschil. - Geschil
omtrent de ~titlegging van het p1·otocol
betTefjende de V001'1'echten en inumtniteiten,
gevoegd bij het venlmg tot op1·ichting van
de E~t1'opese Gemeenschap voor atoomGeschil opgew01·pen in een
ene1·gie. bij het Hoj van cctssatie aanhangige zaale.
- Hoj van cassatie e1·toe gehouden dit
geschil bij het H of van justitie van de
E~wopese Gemeenschappen aanhangig te
malcen. - vVanneer een geschil omtrent
de uitlegging van het protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten,
gevoegd bij het verdrag tot oprichting
van de Europese Gemeenschap voor
atoomenergie, opgeworpen wordt voor
een nationale rechterlijke instantie waarvan de beslissingen volgens het nationaal
recht niet vatbaar zijn voor enig rechtsmiddel, met name een cassatieberoep,
is de rechterlijke instantie ertoe verplicht
de zaak aanhangig te maken bij het
Hof van justitie van de Europese
Gemeenschappen. (Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor
atoomenergie, art. 150, goedgekeurd bij
de wet van 2 december 1957.)
12 februari 1968.
765
EXPLOOT VAN GERECHTSDEURWAARDER.

1. - Dagvaanling of alcte van ver·zet
tegen een ve1·stelcvonnis, beide beteleencl op
ve1·zoelc van een naamloze vennootschap.V e1·gissing in de aancluiding van de
samenstelling van de mad van behee1·,
wellce als vertegenwoo1·dige1' van de vennootschap in Techte wonlt ve1·meld. Onregelmatigheid wellce de openba1·e orde
niet 1·aalet. - Raakt de openbare orde
niet de onregelmatigheid, die voortvloeit
nit de onjcuste aanduiding in een dagvaarding of een akte van verzet tegen
een verstekvonnis, beide betekend op
verzoek van een naamloze vennootschap,
van de samenstelling van de raad van
beheer, welke als vertegenwoordiger van
de vennootschap in rechte vermeld wordt.
15 februari 1968.
794
2. - Dagvaanling of alcte van ver·zet
tegen een verstelcvonnis, beide betelcend op
vm·zoele van een naarnloze vennootschap . V e1·gissing in de aanduiding van de
samenstelling van de raad van beheer,
wellce als vertegenwoo1·dige1· van de vennootschap in rechte wonlt ve1·meld. 0 genblilc waamp de o1wegelmatigheid moet
woTden opgewoTpen. - De nietigheid van
een exploot van dagvaarding of van een

F AILLISSEMENT
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boek van btwgedijke 1'echtsvo1'Clm·ing. Bepaling niet toepasselijk op cle nietontvankelijkheicl die voo1'tsp1"ttit hie1"uit
debt cle akte wenl opgemaalct ten ve1·zoelce
van een pe1•soon die claa1·toe zoncle1•
bevoegclheicl of zoncle1· macht was. - Artikel 173, lid 1, van het Wetboek van
burgerlijke rechtsvordering is niet toepasselijk op de niet-ontvankelijkheid
die voortspruit hieruit dat de akte werd
opgeinaakt ten verzoeke van een persoon
die daartoe zonder bevoegdheid of zonder
Inacht was.

akte van verzet tegen een verstekvonnis,
beide betekend op verzoek van een
naamloze vennootschap, welke voortvloeit uit een vergissing in de aanduiding
van de smrtenstelling van de raad van
beheer, moet worden opgeworpen v66r
elke andere exceptio of verweer, buiten
de excepties bepaald hij de artikelen 166
en 17 4 van het Wetboek van burgerlijke
rochtsvordering, en de excepties van
onbevoegdheid.
(Wetb.
van
burg.
rechtsv., art. 173, lid 2.)
16 februari 1968.
794

3. -

A1"tikel 173, lid 1, van het JiVet-

25 juni 1968.

1304

F
FAILLISSEMENT.
1. - I n geb1·elce blijvend schttlcleise1". Dagvaanling vcm de ctwctto1" zonde1· voo1·ajgaande aangifte van schtt1clvo?·dm·ing. Ontvankelijkheid van de 1·echtsvoTdeTing.
- V ooTtvaanlen. - De rochtsvordering
tot aanvaarding van een schuldvordering,
ingesteld tegen de cm·ator van het
faillissement door een schuldeiser, die
deze schuldvordering niet heeft aangegeven binnen de bij het vonnis van
faillietverklaring gestelde en eventueel
verlengde termijn, is ontvankelijk, zelfs
wanneer zij niet is voorafgegaan van
een aangifte en van de hevestiging van de
schuldvordering, zo deze verklaring en
bevestiging geschieden v66r de verificatie
van de schuldvorderingen door de rechtbank.
16 februari 1968.
. 794
2. - Schade ve1·oorzaakt aan het jaillissement door een cleTclc. - Schttlclvm·cle1'ingen van cle clenle tegen het jaillissement.
Schttldvonlm·ingen die geen beletsel
zijn vom· het he1•stel van cle schacle. - De
omstandigheid dat de dader van de aan
een faillissement veroorzaakte schade
bepaalde schuldvorderingen kan doen
gelden tegen het faillissement belet niet
dat de curator van het faillissement het
herstel van de hierdoor veroorzaakte
schade kan bekomen. (Wet van 18 april
1851, art. 444.)
19 februari 1968.
799
3. Ajzoncledijk jaillissement van
een vennoot van een vennootschap oncle1·
een gemeenschappelijke naam, die zelf
jailliet we1"cl vedclaa1·cl. - Passiej van cle
vennoot.- Omvang.- Bij een afzonder-

lijk faillissement van een vennoot van
een vennootschap onder een gem.eenschappelijke naam, die zelf failliet verklaard werd, vormt dit faillissement, dat
onderscheiden is van dat van de vennootschap, slechts een enkele massa, welke
zowel het passief van de vennootschap als
het passief van de vennoot omvat. (Wet
van 18 april 1851, art. 444; wetten op de
handelsvennootschappen, gecoi:irdineerd
op 30 november 1935, art. 17.)
21 mei 1968.
1159
4. - Ajzoncle1·lijlc jaillissement van een
vennoot van een vennootschap oncle1· een
gemeenschappelijke naam, die zelf jailliet
tve1·cl veTklaanl. Ajslttiten van het
jaillissement van cle vennoot. Gevolgen. - W anneer het afzonderlijk faillissement van een vennoot van een vennootschap onder een gemeenschappelijke
naam wordt afgesloten, wordt de vennoot
opnieuw volledig rechtsbekwaam.
21 mei 1968.
1159

5. Oumtm·. Opdmcht. De
opdracht van de curator bestaat erin de
activa van de gefailleerde tegelde te
maken en het door de verkoop van deze
activa opgebrachte geld te verdelen.
20 jtmi 1968.
1281
6. JiVisselagent. - Zelce1·heicl aangewencl tot waa1·bm·g van zijn be1·oepsve1·bintenissen. - Doo1' een cle1"cle gestelcle
zelce1·heicl. - Voo1"tue1·p. - De zekerheid,
door een derde gesteld tot waarborg van
de beroepsverbintenissen van een wisselagent, heeft tot doel ten behoove van
de schuldeisers die bevoorrecht zijn
krachtens artikel 71 van de wet van
30 december 1867 houdende herziening

GEESTRIJKE DRANKEN. -

GEMEENTEL. EN PROVINC. BELAST.

8. - Gevolgen. - Rechtsv01·dm·ing van
de Rijlcsdienst voo1· maatschappelijlce zelce1'heid tegen een gejailleenle tue1·lcgeve1·
tuegens niet-betaling van bijcl1·agen binnen
de gestelde te1'1nijnen. - Scho1·sing van de
ve1'ja1·ing van deze 1'echtsvo1'dm·ing do01'
de jaillietve1·lcla1'ing van de sch1oldenaa1·, Te1"1nijn. - De rechtsvordering van de
Rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid tegen een gefailleerde werkgever,
wegens niet-betali:ng van bijdragen binnen de gestelde termijJ'len, wordt
geschorst door de faillietverklaring van
de schuldenaar, tot de sluiting van het
faillissement. (Besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke
zekerheid van de arbeiders, art. 12, § 1,
lid 5, gewijzigd bij de besluitwet van
6 september 1946, art. 2; wet van
16 december 1851 op de voorrechten en
hypotheken, art. 19, 4°quinquies, gewijzigd bij de wet van 14 juli 1961, art. 4.)

van titel V van boek I van het vVetboek
van koophandel, gewijzigd bij artikel II
van het koninklijk besluit nr 84 van
30 januari 1935, te waarborgen hetgeen
het dividend te boven gaat.
20 jcmi 1968.
1281
7. M.edeschnldenaa1· van de gejaillee,rde. - Sclntldeise1'S die een bijzoncle1·
voo1'1'echt genieten op goecle1·en die niet in
de boedel zijn beg1·epen. - 01trato1'. Bevoegdheid. - Onmto1· niet bevoegd om
1'echten 1tit te oefenen tuelke aan deze
schnldeise1·s toebeho1·en. - De curator is
niet bevoegd om rechten uit te oefenen
die alleen toebehoren aan de schuldeisers
die een bijzonder voorrecht hebben op
goederen waarop de gefailleerde geen
aanspraak kan maken en die daardoor
in de boedel niet kmn'len begrepen
worden.
20 juni 1968.
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1281

20 jm'li 1968.

1283

G
GEESTRIJKE DRANKEN.
1. - Slijte1' van te1· plaatse te ve1·b1'1tiken
d1·anken.- Doo1· de v1·ecle1·eclztM' ajgelevenle
machtiging om in de pa1·ticulie1•e waning
van de slijte1· h1tiszoeking te dam~. D1·aagwijdte. - De door de vrederechter
afgeleverde machtiging om huiszoeking te
doen in de particuliere waning van een
slijter van ter plaatse te verbruiken
dranken heeft niet tot gevolg bevoegdheid
te verlenen aan ambtenaren of beambten,
die krachtens de wet van 2 9 augustus 1919
bevoegd zijn verklaard om de erin
gestelde misdrijven op te sporen en vast
te stellen, maar de mogelijkheid te verschaffen aan deze ambtenaren of beambten om deze huiszoekmg te doen
binnen de perken en volgens de voorwaarden als in het artikel12 van bedoelde
wet vermeld. (Wet van 29 augustus
1919, art. 11 en 12.)
l l september 1967.
48
2.- Slijte1· van te1· plaatse te VM'b1'1tiken
d1·anken. - Doo1· de v1·ede1·echte1· afgelevenle machtiging om in de pa1'ticulim·e
waning van de slijte1· huiszoelcing te doen.
- Aantuijzing bij name van de ambtena!'en
of beambten belast met de h1tiszoeking. Gevolg. De door de vrederechter
afgeleverde machtiging om huiszoeking te
doen in de particuliere waning van een
slijter van ter plaatse te verbruilmn

dranken, moet niet bij name de ambtenaren of beambten aanwijzen die deze
huiszoeking zullen doen; de aanwijzi:ng
bij name, in deze machtiging, van
bepaalde ambtenaren of beambten heeft
niet tot doel de deelneming aan deze
huiszoelcing uit te sluiten van andere
ambtenaren of bea1nbten die eveneens
daartoe door de wet worden bevoegd
verklaard. (vVet van 29 augustus 1919,
art. 11 en 12.)
l l september 1967.
48

GEMEENTE.
Wet van 16-24 a1tg1tstus 1790, titel XI,
a1·tilcel 3, 1°.- Draagtuijdte.- Artikel 3
1°, van titel XI van de wet van 16-24 augustus 1790 bedoelt in 't algemeen al
de domeinen waarin de gemeenteoverheden hun waakzaamheid moeten uitoefenen.
12 oktober 1967.
210

GEMEENTELIJKE EN PROVINCIALE BELASTINGEN.

1. - Di1·ecte gemeentelijlce belasting
op het aantal in een nijve1·heidsexploitatie
te tue1·lc gestelde tve1·lclieclen en bedienden.
- Met het patent ove1·eenlcomencle belas-
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ting. - Is een met het patent overeenkomende belasting de directe gemeentelijke belasting geheven wegens het aantal
in een nijverheidsexploitatie te werk
gestelde werklieden en bedienden.
24 oktober 1967.
298

gemeentelijke belasting op de wegen- en
rioleringswerken ten laste van de boordeigenaars van de openbare weg is een
directe belasting.
23 april 1968.
1069

2. - Dh·ecte gemeentelijke belasting op
cle cl1·ijjkmcht van de in een nijverheiclsexploitatie geb1·1tikte motm·en. - J11et het
patent ove1'eenkornencle belasting.- Is een
met het patent overeenkomende belasting
de directe gemeentelijke belasting geheven naar gelang van de drijfkracht van
de in een nijverheidsexploitatie gebruikte
motoren.
24 oktober 1967.
298

GEMEENTELIJKE
NING.

3. Gemeentelijke belasting op cle
voo1' de publiciteit bestemde aanplalcborden.
Tales op de aanplalcbiljetten
ingevoenl door a1·tilcel 188 van het HT etboelc
vcm de met het zegel gelijlcgestelcle talcsen. Tales clie niet hetze(fcle cloel heejt. - Een
gemeentelijke belasting gevestigd op
de voor de publiciteit bestemde aanplakborden heeft niet hetzelfde doel als
de taks op de aanplakbiljetten ingevoerd
door artikel 188 van het Wetboek van
de 1net het zegel gelijkgestelde taksen.
9 januari 1968.
638
4. - Belastingve1'01'clening op cle clrijjb·acht van cle gemeente Anclel'lecht. Gronclslag van de berelcening van cle
belasting. - De belasting op de drijfkraeht ingevoerd bij de belastingverordening van de gemeente Anderlecht
van 21 januari 1960 wordt berekend door
san1envoeging van de energieen, zeals
zij aangeduid zijn in de vergtmningen
voor het vestigen van de 1notoren, en met
toepassing op de aldus bekornen hoeveelheid van een n1et het aantal motoren
veranderlijke simultane!teitsfactor, en
niet volgens de voor het in beweging
zetten van de Tnotoren vereiste energie.
13 februari 1968.
789
5. - Gemeentelijlce ve1'oTclening waaTin
ve;rmelcl worclt clat cle belasting cl·i1·ect
of incli1·ect is. - V ermelding zoncler belang
wat het jw·idisch lcantlctm· van cle belasting
betrejt. - De kwalificatie « direct " of
«indirect " aan een belasting toegekend
door de gemeentelijke verordening die ze
invoert, verleent haar op zichzelf deze
hoedanigheid niet.
23 april1968.
1069
6. - Belasting op cle wegen- en 1"iole1'in gsweTlcen ten laste van cle boo?·deigenaaTs. DiTecte belasting.
Een

VERORDE-

Polit1:e op de sz.ijte1·ijen. - Ve1'01'clening
die het college van b1t1·gemeeste1' en schepenen e1·mee belast de slijte1·iJen aan te
cl1tiden wellce op cle clooT de vemTclening
bepaalcle u1·en moeten sl·uiten. HT etteliJlcheicl. - vVettelijk is de bepaling van
een verordening va.n de gemeenteraad, die
het college van burgemeester en schepenen ermee belast de slijterijen aan te
duiden, "\Velke op de door de verordening
bepaalde uren moeten sluiten .. (Gemoonte,vet, art. 78 en 90.)
15 januari 1968.
660

GENEESKUNDE.
1. - Onle cle1· geneesheren. - V1·ijwillige veTschijning voor cle Raad van de
Onle cleT geneesheren. - Rechte·r bij wie
op gelclige 1.cijze de tttchtvorcle1·ing awnhangig is. - De Raad van de orde dor
geneesheren neemt op geldige wijze
kennis van de tuchtvordering wanneer
de beklaagde vrijwillig voor hem verschijnt door zijn verweermiddelen voor
alle telastleggingen voor te dragen, zelfs
zo de dagvaarcling nietig was wegens de
onnauwkeurigheid van de bewoordingen
ervan. (Wet van 25 juli 1938, art. 12
en 14.)
188
9 oktober 1967.
2.- Onle rle1· geneeshe1·en.- Beslissing
van cle Baacl van de 01·de ve1·nietigcl. Ve1·plichting voo1· de Raad va.n be1·oe]1 ove1·
de zaalc zelj ititspractlc te cloen. - De Raad
van beroep van de Orde cler geneesheren
wellm de beslissing van de Raad van de
Orde vernietigt, moot over de zaak zelf
uitspraak doen, van 't ogenblik dat deze
vernietiging niet gegrond is op de
omstandigheid dat de eerste rechter
onbevoegd was of dat de zaak bij hem
niet regelmatig aanhangig werd gemaakt.
(Wet van 25 juli 1938, art. 16.)
188
9 oktober 1967.
3. - Telco1·tlcoming tn de uitoefening
van het beToep. Begrip. Is een
tekortkoming in de uitoefening van het
beroep het feit dat een geneesheer zijn
patient
tot
onverantwoorde radio-

l-.

GERECHTELIJKE INTERESTEN.
grafische onderzoeken heeft verplicht en
ze door hem heeft doen betalen, zelfs
indien de geneesheer aldus 1net een wetenschappelijk doel gehandeld heeft.
9 oktober 1967.
188

4. Geneesmiddelen. - Koninklijk
besluit van 6 juni 1960 betTefjende de
fab?·icage, de be1·eiding en dist1'ibtttie in
het g1·oot en de terhcmcLstelling van geneesmiddelen. TT erkoop, aanbocl van vm·koop of dist1·ib1ttie vcm geneesmiclclelen. Rechtstreelcse ve1'lcoop aan het 1JU bliek door
een hanclelaa1· in geneesmiclclelen in het
g1·oot. ~ Begrip. - Is >vettelijk gerechtvaardigd het arrest dat beslist, dat verboden is de rechtstreekse verkoop van
geneesmiC)_delen aan het publiek door
een handelaar in geneesmiddelen in het
groot, zelfs zo een officina-apotheker voor
elke distributie door de handelaar aan
het publiek de conformiteit en de deugdelijkheid ervan heeft nagezien, daar de
levering van geneesmiddelen aan het
publiek ten bezwarende of ten kosteloze
titel in de apotheek moet gebeuren en de
officina-apotheker zijn diensten niet mag
presteren aan een handelaar in geneesmiddelen in het groat. (Kon. besl. van
6 juni 1960, art. 2 en 22.)
27 november 1967.
445
5. Geneesmidclelen.
Koninklijlc
beslttit van 6 jttni 1960 bet?·etfencle de
fabricage, de be1·eiding en distributie
in het groat en de tet·handstelling van
genees1m:dclelen. - Bepalingen van boelc I
van het Strafwetboelc van toepassing op
de b·ij dit beshtit vastgestelde miscl?·ijven. Alle bepalingen van boek I van het Strafwetboek zijn van toepassing op de
misdrijven omschreven bij het koninklijk
besluit van 6 juni 1960, gewijzigd bij
het koninklijk besluit van 26 augustus
1964 betreffende de fabricage, de bereicling, de distributie in het groat en de
terhandsbelling
van
geneesrniddelen.
(Koninklijk besluit van 6 juni 1960,
art. 52; wet van 25 maart 1964, art. 19.)
27 november 1967.
445
6. - Uitoefening van de tandheellcunde.
~ TT erboden pttbliciteit. Beg1·ip. Artikel 1 van de wet van 15 april 1958
betreffende de publiciteit inzake tandverzorging verbiedt elke vorm van publiciteit en rrtaakt dit verbod niet afhan, kelijk van de belangrijkheid van die
publiciteit.
18 december 1967.
558
GERECHTELIJKE
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GERECHTELIJKE POLITIE.

Beedigde pm·ticulie1·e jachtwachtet·.
Otficie1' van gerechtelijlce politie. - Een
beedigde particuliere jachtwachter is officier van gerechtelijke politie.
16 oktober 1967.
230
GERECHTSDEURWAARDERSEXPLOOT.
Zie : EXPLOOT VAN GEREOHTSDEURWAARDER.

GERECHTSKOSTEN.
1. - Bm·geTlijlce zalcen. - Ongeval op
de weg naar of van het werlc. - Rechte1· in
hoge1· be1·oep wellce de rechtsvo1·dering van
de werlcnemer VG1'We1'1Jt. - Rechte1· die de
werlcnemer in de kosten van, beide gedingen
ve1·wijst. - Geen vaststellihg van de te?'gende of 1'oelceloze aard van cle 1'echtsvot·det•ing en van het hager beroep. - Onwettelijlce veroonleling. - Is onwettelijk de
beslissing van de rechter in hager beroep
die, bij de verwerping van de rechtsvordering van een werlmemer die gegTond is
op de wetgeving betreffende de vergoeding der schade voortspruitende uit ongevallen op de weg naar of van het werk,
de werlmemer in de kosten van beide
gedingen verwijst zonder vast te stellen
dat de rechtsvordering en het hoger
beroep van de werknemer tergend of
roekeloos waren. (Wet van 20 maart
1948.)
171
5 oktober 1967.
,2.- BurgeTlijlce zaken.- VooTziening
in cassatie. - G1·ond van niet-ontvanlcelijlcheid doo1· de ve1·weet·de1' tegen de voo1'z·iening opgewo1·pen en afgewezen. Memo1·ie van wedetoantwoord.- Kosten in
beginsel ten laste van de vet·wee1·de1' in
cassatie, zelfs zo de voorziening ve1'U'01'pen
worclt. - In geval van afwijzing van de
grand van niet-ontvankelijkheid door de
verweerder in een cassatievoorziening in
bm·gerlijke zaken opgeworpen, moeten de
kosten van de memorie van wederantwoord in beginsel door de verweerder
gedragen worden, zelfs als de voorziening
wordt verworpen.
16 februari 1968.
793

3. - Btwge1'lijlce zaken. - Oassatiegeding.
Aan zeelieden ove1·lcomen
m·beidsongeval.--: Toepassing van het enig
ar·tilcel van de wet van 20 maa1·t 1948. Het enig artikel van de wet van 20 maart
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1948 tot aanvulling, wat betreft de kosten
van de rechtspleging, van de wetten betreffende de vergoeding der schade voortspruitende uit de arbeidsongevallen is
toepasselijk op de rechtsvordering, gegrond op de wet van 30 december 1929
betreffencle de vergoeding van de schade
voortspruitende uit de s,rbeidsongevallen
overkmnen aan zeelieden, inzonderheid
op de kosten van hot cassatiegeding.
8 maart 1968.
906

4. Bttrgerlijke zaken. - A1·beidsongeval. - Enig artikel vcm de tvet van
20 maart 1948. - Beehtsvonle1·ing tot
ve1·goeding van de schade voortspruitende
ttit een a1·beiclsongeval en best1·eden beslissing, beide enkel geg1·ond op een gemeentelijke ve1·onlening. - T'Vet van 20 maart
194.8 n·iet van toepassing. - Het enig
artikel van de wet van 20 maart 1948,
naar luid waarvan de kosten van alle
rechtsvorderingen gegrond op de gecoordineercle wetten betreffende de vergoeding van de schade voortspruitende cut
arbeidsongevallen ten laste vallen van
het bedrijfshoofd of van diens verzekeraar, is niet van toepassing op de rechtsvorderingen tot vergoeding van de schade
voortspruitende uit een arbeidsongeval,
die enkel gegrond zij1i op de beschikkingen van een gemeentelijke verordening.
10 mei 1968.
1121

5.- Btwge1·lijke zaken.- Voo1·ziening
in cassatie. G1·ond van niet-ontvankelijkheicl doo1· de vm·weerde1· opgew01'1Jen en
ve1·worpen. JYI.em01·ie van wede1'anttvoord. - Kosten die in beginsel ten laste
van de vm·weercle1' vallen, zeljs indien de
voo1'z1:ening wo1•clt ver·wo1·pen. - In geval
van verwerping van de grand van nietontvankelijkheid door de verweerder opgeworpen tegen een voorziening in burgerlijke zaken, 1noeten de kosten van de
1nmnorie van wederantwoord, in beginsel,
door de verweerder worden gedragen,
zelfs indien de voorziening wordt verworpen.
13 jtmi 1968.
1242
6. - St1·ajzaken. - Btwge1·lijke 1'echtsvorclering. - Beklaagde veroonleeld in cle
kosten van de btwgerlijke 1'echtsvordering.
-Kosten waa1·in de lcosten van het op ve1'·
zoelc van de btwge1'lijlce partij bevolen
ge1•echtelijk deskundigenonderzoelc beg1·epen
zijn. - De beslissing van de strafrechter
die, rechtdoende over de burgerlijke
rechtsvordering, de beklaagde veroordeelt
« in de kosten; die van de rechtstreekse
dagvaarding inbegrepen », sluit uit deze
kosten de onkosten van het op verzoek

van de burgerlijke partij bevolen gerechtelijk deskundigenonderzoek niet uit.
4 september 1967.
16

7. - St·rajzalcen. - Strajvonle1·ing.
Iloge1' be1·oep van de belclaagde gedeeltelijk
geg1·ond. - Ve1·oonleling in alle lcosten van
de st1'ajvonle1··ing. - W ettelijlcheid. - De
rechtor in hager beroep die de tenlasteleggillg bewezen verklaart kan de beklaagde, appellant, veroordelen in aile
kosten van de strafvordering, zelfs zo hij
in verband met bepaalde ptmten, ten
voordele van de beklaagde, de door de
eerste rechter gewezen beslissing wijzigt.
(Wet van 1 juni 1849, art. 3, lid 2; Wetb.
van strafv., art. 194 en 211.)
4 septernber 1967.
19
8. - Stmjzalcen. - Oassatiegeclirog.
Eiser, belclctagde, die zijn voo1·ziening cwn
het openbam· ministerie en aan de bu1'(Je1'·
lijlce partij heejt doen betelcenen.- Kosten
van deze betelcening die ten laste van eise1'
moeten wonlen gelaten. - Wanneer, in
strafzaken, de beklaagde zijn voorzienil1g
aan het openbaar ministerie en aan de
burgerlijke partij heeft doen betekenen,
n1oeten de kosten van deze betokening
te zijnen laste worden gelaten, zelfs zo
zijn voorziening wordt ingewilligd.
11 septen1.ber 1967.
43

9. - Strajzaken. - V e1·ooTdeling van
twee beklactgclen. - JVliscl1·ijven gepleegd
door beicle belclctagden en misch·ijven gepleegd cloo1· een van hen. - Hoojclelijke
veToonleling in alle kosten van eerste aanleg
en hoge1· be1·oep. - Voo1·waarde. - I s niet
wettelijk de hoofdelijke veroordeling van
twee beklaagden in aile kosten van eerste
aanleg en hager beroep van de strafvordering, als een der bekJaagden enkel VOOl'
een deel van de ten laste van de andere
bewezen geachte misdrijven schuldig verklaard wordt, en de beslissing niet vaststelt dat aile kosten veroorzaakt werden
door de misdrijven welke door beide
beklaagden werden gepleegd. (Strafwetb.,
art. 50.)
2 oktober 1967.
157
10. Strajzaken.
Ve1'001'deelde
belcla.agcle in hogeT beTe01J· - Openba.m·
ministeTie clat in hogeT beroep komt tegen
cle v1'ijgespmlcen meclebelclactgcle. - Bevestiging cloo1· cle 1·echte1· in hoge1· beroep. V e1·oonleling van de ve1·oonleelde in alle
lcosten van het hogeT beToep. - Onwettelijlcheicl. Wanneer een veroordeelde
hager beroep instelt en het openbaar
mil1isterie in hager beroep komt tegen de
vrijgesproken medebeklaagde, moeten de
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kosten van het hoger beroep van het
openbaar ministerie tegen deze medebeklaagde, bij bevestiging van de vrijspraak, ten laste van de Staat blijven.
(Wet van 1 jtmi 1849, art. 3.)
9 en 16 oktober 1967, 8 januari, 1 april
en 22 augustus 1968.
191, 242, 631,
994 en 1341

11. - Str·ajzaken. - Beklaagden vervolgd wegens veTscheidene feiten. - VeTooTdeling van de ene en vr·ijspmak van de
ander·e. - V eToor·deling van de eer·ste in
alle kosten van cle stTajvoTder·ing. - Voor·waar·de. - W anneer twee beklaagden
wegens verscheidene feiten vervolgd worden en de ene veroordeeld en de andere
vrijgesproken wordt, kan de rechter alle
kosten van de strafvordering enkel ten
laste leggen van de veroordeelde mits
vast te stellen dat alle kosten door het
door deze beklaagde gepleegde misdrijf
veroorzaakt zijn. (Wetb. van strafv.,
art. 162 en 194.)
191
9 oktober 1967 en I aprill968.
en 994
12. - Stmfzaken. - Bur·ge1·lijke r·echtsvorder·ing. - Ar'1'est waar·bij wonlt vastgesteld clat de stmjbaTe bedTijvig heicl van
de beklaagde niet er·toe heejt bij gedmgen
de door· de btwgerlijke par·tij geleden schade
te ver·oor·zaken. ATr·est waarbij deze
beklaagde met ander·e beklaagclen tvordt
ver·oor·deeld in de kosten van cleze btw ger·lijke r·echtsvonler·ing. - Onwettelijkheid.
- Ret arrest dat vaststelt dat de strafbare bedrijvigheid van de beklaagde niet
ertoe heeft bijgedragen de door de burgerlijke partij geleden schade te veroorzaken, kan de beklaagde niet met andere
beklaagden veroordelen in de kosten van
deze burgerlijke rechtsvordering in beide
instanties.
9 oktober 1967.
202
13. - Str·ajzaken. - Verzet. - Beslissing waarbij de kosten er·van ten laste van
eisM' op ver·zet gelegd wonlen.- Beslissing
clat het verstek aan de eiser op ver·zet te
wijten is. - vVettelijkheicl. -De r~?hter
die, rechtdoende op een verzet, biJ een
soevereine beoordeling van de on'lstandigheden die eigen zijn aan het niet-verschijnen van de beklaagde, beslist dat het
verstek aan hem te wijten is, rechtvaardigt wettelijk de veroordeling van de
beklaagde in de kosten van het verzet.
(Grondwet, art. 95; Wetb. van strafv.,
art. 151 en 187 .)
23 oktober 1967.
273
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14. - Strajzaken. - Btwger·lijke rechtsvonler·ing. - V oor-ziening van de ver·zekeraar· van cle beklaagcle, tttssenkomencle
partij. V oor·ziening ger-icht tege·n . cle
bur·ge1'lijke partijen alleen. - Betekemng
van cle voor·ziening aan het openbaar
minister·ie en aan de beklaagde. - Kosten
van deze betekening clienen, ten laste van
de tttssenkomencle pcwtij te wor·clen gelaten,
zelfs indien cle voor·ziening ingewilligcl
wonlt. - W anneer de verzekeraar van de
beklaagde, tussenkomende partij, verklaard heeft een voorziening in te stellen
teoen de beslissing over de rechtsvorderi~gen van de burgerlijke partijen, en
niettemin zijn voorziening heeft betekend
aan het openbaar ministerie en de beklaagde, partijen tegen wie de voorziening
niet gericht was, moeten de kosten van
deze betekeningen te zijnen laste worden
gelaten, zelfs zo de voorziening ingewilligd wordt.
23 oktober 1967.
277
15. - Str-ajzaken. - Twee beklaagden
waar·tegen een oncler·zoek wer-d ingesteld
we gens onder·scheiden jeiten. - V er·volging
en ver·oordeling van cle ene en buiten zaak
stellen van cle ander·e. · - V eroor-deling van
de eer-ste in alle kosten van de str·ajvorclering.
Y oorwaanle. W anneer
tegen twee verdachten· een o~derzoe~
werd ingesteld wegens onderschmden fmten en een verdachte vervolgd en veroordeeld wordt en de andere een beschikking
van buitenvervolgingstelling verkrijgt,
mag de rechter het geheel van de kosten
van de strafvordering enkel ten laste van
de veroordeelde leggen als hij vaststelt
dat alle kosten door het door hem begane
misdrijf zijn veroorzaakt. (Wetb. van
strafv., art. 162 en 192.)
30 oktober 1967.
327
16. Stmjzaken. - Beklaagde ver·volgd wegens verschillende misdrr:jven. ve;·oor·deiing we gens ee·n enkel misdrijj. JYlctat waar·in de kosten van de vervolging
door· het bewezen geachte misdrijj wer·den
ver-oor·zaakt. - Beoordeling door· de jeitenr·echter. - JVlotiver·ing. - Wanneer de
beklaagde enkel wegens een der te zijnen
laste gelegde misdrijven wordt veroordeeld, beoordeelt de feitenrechter soeverein de mate wao.rin de kosten van de
vervolging door dit misdrijf werden veroorzaakt ; bij gebrek aan conclusie op
dat stuk, dient de rechter, die hmn tot
het geheel van de kosten veroordeelt, niet
uitdrukkelijk vast te stellen dat alle
kosten door het bewezen verklaarde mis-
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drijf worden veroorzaakt. (Wetb. van
strafv., art. 162 en 194.)
30 oktober 1967.
327

17. - Stmjzaken. - Ve?'volgingen ten
laste van verscheidene beklaagclen. - V eroordeling van een van hen, m·ijsp?'aak vctn
een ancle?'e en buitenve?·volgingstelling van
de voor· cleze laatste bu1'ge1'rechtelijk aansprakelijlce pa1·tij. - V e?'Oo?'cleling van de
ee1·ste beklaagde in cle lcosten betTe tfencle de
vorcleTing ingestelcl doo?' het openbaa1·
ministeTie tegen de V?'ijgespToken meclebeklaagcle en tegen de bttiten de zactlc
gestelcle
buTgeT?·echtel?:jlc aanspmkelijke
pa1·tij. - Voo1·waa1'clen. - vV anneer verscheidene beklaagden samen vervolgd
worden, kan de rechter, die een van hen
veroordeelt, de kosten betreffende de
vordering door het openbaar ministerie
ingesteld tegen een vrijgesproken medebeklaagde en togen de voor doze medebeklaagde bm·gerrechtelijk aansprakelijke partij, die buiten de zaak wordt
gesteld, enkel ten laste van de eerste
beklaagde leggen mits vast te stollen dat
deze kosten veroorzaa~t zijn ten gevolge
van het door die eerste beklaagde gepleegdl:l misdrijf. (Wetb. van strafv.,
art. 162 en 194.)
13 november 1967.
377

18. - Stmjzalcen. - HogeT be?·oep van
het openbaa1· rninistM·ie tegen cl?·ie beklaagden en tegen de voo1· een van hen buTge?·Techtelijk aanspmkelijlce pm·tij. Ve1'oonleling van een van de belclaagclen in
de lcosten betTefjende de hoge1·e ber·oepen
gm·icht tegen de twee ancleTen en tegen de
buTgm·rechtelijlc aanspmlcelijlce partij. Omvettelijlcheid. - Wanneer het openbaar ministerie hoger beroep ingesteld
heeft tegen drie beklaagden en tegen de
voor een van hen bm·r;terrechtelijk aansprakelijke partij, mag de rechter in
hager beroep de kosten betref-fende de
hogere beroepen gericht tegen de andere
beklaagden en tegen de burgerrechtelijk
aansprakelijke partij niet ten laste van
de beklaagde leggen, zelfs zo hij doze
beklaagde tot een straf veroordeelt. (Wet
van I juni 1849, art. 3.)
13 november 1967.
377
19. - Stmjzalcen. - Benadeelcle die de
dacle1· van de schade 1·echtstTeelcs vom· een
st1'ctjTechtbanlc dagvaanlt. - Kosten van
het exploot. - Kosten van de bu1·ge1'lijlce
De kosten v~n hot
?'echtsv01·dering. exploot waarbij eon · door een misdrijf
benadeelde persoon de beweerde dader
van de schade rechtstreeks voor de cor-

rectionele rechtbank doet dagvaarden
zijn geen kosten van de strafvordering,
doch kosten van de burgerlijke rechtsvordering.
657
15 januari 1968.

20. - Stmfzalcen. - Geding in cassatie.
- VooTziening van het openbaaT rniniste?·ie. - Vernietiging van een beslissing
die een zwaarcle1·e veroorcleling bevat clan
die wellce do01· de wet bepaalcl w01·clt. Gevolgen wat betTejt de lcosten.- W11nneer
op de voorziening van het openbaar
ministerie, de beslissi:ng op de strafvordering vernietigd wordt omdat zij een
zwaardere veroordeling bevat dan die
welke door de wet voorgeschreven wordt,
moeten de kosten van de voorziening
van het openbaar ministerie ten laste van
de Staat blijven. (Wetb. van strafv.,
art. 162, 194 en 436.)
12 februari 1968.
775
21. - Stmjzaken. - Gecling in cassatie.
- Gecleeltelijlce ajstancl van de belclaagcleeiseT. - Ajstancl clooT het Hof niet gedecr·eteenl. - Kosten van de alcte ten laste
van eise1·, zelfs indien cle voo1·ziening aangenornen tvonlt. - W anneer de beklaagde
gedeeltelijk afstand heeft gedaan van zijn
voorziening en het Hof beslist deze afstand niet te decreteren, vallen de kosten
van de akte van afstand ten laste van de
beklaagde, zelfs indien zijn voorziening
wordt aangenon1en.
26 februari 1968.
841

22. - Stmfzalcen. - Vonnis clat elk
van cle twee belclaagden tot een straf VC1'oorcleelt en in de helft van de lcosten van
cle strajvonle1·ing. - Hoge1• be1·oep van cle
belclaagclen. - Bevestiging van het ber·oepen vonnis. - V e1'00Tdeling van een de1'
belclaagclen in al cle lcosten van ho geT
beroep. - Onwettelijlcheicl. - De rechter
in hager beroep bij wie aanhangig is het
hager beroep van twee beklaagden tegen
een vonnis dat elk van hen tot een straf
en in de helft van de kosten van de strafvorderi:ng veroordeelt, mag, wanneer hij
het beroepen vonnis bevestigt, een van
de beklaagden niet in al de kosten van
het hager beroep betreffende de strafvordering veroordelen. (Wetb. van strafvordering, art. 162, 176, 194 en 211.)
22 juli 1968.
1332
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1. - Gelijlcheid van cle Belgen voor· de
wet. Rechte?' die cle stmj beooTdeelt
relcening houdencle met de omstancligheclen

HANDELSZAAK.- HERZIENING

eigen aan de zaak. - Rechte1· die beslissingen in soortgelijke gevallen niet in acht
neemt. Geen schending van het evengemelde g1·ondwettelijk beginsel. - Van
het grondwettelijk beginsel van gelijkheid
voor de wet wordt niet afgeweken door
de rechter, die de straf soeverein beoordeelt, rekening houdende met aile om.standigheden van de zaak, zonder inachtnem:i:ng van in soortgelijke gevallen
gewezen beslissingen, nu de beslissingen
van de rechters geen algemene en als
regel geldende beschikkingen mogen uit.maken. (Grondwet, art. 6, en Burg.
Wetb., art. 5.)
442
27 november 1967.
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2. - Gelijlcheid van de Belgen vom· de
wet. - V e1·oo1·delende beslissing geg1•ond
op een jeitelijlce omstandigheid ajgeleid
uit het be1·oep dat de beklaagde uitoejent en
die dom· hem wo1·dt ge1·elevee1·d. - Geen
schending van het g1·ondwettelijlc beginsel.
- De rechter die een veroordeling grondt
op een feitelijke omstandigheid afgeleid
uit het door de beklaagde uitgeoefende
beroep die door laatstgenoemde in conclusie gereleveerd is, schendt het grondwettelijk beginsel niet waarin de gelijkheid van de Belgen voor de wet wordt
gehuldigd. '(Grondwet, art. 6.)
23 oktober 1967.
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Inpandgeving.- Bed1·iegliJke veTv1'eemding of bedriegliJke ve1·plaatsing.- Wanbed1·ijj. - Voo1·wam·den. - De bedrieglijke vervreemding of de bedrieglijke verplaatsing van aile of een deel van de
bestanddelen van een in pand gegeven
handelszaa.k maakt slechts dan het wanbedrijf bedoeld bij artikel 8 van de wet
van 25 oktober 1919, gewijzigd bij het
konin).dijk besluit nr 282 van 30 maart
1936, uit als de handelszaak iri de bij deze
wet gestelde voorwaarden in pand is
gegev_en.
13 novernber 1967.
380
HERHALING.
1. - vVegve1'7ceer. - BestUTen in staat
van d1'onkenschap van een voe1't'I.Lig op de
openba1·e weg. - Nieuwe he1·haling. Bestanddelen van de nie'l.bWe heThaling door
de veToo1·delende beslissing vastgesteld aan
de hand van een bij de p1·ocesstulcken
gevoegd 'l.bitt?·elcsel '!.bit een in lcracht. van
gewiJsde gegaan vonnis, waa1·uit bliJlct dat
de belclaagde we1·d ve1·oonleeld in staat van
he1'lwling, wegens een ee1·ste ve1·oo1·deling,
waaTvan het 'l.bittTelcsel melding maalct en
de datum opgeeft.- Wettelijlce beslissing.
- Wettelijk is de veroordelende beslissing die, in geval van nieuwe herhaling,
de straf van levenslang verval van het
recht tot het best'Lrren oplegt om in staat
van dronkenschap een voertuig op de
openbare weg te hebben bestuurd en het
bestaan van de bestanddelen van de
nieuwe herhaling vaststelt op grand van
een bij de processtukken gevoegd uittrek-

sel uit een in kracht van gewijsde gegaan
vo1mis waaruit blijkt dat de beklaagde
werd veroordeeld in staat van herhaling
wegens een eerste veroordeling, waarvan
het uittreksel melding maakt en de datum
opgeeft. (linpliciete oplossing.)
1 april 1968.
1003

2. - Ove1·t1·edingen. - Stmjwetboelc,
Toepassingsgebied. ~
artilcel 565. Gecont1·aventionaliseenle wanbedrijven. De bij artikel 565 van het Strafwetboek
omschreven herhaling heeft slechts betrekking op de bij titel X van het Strafwetboek gestrafte overtredingen; zij
heeft dus geen betrekking op de gecontraventionaliseerde wanbedrijven.
17 juni 1968.
1255
HERZIENING.
1. - N ie1.tw jeit. - H erziening gevmagd
in naam van de J.llliniste1· van j1.Lstitie. V envijzing vooT onde1·zoelc naar een hof
van be1·oe1J. - VooTwaa1·den. - Kennis
nemende van een aanvraag tot herziening, ingediend in naam van de Minister
van justitie door een vordering van de
procurem·-generaal, waarbij aangevoerd
wordt dat de onschuld van do veroordeelde schijnt te volgen uit feiten die zich
voorgedaan hebben sedert de veroordeling, gaat het Hof van cassatie op de
aanvraag in en verwijst ze voor onderzoek naar een hof van beroep. (Wetb.
van strafv., art. 443, lid 1, 3°, 444 en
445, lid 3.)
264
23 oktober 1967.
2. -

Nie'l.bW jeit.

V e1'001·deling tot
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een enkele stmj wegens verschillende misd1·ijven. - Aanvoering van een niettw jeit
waa1·uit de onschuld van de ve1'0o1·deelcle
kan blijken ten aanzien van een misd?·ijj.
- St?·aj gerechtvaanligcl cloo1· de ancle1·e
misclrijven. - Aanvmag tot he1·ziening
ontvankelijk ten aanzien van het eerste
miscl1·ijj. - vVanneer een enkele straf
werd uitgesproken wegens verschillende
misdrijven is een regehnatig ingediende
aanvraag tot herziening, gegrond op de
aanvoering van een nieuw feit waaruit
het bewijs kan blijken dat de veroordeelde onschuldi(\ is ten aanzien van een
misdrijf, ontvankelijk ten aanzien van
dit misdrijf, zelfs wanneer de straf door
de andere 1nisdrijven wettelijk is gerechtvaardigd. (Wetb. van strafv., art. 443,
lid 1, 3°, 444 en 445, lid 3.)
ll december 1967.
531
3. V e1·oonleling do01· het militai1·
ge1·echt. - N ie~tw jeit. - V envijzing naar
een hoj van be1·oep. - Voo1·waa1'Clen. Wanneer, in een regelmatig ingediend
verzoekschrift tot herziening van een door
het militair gerecht uitgesproken veroordeling, een feit wordt aangevoerd, dat
zich sedert de veroordeling heeft voorgedaan of dat de verzoeker niet heeft
klmnen bewijzen ten tijde van het geding
en waaruit het bewijs dat hij onschuldig
is kan blijken en, volgens hem, blijkt,
ontvangt het Hof de aanvraag en beveelt
dat deze zal worden onderzocht door een
hof van beroep. (Wetb. van strafv.,
art. 443, lid 1, 3°, 444 en 445, lid 3.)
531
11 december 1967.
4. - Hoj van cassatie, waa1·bij een verzoelc om herziening aanhangig is gemactlct.
- V er·zoelcseh?'~ft tot tussenlcomst van de
Ve1·zoelcseh1·ijt dat
bU1·gerlijlce pa1·tij. niet door een advocaat bij het Hoj van
cassatie moet getekencl zijn. - Het verzoekschrift van de burgerlijke partij die
wil tussenkomen voor het Hof van cassatie, waarbij aanhangig is een verzoekschrift tot herziening van een beslissing
van strafrechtelijke veroordeling, Inoet
niet getekend zijil. door een advocaat bij
het Hof van cassatie. (Wetb. van strafv.,
art. 444, lid 5.) (Im.pliciete oplossing.)
11 december 1967.
531

5. _:_ V e1•oonleelcle wettelijlc onbelcwaam
verlclaanl. - Benoeming van een e~t1'ator
voo1· zijn venlecliging.- Wanneer de eiser
tot herziening wettelijk onbekwaam is
verklaard, benoem.t het Hof een cm·abor
voor zijn verdediging om hem bij de
rechtspleging tot herziening te vertegen-

woordigen. (Wetb. van strafv., art. 444,
lid 4.)
11 december 1967.
531
6. Veroonleling ~titgesp1·olcen door
een hof van be1•oep. - Aanvntag tot herziening wegens een nie1HV jwit. .LVlet
reclenen omlcleed gvmstig aclvies van het
hoj van be1·oe1J belast met het onderzoek van
de aanvTaag.- Regelmatige 1'echtspleging.
- V e1·nietiging van de ve1•oonleling. V e?'wijzing naa1· een anclm· hoj van be1·oep
clan clatgene clctt het vernietigcl a?"/'est heejt
gewezen.- Wanneer het hof van beroep,
belast n1.et het onderzoek van de aanvraag tot herziening, wegens nieuw _feit,
van een door een hof van beroep mtgesproken veroordeling, het met redenen
omkleed advies heeft uit.gebracht dat er
grond bestaat tot herziening, vernietigt
het Hof de veroordeling, wanneer het
vaststelt dat de rechtspleging regelmatig
is, en verwijst het de zaak naar een ander
hof van beroep dan datgene dat het
vernietigd arrest heeft gewezen. (W.etb.
van strafv., art. 445; wet van 18 j1.mi
1894.)
1128
13 mei 1968.
7. - Aanm·aag ontvanlcelijk verklacwd
en voor onderzoek naa1' een hoj van be1·oep
venvezen. - Ajstancl. - Dee1·etering. W anneer de verzoeker regelmatig afstand
heeft gedaan van een aanvraag tot herziening, die ontvankelijk werd verklaard
en voor onderzoek naar een hof van
beroep werd verwezen, decreteert het Hof
de afstand. (Wetb. van strafv., art. 443,
3°, en 445, lid 3.)
1128
13 mei 1968.
8. V e1'001'cleling van een beklctagde
do01· een hoj van ber·oep. - Getuige naderhand veroor·deelcl wegens vals getuigenis
tegen de beklaagcle. - Regelmatige aanvmag tot he1·ziening. - Ve1·nietiging van
de tegen de beklaagcle uitgesp1·oken ve1'001'clelingen en verwijzing naa1· een ancle1· hoj
van be1·oep. - Wanneer, na definitieve
veroordeling van een beklaagde door een
hof van beroep, een getuige die in de loop
van het onderzoek van de zaak voor de
correctionele rechtbank gehoord werd en
op wiens getuigenis het hof van be~o~p
zijn beslissing heeft gegrond, de~1.1t1~f
veroordeeld is wegens vals getmgems
tegen de beklaagde, vernietigt het Hof,
waarbij een regelmatige aanvraag ~ot
herziening aanhangig is, de veroordelmgen welke door bet hof van beroep tegen
de beklaagde werden uitgesproken en
verwijst de zaak naar een ander hof van

HOF VAN ASSISEN
beroep. (Wetb. van strafv., art. 443, 2°,
en 445, lid 2.)
10 jcmi 1968.
1224

HOF VAN ASSISEN.
1. - Becht van cle beklaagcle het laatste
woo1·cl te hebben. - Recht bepm·kt tot cle
clebatten ove1· cle gToncl van cle zaak en cle
toepassing van cle stmf. - De verplichting
om het laatste woord te verlenen aan de
beschuldigde heeft enkel betrekking op
de debatten over de grond van de zaak
en de toepassing van de straf. (Wetb. van
strafv., art. 335.)
;J oktober 1967.
161

2. - Getuige. - Eecl ajgelegcl.- Nieuw
ve1·hom· tijclens een lateTe zitting. - Geen
nieuwe eeclajlegging veTeist. -De getuige
die onder eed een verklaring heeft afgelegd voor het hof van assisen n1.oet geen
nieuwe eed afleggen zo hij tijdens een
latere terechtzitting opnieuw wordt gehoord.
2 oktober 1967.
161
3. - V eThoo1· oncle1· ecle van een pm•soon
ve1·meld in m·tikel 322 van het vV etboek
van st1·ajvoTcle1·ing. - Geen veTzet van cle
pTocu1·eu1·-gene1·aal, van cle buTge1·lijke
pm·tij noch van cle beschulcligcle. - Geen
nietigheicl. - Het horen onder ede voor
het hof van assisen van een persoon vermeld in artikel 322 van het Wetboek van
strafvordering brengt geen nietigheid
teweeg wanneer noch de procrueur-generaal, noch de burgerlijke partij, noch de
beschuldigde zich tegen dit verhoor hebben verzet.
2 oktober 1967.
161

4. - Get1tigen.- Aanve1·wante van cle
beklaagcle. - Beg1·ip. - Is een aanverwante in de zin van artikel 322 van het
Wetboek van strafvordering, het kind
van de echtgenote van een tweede huwelijk van de beklaagde. (Impliciete oplossing.)
9 oktober 1967.
198

5. - Aanve1·wamten van de belclaagde,
als get1tigen gehom·cl zoncleT vm·zet. - V 61'plichte eecl. - W anneer voor het hof van
assisen een aanverwante van de beklaagde als getuige wordt gehoord moet dit
kind, als de partijen zich niet ertegen
verzet hebben, op straffe van nietigheid
de wettelijke eed afieggen, (Wetb. van
strafv., art. 317 en 322.)
9 oktober 1967.
198
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6. - Get1tigen. - Aanvenvante van cle
beklaagcle. - B1titen ecle gehoo1·cl kmchtens
cle clisc1·etionai1·e macht van cle voo1·zitte1·. T<V ettelijlcheicl. Zelfs wanneer geen
enkele partij zich verzet tegen het verhoor onder ede van een bij artikel 322
van het \Vetboek van strafvordering
bepaalde persoon, 'Welke op de betekende
lijst van de getuigen voorkmnt, kan de
voorzitter van het hof van assisen hem
krachtens zijn discretionaire macht verhoren buitell ede en ter inlichting.
9 oktober 1967.
198
7. - V oo1·zitte1· van het hoj. - Disc1·etionai1·e macht. - Begrip. - Bij het uitoefenen van de discretionaire maeht, die
hij krachtens de wet bezit, oordeelt de
voorzitter van het hof van assisen aileen
en in geweten of een maatregel dienstig
is om de waarheid aan de dag te brengen
of de ontdekking ervan te bevorderen.
(Wetb. van strafv., art. 268 en 269.)
9 oktober 1967.
201
8. - Regelrnatig aangegeven getuigen.
- Ajzien van cle pa1·tijen van het ve1·hoo1·
van cleze get1tigen. Get1tigen gehooTcl
buiten ecle lcmchtens cle clisc1·etionai1·e
macht van cle voo1·zitteT. - Wettelijkheicl.
- Wanneer alle partijen hebben afgezien
van het verhoor van door het openbaar
ministerie aan de verdediging regelmatig
aangegeven getuigen, kan de voorzitter
van het hof van assisen, kraehtens zijn
discretionaire macht, de verklaring van
deze getuigen buiten ede en ter inlichting
ontvangen.
9 oktober 1967.
201

9. - A1·1·est van VM'W~Jz~ng.
Vom·ziening van de belclaagcle v661· het veTst1·ijlcen van de bij aTtikel 373 van het T<Vetboek
van stmjvonle1·ing gestelcle tm·mijn die
ingaat vanaj cle dag na de betelcening van
het a1·1·est en v661· het ve1·st1·ijlcen van cle
te1·mijn van vijj dagen gestelcl bij a1·tilcel 296 van hetzelfcle wetboek. - Dmagwijdte. -De voorziening van de beschuldigde tegen het arrest van verwijzing
naa.r het hof van assisen, ingesteld v66r
het verstrijken van de bij artilcel 373 van
het W etboek van strafvordering gestelde
termijn die ingaat op de dag na de betekening van het arrest en voordat de bij
artikel 296 van hetzelfde wetboek gestelde termijn verstreken is, brengt voor
het Hof de schending van de wetten
betreffende de bevoegdheid alsmede het
onderzoek van de nietigheid vermeld in
artikel 299 van het Wetboek van strafvordering of voortvloeiende uit de niet-
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inachtnerning van de wetten die een debat
op tegenspraak voor de kamer van inbeschuldigingstelling voorschrijven en die
het taalgebruik regelen.
24 j"Lmi 1968.
1303

lopen wat betreft het hager beroep van
de partij aan wie deze betokening is
gedaan ; zij doet de termijn van hoger·
beroep van de partij ten verzoeke van
wie zij gedaan is niet lopen.
19 oktober 1967.
251

HOGER BEROEP.

3. ~ Burge1·lijlce zalcen. ~ Devolutieve
kmcht. ~ Begt·ip. ~ De rechter in hager
beroep die rechtdoet op de aan de eerste
rechter overgelegde vordering, en ze
regelmatig uitlogt door hot lmrakter
eraan te erkennen dat zij volgens hem
heeft, miskent de ·devolutieve kracht
niet van hot hager beroep ingesteld
tegen de beslissing die aan doze vordering
eon ander karakter had erkend. (Wet van
25 rnaart 1876, art. 9; Wetb. van bm·g.
rechtsv., art. 443, 462 en 464.)
460
29 november 1967.

HooFDSTUK I.~
HooFDSTUK

II.

Belastingzaken.

~ B~wge~·lijke

zaken of

zaken van koophanclel.
HooFDSTUK

III. ~Dienstplichtzaken.

IV. ~ Stmfzaken
en accijnzen inbegt·epen).

HooFDSTUK

(Do~tcmen

§ 1. - Vorm. -

Ontvankelijkheid. - Door
het openbaar ministerie te verrichten formaliteiten.

2. - Draagwijdte van het hoger beroep.
- Bevoegclheid van cle rechter in boger
beroep en rechtspleging (eenparigheicl).

HOOFDSTUK I
BELASTINC+ZAKEN.

HOOFDSTUK II.
BURC+ERLIJKE ZAKEN
OF ZAKEN VAN KOOPHANDEL.

1. - B~wgerlijke zaken. ~ Rechtbank
van ee1·ste aanleg en t•echtbank van koophanclel. ~ Hoget• beTOep gegt•oncl op cle
onbevoegclheicl van de 1·echtbank. - Ontvankelijkheicl. ~ Krachtens de artikelen 425 en 454 van het W etboek van
burgerlijke rechtsvordering is ontvankelijk het hager beroep tegen een vonnis
gewezen door de rechtbank van eerste
aanleg en de rechtbank van koophandel,
in eerste en laatste aanleg rechtdoende
over de zaa.k ten grande, wanneer dit
hager beroep gegrond is op de onbevoegdheid van de rechtbank.
7 oktober 1967.
185
2. - Bu1·gerlijlce zaken. ~ Vonnis op
tegensp1·aalc. ~ Tet·m~jn van twee maanclen
clie loopt vanaf cle betelcening aan partij. ~
Termijn die a.lleen loopt wat bet1·eft het
hoge~· beroep van de partij aan wie de
betelcening is geclaan. ~ De betokening
aan partij van eon door de rechtbank van
eerste aanleg op tegenspraak gewezen
vonnis doet de terrnijn van hager beroep,
bepaald bij artikel 443 van het Wetboek
van burgerlijke rechtsvordering, aileen

4. ~ Bwrget·Zijlce zalcen.
Vonnis op
tegenspmctk clat cle staat van de pa1·tijen of
van een van hen wijzigt. ~ Betelcening aan
partij. ~ Te1'1nijn van hager beroep
loopt niet alleen ten aanz·ien van het hoget·
be1·oep van cle pat•ttj acm wie de betelcening
is geschied, doch oak ten aanzien van het
hoge1· beroep vcm de pat·tij clie de betelcen·ing
cloet. ~ Zo in gewone bm·gerlijke zaken de
betokening aan partij van een op tegenspraak gewezen vonnis de termijn van
,hager beroep enkel doet lopen wat betreft
hot beroep van de partij aan wie doze
betokening gedaan werd, geldt zulks niet
steeds inzake staat van de personen,
om reden van de ondeelbaarheid van
die staat ; de betokening van eon op
tegenspraak gewezen beslissing tot wijziging van de staat van de partijen of van
een hunner doet ook de termijn van hoger
beroep Iopen wat betreft het hager beroep
van de partij die de betokening gedaan
heeft.
909
8 maart 1968.
~ BurgeTlijlce zaken.- Nie~Hve eis.
Verbocl. Raakt de openbat·e onle
niet. ~ Het bij artikel 464 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering
bedoelde verbod om :i:n hager beroep een
nieuwe eis in te stellen raakt de openbare
orde niet; het mag derhalve niet ambtshalve door de rechter opgeworpen worden, en mag slechts -;,vorden iiJ.geroepen
door de partij tegen wie de eis is gericht.
28 maart 1968.
985

5..

~

6. ~ B~wge1'lijlce zalcen of hanclelszalcen.
Einclvonnis over cle ontvanlcelijkheid
van de rechtsvot•clet·ing en over een cleel

~
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van de e-is en tussenvonnis wat het ove1'ige
van de eis betrejt. - Hoger be1·oep ingestelcl in algemene bewoo1·dingen. - Devolutieve lcmcht van clit hogm· beroep. anneer de eerste rechter een eindvonnis
heeft gewezen over de ontvankelijkheid
van de rechtsvordering en over een deel
van de eis en een tussenvonnis wat het
overige van deze eis betreft, maakt het
hoger beroep dat in algemene bewoordingen tegen dit vonnis werd ingesteld
geheel het geschil bij de rechter in hoger
beroep aanhangig.
30 mei 1968.
1197

'V

7. - B~t1'gerlijlce zalcen. - Inciclenteel
hoge1· be1·oep.- Vo1·m.- Het incidenteel
hoger beroep in de loop van een debat
op tegenspraak is aan geen vormvoorschrift onderworpen. (Impliciete beslissing.)
21 jtmi 1968.
1290
8. - B1t~·ge1'lijlce zalcen.- Gedaagcle in
hoge1· be1·oep die tot de bevestiging van
het be1'0epen vonnis concluclee1't. - Rechter
in hoge1· beroep mag op het enlcel hoge1·
beroep van appellant diens toestancl niet
ve1·zwa1·en. - De rechter in hoger beroep
mag, op het enkel hoger beroep van een
partij, de toestand van deze laatste niet
verzwaren.
21 jtmi 1968.
1290
HOOFDSTUK III.
DIENSTPLIOHTZAKEN.

HOOFDSTUK IV.
STRAFZAKEN (DOUANEN EN ACOIJNZEN
INBEGREPEN).

§ 1. Vorm. Ontvankelijkheid. Door het openbaar ministerie te verrichten
formaliteiten.

§ 2. - Draagwijdte van het hoger beroep. Bevoegdheid van de rechter in hoger beroep en rechtspleging (eenparigheid).

9. - St1·ajzalcen. Vonnis van de
politie1•echtbanlc dat cl1'ie politieboeten oplegt. - Hogm· be1'0ep van de belclaagcle
alleen. - Recl~ter in hager beroep die
een enJcele geldboete van C01'1'6Ctionele aard
uitspreelct. - Onwettelijlcheid. - Op het
hoger beroep van de beklaagde aileen,
mag de rachter in hoger beroep drie door
de eerste rechter uitgesproken politieboeten niet vervangen door een enkele
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geldboete van correctionele aard, zelfs
zo het bedrag van deze geldboete het
samengetelde bedrag van die welke werden toegepast niet te hoven gaat. (Wetb.
van strafv., art. 202; wet van 1 mei 1849,
art. 7.)
11 september 1967.
46

10.- Strajzalcen.- Hoj van beroep dat
cle doo1• de co1'Tectionele ?'echtbanlc 1titgesp1·olcen straj ve1·zwaa1·t. - Eenpa1·igheicl
ve1·eist. - A1·1·est dctt enlcel a1·tilcel 140 van
de wet van 18 jum; 1869, gewijzigcl bij
artilcel 2 van de 1cet vcm ,J. september 1891,
venneldt. - Onvoldoende ve1'1nelcling. Het hof van beroep waarbij aanhangig
is het hoger beroep van het openbaar
ministerie tegen een vonnis van de correctionele rechtbank mag de door de
eerste rechter uitgesproken straf enkel
verzwaren als het hof bij eenparigheid
van stenunen beslist en deze eenparigheid
in de beslissing vaststelt; de enkele vermeldn'lg van artikel 140 van de wet van
18 juni 1869, gewijzigd bij artikel 2
van de wet van 4 september 1891, volstaat niet. (Wet van 4 september 1891,
art. 2.)
18 september 1967.
79
11. - Stmfzalcen. - Ve1·zwa~·ing door
de correctionele 1'echtbanlc van de doo1·
de politieTechtbanlc uitgesp1·olcen stmj. Eenparigheid niet vereist. - Om de door
de politierechtbank uitgesproken straf te
verzwaren client de correctionele rechtbank, rechtdoende n'l hoger beroep, niet
met eenparigheid van stemmen uitspraak
te doen. (Wet van 18 j1mi 1869, art. 140;
wet van 4 september 1891, art. 2.)
23 oktober 1967.
271
12. - Stmfzalcen. - Kame?' van inbesclmlclirJingstelling die de beschilclcing van
cle macllcamm·, waarbij het bevel tot ctanhMtding bevestigcl woTclt, vernietigt en het
bevel zelj naclien bevestigt. - Eenpa~·igheicl
niet ve1·eist. - W anneer de kamer van
inbeschuldigingstelling van het hof van
beroep, waarbij aanhangig is een hoger
beroep tegen de beschilddng van de
raadkamer die bij toepassing van artikel 4 van de wet van 20 april 1874 het
bevel tot aanhouding bevestigd heeft,
deze beschikking vernietigt en nadien
dit bevel bij een nieuwe beschikking zelf
bevestigt, client zij niet met eenparigheid
van stemmen uitspraak te doen.
4 december 1967.
489
13. - Strajzalcen. - Be1'0epen vonnis
ve1·nietigcl. - V m·plichting voo1• cle rechter
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in hoge1· be1·oep oveT cle zaak ten g1·oncle
uitsp1·aalc te cloen. GTenzen. In
strafzaken is de rechter in hager beroep
die het beroepen vonnis vernietigt ertoe
gehouden over de zaak ten grande uitspraak te doen van het ogenblik dat deze
vernietiging niet hierop gegrond is dat
de eerste rechter onbevoegd was of niet
wettelijk van de zaak kennis had genamen. (Wetb. van strafv., art. 215.)
l l december 1967.
518

14. - StTafzalcen. - Vonnis van cle
C01'1'6Ctionele 1'echtbanJc die een enJcele St1'af
t~itspTeelct vooT vm·scheiclene miscl1·ijven. A n·est clat enlcel bepaalcle miscl1·ijven in
aanmm·lcing neernt. - Behmtcl van de cloo1·
de ee1·ste 1'echte1' uitgespTolcen stJ·af. - EenpaTigheicl niet ve1·eist. - W anneer bij een
hof van beroep aanhangig is een hoger
beroep tegen een vonnis waarbij ingevolge
de eenheid van opzet een enkele straf
wordt uitgesproken wegens verscheidene
In.isdrijven, en het hof van beroep,
hoewel het enkel bepaalde misdrijven in
aanmerking neemt, de door de eerste
rechter uitgesproken straf behoudt, client
het geen uitspraak te doen bij eenparigheid. (Wet van 18 juni 1869, art. 140,
lid 2; wet van 4 september 1981, art. 2.)
799
19 februari 1968.

HUUR VAN GOEDEREN.
HooFDSTUK

I. -

HooFDSTUK

I I . - Huishtttt1'.

HooFDSTUK

III.- Pacht.

HooFDSTUK

IV. -

Algernene begTippen.

HanclelshttU1'.

HOOFDSTUK I.
ALC+El\'IENE

BEC+RIPPEN.

1. - H utw in het algerneen.- Onme1·encl
goecl. - Levm·ing. - Toebeho1·en van de
vm·httttnle zaalc. - OnToe1•encle ge?·ieflijlcheclen.- Beg1·ip.- De op de verhuurder
rustende verplichting do verhuurde zaak
te leveren strekt zich nit tot het toebehoren van deze zaak, gedekt door de
huur, namelijk de onroerende gerieflijkheden. (Burgerlijk Wetboek, art. 1719.)
(Impliciete oplossing.)
27 februari 1968.
862

HOOFDSTUK II.
HUISHUUR.

HOOFDSTUK III.
PACHT.

2.- Pcwht.- VeTkoop van het gehttttnle
goecl. Recht van vooTkoop, van de
hutwde1·. BottwgTond of g1·oncl voo1·
inchtst1·ieel geb?'ttilc besterncl. - lhmnle1·
die geen Techt van voo1·lcoop geniet. - V om·wacwcle. - Opdat de hum·der van een
landeigendom, in geval van verkoop geen
recht van voorkoop zou hebben, omdat
dit goed wegens zijn ligging client te
worden beschouwd als een bouwgrond
of als grand voor industrieel gebruik
bestemd, nwet ofwel de grand als zodanig
opgegeven zijn in de pachtovereenkmnst
ofwel door de rechter als zodanig erkend
v66r de verkoop. (Burg. Wetb., art. 1774,
§ 3, 3°, 1778bis en 1778sexies, 8°.)
12 januari 1968.
652
3. - Pacht. VeTlcoop van het gehuunle goecl. - Recht van voodcoop van
cle huu1·clm·. - Bouwg1·oncl of gToncl voo1·
inclust1'ieel geb1·uilc bestemcl. - Niet als
zoclanig opgegeven in cle pachtoveJ'eenlcomst. - E1·lcenning, cloo1' cle ?'echteT, van
het lcantlcte1' van bouwgmncl of van gToncl
vooT inclustTieel gebntilc besterncl.
E1·lcenning v661· de attthentielce alcte van
ve1·lcoop, cloch na cle clag waaTop cle lcoop
volt1·olclcen is tttssen de ve1·lcope1' en cle
lcope1·. - Edcenning die de lmunleT het
?'echt van vom·Jcoop niet ontneemt. - In
geval van verkoop van een landeigendom
aan een derde, ontnemnt de erkenning,
door de rechter, van het karakter van
bouwgron~ of van grond voor industrieel
gebruik bestemd aan de huurder het
recht van
voorkoop,
bedoeld
bij
artikel 1778bis van het Burgerlijk vVetboek, enkel en aileen als zij v66r de verkoop is geschied. Is niet geschied v66r de
verkoop, een erlmnning door de rechter
als de koop reeds voltrokken is tussen de
verkoper en de koper, zelfs al werd de
authentieke akte tot vaststelling van de
koop slechts opgesteld na deze erkenning.
12 januari 1968.
652
4. - Pacht. - Opzegging dom· cle vm·huuTcleT ten einde het veTpcwhte goed zelf
in becl1·ijf te nemen. - ETnstig en op1·echt
lca?·alctm· van dit vooTne?nen. - Soeve1·eine
beoonleling doo1· cle .feitem·echteT. - De
wet verleent aan de verpachter van
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een landeigendom het recht om aan de
pachter opzegging te doen mits hij het
voornemen heeft zelf het verpachte goed
in bedrijf te nemen, op voorwaarde dat
dit voornemen ernstig en oprecht is ;
de feitenrechter beoordeelt soeverein dit
ernstig en oprecht karakter. (Burg.
Weth., art. 1775.)
7 maart 1968.
899

HOOFDSTUK IV.
HANDELSHUUR.

5. - Hanclelsh~<U1'ove1·eenkomsten.
VeTh~•w·clm· die ove1·eenkomstig m·tikel

16,
IV, van de wet van 30 ap1·il 1951 aan de
h~.unle1' de h~•~whe1'1~ieuwing weige1·t. Ve1·goeding vastgestelcl bij dit a1·tikel. Doel.- Artikel 16, IV, van de wet van
30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten is, in zover het hepaalt dat de
verhuurder die, buiten de andere hij dit
artikel 16 bedoelde gevallen, de hernieuwing van de hunr weigert aan de
hnurder, aan deze een vergoeding wegens
uitzetting verschuldigd is, een bepaling
uitgevaardigd met het oog op de bescherming van de handelszaak.
8 februari 1968.
756

6. - Handelsh~bu1·ove1·eenkomsten. V e1·goecling we gens ~•itzetting. - H oofdhutwde1' die onde1·verht<u1·cl heeft aan een
onde1·huu1·de1• die zijn eigen handelszaak
exploitee1·t in het om·oe1·end goecl.
H'eige1·ing de hu~w te he1·niet<wen doo1· de
ved1u~tnlm· tegengewoTpen aan de aanvmag van de hoofdhu~wde1' en gegToncl
op aTtikel 16, IV, van de wet van 30 apTil
1951. - V e1·goeding we gens uitzetting die
in beginsel ve1·sclmlcligcl is aan de hoofclhut<1'cle1'. - AlckooTd tussen de eigenaa1·
van het om·oerencl goed en de onde1'11mwde1·
dat deze laatste toelaat cle exploitatie van
de handelszaalc voo1·t te zetten. - Ve••goeding wegens uitzetting niet ve1·schuldigcl.Wanneer de onderhuurder eigenaar is
van de in het gehuurde goed geexploiteerde handelszaak kan de hoofdhuurder
de hernieuwing van de huur vragen en, in
principe, hij weigering van de verhuurder,
overeenkmnstig artikel 16, IV, van de
wet van 30 april1951 de hij dit artikel16,
IV, bedoelde vergoeding eisen; doch
wanneer ingevolge een aklmord tussen de
verhuurder, eigenaar van het onroerend
goed, en de onderhuurder, eigenaar van
de handelszaak, deze de exploitatie van
de handelszaak in het gehuurde goed
mag voortzetten, is geen vergoeding
wegens uitzetting verschuldigd.
8 februari 1968.
756
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7. - H anclelsh~<U1'.
V e1'1nmnle1' die
de wil uitdndct het ve1'huu1·de goecl aj te
bTeken. - VeTln.unleT die alclus de wil
niet t<it om aan het on1'oe1·encl goed een
niet<we bestemming te geven, in de zin van
de a1'tilcelen 16, I, 2°, en 25, 1°, ve1·vat in
cle wet van 30 a.pTil1951. - Ret onroerend
goed wordt voor geen ander gehruik
bestemd, in de zin van de artikelen 16,
I, 2°, en 25, 1°, vervat in de wet van
30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten, do0r de verhuurder die, al doet
hij de handelshestemming van het onroerend goed ophouden, er geen nieuwe
bestemming aan geeft, doch het wil
afbreken.
22 februari 1968.
831
8 . - Hmulelshut<1'.- TVet van 30 apTil
1951. H'il van de vedn<unle1' het
ve1·hmwcle goecl een andere bestemming te
geven clan de handel. - Begrip. - Met
de termen " wil van de verhuurder
om het onroerend goed een bestemming
te geven die elke handelsonderneming
uitsluit " of " te bestmnmen voor een
ander gebruik dan voor de handel "
hedoelen de artikolen 16, I, 2°, en 25, 1°,
vervat in de wet van 30 april 1951 op de
handelshuurovereenkomsten, niet enkel
de wil van de verhuurder de handelsbestemming van het onroerend goed te doen
ophouden, doch de wil van de verhuurder
er een nieuwe bestemming aan te geven.
22 februari 1968.
831
9 . - Hanclelshuur.- HeTniM<wing.Nieuwe hutw.- De hernieuwing van een
huurovereenkomst, bedoeld in de afdeling van het Burgerlijk Wetboek
houdende de bijzondere regels op de
handelshnurovereenkomsten, geeft aanleiding tot een nieuwe huur.
23 februari 1968.
839

10. - Hanclelshtnw.
Aanvmag tot
ht<U1'herniet<wing. - Onve1·deelcl onToerencl
goecl. Mee1· dan een ve1'lmunler. Instemming van een, weigeTing van een
ancleTe meclee·igenaa1·. - Instemming die
niet volstaat voo1· de lnmrheTnieuwing,
tenzij het on1·oe1'end goecl tengevolge van
ve1·cleling of veiling ove1·gaat op hem die
zijn toestemming gegeven heejt. - Wanneer de hucU'der om de hernieuwing
verzoekt van een handelslllnll'overeenkomst, waarbij meer dan een verhuurder
onverdeeld betrokken is en een van hen
ermee instemt terwijl een andere weigert,
blijft de instemming zonder uitwerking,
tenzij de eigendom van het verhuurde
goed, tengevolge van verdeling of veiling,
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zou overgegaan zijn op hem die zijn
toestemming gegeven heeft.
23 februari 1968.
839
11.---'--- Handelsh~ttw. Recht van de
huu1·dm· de hU'tt?' te beeindigen mits een
opzegging bij het vM·st1·ijlcen van ellce
d1·iejm·ige pe1·iode. Uitoefening van
dit ?'echt actn de beoonleling van de huunler
ove1·gelaten. - De uitoefening van het
door artikel 3, lid 3, van de wet van
30 april 1951 aan de huurder erlwnde
recht, om mits een opzegging, bij het
verstrijken van elke driejarii_Se periode,
de huur te beiiindigen wordt ter vrije
beoordeling aan de huurder overgelaten
en is dus niet afhankelijk van het bestaan
van buitengewone of niet te voorziene
omstandigheden bij het aangaan van de
huur.
6 maart 1968.
892

12.- Handelslntu?', - Bepctlingen van
a1·tilcel 14, lid 1, vm·vat in de wet van
30 ap1·il 1951 op de hanclelshutt?'. Gebiedende bepalingen. - Sanctie. -De
bepalingen van artikell4, lid 1, vervat in
de wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten, hebben een gebiedend karakter en de ervan afwijkende
overeenkomsten zijn door nietigheid aangetast.
15 maart 1968.
936

13. - Handelshuu1·.
Aanvraag tot
he1'1viettwing van de htttt1'. - Nietigheid
van de betekening. - Nietigheid vo01'tvloeiend hieruit clat de betekening niet is
gedaan binnen de bij a1·tikel 14-, lid 1,
vm·vctt in de wet van 30 ap1·il 1951, voorgeschTeven te1·mijn.- Bet1·ekkelijke nietigheid. Vatbaa1• voo1· bevestiging doo1•
de ve?'httttnler. - De nietigheid van de
betokening, door de huurder, van een
aanvraag tot hernieuwing van de huur,
voortvloeiend hieruit dat de betokening
niet 1is gedaan binnen de bij artikel 14,
lid 1; vervat in de wet van 30 april 1951,
voorgeschreven termijn is van betrekkelijke aard ;. de door nietigheid aangetaste
akte is vatbaar voor bevestiging door
de verhuurder.
15 Inaart 1968.
936

14. - Handelsh~tU?', - He1·ziening van
de htttw. - Nieuwe omstancligheden. Beg1·ip. Voor de toepassing van
artikel 6 van de afdeling van het Burgerlijk Wetboek betreffende de bijzondere
regels inzake de handelshuur, zijn enkel
nieuwe omstandigheden, die de herziening
van de huur rechtvaardigen, die welke
niet in aanmerking hadden ktmnen

genomen worden voor de vaststelling
van de basishuurprijs.
2 Il'lei 1968.
1096
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I . - H~Ht1' van arbeid.
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II. -

Htttt1' van diensten.

HOOFDSTUK I.
HUUR VAN ARBEID.

1. -·Htttt?' van a1·beid.- A1·beidsovereenlcomst voor bediencle1~. - Ontslag van
de becliende zonde1· opzegging. - Zwaa?'wichtige 1·eden.- Beg1·ip.- Een zwaarwichtig feit waardoor de bediende zijn
verbintenissen niet is nagekomen doch
dat aan zijn schuld niet te wijten is vormt
geen zwaarwichtige reden op grond
waarvan de werkgever krachtens artikel 18 van de gecoordineerde wetten
betreffende het bediendencontract de
bediende zonder opzegging kan ontslagen.
5 oktober 1967.
169
2. - Hutl·1' van arbeicl. - A?·beiclsOVM"eenkomst. - Ove?"eenlcomst van onbepaalcle tijcl. - Recht van iede1· de?' partijen het te doen eincligen mits inachtneming van een opzeggingstermijn. Jl!loncleling gegeven opzegging. - Nietigheid. - Indien ieder der partijen verbonden door een arbeidsovereenkomst
voor onbepaalde tijd, die onderworpen is
aan de bepalingen van de wet van
10 maart 1900, het recht heeft de overeenkomst te doen eindigen mits inachtneming van een opzeggingstermijn, moet
de betokening van deze opzegging, al
gaat ze uit van de werknemer of van de
werkgever, op straffe van nietigheid
geschieden door overhandiging aau de
andere partij van een geschrift ofwel
bij een ter post aangetekende brief
ofwel bij een deurwaardersexploot ; een
mondelinge betekening is derhalve zonder
uitwerking. (Wet van 10 mei 1900, art. 19,
§ 1; wet van 10 december 1962, art. 3.)
20 oktober 1967.
263

3. - Hutw van arbeid. - A1·beiclsovereenlcomst. - Bepalingen cUe in cwtilcel 8
van de ~vet van 10 rnaa1·t 1900 ingevoegd
zijn door a1•tikel 4-1 van cle wet van
4 maa1't 1954. - Aamvttllencle bepalingen.
- De bepalingen welke door artikel 4-1
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van de wet van 4 maart 1954 ingevoegd
zijn in artikel 8 van de wet van I 0 maart
1900 op de arbeidsovereenkomst zijn
aanvullende bepalingen van de wil van
de partijen ; deze laatsten kunnen onder
meer een zwaardere aansprakelijkheid
van de arbeider bedingen. (Art. 8, lid 2
en 3, van de wet van· 10 1naart 1900,
aangevuld bij artikel 4-l van de wet van
4 maart 1954.)
301
26 oktober 1967.
4. - Hu~w van arbeid. - A1·beidsovereenkomst. - Bepalingen die in artikel 8
van de wet van 10 maa1·t 1900 ingevoegd
zijn doo1· m·tikel 4-1 van de wet van
4 maa1·t 1954. - Overeenkomst houdende
met die bepalingen st1·ijdige bedingen. Uitwerking van deze bedingen niet afhankelijk van een ~titdrukkelijke ve?·kla1·ing
van de partijen dat zij alclus afwijken van
de wet op de arbeidsoVM'eenkomst. - Zo,
voor de niet-toepassing van de bepalingen
welke door artikel 4-l van de wet van
4 maart 1954 ingevoegd zijn in artikel 8
van de wet van 10 maart 1900 op de
arbeidsovereenkomst, de overeenkomst
van de partijen bedingen moet bevatten
die ermee strijdig zijn, is het niet vereist
dat de partijen uitdrukkelijk verklaren
dat zij door deze bedingen van de wet
op de arbeidsovereenkomst afwijken.
26 oktober 1967.
301

5. - H~•~•1· van arbeid. - A1·beidsovereenkomst voor werklieden. - A1·beidsDeelove1·eenkomst voo1· bedienden. neming aan een we1·kstaking. - Deelneming die op zichzelf de wil om de ove1'eenkomst te verbnlcen niet insl~•it. - De
deelneming aan een staking sluit op
zichzelf de wil niet in om de arbeidsovereenkom.st voor werklieden of voor
bedienden te verbreken en, dientengevolge, brengt de verbreking ervan niet
tot stand.
23 november 1967.
421
6. - Hu~w van arbeid. - Arbeidsovm·eenkomst voo1· bedienden. - Oo1·zaken tot
schorsing voorzien in de op 20 juli 1955
gecoordinee1·de wetten. - Niet bepe1'kende
opgave. De oorzaken tot schorsing
voorzien in de artikelen 7, 8 en 9 van de
gecoordineerde wetten betreffende het
bediendencontract van 20 juli 1955 zijn
niet op beperkende wijze opgegeven.
23 november 1967.
421
7. - H·uu1· van a1·beid. - A1·beidsove1·H'edcman
cenlcomst vooT we1'klieden. -
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getro !fen doo1• een a1· beidsongeschilctheid
ten gevolge van ziekte. - Recht van de
wM·kman op 80 t. h. van zijn 1w1·maal loon
gechwende 6 of 7 dagen. - V oonvaa1·den
waa1'aan dit 1·wht ondeTW01'pen is.- Voo1'waarden die noodzalcelijk die zijn wellce
zijn omschi'even in de a1·tikelen 29 en 29bis
van de wet op de arbeidsoveTeenlcomst of
in een koninlclijlc besluit genomen te1•
uitvoe?'ing van m·tikel 29ter, 3°, van dezelfde wet. - De werkman, die getroffen
is door een arbeidsongeschiktheid ten
gevolge van ziekte, heeft krachtens
artikel 29 van de wet van 10 maart 1900,
aangevuld bij de wet van 10 december
1962, in de voorwaarden omschreven in
dit artikel en in artikel 29bis het recht
op 80 t. h. van zijn normaal loon gedurende 6 of 7 dagen, naar gelang van het
geval ; aileen een koninklijk besluit
genomen ter uitvoering van artikel 29ter,
3°, van dezelfde wet kan dit recht aan
bijkomende voorwaarden onderwerpen.
(Wet van 10 december 1962, art. 17,
18 en 19.)
7 december 1967.
503
8. - Hu~w van arbeicl. - A1'beidsove1'eenkomst voo1· weTlclieden. H'e1·lcman
get1'offen do01· een a1·beidsongeschilctheid
ten gevolge van zielcte.- TVerkplaats?·eglement dat de wM·kman ve1·plicht een medisch
attest af te geven aan een deTde, die cloo1·
de weTlcgeve1· belast is met de cont?·ole van,
de a1·beidsongeschiktheid, en niet aan de
1De1·kgever zelj.
H' e1·kman die een
medisch attest naar de werlcgeveT opzendt.
- Niet-uitvoe1'ing van de door het weTkplaats?·eglement opgelegde ve1·plichting. Niet-uitvoeTing die op zichzelf aan de
aTbeide?' het hem doo1· a1·tilcel 29 van de wet
op de aTbeiclsove1·eenlcomst veTleende Techt
niet lean ontnemen.- Wanneer een werkplaatsreglement bepaalt dat de werkr:nan,
die getroffen is door een arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte, een
medisch attest moet afgeven aan een
derde, die door de werkgever belast is
met de controle van de arbeidsongeschiktheid, en niet aan de wer kg ever
zelf, en dientengevolge de werkm.an,
door het medisch attest rechtstreeks naar
de werkgever op te zenden, de verplichting niet is nagekmnen, heni. wettelijk
opgelegd door het werkplaatsreglement,
kan de sanctie uit hoofde van die nietuitvoering niet erin bestaan de werkman
het recht te ontnemen dat hmn wordt
erkend door artikel 29 van de wet van
10 maart 1900 op de arbeidsovereenkomst, aangevuld bij de wet van
10 december 1962, als de werkman vol-
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daan heeft aan de voorwaarden gesteld
bij de artikelen 29 en 29bis en desgevallend bij een koninklijk besluit genamen tor uitvoering van artikel 29ter.
7 december 1967.
503

9. - Hutw van a1·beicl.- Statuut van
de hanclelsve1·tegenwoonlige1'8. - Wet van
30 juli 1963. Beeincliging van de
ove1·eenkomst. - V e1•goecling wegens ttitwinning ve?·schulcligcl aan de vertegenwoordige?' die een clienteel heeft aangebracht. - Begrip.- Wam1.eer een einde
gemaakt wordt aan de overeenkomst
bedoeld bij do -vvet van 30 juli 1963 tot
instelling van het statuut der handelsvertegenwoOl'digers, hetzij door de werkgever zonder zwaarwichtige reden, hetzij
door de handelsvertegenwoordiger om
eon zwaarwichtige reden, en doze gedurende een jaar minstens te werk gesteld
is bij de werkgever, is een vergoeding
wegens uitwinning, waarvan hot bedrag
vastgesteld is bij artikel 15 van deze wet,
verschuld:igd aan de vertegenwoordiger
die eon clienteel aangebracht heeft,
tenzij de werkgever bewijst dat uit de
beeindiging van de overeenkomst geen
enkel nadeel voortspruit voor de vertegenwoordiger.
14 december 1967.
538
10.- Huu1· van arbeicl.- Statuttt van
de hanclelsvm·tegenwoonligm·s. - T-Vet van
30 jttli 1963. Beeincliging van de
ove1·eenkomst. - Recht van de vertegenwoonligm: die een clienteel heeft aangebracht op een vergoecling wegens ttitwinning. - Het recht van de handelsvertegenwoordiger, die eon clienteel heeft
aangebracht, op de betaling door de
werkgever, in de bij artikel 15 van de
wet van 30 juli 1963 gestelde voorwaarden, van een uitwi:nningsvergoeding is
niet onderworpen aan het bewijs door
deze vertegenwoord:igor, dat doze clienteel
trouw gebleven is aan de werkgever na
de beei:ndiging van de overeenkomst.
14 december 1967.
538
11. - HtLU1' van w·beid. - A1'beiclsBand
ove?·eenkomst voo1· beclienden. van ondergeschilctheicl. - Beg1·ip. - De
band van ondergeschiktheid, kenmerk
van de arbeidsovereenkomst voor bedienden, besta-at hierin dat de persoon die
zijn diensten aanbiedt, in de uitvoering
zelf van zijn arbeid ondergeschikt is
aan hot gezag, het bestuur en het toezicht
van de werkgever, al worden dit gezag,
dit bestum· en clit toezicht, in feite, uiet
op ononclerbroken wijze uitgeoefend.
22 februari 1968.
826

12. - Htttw van arbeid. - A?·beiclsovereenkomst voor bedienden. - Fianclelsve?·tegenwoonligers. - Band van oncle1'geschilctheicl ve1·eist clam· de wet van 30 juli
1963.- Beg1·ip. - Uit de wet van 30 juli
1963 tot regeling van hot statuut der
handelsvertegenwoordigers blijkt clat, in
afwijking van hot stelsel van hot gemeen
recht inzake de arbeidsovereenkomst
voor bedienden, de hanclelsvertegenwoorcliger geacht worclt met zijn
opc1rachtgever door een arbeidsovereenkomst voor bedienden te zijn verbonclen,
wanneer zijn arbeid verricht wordt onder
het gezag van de opdrachtgever, zonder
dat clit ook moet geschieden onder de
leiding en hot toezicht van de opdrachtgever. (Wet van 30 juli 1963, art. I
en 2.)
873
29 februari 1968.
13. - Hutw vctn arbeicl. - A1·beiclsovm·eenkomst voo1· beclienclen. - Hanclelsve?'tegemoom·digers. - Partij in de ove?'·
eenlcomst van hanclelsve1·tegenwoonliging
die de benaming van contract van zelfstandig agent eraan heeft gegeven. Renaming zoncle1· gevolg op de we?·lcelijlce
aanl van de overeenlcomst en de toepassing
van cle wet van 30 juli 1963 tot 1·egeling
van het stattmt cler hanclelsvertegenwoo?'·
clige?'S. De omstandigheicl clat de
partijen in een overeenkomst van handelsvertegenwoordiging de benaming van
" contract van zelfstandig agent " eraan
gegeven hebben sluit geenszins de toepassing uit op deze overeenkom.st van
de wet van 30 juli 1963 tot regeling van
hot statuut der handelsver~egenwoor
digers, wanneer de afgesloten overeenkomst aan de bij doze wet omschreven
voorwaarden beantwoordt. (vVet van
30 juli 1963, art. 2.)
29 februari 1968.
873
14.- Hu~M' van aTbeicl.- A1·beiclsove1'eenlcomst voo1' beclienclen,. - OveTeenlcomst
voo1' een bepactlcle dtm1' gesloten, met becling
van hernieuwing voo1· eenzeljcle cluu1·, 1:n
geval van lctte1·e stilzwijgencle of ~titclntk
lcelijlce wilsove1·eensteuum:ng tot stand gekomen in een bepctctlcle peTiocle. vVettelijlcheicl. - Geen bepaling van do gecoordineerde
wetten
betreffende
het
bediondencontract noch enige andere
wetsbepaling verbiedt de werkgever en
de werknmner eon overeenkon1.st voor
een bepaalde duur te sluiten, en tevens
te bedingen dat de overeenkomst voor
eenzelfcle dtnu· zal hernieuwd worden, in
geval van latere stilzwijgende of uitdrukkelijke wilsovereenstemming van de
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partijen tot stand gek~men in een
bepaalde periode. (Gecoiirdmeerde wetten
betreffende het bediendencontract.)
8 maart 1968.
903
15. - HttU1' van a1•beid. - A1·beir;lsove1·eenkomst voo1' bedienden. - Opzegg~ng
zonder voomjgaande kennisgeving om
zwaa1·wichtige 1·eden. - Feit sede~·t ten
minste d1·ie dagen bekend. - Beg1·~p. Ret feit dat met betrekking tot een
arbeidsovereenkomst voor bedienden een
opzegging zonder voo!afgaande kennif'geving zou rechtvaardrgen doch dat, mn
te mogen worden ingeroepen, . door ~e
opzeggende partij sedert t~_n- n:mste dr~e
dagen niet mag bekend ZIJn, rs het f~rt
met inachtneming van alle omstandrgheden die er het karakter van een
zwaarwichtige reden van contractbreuk
kunnen aan geven. (Gecoiirdineerde wetten betreffende het bediendencontract
van 20 juli 1955, art. 18, aangevuld door
de wet van 10 december 1962, art. 34.)
21 n'aart 1968.
950

16. - Htttt1' van a1·beid. - Arbeidsovereenlcomst voo1· bedi.enden.- Band van
ondergeschikthe,:cl.
Beg1•ip.
.. ~e
rechter die vaststelt dat een partrJ, dre
aangeworven werd als contro~~u! socioeconomist voor de verwezenhJkmg van
landbouwklmdige ontwikkelingsprojecten zich bij de uitvoering van deze taak
onder het bestuur, het toezicht en het
gezag van een andere partij bevond, kan
daaruit wettelijk afleiden dat er tussen
die partijen een arbeidscontract bestaat
zelfs indien hij ook vaststel~ da? de eerste
partij " de voile zelfstandrgl~:rd yan de
werken en de verantwoordelrJkherd voor
zijn werk zal behouden ».
27 maart 1968.
977
17. - Htttt1' van a1·beid. - A1·beidsovereenkomst voor bedienden. - Overeenkomst die doo1· cle bediencle in het buitenlancl en in Belgie client te worden ttitgevoM·d. - Rechte1· die beslist dat de ove1·eenkomst aan het Belgisch 1·echt onde1'W01'pen
is.- TYettelijke beslissing. -_De rechter
die vaststelt dat een arberdsovereenkomst voor bedienden door de bediende
in het buitenland moet worden uitgevoerd doch dat, naar luid van deze
overeenkomst, ook in Belgie aan die
bediende taken kunnen worden opgelegd,
kan daaruit wettelijk afleiden dat
bedoelde overeenkomst aan het Belgisch
recht onderworpen is.
27 maart 1968.
977
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18. - Huu1· van arbeid. - Arbeidsove1·eenkomst voo1· bedienden. - OpzeggingsteTmijn te geven door de bed~encle. Termijn die bepaald we1'Cl .me~ ~nacht~w
ming van de datum van de md~~nstt1·~chng
van de becliende, zoals deze bhJkt tHt een
akte. - Rechter die beslist dat de we1·kgeve1' niet lean toegelaten . wm·den tot het
bewijs tegen en boven de ~nhoud van deze
alcte. .:... Geen schending van de gecom·dinee?·de wetten betTe[jende de aJ•beidsDe
ove?·eenlcomst voo1· bedienclen. artikelen 5, 14 en 15 van de gecoordineerde
wetten
betreffende
het
bediendencontract worden niet geschonden door de rechter die, na te hebben
beslist dat de opzeggingstermijn, welke
een bediende rnoest in acht nemen, van
een bepaalde duur was wegens de datunr
van zijn indiensttreding zoals deze ~rt
een a/de bleek, de werkgever met
toestaat te bewijzen dat de bediende
reeds vroeger in dienst getreden was,
om de reden dat hij niet kan toegelaten
worden tot het bewijs tegen en boven de
inhoud van deze akte.
27 maart 1968.
982
19. - Httud' van a1·beicl. - A1·beiclsovereenkomst voo1• bedienden. - Ontslag
zonder opzegging. - Zwaa1·wichtige 1'eclenen te1' lcennis gebmcht bij aangetelcende
brief. - B1·ie.f die de datttm niet ve1·meldt
waa1·op het feit, dat het ontslctg rechtvaardigt, te1· lcennis van de ontslag1~emenr;le
pm·soon is gekomen. - Vm·melcltng .nt~t
ve1·eist dom· artilcel 18 van de gecoonltnee1'Cle wetten bet1·e[jende het beclienclencontract.- Zo het ontslag wegens zwaarwichtige redenen niet zonder opzegging
mag worden gegeven, wanneer het feit
dat het zou gerechtvaardigd hebbe1~,
sedert ten minste drie dagen aan de partrJ,
die het ontslag geeft, bekend is, is deze
partij niet ertoe verplicht in de aangetekende brief van kennisgeving cler
redenen van het ontslag zonder opzegging
de datum te vermelden, waarop zij
kennis gekregen heeft van de .feiten die
zij ter rechtvaardiging van drt ontslag
aanvoert. (Wetten betreffende het bedi:n:
dencontract, gecoiirdineerd op 20 Jllh
1955, art. 18.)
1139
16 mei 1968.

20.- Httu1' van a1·beid.- A1·beidsoverOntslag
eenkomst voo1· bedienclen.
zoncle1• opzegg·ing. - Zwaa1·wichtige 1'edenen tM' kennis gebmcht bij aangetelcende
b1·iej. - Redenen die nauwkettrig moeten
medegedeeld wm·den. In geval van
ontslag wegens zwaarwichtige · redenen
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zonder opzegging door de werkgever
wordt vereist, doch volstaat het, da.t de
redenen ter kennis van de bediende
worden gebra.cht met een na.uwkeurigheid
die het de rechter mogelijk maa.kt de
gewichtigheid ervan te beoordelen en na
te gaan of de voor hem aa.ngevoerde redenen overeenstmnmen nwt die welke werden betekend.
(Wetten betreffende
het bediendencontract, gecoordineerd op
20 juli 1955, art. 18.)
16 mei 1968.
ll39

21. - H~~~t1' van m·beid. - ATbeiclsoveTeenkomsten voo1· bedienden die een handelsVeTefjening
vennootschap ve1·binclen. van deze vennootschap clie geen eincle
maalct aan cleze contnwten. - Eventuele
ontbincling eTvan cloo1' de ve1'efjenaa1'S. Ve1'etfencw1's ve1']Jlicht de opzeggingstm·m~jnGn in acht te nemen of de ve1·goedingen
wegens verbTelcing te betalen. - De vereffening van een handelsvennootschap
maakt geen einde aan de arbeidsovereenkm-r~sten voor bedienden weUm haar
jegens haar personeel verbinden; wanneer de vereffeningsverrichtingen bel etten
of niet meer eisen dat de uitvoering van
die contracten wordt voortgezct, dienen
de vereffenaars deze overeenkmnsten te
ontbinden met irmchtneming van de
opzeggingstermijnen bepaald bij de artikelen 14 en 15 van de gecoordineerde
wetten van 20 juli 1955, of mits betaling
van de bij artikel 20 van bedoelde
wetten bepaalde vergoedingen wegens
verbreking.
30 mei 1968,
1191
22. - H~t~w van a1·beicl. - A1·beiclsove1'eenlcomst voo1· beclienclen voo1· een
onbepaalcle ti}cl. Opzegging ,cloo1' cle
weTlcgeve1'. - Opzeggingste1·mi}n. - Vast:
stelling volgens cle clienst}aTen van cle
becliencle in cle oncle1·neming op het ogenblilc van cle opzegging. - De opzeggingstermijn die de werkgever in acht client
te nemen moet worden vastgesteld
rekening houdend met de dienstjaren
van de bediende in de onderneming op
het ogenblik van de opzegging. (Gecoordineerde wetten van 20 juli 1955,
art. 15.)
1191
30 mei 1968.
23. - H~tU1' van aTbeicl. - A1·beidsoveTeenlcomst voo1· beclienclen. - OveTeenkomst voo1' een onbepaalcle ti}cl. - J a.m·lijlcse bezolcliging hoge1· clan 120.000 fmnlc.
- Eenzijclige ve1·b1·elcing doo1· de we1·lcgeve1·. - OntoeTeilcencle opzeggingste1·mijn.

- Geen alclcoonl van de ]Ja1·tijen clat cleze
opzeggingsteTmijn veTlengt v66T het ve1'st1'i}lcen eTvan. Gevolg. - Wanneer
een arbeidsovereenkomst voor bedienden
voor een onbepaalde tijd eenzijdig door
de werkgever wordt verbroken met een
opzeggingstermijn die korter is dan die
gesteld bij artikel 15, 2°, van de geco6rdineerde wetten van 20 juli 1955 en de
aldus betekende opzegging:stormijn, voordat hij verstreken is, bij een akkoord
tussen de partijen niet verlengd werd,
heeft de bediende vanaf deze betekening
recht op een vergoeding gelijk aan de
wedden en verdiensten, verkrcgen krachtens de overeenkm-r~st, overeenstemn1end
lTlet het te lopen gedeelte van de opzeggingstermijn die door de werkgever had
moeten betekend worden. (Gecoordi-.
neerde wetten van 20 juli 1955, art. 20.)
30 mei 1968.
ll91
24. - Hu~t1' van aTbeicl. - ATbeiclsove1·eenlcomst voo1· beclienclen vooT een
onbepactlde tijcl. - Eenzi}clige ve1'b1·elcing
cloo1· cle we1·lcgeve1' zoncler gegToncle Teden
en zoncle1· opzeggingste1·mi}n of met een
te1·mijn die ontoeTeilcencl is.- VeTgoecling
beTekencl volgens de bi} cle wet vastgestelcle
g1•ondslagen. Ve1·z~~imsinteTesten. Toe]Jassing van aTtilcel 1153 van het
Bu1·ge1·lijlc TYetboelc. Wanneer ten
gevolge van de verbreking door de werkgever zonder gegronde reden en zonder
opzeggingstermijn of met een ontoereikende opzeggingstermijn van een bediendencontract voor een onbepaalde tijd,
de aan de bediende verschuldigde vergoeding berekend wordt volgens de bij
de wet vastgestelde grondslagen, is
de verplichting van de werkgever beperkt
tot de betaling van een geldsom en is
derhalve onderworpen aan artikel ll53
van het Bm·gerlijk VVetboek. (Gecoordineerde wetten van 20 juli 1955, art. 14,
15 en 20.)
1191
30 mei 1968.
25. - Hutw van aTbeicl. - ATbeiclsoveTeenlcomst voo1· beclienclen.- BegTip.De arbeidsovereenkomst voor bedienden
is een overeenkomst waarbij een bediende
zich verbindt tegen een loon te arbeiden
onder het gezag, de leiding en het toezicht van een andere persoon. (Wetten
betreffende het bediendencontract, geco6rdineerd op 20 juli 1955; besluitwet van
28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid van de arbeiders,
art. 2, §§ 1 en 3, gewijzigd bij artikel 1
van de wet van 14 juli 1961.)
1209
6 juni 1968.
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26. - Htttl1' van arbeid. - A1·beidsove1·eenkomst voo1• bedienden. - Bevoegdheid van beleid en toezicht van de we1·kgever. - Bevoegdheid die niet noodzakelijlc
op werlcelijlce en bestendige wijze client te
wtn·den ttitgeoejend. - De bevoegdheid
van leiding en toezicht inherent aan de
arbeidsovereenkomst. voor bedienden
wordt niet noodzalmlijk op werkelijke
en permanente vvijze uitgeoefend ; het
volstaat dat de uitoefening van dit recht
wettelijk mogelijk is. (Wetten betreffende het bediendencontract, gecoiirdineerd op 20 juli 1955 ; besluitwet van
28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid van de arbeiders,
art. 2, §§ 1 en 3, gewijzigd bij artikel 1
van de wet van 14 juli 1961.)
6 juni 1968.
1209
27. - Huur van arbeid. - A1·beidsovereenkomst voor bedienden. - Band van
onde1·geschilctheicl. Grenzen van het
gezag van de wM·lcgeve1'. - Indien de
arbeidsovereenkomst voor bedienden het
bestaan van een nauwe band van ondergeschiktheid onderstelt, is het gezag van
de werkgever steeds beperkt, welke ook
de modaliteiten van het contract zijn.
De
vaststelli:ng
dat
" tijdelijke »
bedienden een zekere onafhankelijkheid
behouden tegenover de firma, die hen
aan derden bezorgt, sluit het bestaan niet
uit van de band van ondergeschiktheid
welke de arbeidsovereenkomst voor bedienden kenmerkt. (Wetten betreffende
het bediendencontract, gecoiirdineerd op
20 juli 1955; besluitwet van 28 december
1944 betreffende de maatschs,ppelijke
zelzerheid van de arbeiders, art. 2, §§ 1
en 3, gewijzigd bij artikel 1 va.n de wet
van 14 juli 1961.)
6 juni 1968.
1209
28 ..Htttw van arbeid.
Arbeiclsove?·eenkomst voo1· beclienden. - Band van
oncle1·geschilctheicl. Beg1·ip. - In de
zin van de gecoiirdin.eerde wetten betreffende de vergoeding van de schade voortspruitende nit de arbeidsongeva.Uen, zoals
in de zin van de gecoiirdineerde wetten
betreffende de arbeidsovereenkomst voor
bedienden, bestaat de band van ondergeschiktheid, die de arbeidsovereenkomst
voor bedienden kenmerkt, hierin dat de
persoon die zijn diensten verstrekt, in
de uitvoering van zijn arbeid, aan het
geza.g, de leiding en het toezicht van de
werkgever onderworpen is, zelfs indien
dit gezag, deze leiding en dit toezicht in
feite niet op effectieve en ononderbroken
wijze uitgeoefend worden.
13 juni 1968.
1239
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29. - Htttw van a1·beicl. - TYet van
27 jtmi 1960 bet1·e f}encle de schadeloosstelling van de wm·lcnemers, die ontslagen
worden bij slttiting van onde1·nemingen. Slttiting van onde1·neming. - Beg1·ip. Onde1·neming met ve1·schillencle ajdelingen.
- Er is geen sluiting van onderneming in
de zin van de artikelen 2 en 4 van de wet
van 27 j1.mi 1960 betreffende de schadeloosstelling van de werknen'lers, die
ontslagen worden bij sluiting van onderneiningen, wanneer geen afdeling van een
onderneming met twee of 1neer afdelingen
haar hoofdactiviteit na de inwerkingtreding van genoemde wet definitief
heeft stopgezet.
13 j1.mi 1968.
1242
30. - Hutw van m·beicl. - Hanclelsvertegenwoonliger. H'et van 30 juli
1963. - Beg1·ip. - De handelsvertegenwoordiging is naar luid van artikel 2 van
de wet van 30 juli 1963 tot instelling van
het statuut der handelsvertegenwoordigers, de activiteit die erin bestaat een
clienteel op te sporen en te bezoeken met
het oog op het onderhandelen over of het
afsluiten van zaken, verzekeringen uitgezonderd, onder het gezag en in naam
van een of meer opdrachtgevers.
28 juni 1968.
1321

31. - HttU1' van arbeicl.
HandelsvertegemvooTclige1'. Wet van 30 juli
1963. - Ooi1tract tttssen de opcl1•achtgever
en de ve1·tegenwoorclige1' dat tot het bewijs
van het tegencleel als een a?·beiclsoveTeenJcomst voo1· beclienclen wonlt aangemerlct. Daar het contract van handelsvertegenwoordiging bedoeld bij de wet van 30 juli
1963 tot instelling van het statuut der
handelsvertegenwoordigers, naar luid van
artikel 2 van deze wet, tot het bewijs
van het tegendeel als een arbeidsovereenkomst voor beclienden wordt aangemerkt,
wordt wettelijk vermoed dat de band
van ondergeschiktheid waardoor dit contract gekenmerkt wordt bestaat.
28 juni 1968.
1321
HOOFDSTUK II.
HUUR VAN DIENSTEN.

32.- Hutw van diensten.- Beslissing
wam·bij aan een ctcmneme·J' van we1·lcen
een ve?'goeding wonlt toegelcencl wegens
de verbrel~ing van de aanneming cloo1· de
meestM' van het we1·lc.- Beslissing geg1'0ncl
op vaststellingen die het bestaan van
ove1'macht bij de ve1·breking van het
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contmct nitslniten en die inslniten clat
het voo1·lopig niet lange1· waa1·nemen van
het administratiej beheer van de werj do01·
de meeste1• van het werk, na deze ve1·breking,
de voo1·tzetting van de we1•ken onder het
toezicht en de leichng van zijn agenten
niet verhindercl heeft. - Niet tegenst1·ijclige
beslissing. Is niet tegenstrijdig de
beslissing waarbij aan een aannemer van
werken een vergoeding wordt toegekend
wegens de verbreking van de aanneming
door de 1neester van het werk, op grond
van vaststellingen die het bestaan van
overmacht bij de verbrek:ing van het
contract uitsluiten en die insluiten dat
het voorlopig niet !anger waarne1nen van
het administratief beheer van de werf
door de meester van het werk, na die
verbreking, de voortzetting van de
werken onder het toez~cht en de leiding
van zijn agenten niet verhinderd l:teeft.
(Grondwet, art. 97; Burg. Wetb.,
art. 1794.)
21 septen::tber 1967.
104

33.- H~ttw van diensten.- Op1·ichten
van een gebonw. Aanneming tegen
vaste p1'ijs. - Begt·ip. -- Is geen aanneming tegen vaste prijs, in de zin van
artikel 1793 van het Bm·gerlijk Wetboek,
de overeenkmnst waarbij, hoewel een
vaste prijs is overeengekmnen voor het
oprichten van een gebouw, zoals bepaald
bij het lastenkohier en het toegevoegde
plan, bedongen wordt dat de eigenaar
van de grond steeds het recht I:teeft om
tijdens de uitvoering van de werken de
veranderingen aan te brengen die hij
dienstig acht.
12 januari 1968.
649
34. - H·nn1· van diensten. - Aanneme1·
die het op1·ichten van een gebouw op zich
heejt genomen tegen vctste p1·1:js, ove1·eenkomstig het lastenlcohier en het toegevoegde
plan. - Becling van het contmct waarbij
aan de eigenaa1· het 1·echt e1·kencl wonlt
om tijdens cle we1·ken de verancle1·ingen
aan te b1·engen die hij dienstig acht. Aanneme1· ontvctnkelijk om een vermeenle1'ing van cle prijs te vonleren wegens cle
door de eigenaa1· bestelcle bijwm·ken, zeljs
zo cleze bestelling niet sclwijtelijk is geschied
en de ve1·meenleJ'ing van de prijs niet
vooraf wenl ove1·eengekomen. - De aannem.er die zich ertoe verbonden heeft om
tegen een vaste prijs een gebouw op te
richten zoals bepaald bij het lastenkohier
en het toegevoegde plan, is ontvankelijk
mn een vermeerdering van de vaste
prijs te vorderen wegens bijwerken die
door de eigenaar van de grand besteld

werden, zelfs zonder schriftelijke of
voorafgaande toestemming omtrent hun
prijs, als de overeenkomst bedingt dat
de eigenaar, tijdens de uitvoering van de
bouwwerken, het recht heeft om de
veranderingen aan te brengen die hij
dienstig acht. (Burg. Wetb., art. 1793.)
12 januari 1968.

649

35. - Hwur van diensten. - Becling
van de koop waarbij worclt bepaald dat
« na het ve1·strijken van bepaalde termijnen
de leve1·ingen en installaties geacht w01·clen
clefinitiej te zijn aanvam·cl, wat elke
mogelijkheid tot latM'e 1·ealamatie ~titslnit ".
- Beslissing die stelt dat de 1Jart·ijen alclus
hebben willen afwijken van de gewone
1·egels betre tfencle cle aanvaanling en de
m·1:jwa1·ing van de ve1·borgen gebreken. Uitlegging die verenigbaar is met de
bewoonlingen van het becling en, cle1·halve,
soeve1'Bin is. - Soeverein is de beslissing
van de feitenrechter dat het heeling van
een koop dat « na het verstrijken van
bepaalcle ter1nijnen, de leveringen en
installaties worden geacht definitief te
zijn aanvaard, hetgeen elke mogelijkheicl
tot latere reclanmtie uitsluit "• ten deze
moet worden uitgelegd in die zin dat de
partijen hebben willen afwijken van de
gewone regels betre:ffende de aanvaarding
en de vrijwaring van verborgen gebreken
en elke reclamatie hebben willen uitsluiten, zelfs voor verborgen gebreken, daar
deze uitlegging met de termen van bedoeld heeling niet onverenigbaar is.
(Burg. vVetb., art. 1319, 1320 en 1322.)
1 februari 1968.
731
36. - HttU1' van diensten.- Oonclusie
van de aanneme·r waa1•bij wordt betoogd
clat de manie1· waarop cle meeste1· van het
we1'k de ove1·eenkomst uitgevoercl heeft
bewijst dat cle beclongen vaste prijs voo1•
cle werlcen slechts een bet1•eklcel~jk vaste
p1·ijs was. - Beslissing die cle bewe1'ing
van de aanneme1· vm·we1·pt zonde1· cleze
conclttsie te beantwoonlen. - Niet gemotiveerde beslissing. - Niet gernotiveerd
is de beslissing die, inzake hum: van
diensten, de stelling van de aannemer
verwerpt, waarbij hij betoogt clat de in
de overeenkomst bedongen vaste prijs
slechts een betrekkelijk vaste prijs was,
zonder een antwoord te verstrekken op
de conclusie waarbij de aannemer tot
staving van deze stelling zich beriep
op de 1nanier waarop de lT:teester van
heb werk de overeenkomst had uitgevoerd.
2 mei 1968.
1093
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2. - Respectieve 1'echten en pliohten van
de echtgenoten. B~t1'ge1'lijlc T'Vetboek,
a1·tikel 214 (wet van 30 ap1·il 1958). Gehuwde v1·ouw. H~twelijksgemeen
schap. - Echtgenote die ten laste van de
gerneenschap vallencle begmjeniskosten
betaald heeft.- V 01·de1·ing tot terugbetaling
tegen cle derde-aanspmkelijke voo1' het
ove1·lijden. - Toestemrning van de echtgenoot of gerechtelijke toelating ve1·eist. Zelfs wanneer zij ten laste van de huwelijksgemeenschap vallende begrafeniskosten betaald heeft, is de echtgenote
niet bevoegd om zonder de toestenm'ling
van de echtgenoot of een eventuele toelati.J.'lg van de rechter de terugbetaling
van deze kosten in rechte te vorderen
van de derde-aansprakelijke voor het
overlijden. (Burg. Wetb., art. 214.)
747
5 februari I968.
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HUWELIJK.
1. - W edm·zijdse 1·echten en Ve1·plichtingen van echtgenoten. - Dringende en
vooTlopige maat1·egelen. Beschikking
gewezen door de voo1·zittm· van de 1'echtbank, bij toepassing van m·tikel 221 van
het B~wge1·lijk JtVetboek. Beslissing
waa1·bij enkel voo1'lopige maat1·egelen van
bewalcing en bezoek van de kincleren
bevolen wo1·den en een ondedwudsgeld
aan de echtgenote-eise1·es toegekend wo1·dt.
- Kennisgeving doo1· de g1·ifjie1· aan de
echtgenoot-verweerder. Vorm. De
kennisgeving door de griffier aan de
echtgenoot-verweerder, van de beschikking door de voorzitter van de rechtbank
van eerste aanleg gewezen bij toepassing
van artikel 22I van het Burgerlijk Wethoek, moet de tekst van artikel 600 van
het W etboek van burgerlijke rechtsvordering en van artikel 507 van het Strafwetboek op straffe van nietigheid niet
overnemen als deze beslissing, waarbij
voorlopige en ch·ingende maatregelen van
bewaking en bezoek aan de kinderen
worden bevolen en waarbij een onderhoudsgeld aan de echtgenote-eiseres toegekend wordt, geen verbod inhoudt roerende goederen te vervreemden, in panel
te geven of te verplaatsen en geen maatregel voorziet die enige gelijkenis met
de inbeslagneming vertoont. (Bm·g.
Wetb., art. 22I, § 3.)
4 september 1967.
I

HUWELIJKSCONTRACT.
H~twelijksgemeenschap. Begmfenislcosten van een bloedvenvant in, de opgaande lijn van de echtgenote. - Roe1·ende
nalatenschap. - Schttld ten laste van de
gerneenschap.- De begrafeniskosten met
betrekking tot het overlijden van een
bloedverwant in de opgaande lijn van
de in gemeenschap van goederen gehuwde
echtgenote, vallen ten laste van de
gemeenschap wanneer zij deel uitmaken
van een roerende nalatenschap. (Burg.
Wetb., art. 1411.)
5 februari I968.
747

I
IN HET BUITENLAND BEDRE:VEN MISDRIJF.
111isd1·ijj bed1·even door een Belg tegen
Stmjvonlering. een vreemdeling. Vervolging. Voo1·waarden. Naar
luid van artikel 7, § 2, van de wet van
17 april 1878, gewijzigd bij artikel I van
de wet van 16 maart 1964, wanneer er
in het buitenland tegen een vremndeling
een misdrijf wordt begaan volstaat een
klacht van de benadeelde vreemdelli'lg
opdat het openbaar ministerie een vervolgli1g kan vorderen tegen een Belg die,
buiten het grondgebied van het Rijk, zich
schuldig gemaakt heeft tegenover een
vreentdeling aan een door de Belgische
wet als misdaad of wanbedrijf omschreven feit, indien op dit feit straf gesteld
wordt door de wetgeving van het land
waar het werd gepleegd.
1 april 1968.
1006
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TITEL I. -

ALGEli'I:ENE

BEC+RIPPEN.

l. Begrip.
2. Annualiteit van de belasting.
3. Indeling volgens de aard van de belasting.
4. Opcentiemen.
5. Termijnen in het algemeen.
6. Vrijstellingen.
7. Belastli1gaangifte.
8. Aansla.g en inkohieren.
9. Aanslagbiljet.
IO. Buitengewone termijn.
II. Wijziging door de administratie van
een aangifte.
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12. Belastingcommissie.
13. Aanslag van ambtswege.
14. Raming van de belastbare grandslag.
15. Raming van de belastbare grbndslag
door tekenen of indicien van gegoedheid.
16. Raming van de belastbare grondslag
bij vergelijking met soortgelijke
belastingplichtigen.
17. Aftrek van de bedrijfsuitgaven en
-lasten.
18. Aftrek van bedrijfsverliezen van
vroegere dienstjaren.
19. Aftrek van de reeds belaste elementen
teneinde dubbele belasting te vermijden.
20. Aftrek wegens gezinslasten.
21. Verhoging als sanctie.
22. Reclamatie.
23. Ontheffing.
24. Beroep voor het hof van beroep.
25. Voorziening in cassatie. (Zie Oas-

satie, Oassatiemicldelen,
ning in cassatie.)

VooTzie-

26. Vervolgingen, tenuitvoerleggi:ng,
voorrecht van de Schatkist.
27. Verjaring.
28. Internationa.Ie verdragen.
a) Amerikaans-Belgisch verdrag.
b) Belgisch-Luxen1.burgs verdrag.
c) Frans-Belgisch verdrag.
d) Nederlands-Belgisch verdrag.
e) Italiaans-Belgisch verdrag.
f) Verdrag tussen Belgie en het V erenigd Koninkrijk van GrootBrittannie.
TITEL II. - STELSEL v66r het WETBOEK VAN DE INKOJ\1STEJ'fBELASTI1'fGE1'f.
HooFDSTUK I. -

Belctsting op de inkomsten uit onr-oerencle goecleren ( G1·onclbelasting).

Belasting op de inkomsten uit 1'oerende goecle1·en (Jl1obilienbelasting).

HoOFDSTUK II. -

HooFDSTUK III. -

Belasting op de becl1·ijjsinkomsten (B eclrijjsbelasting).

HooFDSTUK IV. -

Aanmtllencle perso-

nele belasting.
HooFDSTUK V. -

ting.

Nationale C1'isisbelas-

TITEL III.- WETBOEK VAN DE Il'fKOMSTENBELASTINGEN.
HoOFDSTUK I. 1. -

Pm·sonenbelasting.

Inkomsten uit grondeigendommen.

2. - Inkomsten uit roerende kapitalen
en roerende goederen.
3. -

Bedrijfskosten.

4. -

Diverse inkomsten.

Vennootschapsbelas-

HooFDSTUK II. -

ting.
Rechtspe1·sonenbelas-

HooFDSTUK III. -

ting.
HooFDSTUK IV.- Belasting van cle niet-

ve1·blijjhoucle1·s.
HooFDSTUK V. 1. -

Voorheffingen.

Onroerende voorheffing.

2. - Aanvullende
fing.

onroerende voorhef-

3 . - Roerende voorheffing.

4. -

Aanvullende roerende voorheffing.

5. -

Bedrijfsvoorheffing.

TITEL IV.- TIJDELIJKE BELASTil'fGEl'f.
HooFDSTUK I. -

Speciale uitzoncleTlijke
belasting op cle winsten uit zekeTe
valutaspemtlaties.
Speciale belasting op
cle winsten voortvloeiencl ~tit leveringen
en pTestaties aan de vijctncl.

HooFDSTUK II. -

Extm-belasting op cle
in oorlogstijcl behaalde exceptionele
inkomsten.

HooFDSTUK III. -

Bijbelasting op uitzoncle?·lijke gecleelten van bepaalde inlcomsten van cle jm·en 1951 en 1952.

HooFDSTUK IV. -

HoOFDSTUK V.- Buitengewone conjunctuurtaks. (Wet van 12 maart 1957.)

Buitengewone belasting vastgestelcl bij de wet voor economische expansie, sociale voor~titgang
en financieel he1·stel van 14 februaTi 1961.

HooFDSTUK VI. -

INKOMSTENBELASTINGEN

TITEL I . - Algemene
begrippen.
1. Begr·ip.

2. Annualiteit van de belasting.

1. - Anmtaliteit van de belasting.
Regel gesteld bij artikel 32, § 1, lid 1, van
de gecoih·dineer·de wetten betr·effende de
inkomstenbelastingen. - De regel van de
annualiteit van de belasting, welke wordt
gesteld bij artikel 32, § 1, lid 1, van de
gecoiirdineerde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, scln·ijft voor dat,
tot vaststelling van de grondslag van de
belast.ing over het lopend belastingjaar,
rekemng moet worden gehouden met de
vastgestelde of verrnoedelijke inkomsten
hetzij van het vorig jaar indien het belastingschuldigen geldt die een boekhouding
per bmgerlijk jaar voeren, hetzij van het
jaarlijks boekjaa.r tijdens het lopend jaar
afgesloten indien het andere belastingchuldigen geldt.
26 september 1967.
131
3. Incleling volgens de aard
van de belasting.
4. Opcentiemen.

5. Ter·mijnen in het algemeen.
6. T71'ijstellingen.

7. Belastingaangifte.

2. - Aangifte. - Aangifte die niet
moncleling lean wor·den gedaan clo01• de
belastingplichtige zelf noch door· zijn gemachtigde. - De bij artikel 53, § 1, van
de gecoiirdineerde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen bedoelde aangifte
van de belastbare inkomsten kan . niet
mondeling worden gedaan door de belastingplichtige zelf noch door zijn gemachtigde. (Gecoiirdineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 53 ;
kon. besl. van 22 september 1937, art.35.)
(Impliciete oplossing.)
26 september 1967.
134
8. Aanslag en inkohier·ing.

3.- Aanslag en ten lcohiere br·engen.Aanslag gevestigd bij toepassing van ar·tikel 74bis ·van de gecoordineerde wetten
betr·effende de inlcomstenbelastingen. V er·plichting voor· de administmtie der·geCASSATIE,

19<i8. -

46
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lijke aanslag te vestigen wanneer de wettelijke voor·waarden ve1'VUld zijn. - Daar
het de administratis der directe belastingen niet vrijstaat van de invordering van
een belast0g af te zien, is de vestiging
van een n1euwe aanslag overeenkomstig
artikel 74bis van de gecoiirclineerde wetten betreffende de inkbmstenbelastingen
een verplichting voor de administratis
van de directe belastingen, als de daartoe
gestelde wettelijke voorwaarden vervuld
zijn.
5 september 1967.

63

4. - Aanslag en ten lcohiere brengen. Reclamatie. - Speciale belasting op de
winsten voortvloeiende uit lever·ingen en
pr·estaties aan de vijancl. - Her·ziening
vrn~ een aanslag in de speciale belasting.
- Beclmg van de belastingen die in de
betelcenis van artikel 14, §§ 1 en 2,' van de
wet van 15 oktobe1· 1945 een dttbbele
b.elasting oplever·en met de speciale belast~ng, dat, na becloelde her·ziening, minder·
was clan. dat waar·ove1· een terugbetaling
of opheffmg was toegekend. - Dir·ecteur·
bij wie een r·eclamatie we1·d ingediencl tegen
de speciale be lasting, cloch niet, zelfs bij
toepassing van rn·tikel 61, § 3, van de
gecoordineer·cle wetten betreffencle de inkomstenbelastingen, tegen de cedulaire belastingen, de nationale cr·isisbelasting en de
aanvullende personele belasting wellce de
dubbele belasting oplever·en. - Dir·ecteur·
niet bevoegd om deze aanslagen in bedoelcle
belastingen te vestigen of te wijzigen we gens
het ver·schil tussen de bedragen van de
dubbele belastingen. - Aclministmtie die
evenwel, zelfs na 31 december· 1954, in de
bedrijfsbelasting ten belope van dat VM'schil een aanslag mag vestigen volgens de
vormen en in de tennijnen, gesteld bij
ar·tilcel 74bis van de gecoorclineer·de wetten
betr·effencle de inkomstenbelastingen. W anneer de herziening van een aanslag
in de speciale belasting op de winsten
voortvloeiende uit leveringen en prestaties a,an de vijand tot gevolg heeft het
bedrag van deze belastingen, die in de
zin van artikel 14, §§ 1 en 2, van de wet
van 15 oktober 1945 met de speciale
belasting een dubbele belasting opleveren, te verminderen tot een kleiner bedrag
dan dit waarvoor een terugbetaling of
opheffing werd toegestaan, is de directeur
der belastingen die, op een reclamatie
tegen de aanslag in de speciale belasting
deze herziening beslist, niet bevoegd on:1
aanslagen in de bij dit artikel 14 bep.aalde belastingen te vestigen of te wijz1gen wegen8 het verschil tussen de bedragen van de dubbele belasting, zo bij
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hem niet terzelfdertijd een reclamatie
tegen deze laatstbedoelde belastingen
wordt aanhangig gemaakt. De administratie is evenwel ertoe gerechtigd om,
zelfs na 31 december 1954, met inachtneming van de bij artikel 7 4bis van
bedoelde gecoordineerde wetten gestelde
vormen en termijnen, ten belope van
bedoeld verschil een aa.nslag te vestigen
als bedrijfsbelasting. (Wet van 28 december 1954, art. 4.)
60
12 september 1967.

5.- Aanslag en inkohiet·ing. - Aansla.gen die ten kohiet·e dienen te wonlen
gebt·acht " op naam van de bett·okken schatplichtigen "· Koninklijk beslui~; van
22 septembm· 1987, artikel88. -Doel van
dit vormvom·schrijt. - Artikel 38 van het
koninklijk besluit van 22 septen1.ber 1937
bepaalt dat " de aanslagen op naan1. van
de betrokken schatplichtigen ten kohiere
worden gebracht », onder meer met het
doel om de betrokken belastingschuldige,
aan wie een uittreksel uit deze kohieren
is gericht, in staat te stellen de reclamatie
in te dienen voorzien bij artikel 61, § 3,
van de gecoordineerde wetten betre:ffende
de in).wmstenbelastinge,n.
27 oktober 1967.
305
6.- Aanslag en inlcohim·ing.- Nieuwe
aanslag.- At·tikel 74bis van de gecoih•dinem·de wetten bett·etfende de inkomstenbelastingen. Toepassingsvom·waanlen.
- Zo de administratie, krachtens artikel 74bis van de gecoordineerde wetten
betre:ffende de inkomstenbelastingen, het
recht heeft een nietig verklaarde aansla.g
te vervangen door een nieuwe aanslag
ten laste van dezelfde belastingplichtige,
op voorwaarde dat deze nieuwe aanslag
op grond van dezelfde belastingelementen
of op een gedeelte ervan wordt gevestigd,
kan zij, bij ontstentenis van belastingelementen op 't ogenblik dat de oorspronkelijke aanslag gevestigd wordt, de procedme bepaald bij evenbedoeld artikel 74bis niet toepassen.
30 januari 1968.
723

7. - Aanslag en inkohiet•ing. - Sttbsidiait·e aanslag. - Gecoih·dineenle wettem
betretfende de inkomstenbelastingen, artikel 74bis. - Aanslag die moet gevestigcl
wonlen op het geheel of op een deel van
dezeljde belastingelementen als cle oot·spronkelijke aanslag. - Opdat een subsidiaire aanslag bij toepassing van artikel 74bis van de gecoordineerde wetten
betre:ffende de inkomstenbelastingen door
de administratie ter beoordeling aan het

hof van beroep moge worden overgelegd
en invorderbaar zij ter uitvoering van
een arrest van dit hof, client hij onder
meer te zijn gevestigd op het geheel of
op een deel van dezelfde belastingelementen als de oorspronkelijke aanslag, die hij
client te vervangen.
28 mei 1968.
1187
8. - Aanslag en inkohiering. - Sttbs·idiait·e aanslag. - Om·spmnkelijke aanslag gevestigd binnen de te1·mijn gesteld
bij artikel 74 van de gecoordineenle wetten.
- Aanslag verniet·igd omclctt hij vooraj
niet het voo1·wm·p was van een bericht van
wijziging. - Geen vet·val ttit clien hoofde
clat zich tegen cle vestiging van een snbsicliai1'e aanslag vet·zet. - Uit de omstandigheid dat een aanslag in de inkomstenbelastingen gevestigd werd binnen de
termijn gesteld bij artikel 7 4 van de
gecoordineerde >vetten betre:ffende de inkmnstenbelastingen, doch minder dan
twintig dagen v66r hct verstrijken van
becloelde termijn, zonder dat een bericht
van wijziging aan de belastingschuldige
gestuurd werd, hoewel deze formaliteit
had moeten vervuld zijn overeenkomstig
artikel 55, § l, lid 4, van deze wetten,
volgt niet dat hij op het ogenblik dat hij
gevestigd werd vervallen was en dat de
administratie derhalve, na de vernietiging
ervan wegens het onthreken van dit
bericht, niet het recht had een subsidiaire
aanslag ter beoordeling aan het hof van
beroep over te leggen; hij toepassing van
artikel 74bis van deze gecoordineerde
wet ten.
1187
28 mei 1968.
9. Aanslagbiljet.
9. - Aanslagbiljet. - Ve1·zencling.
Belastingplichtige jailliet vm·klaard.
BTief ve1·zonclen aan de belastingplichtige
en ajgegeven aan cle curator van het jaillissement. - Regelmatige ve1'Zencling. Wanneer de admi:nistratie van de directe
belastingen ee:n aanslaghiljet aan een
belastingplichtige heeft verzo:nden en, na
de faillietverklaring van deze belastingplichtige, de brief aan de curator wordt
afgegeven, is dergelijke verzending regelmatig. (Gecoordineerde wetten van
15 januari 1948, art. 69; wet van 18 april
1851, art. 478.)
1159
24 mei 1968.
10. Btdtengewone te1·rnijn.

10.- Bttitengewone tet·mijnen.- Aan-
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slag bij navonle1·ing van rechten binnen
de terrnijnen bepaalcl bij m·tikel 74 van
de gecoonlineenle wetten bet1'e tf encle cle
inlcomstenbelastingen. - Gefm verplichting
voo1· cle aclminisvrc.tie het bewijs bij te
b1·engen clat cle belastingplichtige in cle
loop van het beschouwcle clienstjaa1·, niet
alleen hogere inlcomsten, maa1· oolc inkomsten van een andere aa1·cl dan de aangegevene heeft gehacl.- Om overeenkomstig
de wet een aanslag te vestigen bij navordering van rechten, binnen do buitengewone termijnen van artikel 74 van de
gecoiirdineerde wetten, is de administratie niet verplicht het bewijs bij te brengen
dat de belastingplichtige inkomsten zou
gehad hebben die niet alleen hoger, maar
van een andere aard zijn dan die welke
hij aangegeven heeft. (Gecoiirdineerde
wetten betroffende de inkomstenbelastingen, art. 74.)
12 dece1nber 1967.
536
11. - B1titengewone te1·miJnen. - Termijn van vijj jaa1· gestelcl bij m·tilcel 74,
lid 3, van de gecoo1·dinee.rde wetten. Toepassingsvoo1·waanlen. - Beoo1·deling
dam· cle je·itenrechte1·. - De belastingtermijn van vijf jaar, gesteld bij artikel 74,
lid 3, van de gecoiirdineerde wetten
betreffende de inkon'lsbenbelastingen, in
geval van gebrek of ontoereikendheid van
aanslag voortvloeiend uit het gemis aan
aangifte of de overlegging van een onvoldoende of onjuiste aangifte, is enkel toepasbaar wanneer de belastingschuldige
vrijwillig heeft gehandeld met het oogmerk de belasting te ontduiken; dit
oogmerk wordt soeverein door de feitenrechter beoordeeld.
6 januari 1967.
618
11. Wijziging door de aclministmtie

van een aangijte.

12. - Wijziging van een aangijte doo1·
cle administmtie. - Advies van cle fiscale
commisie. - Advies geg1·oncl op gegevens
die vooTtvloeien 1tit de kennis die cle leclen
van cle commisie pe1·soonlijk van de plaatselijlce toestcmcl hebben. - Onwettel?:jkheid
van cle op dit aclvies geg1·oncle aanslag. Ret beginsel volgens hetwelk een beslissing enkel kan gegrond zijn op gegevens
die vatbaar zijn voor behandeling op
tegenspraak, en niet op gegevens die
voortvloeien uit de persoonlijke kennis
van degenen die de beslissing hebben
genomen, is toepasselijk op het gemotiveerd advies van de fiscale commisie
inzake inkomstenbelastingen. (Kon. besl.
van 22 september 1937, gewijzigd en
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aangevuld bij de artikelen l van het
kon. besl. van 30 december 1939 en 4
van het kon. besl. van 11 juli 1955.)
9 januari 1968.
636
13. - Wijziging van een aangifte cloo1·
de aclministmtie. Aangijte gedaan
oveTeenlcomstig een jo1jaitai1· ba1·ema, bepaalcl bij a1·tikel 2 8 vcm cle gecoorclineercle
wetten betre tfencle de inlcomstenbelastingen.
- W ijziging op grand van telcenen en
inclicien waaruit een hogm· inkomen bliJ'lct
clan clatgene van de aangifte. - Aanslag
bij navoTcle1•ing van 1·echten binnen cle
tennijnen van artilcel 7;f. van de gecoo1·clineenle wetten. - FVettel1jlcheicl. - Wanneer op grond van tekenen of indicien het
belastbaar. inkomen van de belastingplichtige hoger blijkt te zijn dan hetgeen
hij in zijn aangifte opgaf, vermag de
administratie, zelfs al is de oorspronkelijke aanslag geschied aan de hand van
een forfaitair barema, de belastingplichtige aan te slaan, bij navordering van
rechten, zelfs binnen de buitengewone
termijnen gesteld bij artikel 74 van de
gecoiirdineerde w.etten betreffende de
inkomstenbelastingen.
(Gecoiirdineerde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 28, 55 en 74.)
536
12 december 1967.
14. - H'~jziging van een aangifte door
de aclministmtie. - A1·tilcel 55, § 1, lid 2,
van cle gecoo1·clineenle wetten. -Recht van
cle aclministmtie inzage te eisen van alle
bescheiclen welke tot het bijhouclen van cle
boekhoucling gecliend hebben.- Artikel 55,
§ 1, van de gecoiirdineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen verplicht
de belastingplichtige aan de administratie
inzage te verlenen niet alleen van de
boeken waarvan het Wetboek van koophandel hem het houden oplegt, maar
tevens van al zijn rekeningstukken, dit
wil zeggen de bescheiden welke tot het
voeren van de boekhouding gediend
hebben.
28 november 1967.
453

12. Belastingcommissie.
13. Aanslag van ambtswege.

15. - Aanslag Van ambtswege. - Ontb1·elcen van aangi:fte binnen de wettelijlce
termijnen. - Aclministmtie die aan de
belastingsch1dclige geen bericht van wijziging zendt doch een bericht clat de g1·onclslagen vaststelt van zijn aanslag van ambtstvege.
Belastingsclmlclige die geen
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term~Jn had om zijn opmM·kingen te
doen gelden.
Begelmatig gevestigde
aanslag van ambtswege. ~ Wanneer,
nadat de belastingschuldige de aangifte
van zijn inkomsten niet binnen de
wettelijke termijn gedaan heeft, de
administratie hem geen bericht van wijziging heeft gezonden doch een bij de
wet niet voorgeschreven bericht waarin
de grondslagen op basis waarvan zij
voornemens was hem ambtshalve te
belasten, vermeld waren, is de aanslag
regelmatig van ambtswege gevestigd
hoewel de belastingschuldige over geen
termijn heeft beschikt om zijn opmerkingen omtrent het antwerp van aanslag
te doen gelden. (Gecoordineerde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen,
art. 56.)
4 jcmi 1968.
1208

16.- Aansla.g van ambtswege. ~Regel
matige aanslag.
Belastingpz,:chtige
die een vermindeTing van de belastbm·e
V eTplichting
g1·ondslag wil bekomen. voo1· hem het betV?:js te leve1·en van het
juiste bedmg van zijn inkomsten. - De
regehnatig van ambtswege aangeslagen
belastingplichtige die een vermindering
wenst te bekomen van de belastbare
grondslag, welke door de achninistratie
wettelijk is vastgesteld, moet het bewijs
leveren van het juiste bedrag van zijn
belastbare inkomsten. (Gecoordineerde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 56, lid 2.)
19 maart 1968.
947
14. Raming van de belastbm·e
gr·ondslag.

17.- Raming van de belastbm·e gTondslag. ~ Om·egelmatige boekhouding. Elementen ttit deze boekhoucling die niettemin als vm·moedens ktmnen gelden voor
de raming van de belastba1·e g1·ondslag. ~
V oorwaar·den. ~ Zo een onregelmatige
boekhouding niet de bewijskracht heeft,
die door de artikelen 1329 en 1330 van
het Burgerlijk W etboek en 20 van het
W etboek van koophandel aan de koopmansboeken gehecht wordt, kan de
rechter er niettemin in bepaalde feitelijke
omstandigheden elementen van in acht
nemen als vermoedens voor de raming
van de belastbare grondslag, indien ze
door geen andere bewijskrachtige elementen tegengesproken worden. (Gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 55 en 56.)
19 september en 31 oktober 1967.
98 en 330

18. ~ Raming van de belastbare grandslag. ~ B eooTdeling van de bewijsk?·acht
van de door de administTatie aangevoer·de
gegevens en van die welke de belastingplichtige m·tegen inbr·engt. ~ Soever·eine
beoonleling. ~ De feitenrechter beoordeelt soeverein de bewijskracht van de
door de administratie aangehaalde gegevens om de belastbare grondslag vast te
stellen, alsook die van de door de belastingplichtige als tegenbewijs overgelegde
gegevens.
26 september 1967.
131
19. ~ Raming van de belastbar·e gTonclslag. ~ Recht voor· de administmtie om
door alle r·echtsmiclclelen het geveinsd
kar·akte1· te bewi,?zen vcm de akten die
tegen ham· worden, ingeToepen. ~ De
administratie kan, ten einde de belasting
vast te stellen, het geveinsd karakter
van een overeenkomst bewijzen door aile
rechtsmiddelen, met inbegrip van vern1.oedens.
18 juni 1968 (twee arresten).
1273
15. Raming van de belastba1·e g1'0nclslag
clam· tekenen of indicien
van gegoe~llwid.

20. ~ Raming van cle belastbcwe (f1'onclslag door tekenen of inclicien van gegoeclheid. ~ Bewijs van de beJangTijkheicl
van de sommen die de gegoeclheid vm·zelcer·cl
hebben. ~ Bewijs dat door· de aclministmtie
kan tVo1·clen gelevercl cloo1· middel van
feitelijke veTmoeclens. ~ Vemweclen clat
cleze sommen vooTtkomen van belastbm·e
inkomsten. ~ TYettelijk veTmoeclen van
001'8P1'ong << jur·is tantttm "· ~ Hoewel het
de administratie met de bewijslevering
belast, onder meer door middel van
feitelijke vermoedens, van de belangrijkheid van de sommen die de gegoedheid
van de belastingplichtige hebben verzekerd, vermoedt artikel 55, § 1, van
de gecoordineerde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, behoudens tegenbewijs, dat deze sommen voortkomen
van belastbare inkomsten.
31 oktober 1967.
330
21. ~ Raming van de belastbaTe gTondslag clam· tekenen of inclicien van gegoedheid. ~ Ver·moeclen bepaald bij aTtilcel 55,
§ 1, licl 3, van de gecooTdinee1·de wetten
bet1·efjencle de inkomstenbelastingen. ~
vVettelijlc ver·moeclen van ooTspr·ong en
ve1•moeclen << juTis tantum ''· ~ Het verlnoeden opgeleverd door tekenen of
indicien waaruit een hogere graad van
gegoedheid blijkt dan uit de aange-
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geven inkomsten is een wettelijk vermoeden van oorsprong, dit wil zeggen dat,
tenzij het tegendeel bewezen wordt, de
sommen waarop het betrekking heeft,
vermoed worden voort te kon::ten van
belastbare inkomsten behaald in de uitoefening van de beroepsbedrijvigheid van
de belastingplichtige. (Gecoi:irdineerde
wetten betre:ffende de inkomstenbelastingen, art. 55, § 1, lid 3.)
31 oktober 1967.
332
16. Raming van de belastbaTe g1·ondslag
bij ve1·gelijking met sooTtgelijlce
belastingplichtigen.

22. ~ Rmning van de belastba1·e gfondslag volgens een j'01jaitaiT taTief. ~ Geen
beletsel vooT de toepassing op late1·e dienstja1·en van cle wijze van . 1·aming van de
belastbaTe winsten bij veTgelijking met
die van sooTtgelijke belastingplichtigen,
ove1·eenkomstig cle em·ste zin van aTtilcel 28
van cle gecoonlineenle wetten bet1·efjencle
de inkomstenbelastingen. ~ De omstandigheid dat het bedrag van de belastbare
winsten van de belastingplichtige bepaald
is volgens een forfaitair tarief is geen
wettelijk beletsel voor de toepassing op
de latere dienstjaren van de methode van
raming van bedoelde winston bij vergelijking met die van soortgelijke belastingplichtigen, overeenkomstig de eerste zin
van artikel 28 van de gecoi:irdineerde
wet ten.
26 september 1967.
131

23. ~ Raming van de belastba1·e g1·onclslag volgens een j'o1jaitai1· taTief ovm·eenkomstig aTtilcel 28 van cle gecoonlineenle
wetten betTefjende de inkornstenbelastingen.
~ Geen ve1·pl-ichting vooT cle administmtie
op clezelfde wijze van Taming de belastba1·e
inlcornsten ove1· de late1·e dienstjaTen vast
te stellen. ~ Zo de administratie de door
de belastingplichtige behaalde winsten
over sommige dienstjaren kan vaststellen
bij toepassing van een forfaitair tarief, is
zij niet gebonden door deze wijze van
raming van de belastbare inkomsten over
de latere dienstjaren daar de bewijselemonten welke de administratie dienaangaande kan laten gelde1i van het ene
dienstjaar tot het andere kunnen verschillen. (Gecoi:irdineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 28
en 55.)
131
26 september 1967.
24. ~ Raming van de belastbaTe g1·ondslag bij ve1·gelijking met de 1WTmale
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inlcomsten van sooTtgelijlce belastingplichtigen. ~ Regelrnatige vaststelling dat e1•
geen bewijskmchtige gegevens vooTgelegd zijn. ~ Beg1·ip. ~ Het Hof van
beroep dat vaststelt, eensdeels, dat uit
de door de belastingschuldige zelf gedane
berekeningen blijkt dat de meldingen
van zijn boel-::houding niet betrouwbaar
zijn en, anderdeels, dat de juistheid van
andere meldingen niet is bewezen, aangezien de belastingschuldige weigert de
bescheiden voor te leggen waardoor hij
ze kan rechtvaardigen, keert aldus de
bewijslast niet om en beslist wettelijk
dat, vermits de bela&tingschuldige geen
bewijskrachtige gegevens heeft voorgelegd, de admini~tratie het recht had
de belastbare inkomsten te bepalen door
middel van een vergelijking met de
normale winsten of baten van soortgelijke belastingplichtigen.
28 november 1967.
453

25. ~Earning vctn de. belastba1·e g1'ondslag bij ve1·gelijking met soo1·tgelijke
belastingplichtigen. ~ Gemis aan bewijslcmchtige gegevens. ~ A1'1'est waa1·bij
in jeite beslist wo1·dt dat het ontb1·elcen van
het clagboelc elke weTlcelijke cont?"ole ove1•
het geheel van de veT1'ichtingen van de
belastingplichtige, lcoopman, belet, en dat
het om cleze 1·eden alleen blij let dat de
bewijslcmchtige bescheiden ontb1·elcen. ~
M.iddel clat de ve1·we1'ping, als bewijslcmchtig gegeven, van een cont1·oleboekje
k1·itisee1·t. ~ JYI iddel van belang ontbloot.
~ Is niet ontvankelijk, daar zonder
belang, het middel dat het bestreden
arrest kritiseert in zover daarbij als
bewijskrachtig gegeven wordt verworpen
een controleboekje gehouden door de
belastingplichtige
wiens
belastbare
winsten geraamd zijn bij vergelijking met
soortgelijke belastingplichtigen, wanneer
hot arrest, na te hebben vastgesteld dat
deze belastingplichtige, koopman, geen
dagboek hield, in feite beslist dat hot
ontbreken van bedoeld hoek elke werkelijke controle over het geheel van de
verrichtingen belet en dat het om deze
reden alleen blijkt dat bewijskrachtige
bescheiden ontbreken.
5 december 1967.
492
26. ~ Raming van de belastba1·e gTonclslag bij ve1·gelijlcing met soo1·tgelijlce
belastingplichtigen. ~ Vaststelling dat de
boekhoucling van de belastingplichtige
noch voldoende gedetailleenl noch · cont1·oleerbaa1· is.
Geen bewijskTachtige
gegevens. ~ W ettelijk ge1·echtvaanligde
beslissing. ~De toepassing van artike128
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van de gecoiirdineerde wetten betreffende
de inkomstenbelastingen is wettelijk
gerechtvaardigd door de vaststelling
dat de boekhouding van de belastingplichtige noch voldoende gedetailleerd
noch controleerbaar is en dat hij derhalve geen bewijskrachtige gegevens
bijbrengt om_ zijn belastbare inkomsten
te bepalen.
12 december 1967.
534

27.- Raming van cle belctstbm·e gr·ondslag bij vergelijk1:ng met de normale
inkomsten van soor·tgelijke belastingschuldigen. Door· de belastingsclmlclige
over·gelegde boekhottding. - Bewijsk1·achtig
gegeven. - Soevereine beoonleling do01·
de jeitem·echter. - Het hof van beroep
dat client te beslissen over de wettelijkheid van een aanslag, die gevestigd is bij
vergelijking met de normale win.sten van
een soortgelijke belastingschulclige, beoordeelt soeverein, in feite, of de door de
belastingschuldige
overgelegde boekhouding voldoende waarborgen van
juistheid biedt en bewijskrachtig moet
worden geacht. (Gecoiirdineerde wetten
betreffencle de inkomstenbelastingen,
art. 28.)
641 en 724
10 en 30 januari 1968.
28. - Raming van de belastbm·e gTonclslag bij ver·gelijking met soor·tgelijke
belastingschuldigen. - Bijzonder bewijsmidclel dat een wettelijk vermoeden oplevert. - De raming van de belastbare
inkomsten die bij gebrek aan bewijskrachtige gegevens wordt gedaan bij
vergelijking met de normale winsten of
baten van soortgelijke belasti:ngschuldigen, overeenkomstig artikel 28 van de
gecoiirdineerde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, levert een .bijzonder bewijsn1iddel op dat een wettelijk
vermoeden uitmaakt.
824
20 februari 1968.
17. Ajtrek van de bedr·ijjsuitgaven
en -lasten.

29. - Ajtr·ek van de beclr·ijjSttitgaven
en -lasten. - Voor· een bepaalcl dienstjaar·
ten 01wechte toegestane ajtr·ek. - Sttpplementaire of complementwir·e aanslag die
binnen de wettelijke tennijnen ten belope
van deze ajt1·ek kan gevestigd w01·den op
inlcomsten van clit clienstjaa1·. - Wanneer
voor een bepaald dienstjaar bedragen ten
onrechte als bedrijfslasten aangenomen
zijn, kan er op de inkomsten van dit
dienstjaar binnen de wettelijke termijnen,

behoudens een definitieve beslissing over
een reclamatie, een supplementaire of
complementaire aanslag worden gevestigd.
7 november 1967.
350

30. - Ajtr·ek van de bedrijjsuitgaven
en -lasten. - V oar· een bepaald dienstjaar·
ten onrechte toegestane ajtrek.- Administratie zonder 1·echt om het bedrag van deze
ajtrek op een later dienstjaaT te veThalen. Geen wetsbepaling staat de administratie
toe bedragen die ten onrechte als bedrijfslasten over vroegere dienstjaren
afgetrokken zijn op een later dienstjaar
te verhalen.
7 november 1967.
350
31. - Bedrijjsuitgaven en -lasten. Bewijs van de wer·kelijkheid en van het
bedmg e1·van. - Bewijs dat op de belastingsclmldige TUst. - De belastingschuldige moet het bewijs leveren van de
werkelijkheid en van het bedrag van de
bedrijfslasten en -uitgaven die hij van
zijn bruto-inkomsten wil aftrekken. (Gecoiirdineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 26.)
411 en 416
21 november 1967.

32. - Bed1·ijjsuitgaven en -lasten. Bewijs van de werkelijkheid en van het
bedmg er·van. - Bewijslever·ing door alle
rechtsmiddelen met uitzonde1·ing van de
eed. - Het bewijs van de werkelijkheid
en van hot bedrag van de bedrijfslasten
kan worden geleverd door alle bewijsmidclelen, met uitzondoring van de eed;
het kan onder meer worden afgeleicl uit
de boekhouding van de belastingschuldige als de regelmatigheid en de oprechtheid ervan niet in twijfel lnmnen worden
getrokken.
411 en 416
21 november 1967.
33. - Ajtrek van de bed1·ijjsttitgaven
en -lasten. - Httttr· en lasten betreffende
de O?woer·encle goedeTen dienende tot de
witoejening va-n het beclr·ijj van de belastingplichtige. - Omoerende ge1·iejlijkheden. De huur en hmu·lasten betreffende de
onroerende goederen dienende tot de uitoefening van het bedrijf van de belastingplichtige, welke door artikel 26, § 2, 1 o,
van de gecoordineerde wetten betreffende
de inkomstenbelastingen als becb:-ijfslasten worden beschouwd, bevatten de vergoeding van de voordelen die onroerende
gerieflijkheden zijn, dit wil zeggen toebehoren van het gehuurde goed, gedekt
door de huur.
27 februari 1968.
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34. - Ajt1·ek van de bed1'ijjs1titgaven en
-lasten. V aststelling van de 1w1·male
lntzt?' en ?W?"male huu1·lasten van on?'OB1'ende
goede1·en dienende tot de ~titoefening van
het bed1·ijj van de belastingplichtige. Vaststelling bij gebTek aan passencl ve1'gelijkingspunt, gedaan op g1·ond van het
ge?·eval01·isee1'cl kaclastmal inkomen e1~ de
convenientiewaanle van de gehtt~wcle goede?·en. T'Vettelijke vaststelling. - De
norma.Ie hm1:r en de normale huurlasten
betreffende de onroerende goederen
dienende tot de uitoefening van het
bedrijf van de belastingplichtige -vvorden
vastgesteld, ove:reenkomstig de voorschriften van artikel 2 6, § 2, l 0 , van de
gecoordineerde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, door de beslissing
die, bij gebrek aan elk passend vergelijkingspunt, in aanmerking neen1t het
kadastraa.I inkmnen, gerevaloriseerd op
grond van een redelijke coefficient,
alsmede de convenientiewaarde van deze
goederen, bepaald met inachtneming van
aile nuttige beoordelingselementen.
27 februari 1968.
862

35.- Ajt1·ek van de becl?·ijjsuitgaven en
-lasten. - Gedeelte van de hu~t?' van een
tot het bed1·ijj dienend onToeTend goecl dat
ovenl?·even voorkomt gelet op cle lnt~t?' van
een soo1·tgelijlc om·oe1·encl goed dat oncle?'
no1'male voo1·waanlen verlmunl 1:s.
Beoo1·cleling dooT de jeitem·echte1'. - Het
hof van beroep beoordeelt soeverein in
feite of een gedeelte van de huur van
een tot het bedrijf van de belastingplichtige dienend onroerend goed in mindering
gebracht van het brutobedrag van de
bedrijfsinkomsten, overdreven voorkomt
gelet op de huur van een soortgelijk
onroerend goed dat onder normale voorwaarden verhuu:rd is. (Gecoordineerde
wetten betreffende de inkomsten belastingen, art. 26, § 2, 1°.) (Impliciete
oplossing.)
27 februari 1968.
865
36. - Ajt1·ek van de becl1·ijjsttitgaven en
-lasten. - N O?'?nale httU?' van een om·oe?'end
goed dienende tot het ~titoejenen van het
becl1·ijj van cle belastingplichtige. - Vaststelling bij ve1•gelijking met cle htttt?' van
een soortgelijk goecl. - Vaststelling doo1'
bovendien als bevestiging aan te voe1'en
de ?'edelijke ?'enclabiliteit van het in het
om·oe1·end goed belegd lcapitaal. - T'V ettelijlcheid. -De normale huur van het tot
de uitoefening van het bedrijf van de
belastingplichtige dienend on:roerend goed
wordt vastgesteld overeenkomstig de
voorschriften van artikel 26, § 2, 1°, van
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de gecoordineerde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen door de beslissing
die steunt op de vergelijking met de
huur van een soortgelijk onroerend goed,
en als bevestigi:ng daarvan aanvoert de
redclijke rcndabiliteit van hot in hot
o:nrcere:nd goed bclcgd kapitaal.
27 februari 1968.
865

37. - Ajt1·ek van de becl?'ijjsuitgaven en
-lasten. Vaststelling van de ?W?'male
hutt?' van een O?H'oe1·end goed dienende tot
het tt.itoejenen van het beclTijf' van cle
belastingplichtige.
Omstanclige conclttsie waaTbij de sooTtgelijkheid van het
als ve1·gelijkingspunt in acht genomen
om·oe1·end goed betwist wonlt. - Hoj van
be1·oep dat e1·tegen juiste en co?W?'ete
elementen aanvoe1·t waa.1·op het steunt om
de ve1·gelijking passencl te verklaTen. Regelma.tig gemotiveenle besUssing. - Is
regelmatig gemotiveerd het arrest dat,
in antwoord op de conclusie waarbij
op omstandigc ·wijzc de scortgelijkheid
wordt betwist van hot onroerend goed
dat a.Is vergclijkingspunt door de administratie in acht genomen wordt tot
vaststelling van de normale huur van
het tot de uitoefening van het beclrijf
van de bclastingplichtige diencnd onroerend goed, hiertegen juiste en concrete
elementen aanvoert waarop het steunt
om deze vergelijking passend te verklaren, en aldus de door de belastingplichtige geuite grieven impliciet als
ter zake niet dienendc beschouwt.
(Grondwct, art. 97 ; gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen,
art. 26, § 2, 1a.)
27 februari 1968.
865
38. - Ajt1'ekba?'e becl?·ijjsuitgaven en
-lasten. - Becl?·ijjsuitgave. - BegTip. Opdat een uitgave een beroepskarakter
zou hebben en als dusdanig van de
brutobedrijfsinkomsten aftrekbaar zou
zijn, wordt niet vereist dat zij uitsluitend
betrekking heeft op de activiteit waaruit
deze inkomsten voortspruiten; hot volstaat dat zij noodzakelijk met deze
activiteit verbonden is, clit wil zeggen
met de uitoefening van het beroep.
(Gecoordineerde wetten betreffende de
inkom.stenbelastingen, art. 26.)
14 mci 1968.
1135
39. - Ajt1·ekba1'e becl1·ijjsuitgaven en
-lasten. - Bed1·ijjsuitgave. - Handeling
orn niet cloch niet belangloos. - Kan een
ajt?·elcbcwe bed1·ijjsuitgave zijn. Een
handeling die uiteraard om niet geschiedt,
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zoals het aval, doch waarvan de beweegreden niet belangloos is en die derhalve
geen vrijgevigheid is, kan een aftrekbare
uitgave doen ontstaan. (Gecoordineerde
wetten betreffende de inkomstenbelasti:ngen, art. 26.)
14 mei 1968.
1135

40. - Ajtrekbare bedTijjsnitgaven en
Bed1·ijjsuitgave.
Aval
-lasten.
voo1' de ve1·bintenissen van een naamloze
vennootschap door de voo1·zitter van haar
1·aad van behee1·. - Het a val voor de
verbi:ntenissen van een naa1:nloze vennootschap, tot verzekering van het
bestaan van de vennootschap, getekend
door de voorzitter van de raad van
beheer, die hoofdzakelijk optreedt als
!eider van het bedrijf, bekommerd om
zijn morele verplichtingen en om de
bescherming van zijn bedrijfsbelax1gen,
kan een van zijn brutobedrijfsinkomsten
aftrekbare bedrijfsuitgave zijn, hoewel
het aval voor de verbintenissen van de
vennootschap niet binnen het raam van
zijn normale activiteit valt. (Gecoordinem·de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 26.)
14 mei 1968.
1135
41. - Ajt·rek van de bed1·ijjsnitgaven
en -lasten. - Onde1·neming die in Belgie
is gevestigd en aldaar alleen ham· activiteit
nitoefent. - In het Ve1·enigd Koninkrijk
G1·oot-B1·ittannie en Noonl-Ierland gevestigde oncle1·neming die de leicling heeft van
en het toezicht ~•itoefent ove1· die welke in
Belgie is gevestigd. - Ove1·eenkomst t~tssen
Belgie en het V m·enigd Konink1·ijk van
27 mam·t 1953, goedgekeunl bij de wet
van 7 jamtm·i 1954, a1·tikel IV. - Aclminist1·atie van Groot-Brittannie die een.
belasting heeft gevestigd ten laste van de
Engelse onde1·ne1m:ng op de van de
Belgische onderneming afkomstige ·winsten. - Tentgbetaling van deze belast·ing
clo01· deze laatste onde1·neming. Geen
ajt1·ekbct1'e becl1·ijjslast of -~titgave. - Is
geen bedrijfsuitgave of -last aftrekbaar
van de brnto-inkmnsten van een in
Belgie gevestigcle vennootschap, die aldaar aileen haar activiteit uitoefent, de
door haar aan een in het Verenigd
Koninkrijk Groot-Brittaniiie en NoordIm·land gevestigde vennootschap gedane
terugbetaling van het b?drag van een
door de administratie van deze Staat
te haren laste gevestigde belasting, op
grond dat de Belgische vennootschap
onder het beleid of het toezicht staat van
de in Groot-Brittannie gevestigde onderneming en dat de winston van de eerste

in die van de tweede onderneming
werden opgenomen. (Gecoordineerde wetten betreffende de inkomsten belastingen,
art. 26, en de Overeenkomst tussen Belgie
en het Verenigd Koninluijk GrootBrittannie en N oord-Ierland van 27 maart
1953, goedgekeurd bij de wet van 7 januari 1954, art. IV.)
28 mei 1968.
1183

42. - Aftrek van de bedrijfsuitgaven
en -lasten.- Gepastheicl of nut.- Beo01'deling welke aan het toez1:cht van het hof
van be1·oep ontsnapt. - Nooclzakelijkheid.
- Toezicht van het hoj van be1·oep. Indien het hof van beroep, bij de beoordeling van het belastbaar karakter van
de inkomsten, de bevoegdheid niet
heeft om de gepastheid of het nut van
een bedrijfslast of -uitgave na te gaan,
is het toch bevoegd onJ. vast te stollen
of die last of die uitgave een karakter
van noodzakelijkheid vertoont, rekening
houdende met de werkelijk uitgeoefende
bedrijfsactiviteit, en of zij dientengevolge
van de brutobelastbare inkomsten aftrekbaar is.
28 mei 1968.
1183
18. Ajtrek van bed1·ijjsve1'liezen
van v1·oege1'e dienstjaren.

43. - Ajt1·ek van de becl1·ijjsve1·liezen
van V1'oege1·e clienstjaren. Handelsvennootschap die in F1·ankrijk en in
Belgie gelegen vaste im·ichtingen heeft.
- Maatschappelijke zetel van de vennootschap in Belgie gevestigd. - Vaststelling
van de in Belgie belastba1·e inkomsten. V e1·liezen van de vroegere dienstjaren
moeten worden ajget1'0kken van de inkomsten behaalcl zowel door de in F1·ank1·1:jk
gelegen inrichting als door de in Belgie
gelegen im·ichtingen. Wanneer een
handelsvennootschap, waarvan de maatschappelijke zetel in Belgie is gevestigd,
een in Frankrijk gelegen vaste inrichting
heeft, moeten de tijdens de vroegere
dienstjaren geleden bedrijfsverliezen, die
naar luid van artikel 32 van de gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen van de belastbare inkmnsten
aftrekbaar zijn, afgetrokken worden van
het geheel van de inkomsten van de
ondernem.ing, dit wil zeggen, zowel van
die welke in Frankrijk zijn behaald of
ontvangen als van die welke in Belgie
werden behaald, hoewel de eerste, in de
bij de Frans-Belgische overeenkomst
van 16 1nei 1931 omschreven voor-
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waarden, in Belgie van de belasting
vrijgesteld zijn. (Wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, gecoordineerd
bij het koninklijk besluit van 6 augustus
1931 en het besluit van de Regent van
15 januari 1948, artikel 25, § 1, 1°,
27, § l, en 32, en de Frans-Belgische
Overeenkomst van 16 mei 1931, goedgekeurd bij de wet van 28 december
1931.)
ll87
28 mei 1968.
19. Ajt?·ek van de 1·eeds belaste elementen
teneinde dubbele belasting
te ve1·mijden.
44. Ajt1·ek van de reeds belaste
bestanddelen. Inlcomsten van de in
a1·tikel 52, § 2, b, van de gecoonlineeTde
wetten betrefjende de inkomstenbelastingen
becloelde activabestanddelen. - Ajtrelc van
deze inkomsten ajhankelijk van hun voo1·ajgaande belasting of van hun wettelijlce
vrijstelling van cedulai1·e belasting. - De
inkomsten van andere activabestanddelen dan de interesten van schuldvorderingen en deposito's die een bedrijfskarakter hebben, bedoeld in artikel 18
van de gecoordineerde wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, kunnen slechts
van het bedrag der belastbare inkomsten
worden afgetrokken wanneer zij vooraf
aangeslagen of wettelijk van aile cedulaire belasting vrijgesteld zijn. (Gecoordineerde
wetten
betreffende
de
inkomstenbelastingen, art. 52, § 2, b.)
30 januari 1968.
728
45. AjtTek van de Teeds belaste
bestanddelen teneinde dubbele belasting
te vermijden. V om·waaTden. De
aftrek van de reeds belaste bestanddelen,
voorgeschreven bij artikel 52 van de
gecoordineerde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen teneinde dubbele
belasting te vermijden, is onder meer
afhankelijk van de voorwaarden dat de
inkomsten reeds ten name van dezelfde
belastingplichtige werden belast en dat
deze de goederen welke deze inkomsten
hebben voortgebracht in eigendom heeft
gehad gedurende gans het dienstjaar
tijdens hetwelk deze inkomsten ge!nd
zijn.
27 februari 1968.
855
46. - , Ajt1·ek van de 1•eeds belaste
bestanddelen teneinde dubbele belasi'ing
te ve1·mijden. - I nlcomen reeds belast ten
name van eenzelfde belastingplichtige. Begrip. - Retributies voor de concessie
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van roerende goederen, namelijk van
octrooien en merlcen, die in de rrlObilienbelasting belast worden ten name van de
contractuele genieter van deze retributies,
zijn geen inkomsten die reeds belast zijn
ten name van degene aan wie de geldsommen, die deze retributies vertegenwoordigen, afgestaan en betaald werden
en voor wie zij bedrijfsinkomsten opleveren, zelfs indien de mobilienbelasting
gemd werd door inhouding aan de bron
bij de starting van deze geldsommen aan
de overnemer van de retributies en indien
de schuldenaar ervan gemeend heeft de
inhouding en de starting van de belasting uit te voeren ter outlasting van de
overnemer. (Gecoordineerde wetten betreffende
de
inkomstenbelastingen,
art. 52, § l.)
27 februari 1968.
855

47. AjtTelc van de t•eeds belaste
bestanddelen teneinde dubbele belasting
te ve1·mijden. - Belastingplichtige die de
goederen, die inlcomsten hebben voo1·tgebmcht welke reeds belast weTden, in
eigendom hee.ft gehad gedu1·ende gans het
dienstjaa1· tijdens hetwelk de inkomsten
ge~nd weTden.- BegTip.- Een belasting·
schuldige heeft de eigendom van goederen, die reeds belaste inkomsten opleveren,
met name van de concessie die retributies
voortbrengt betreffende octrooien en
merken, niet gehad gedurende gans het
dienstjaar tijdens hetwelk deze inkomsten
ge!nd werden, indien hij hetzij de
eigendom van deze goederen, hetzij de
concessie van deze octrooien en merken,
pas verkregen heeft na de aanvang van
het dienstjaar, zelfs indien de retributies
voor de octrooien en merken door hem
slechts in de loop van dit dienstjaar
ge!nd werden. (Gecoordineerde wetten
betreffende de inkomstenbPlastingen,
art. 52, § 3.)
855
27 februari 1968.
48. - Ajt1·elc van de Teeds belaste elemen.ten ten einde dubbele belasting te
ve1·mijden. - Financiele lasten. - A1·tikel 52, §§ 4 en 5, van de gecoordinee1·de
wetten betrefjende de inkomstenbelastingen.
- Inte1·esten opgebracht doo1· geldsommen
en waa1·den dt:e dom· de ve1·zekeTingsmaatschappij aangewend wo1·ilen voo1· de vestiging van het vom·lopig wislcundig 1'ese1·vejonds bepaald bij a1·tikel 13 van het
koninklijk beslttit van 7 decembe1· 1931
tot coonlinatie van de koninlclijlce besluiten
houdende algemene ve1'0Tdening van de
vm·zeke1·ing tegen de a1·beidsongevallen. Inte1·esten die geen financiele lasten zijn
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van gelclsommen die aan de getro fjenen
of cle verzekm·clen toebehoren of doo1· deze
uitgeleend zijn. - De geldsommen en
waarden die door een verzekeringsmaatschappij worden aangewend voor
de vestiging van het vcorlopig wislmndig
reservefonds bepaald bij artikel 13 van
het koninklijk besluit van 7 december
1931 tot coordinatie van de koninklijke
besluiten houdende algemene verordening
van de verzekering tegen arbeidsongevallen, zijn krachtens de wet en voor
dergelijke vennootschap geen gelden voor
derden - getroffenen of verzekerden die ten voordele van deze laatsten eon
uitkering van interesten met zich brengen
en de door deze geldsonunen en waarden
opgebrachte interesten aangewend voor
het .reservefonds zijn dus in de zin van
artikel 52, §§ 4 en 5, van de gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen geen financiele lasten van
de geldsommen die aan de getroffenen
of aan de verzekerden toebehoren of
die door deze laatsten uitgeleend zijn,
waarvan het becl.rag als dusdanig moet
worden afgetrokken van de reeds a angeslagen inkomsten die door bedoelde
geldsommen en waarden zijn opgebracht.
30 april 1968.
1091
20. Aft1·ek wegens gezinslasten.

49. Belastingvermincle?·ing wegens
gezinslasten. - Bloeclverwant in cle opgaande linie van cle echtgenoot van cle
belastingplichtige wonende in een h~•is
dat gTenst aan clat wam·in de belastingplichtige woont. - H·uizen die met elkaa1'
clo01' een binnencleur ve?·bonclen zijn. An·est clat beBlist dat de bloedvenvant
niet bij de belastingplichtige inwoont. T'Vettelijkheid. - Wanneer een bloedverwant in de opgaande linie van de echtgenoot van de belastingplichtige in een
huis woont dat grenst aan dit waarin
de belastingplichtige woont, verbiedt
de enkele o~nstandigheid dat de huizen
met elkaar door een binnendeu.r verbonden zijn het hof van beroep niet te
beslissen dat die bloedverwant niet bij
de belastingplichtige inwoont en derhalve geen deel uitmaakt van zijn gezin,
in de zin van artikel 25, § 7, van de gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelaetingen van 15 januari 1948.
25 juni 1968.
1305
21. Verhoging als sanctie.

50.- Belastingvm·hogingen als stmf.-

VeTbocl vooT de diTecteuT der belastingen,
bij wie de Teclamatie aanhangig is, de
belastingen ve1·schuldigd op het niet aangegeven gedeelte van de inlcomsten op
mincleT clan het cl1·iechtbbel vast te stellen.Wanneer de controleur-taxateur als straf
lagere belastingverhogingen heeft toegepast dan wat bepaald is bij artikel 57
van de gecoo.rclineerde wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, kan de directeur der helastingen, bij wie de reclamatie
van de belastingplichtige aanhangig is,
de belastingen verschulcligd op het niet
aangegeven gedeelte van de inkomsten
niet op minder clan het driedubbel vaststollen zonder evenwel het bedrag van
deze inkomsten te mogen overschrijden
en behoudens een door de Minister van
financien krachtens artikel 9 van het
besluit van de Regent van 18 maart 1831
toegekende kwijtschelcling.
8 april 1968.
1039
22. Reclamatie.

51. - Reclamatie. - Reclamatie geTicht
tegen een belasting die van ambtswege
gelclt vooT de ande1·e, op dezelfcle bestancldelen gevestigcle belastingen. - A1·tilcel 61,
§ 3, laatste lid, van de gecoorclineeTcle
wetten. - Mate waarin. de di1'ecteu1· der
belastingen van de zaalc lcennis neemt met
betTelcking tot de ancleTe belastingen. - AI
geldt de reclamatie tegen eon belasting
van ambtswege voor de andere, op dezelfde bestanddelen gevestigde belastingen, toch neemt de directeur der belastingen, met betrekking tot deze andere
belastingen, enkel kennis van de grieven
die regelmatig in de reclamatie geuit
worden en die op deze belastingen kunnen worden toegepast. (Gecoorclineercle
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, artikel 61, § 3, laatste lid, gewijzigd bij artikel 1 van de wet van 30 mei
1949 en bij artikel 2-2° van de wet van
27 juli 1953.)
12 september 1967.
60

52.- Reclamatie.- Reclamatie ge1·icht
tegen een belasting clie van ambtswege
geldt voo1• cle ancle1·e, op clezelfde bestanclclelen gevestigde belas#ngen. - A1·tilcel 61,
§ 3, laatste lid, van de gecooTclineM'cle
wetten. - Mate wam·in de di1·ectetw van
de zaalc kennis neemt met betTeklcing tot
de ande1'e belastingen.- Beg1·ip.- Wanneer de belastingschuldige in zijn reclamatie, gericht tegen de speciale belasting
op de winsten voortvloeiende uit leveringen en prestaties aan de vijand, enkel
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betoogd heeft dat de vermoedens, waarop
de administratie zich gebaseerd had om
de belastbare grondslag van deze belasting te vestigen, onjuist waren, geldt
deze grief niet voor de aanslagen in de
gewone belastingen over de dienstjaren
1941 tot 1944 en in de extra-belasting,
welke gevestigd werden overeenkomstig
de aangiften van de belastingschuldige,
en dientengevolge geldt hij niet van
ambtswege voor laatstbedoelde belastingen, zelfs zo zij op dezelfde bestanddelen als de speciale belasting zijn
gevestigd.
12 september 1967.
60

53.- Reclamatie.- Reclamatie ge1·icht
tegen een belasting die van ambtswege
geldt voo1· de ande?'e, op dezeljde bestancldelen gevestigde belastingen. - A1·tikel 61,
§ 3, laatste lid, van de gecoo1·dinee?'de
wetten. - Mate waa1'i?1 de cli1·ecte1w van
de zaak kennis neemt met bet?·ekking tot
de ande1·e belastingen.- Beg1'ip.- Wanneer de belastingschuldige in zijn reclamatie, gericht tegen aanslagen in de
gewone belastingen over de dienstjaren
1945 en 1946, enkel betoogd heeft dat de
inkomsten, die hij in de fiscale amnestic
aangegeven heeft, ten onrechte begrepen
waren in de belastbare grondslagen van
deze belastingen, geldt dergelijke grief
niet voor de aanslagen in de gewone
belastingen over de dienstjaren 1941 tot
1944 en in de extra-belasting en dientengevolge gelden deze reclamaties niet van
ambtswege voor deze laatste belastingen,
zelfs zo deze, of somrnige ervan, gevestigd
zijn op dezelfde bestanddelen als de
belastingen bedoeld in de reclamatie.
12 september 1967.
60
54. - Reclamatie.
Opeenvolgende
aanslagen clie, omwille van de invloed
van de ene op de ancle?'e, een belastinggeheel vo?'men. - Te1·mijn om hie?'tegen een
?'eclamatie in te diene11 geldt voo?' elk
bestancldeel van clit geheel. - In het uitzonderlijk geval waarin opeenvolroende
aanslagen, tengevolge van de invloed
van de ene op de andere, eon belastinggeheel vormen, geldt de wettelijke termijn
om een reclamatie in te dienen tegen de
laatste aanslag voor elk bestanddeel
van dit geheel.
12 september 1 967.
61
55. - Reclamatie. - Stelsel van a?'tikel 61, § 3, van de gfcoonlineenle wetten
bet1•efjm1de. de inkomstenbelastingen VO!J1'
zijn wijziging bij de wet van 24 mam·t
1959. - Oo?·sp?'onkelijlce ?'eclamatie bin-

1451

nen de wettelijke termijn. Late1•e
?'eclamatie buiten deze fe?·miJn. - Laten?.
?'eclamatie we.llce een nieuw geschil opwe1·pt.
- Late1·e ?'eclamatie te laat ingecliend. -·
Te laat ingediend is de latere reclamatie,
die een nieuw geschil oplevert dat rust
op een rechtsoorzaak verschillend van
die, welke het voorwe1'p is geweest van
de oorspronkelijke reclamatie, en die
ingediend is na verloop van de termijn
van reclamatie, op straffe van verval
voorgeschreven bij artikel 61, § 3, van
de gecoordineerde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, zoals het van
kracht was v66r de wijziging van die
tekst d0"lr artikel 1 van de wet van
24 maart 1959.
618
6 januari 1967.

56. - Reclamatie.
Mogelijlcheid ze
aan te vullen. - Beslissing die aan deze
Stelsel
mogelijlcheid een einde stelt. van m·tilceli van cle wet van 24 mam·t 1959
tot aanvulling van a1·tikel 61, § 3, van de
gecoo1·dinee?·de wetten. - Beslissing van
de di1·ecte1w de?' belastingen, die ovm· cleze
?'eclamatie ttitspmalc cloet.
Onder
beslissing die een einde maakt aan de
mogelijkheid voor de belastingplichtige
om zijn reclamatie aan te vullen door
nieuwe, schriftelijk opgestelde grieven,
dit zelfs buiten de gewone reclamatietermijnen, verstaat de wet van 24 maart
1959 tot wijziging van artikel 61, § 3,
van de gecoordineerde wetten betreffende
de inkomstenbelastingen de beslissing
van de directeur der belastingen, die
recht doet over de reclamatie.
6 januari 1967.
618
57. - Reclamatie. - Reclamatie gm·icht
tegen een belasting die van ambtswege
geldt voo?' de ande1·e op clezeljcle bestanddelen gevestigde belastingen. - A1·tilcel 61,
§ 3, laatste lid, van cle gecoo?'clinee?·de
wetten bet1·efjende cle inlcomstenbelastingen.
- M~ate waa1·in de di?'ecteu1· de?' belastingen
kennis lean nemen van de ande1·e belasBegTip. De reclamatie
tingen. gericht tegen de bedrijfsbelasting gevestigd op dezelfde materiele bestanddelen
als de aanvullende personele belasting
geldt van ambtswege voor deze laatste
belasting, zelfs wanneer de wettelijke
termijnen van reclamatie tegon deze
belasting verstreken zijn en de belastbare grondslag waarop zij is gevestigd
door de belastingplichtige nict betwist
wordt.
23 januari 1968.
698

58. -

Reclamatie.

Reclamatie die
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oak gelclt voor de ancle1•e op dezelfde bestancldelen gevestigde belastingen. - Beg1·ip. Onder dezelfde bestanddelen verstaat
artikel 6I, § 3, van de gecoordineerde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen de materiele bestanddelen die
bijdragen tot de vorming van de belastbare grondslag.
23 januari 1968.
698

59.- Reclamatie. - Belastingen ge'ind
door inhmtding aan de bran. - Reclamatie
lean worden ingediend zowel door de
sclntldenaa1· als door de geniete1· van het
belaste inlcomEn. - W anneer een belasting
ge'ind wordt door inhouding aan de bran
mag de reclamatie tegen de belasting
zowel ingediend worden door de schuldenaar van het inkomen, wettelijke belastingschuldige, als door de genieter van
dit inkomen, die de last van de belasting
te dragen heeft. (Gecoordineerde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen,
art. 6I, § 3, 20, § 1, 3°, en § 2, 31, § I
en § 3, en 39.) (Impliciete oplossing.)
27 februari 1968.
855
60.- Reclamatie.- Belastingen ge'ind
do01· inhmtding aan de bran. - Inning
ten onrechte gedaan. Terugbetaling
moet in beginsel w01·den gedaan aan degene
die de onversclmldigde belasting betaald
heeft. - W anneer een niet verschuldigde
belasting geind wordt door inhouding
aan de bran, moet zij in beginsel terugbetaald worden aan hem die de betaling
ervan verricht heeft zonder dat zij verschuldigd was. (Burg. Wetb., art. I376.)
27 februari I968.
855

61.- Reclamatie.- Uitgangspunt van
de te1·mijn waa1·in ze moet worden ingediend. -De termijn waarin de reclamatie,
op straffe van verval, moet worden ingediend, gaat in op de datmn die op het
aanslagbiljet als datmn van verzending
ver1neld wordt, wanneer de verzending
regelmatig is. (Gecoordineerde wetten
van 15 januari I948, art. 6, § 3.)
2I mei I968.
1159

inkomstenbelastingen, naar luid waarvan
de directeur der belastingen ambtshalve
ontlasting verleent van de overbelastingen die zijn gebleken uit afdoende
bevonden nieuwe bescheiden of feiten,
waarvan het niet-tijdig overleggen of
inroepen door de belastingplichtige wordt
verantwoord door wettige redenen, op
voorwaarde dat deze overbelastingen door
de administratie werden vastgesteld of
door de belastingplichtige aan de administratie werden bekendgemaakt binnen
drie jaar ingaande op I januari van het
dienstjaar waartoe de belasting behoort,
sluit in dat de nieuwe bescheiden of
feiten tot vaststelling van de overbelasting binnen de termijn van drie jaar
aan het licht gebracht werden.
2I november I967.
418
63. - Onthetftng. - Onthetftng en van
ambtswege ter~tggave, beide voorgeschreven
bij de artilcelen 61, § 6, en 74, lid 6, van
de gecoordineenle wetten bet1' e fjende de
inlcomste1~belastingen. Beg1·ip. - In
geval van overbelasting wegens materiele
vergissingen, dubbele belasting of inning
aan de bran van hogere bedragen dan de
verschuldigde belasting, verleent de directem· der belastingen de ontheffing, zelfs
van ambtswege en na verloop van de
termijnen van reclamatie en beroep.
6 januari I967.
618

64. - Onthefjing.
Gecoordineerde
wetten bet1·efjende de inlcomstenbelastingen
van 15 januari 1948, artilcel 61, § 8. Nieuwe bescheiden of feiten. - Begrip. Voor de toepassing van artikel 61, § 8,
van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij het besluit
van de Regent van 15 januari 1948,
zijn enkel nieuw de bescheiden of feiten
die van die aard zijn dat zij een bewijs
uitmaken dat niet vroeger had kunnen
geleverd worden en dat de belastingplichtige niet in staat was te leveren v66r het
verstrijken van de termijnen van reclamatie of van beroep.
30 april 1968.
1087
24. Be1·oep vo01· het hof van beroep.

23. Onthefjing.

62.
Onthetftng. Overbelasting
geblelcen uit afdoende nieuwe bescheiden
of feiten. - Ove1·belasting vastgesteld doo1·
de administmtie of belcendgemaalct door
V oo1·waa1'Clen
de belastingplichtige.
van ontlasting. - Artikel 61, § 6, van de
gecoordineerde wetten betreffende de

65. - Be1·oep voo1· het hof van beroep.
- Grenzen van het aan dit hof overgelegde
geschil. - Ret hof van beroep, waarbij
aanhangig is het beroep van de belastingplichtige tegen de beslissing van de
directeur der belastingen, kan enkel
kennis nemen, buiten het geval van forclusie of van overmacht, van de geschillen
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welke aan de directeur werden overgelegd
en van de vraagpunten waarover deze
ambtshalve uitspraak heeft gedaan.
5 september 1967.
22

66. - Be1·oep vooT het hof van be1·oep. Recht vooT het hof van be1·oep uitspmalc
te doen op de conclusie van de tegenwoordige
partij wannee1· bij het op1·oepen van de
zaalc de ande1·e pa1·tij veTstelc laat gaan. Recht ajhanlcelijlc van de voo1·wam·de dat
een op1·oeping dooT de g1•ifjie bij een te1'
post aangetelcende bTief aan de in het be1·oep
opgegeven woonplaats van de ve1·stelcmalcende paTtij gezonden wenl. - Artikel 11 van de wet van 6 september
1895, vervangen bij artikel 1 van de wet
van 23 juli 1953, stelt het recht voor het
hof van beroep uitspraak te doen op de
conclusie van de aanwezige partij wanneer bij het oproepen van de zaak de
andere partij verstek laat gaan, niet
afhankelijk van de ontvangst door deze
partij van de oproeping, maar van het
zenden door de griffie van een regelmatige oproeping bij een ter post aangetekende brief aan de in het beroep
opgegeven woonplaats.
26 september 1967.
134
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Geschil overgelegd aan het hof van beroep.
- BegTip. - Ret hof van beroep dat
zich ertoe beperkt de verrichting, waarover de beslissing van de directeur der
belastingen is geweze;n, op verschillende
wijze te beoordelen en te kwalificeren
overschrijdt geenszins de grenzen van
het geschil dat bij het hof door het
beroep van de belastingplichtige ·tegen
deze beslissing aanhangig is en neemt
geen kennis van een betwisting die door
het beroep aan dit hof niet overgelegd is.
(Gecoordineerde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, art. 66.)
10 oktober 1967.
'203

69. - Beroep voor het hof van beroep.
- V e1·we1·ping van het beroep gegrond op
een dooT het hof van beToep ambtshalve
opgewo1·pen 1·echtsmidclel. - lJ!liddel afgeleid uit 1'egelmatig aan de beoordeling van
het hof van beToep ove1·gelegde elementen
die de belastingplichtige leon betwisten. Geen voo1·ajgaande her·opening van de
debatten. - Wettelijlcheid van de beslissing.- Ret hof van beroep dat het door
de belastingplichtige tegen de beslissing
van de directeur der belastingen ingestelde beroep verwerpt hierbij steunende
op een middel dat het hof ambtshalve
heeft afgeleid nit elementen die regel67. - BeToep voo1· het hof van be1·oep. matig aan zijn beoordeling zijn overgelegd
- V m·plichting vooT het hof van beToep en die de belastingplichtige kan betwisbinnen de g1·enzen van het geschil waaTvan ten, is niet verplicht vooraf de heropening
het lcennis neemt de aanslag zelf te beo01'- van de debatten te bevelen. (Gecoordidelen. - V m·bod voo1· het hof van beToep neerde wetten betreffende de inkomstenaan de Staat meed' toe te lcennen dan wat belastingen, art. 66.)
hem doo1' de beslissing van de di1·ecteur .
10 oktober 1967.
203
de1· belastingen woTdt ve1·leend.- Bevoegdheid van het hof van beroep ambtshalve
70. - Beroep voor· het hof van beroep.
de gegevens aan te duiden die de vestiging
van de aanslag lcttnnen wettigen. - Ret - G1•enzen van het aan dit hof overgelegd
hofvan beroep dat, wegens de omstandig- geschil. - Ret beroep van de belastingheid dat de directe belastingen de open- plichtige tegen de beslissing van de
bare orde aanbelangen, binnen de grenzen directeur der directe belastingen maakt,
van het bij het hof aanhangige geschil buiten het geval van verval of overmacht,
de regelmatig aangehaalde elementen bij het hof van beroep enkel aanhangig
zelf moet beoordelen zonder gebonden te dat wat het voorwerp is van deze besliszijn noch door de overwegingen in feite sing, dit wil zeggen de geschillen die
of in rechte, al worden ze niet bekri tiseerd, regelmatig aan de directeur zijn ondervan de beslissing van de directeur der worpen door de reclamatie van de belasbelastingen noch door de conclusies van tingplichtige, alsmede geschilpunten die
de partijen, kan, zonder evenwel aan de de directeur eventueel van ambtswege
Staat meer toe te kennen dan wat hem zou beslecht hebben.
door deze beslissing wordt verleend,
6 januari 1968.
618
ambtshalve wijzen op alle elementen die
de vestiging van de aanslag kunnen
71. - Be1·oep voor het hof van beroep.
wettigen. (Gecoordineerde wetten betrefBetwisting nopens de regelmatigheid
fende de inkomstenbelastingen, art. 66.) van de neerlegging van stulclcen door de
10 oktober 1967.
203 dir·ecteur· de1· belastingen. - Artilcelen 9
en 10 van de wet van 6 september 1895,
68.- Beroep voo1· het hof van beroep.- gewijzigd bij artikel 1 van de wet van

1454

INKOMSTENBELASTINGEN

23 juli 1953. - Stuk waa1·van het origineel niet dom· de directeu1· de1· belastingen
in de bij deze bepalingen voorgesclweven
Ajschr'ijt
voo1·waarden is nee1·gelegcl. van clit stuk dom· de Staat gevoegd bij zijn
1·egelmatig vom· de sluiting van de debatten
neergelegde concl~tsie. - Geen betwisting
van de belastingschuldige, beroeper. vVettelijkheid. ,---- Het hof van beroep
waarb:ij aanhangig is een beroep tegen de
besl:issing van de directeur der belast:i:ngen
kan wettelijk gewag maken van het
afschrift van een stuk, waarvan het origineel door de d:i:recteur der belastingen niet
neergelegd werd in de voorwaarden, voorgeschreven bij de artikelen 9 en 10 van de
wet van 6 september 1895, vervangen bij
artikel 1 van de wet van 23 juli 1953,
wanneer dit afschrift door de Staat,
verweerder, gevoegd is bij zijn conclusie
die zelf regelmatig neergelegd were! voor
de sluiting van de debatten en de beroeper, zonder te vorderen dat het origineel
zou medegedeeld worden of het bestaan
en de inhoud van dit stuk te betwisten,
evenmin betoogd heeft dat de administratie op een onjuist afschrift steunde.
10 januari 1968.
643

72. - Zalcen 'die de openba1·e onle aanbelangen. - Inzake d:i:recte belastingen,
die de openbare orde aanbelangen, is
de rechter niet gebonden door de :in de
conclusies van de part:ijen ingeroepen
elementen.
20 februari 1968.
824
73. - Beroep voo1' het hoj van beroep.
- Geschil dat aan dit hof is overgelegd.Begrip. - Is niet ontvankelijk de aan
het hofvan beroep overgelegde betwist:i:ng
inzake directe belastingen betreffende
het bedrag van de belastbare grondslag,
wanneer de belastingplichtige aan de
d:irecteur slechts een betwisting omtrent
het beginsel van het verschclidigd-zijn
van deze belasting heeft overgelegd en
de d:i:recteur zich niet ambtshalve over
bedoeld bedrag heeft uitgesproken.
3 oktober 1967 en 5 maart 1968
167 en 889
74. - Beroep voo1' het hoj van be1·oep.
- Stttk waarvan gewag gemaakt wonlt
doo1· de administ1·atie in de 1·echtspleging
voo1· het hof van beroep. - A1·t1:lcel 9 en 10
van de wet van 6 septembe1· 1895, gewijzigd
bij a1'tikel 1 van de wet van 23 juli 1953.
- Stulc door de di1·ecteur der belastingen
niet neergelegd itoch waa1•1war deze in zijn
beslissing nauwkeu1·ig heejt ve1·wezen. Geen betwisting door de belastingplichtige
betretfende het bestaan van het stttk ,of de

inho~td

e1·van. - Belastingplichtige die
bovenclien geen betwisting heejt opgeworpen
voM het hof van be1·oep nopsns het Jeit clat
dit stttk niet ove1·gelegcl was. - Ar1·est
geg1·oncl op dit stuk. - T1Vettelijkheicl. Het hof van beroep, waarbij aanhangig
is een beroep van de belastingplichtige,
kan wettelijk gewag maken van een stuk
dat door de directeur niet is neergelegd
overeenkomstig de artikelen 9 en 10 van
de wet van 6 september 1895, vervangen
bij artikel 1 van de wet van 13 juli 1953,
wanneer de directeur in zijn beslissing
nauwkeurig naar dit stuk verwezen heeft
en de belastingplichtige noch in zijn
beroep noch in zijn conclusie voor het
hof van beroep het bestaan van dit stuk
of de inhoud ervan die in de beslissing
van de directem· weergegeven wordt,
heeft betwist noch gewag heeft gemaakt
van het feit dat het niet were! overgelegd.
12 maart 1968.

923

75. - Be1·oep voo1' het hof van be1·oep.
- Bevoegdheicl van dit hof. - G1·enzen.
- Toepassing inzake belastingve1·hogingen
als straj opgelegd. - Het hof van beroep,
uitspraak doende op het beroep van de
belastingplichtige tegen de beslissing
van de directeur der belastingen, kan
aan de :fiscus niets n1eer toekennen dan
wat door deze beslissing wordt toegekend.
Derhalve indien deze beslissing als straf
verhogingen heeft toegepast boven de
bedragen vastgesteld door de controleur,
maar beneden het driedubbel van wat
bepaald is bij artikel 57 van de gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, mag het Hofvan beroep deze
onwettelijkheid, die aileen de Schatkist
schaadt, niet in aanmerking nemen.
8 april 1968.

1039

76. - Be1·oep voo1· het hof van be1·oep.
Beroep ingesteld door een naamloze
Beroe1J geteke11cl cloo1·
vennootschap. een behee1·der. - Geen bescheid ten bewijze
clat cleze beheenleT bevoegd is om de vennootschap in 1·echte te ve1•tegenwoonligen.
- Niet ontvankelijk be1•oep. - Niet ontvankelijk is het beroep voor het hof van
beroep tegen een beslissing van de
d:i:recteur der directe belastingen getekend
door een enkel lid van de raad van beheer
van een naan1loze vem1ootschap, zonder
dat bewezen werd dat de ondertekenaar
optrad krachtens een hem door de raad
van beheer verleende machtiging.
25 juni 1968.
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25. Voo1·ziening in cassatie. (Zie : Cassatie, Cassatiemiddelen, Voorziening in
cassatie.)
26. Vervolgingen, ten;uitvoe?·leggi?&(f,
voo1·recht van de Schatkist.
77. - Ve1·volgingen, tem~itvoe1•legging,
voo?Techt van de Schatlcist. - TTervolgingen
en invorde1·ing.- Aanslag 'tVaa1·tegen geen
reclamatie is ingecliencl. - Recht van de
belastingschulclige tegen wie cleze ve?·volgingen wonlen ingestelcl om cle regelmatigheicl e1·van te betwisten, om cle 1·eclen clat
de aanslag niet te zijnen name ten lcohie1·e
wenl gebmcht. - De belastingschuldige,
.tegen wie vervolgingen tot invorderirtg
worden ingesteld, heeft het recht indien
hij niet te voren een reclamatie heeft
ingediend tegen de aanslag welke aan
deze vervolgingen ten grondslag ligt,
de regelmatigheid ervan te betwisten op
grond dat deze aanslag niet, zoals de wet
het voorschrijft, op zijn naam op het
kohier is gebracht.
27 oktober 1967.
305
78. - Ve1·volgingen, temtitvoerl~gging,
voo?Techt van de Schatkist. - Ve1·volgingen
en invonle1·ing. - Aanslag waartegen een
1·eclamatie is ingecliend. Belastingschulclige die in zijn ?'eclamatie cle onregelmatigheicl van cle insclwijving van zijn
aanslag op het lcohim· niet heejt cloen gelclen
we gens de onvolleclige of onjttiste vermelcling
van zijn naam. - Belastingschulclige d·ie
zieh op cleze o1wegelmatigheicl niet mee1·
kan bemepen. - Opclmcht van cle rechtbanlc welke ove1· de regelmatigheicl van cle
vervolging tot invonle1•ing 'ttitspmalc cloet.
De belastingschuldige die tegen de
aanslag een reclamatie heeft ingediend en
die, in die reclamatie of in de loop van
de daaropvolgende procedure, de onregelmatigheid van de inschrijving op het
kohier wegens de onvolledige of onjuiste
vermelding van zijn naan1. niet heeft do en
gelden, kan zich naderhand niet meer op
die onregelmatigheid beroepen ; de rechtbank die van de vervolging tot invordering kennis neemt heeft in dit geval als
enige opdracht, wanneer deze onregelmatigheid wordt ingeroepen, te beslissen
of degene tegen wie de vervolgingen
gericht zijn dezelfde persoon is als die
welke de reclamatie heeft ingediend.
27 oktober 1967.
305
79. - Vervolgingen. - Ve?ja1·ing. Aanm~llencle pe1·sonele belasting. Uitgangspunt van cle ve1ja1·ing ten opzichte
van cle echtgenote van cle belastingplichtige. - De verjaringstermijn voor de
invordering van de aanvullende personele
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belasting loopt, zowel ten aanzien van de
vrouw van de belastingplichtige als ten
aanzien van de belastingplichtige zelf,
te rekenen van de dag van de ontvangst
van het kohier door de met de invordering
belaste ontvanger. (Kon. besl. van 22 september 1937, art. 78.)
19 januari 1968.
689

80. - Vervolgingen.
Ve1ja1·ing. Aanvullencle pe1•sonele belasting. - Stuitencle claacl van cle ve1ja1•ing ten opzichte
van de man alleen. - Daacl die de ve1jaring
ten opzichte van cle vrouw niet stuit. - Zo
artikel 43, § 1, lid 3, van de gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen van 15 januari 1948 bepaalt
dat de invordering van de aanvullende
personele belasting kan worden vervolgd
op aile inkomsten en goederen van de
personen wier inkomsten samengevoegd
zijn, stuit een stuitende daad van de
verjaring, gedaan voor de invordering,
ten opzichte van de man aileen de verjaring van de vervolging ten opzichte
van de vrouw evenwel niet. (Geco6rdineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, van 15 januari 1948,
art. 43, § 1, lid 3; kon. besl. van 22 september 1937, art. 78.)
689
19 januari 1968.
81. - Ve1·volgingen. - Laatste waarschU'tV1:ng en clwangaanmaning. - Bewijs
van het opmalcen en afleveren van deze
akten. - Ret bewijs van het opmaken
en afleveren van de laatste waarschuwing
en de dwangaanmauing waarvan de
artikelen 54 en 57 van het koninklijk
besluit van 22 september 1937 het verzenden voor de rechterlijke vervolgingen
voorgeschreven, kon door alle rechtsmiddelen geleverd worden en onder meer
door vermoedens die aan het oordeel van
de rechter overgelaten worden. Ret kon
onder meer blijken nit door de ontvanger
der belastingen eensluidend verklaarde
afschriften van deze akten en nit het
attest, door deze ambtenaar, van hun
toezending of htm afgifte aan de belastingplichtige.
26 januari 1968.
706
82. - Uitvoering. - Uitstel van cle
inv01·cle1·ing.
Gecoo1;clineerde wetten
van 15 jamta1·i 1948, artilcel 68. - Toepassingsjee?'. - Artikel 68 van de gecoiirdineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen van 15 januari 1948,
gewijzigd bij artikel 12 van de wet van
28 maart 1955, krachtens hetwelk, in
geval van bezwaar of van beroep, de
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belasting niet kan ingevorderd worden
dan in zover zij overeenstemt met het
bedrag van de aangegeven inkomsten of,
wanneer ze ambtshalve werd gevestigd
bij niet-aangifte, voor zover ze niet meer
bedraagt dan de laatste belasting die
voor een vorig dienstjaar definitief ten
laste van de belastingplichtige gevestigd
werd, is niet van toepassing in geval
van beroep door de belastingplichtige
voor de Raad van State ingesteld tegen
een beslissing van de Minister van
financien, die weigert de belastingplichtige te ontheffen van het rechtsverval
bedoeld bij artikel 7 van de wet, van
27 juli 1953 tot invoering van maatregelen om de invordering van de directe
belastingen te bespoedigen. \
7 jtmi 1968.
1215

83. Vervolgingen.
Uitvoe1·baar
ve1·klam·d lcohier.- Begrip.- Het kohier
inzake directe belastingen wordt regelmatig uitvoerbaar verldaard door de
directeur der belastingen, zelfs indien de
door deze ondertekende vermelding,
volgens welke hij het kohier heeft onderzocht en het totaal bedrag ervan dat
voorkomt op het eerste blad, waarop de
titel aangeduid is, heeft vastgesteld, enkel
op dit blad voorkomt.
7 juni 1968.
1215
27. Vmjaring.
28. Inte1·nationale ve1·d1·agen.
a) Amerikaans-Belgisch verdrag.
b) Belgisch-Luxemburgs verdrag.

84. Internationale ove1·eenkomsten.
Belgisch-Luxembu1·gse overeenlcomst,
artikel 4, §§ 1 en 3. - Nijve1·heids- of
handelsexploitatie. - Exploitatie belastbaa1' in elk van beide Staten, nam· rato
van de door vaste inrichtingen voo?·tgebmchte inlcomsten. Im·ichting welke
de aanwezigheid niet vereist van een
lasthebbm· of van een aangestelde van de
belastingschuldige.- De vaste inrichting,
in de zin. van artikel 4 van de op 9 maart
1931 gesloten en bij de wet van 28 december 1931 goedgekeurde overeenkomst
tussen Belgie en het Groothertogdom
Luxemburg met het doel dubbele belasting op het stuk van rechtstreekse
belastingen te voorkmnen, vereist geen
aanwezigheid ter plaatse van een lasthebber of van een aangestelde van de
belastingschuldige.
16 januari en 12 maart 1968.
670
en 926

85.- Internationale ovm·eenkomsten.ove1·e.enkomst, artikel 4, §§ 1 en 3. - Nijverheids- of handelsexploitatie. - Belasting van de bed?·ijfsinlcomsten. Belasting gebonden aan
de plaats waar de belastbare inlcomsten
voo1·tgebmcht zijn. - De belasting van
Belgisch-L~txemb~wgse

de bedrijfsinkomsten die het voorwerp
zijn van artikel 4 van de op 9 maart 1931
gesloten en bij de wet van 28 december
1931 goedgekeurde overeenkomst tussen
Belgie en het Groothertogdom Luxemburg met het doel dubbele belasting op
het stuk van rechtstreekse belastingen
te voorlwmen, is gebonden aan de plaats
waar de belastbare inkomsten voortgebracht zijn, ongeacht de plaats waar
de belastingschuldige zijn activiteit uitoefent.
16 januari en 12 maart 1968.
670,
676 en 926
86. Inte1·nationale ovm·eenlcomsten.
Belgisch-L~txemb~t1'gse ove1·eenkomst,
artilcel 4, §§ 1 en 3. - Nijve1·heids- of
handelsexploitatie. - Exploitatie belastbaa?' in ellc van beide Staten, naar 1·ato
van de door vaste in1·ichtingen voo?·tgebrachte inlcomsten. - Krachtens artikel 4,
§§ 1 en 3, van de op 9 maart 1931 tussen
Belgie en het Groothertogdom Luxemburg gesloten en bij de wet van 28 december 1931 goedgekeurde overeenkomst ter
voorkoming van dubbele belasting op het
stuk van rechtstreekse belastingen, zijn
de nijverheids- en handelsexploitaties
belastbaar in elk van beide Staten naar
rata van de inkomsten voortgebracht
door vaste, niet werkelijk zelfstandige
inrichtingen, die er gelegen zijn.
16 januari en 12 maart 1968.
670,
676 en 926
87. Inte1·nationale overeenlcomsten.
Belgisch-Luxemburgse overeenlcomst,
Mtilcel 4, §§ 1 en 3. - Nijverheids- of
handelsexploitatie. - Exploitatie belastbaar in elk van beide Staten, naar 1·ato van
de do01· vaste i1wichtingen, voortgebrachte
Beg1·ip. - Vertoont de
inlcomsten. kenmerken van een vaEte inrichtin.g, in
de zin van artikel 4, §§ 1 en 3, van de op
9 maart 1931 gesloten en bij de wet van
28 de<;ember 1931 goedgekeurde overeenkomst tussen Belgie en het Groothertogdom Luxemburg met het doel
dubbele belasting op het stuk van rechtstreekse belastingen te voorkomen, een
vaste inrichting van produktieve aard,
zoals een in Belgie gevestigd onroerend
goed, waarvan de exploitatie het voorwerp is van een in het Groothertogdom
Luxemburg gelegen handelsbedrijf.
16 januari 1968.
670 en 676
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88. - Internationale ovMeenkomsten.
Belgisch-Luxembu1·gse overeenkomst,
artikel 4., §* 1 en 3. - Nijverheids- of
handelsexploitatie. - Exploitatie belastbaa1' in elk van beide Staten, naa1· 1·ato
van de door vaste inrichtingen voo1·tgebrachte inkomsten. Opsomming te1·
ve1·duidelijlring. - De opsomming van
de als vast beschouwde inrichtingen, in
d\3 zin van artikel 4, §§ 1 en 3, van de op·
9 maart 1931 gesloten en bij de wet van
28 december 1931 goedgekeurde overeenkomst tussen Belgiii en het Groothertogdom Luxembm·g met het doel
dubbele belasting op het stuk van rechtstreekse belastingen te voorkomen, wordt
gegeven ter verduidelijking en is niet
beperkend.
16 januari (twee arresten) en 12 maart
1968.
670 en 926
c) Frans-Belgisch verdrag.

89. - Inte1·nationale ove1·eenkomst.
F1·ans-Belgische ove1·eenkomst. - Inkomsten van ~titvindingsoct1•ooien. - Inkomsten van fabrielcs- en handelsmm·lcen. - De
bepaling van artikel 9, § 2, van de op
16 mei 1931 tussen Belgiii en Frankrijk
gesloten en bij de wet van 28 december
1931 goedgekeurde overeenkomst teneinde dubbele belasting te vermijden,
naar luid waarvan de inkomsten van
uitvindingsoctrooien belastbaar zijn in
het land van de fiscale woonplaats der
genieters, is niet van toepassing op de
inkomsten van fabrieks- en handelsmerken. (Impliciete oplossing.)
27 februari 1968.

855

90.- Internationale ove1·eenkomsten.F1·ans-Belgische ove1·eenlcomst van 16 mei
1931, goedgelceu1·d bij de wet van 28 decembe1' 1931. - Nijve1·heids-, mijn-, handelsof landbouwexploitaties belastbaar in elk
de1· Staten naa1· 1·ato van de inlcomsten
vooTtgebmcht doo1· de aldaa1' gelegen vaste
in1·ichtingen. In Fmnlc1·ijlc gelegen
i1wichting van een handelsvennootschap
waa1·van de maatschappelijlce zetel in
Belgie gevestigd is. - Inkomsten behaald
do01• deze im·ichting. - Inlcomsten onderworpen aan de belasting in Belgie, doch
m·van v1·ijgesteld lcmchtens de F1·ansBelgische ove1·eenlcomst. - Indien, krachtens artikel 7, § 1, van de overeenkomst
gesloten op 16 mei 1931 tussen Belgiii en
Frankrijk en goedgekeurd bij de wet
van 28 december 1931, "de nijverheids-,
mijn-, handels- of landbouwexploitaties
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belastbaar zijn in elk der Staten naar
rato van de inkomsten voortgebracht
door de aldaar gelegen vaste inrichtingen ,, zijn de inkomsten van een dergelijke in Frankrijk gelegen inrichting, die
de inrichting is van een handelsvennoot~chap waarvan de maatschappelijke zetel
m Belgiii is gevestigd, niettemin in
Belgiii aan de belasting onderworpen,
maar zijn ervan vrijgesteld krachtens
deze overeenkomst.
28 mei 1968.

1187

d) Nederlands-Belgisch verdrag.

91. Inte1·nationale overeenlcomsten.
- Nede1·lands-Belgische overeenlcomst. Gmndbelasting, ve1·meld in artilcel 2 van
de ove1·eenlcomst. - Aanvullende om·oerende voo1·hef!ing, ingevoerd door a1·tilcel163
van het T•V etboelc van de inlcomstenbelastingen. - De aanvullende onroerende
voorheffing, ingevoerd door ar·tikel 163
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen, toegevoegd aan het koninklijk besluit tot coordinatie van de wetsbepalingen betreffende de inkomstenbelastingen van 26 februari 1964, komt
overeen met de grondbelasting vermeld
in artikel 2 van de op 20 februari 1933
tussen Belgiii en Nederland gesloten
overeenkomst ter voorkoming van de
dubbele belasting en tot regeling van
enige andere belastingaangelegenheden,
goedgekeurd door de wet van 2 j1.mi 1934;
deze belasting stemt overeen met het
begrip van de belasting vermeld in
artikel 3 van deze overeenkomst.
20 februari 1968.

822

92. Inte1·nationale ove1·eenlcomsten.
- NedeTlancls-Belgische ove1•eenlcomst. Ovm·eenlcomst wellce als beginsel stelt dat
de inlcomsten van om·oerende goedm·en, die
overeenstemmen met de we1•lcelijlce of
ve1·moede waa1'de e1·vwn, uitsl~titend belustbaa1' zijn in cle Staat waaT bedoelde goederen gelegen zijn,. - Artikel 3 van de op
20 februari 1933 gesloten overeenkomst
tussen Belgiii en Nederland ter voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van enige andere belastingaangelegenheden, goedgekeurd door de wet van
2 juni 1934, stelt het beginsel vast volgens
hetwelk de opbrengst van onroerende
goederen, die overeenkomt Tnet hun
werkelijke of veronderstelde huurwaarde,
uitsluitend belastbaar is in de Staat waar
deze goederen gelegen zijn.
20 februari 1968.
822
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e) Italiaans-Belgisch verdrag.

f) Verdrag tussen Belgie en het Verenigd
Koninkrijk Groot-Brittannie.

93. Inte1•nationctle ove1·eenkomsten.
Ove1·eenlcomst tttssen Belgie en het
VeTenigd Koninhijk Gmot-B?'ittannie en
Noonl-Ie1·land van 27 maart 1958. Dividenden dooT een Belgische vennootschap uitgekeeTd aan een in het V erPnigd
Koninb·ijlc gevestigde vennootschap. Raming van de totale last van de op deze
diviclenden eisba1·e belastingen. Toepass1'ng van a1·tikel 85, § 9, lid 1, van de
gecoonlineenle wetten bet1·efjende de inkomstenbelastingen. - Voor de vaststeUing
van het bedrag waartoe, bij toepassing
de artikelen I en V van de overeenkomst
van 27 maart 1953 tussen Belgie en het
Verenigd-Koninkrijk Groot-Brittannie en
Noord-Ierland, goedgekem·d door de
wet van 7 januari 1954, de totale last van
de eisbare belast:ingen op de aan de in
het Verenigd-Koninkrijk gevestigde vennootschap door de Belgische vennootschap betaalde dividenden beperkt is,
dient te worden verwezen naar het overeenkomst:ig artikel 35, § 9, lid 1, van de
gecoi:irdineerde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen berekend supplement van de bedrijfsbelasting, dat
verschuldigd zou geweest zijn, indien de
winsten niet waren uitgekeerd.
6 januari 1968,
6ll

94. Internationale ove?'eenkomsten.
Ove1·eenkomst tussen Belgie en het
V e1'enigd-Koninlc1·ijk G1·oot-B1·ittannie en
Noonl-Ie1·land van 27 mam·t 1958. Dividenden dam· de Belgische vennootschap ttitgekeenl aan de aandeelhattde?'S
van cle in het Ve1·enigd Koninb·ijk gevest?:gde vennootschap. - Raming van cle
totale last van de op clie diviclenclen eisbm·e belastingen. - Toepassing van m·tikel 35, § 9, licl 1, van de gecoonlineenle
wetten betTefjende de inkomstenbelastingen,
cloch geen toepassing van de wet vcm
15 juli 1959 (I) tot invoering van tiJ'delijke
fiscale onthetfingen met het oog op het
begu.nstigen van aanvullencle beleggingen.
- Voor de vaststelling van het bedrag
waartoe, bij toepassing van de artikelen I en V van de overeenkomst van
27 maart 1953 tussen Belgie en het
Verenigd-Koninkrijk Groot-Brittannie en
Noord-Ierland, goedgekeurd door de
wet van 7 januari 1954, de totale last
van de eisbare belastinge1i (mobilienbelasting, nationale crisisbelasting en de
buit.engewone belasting voor financieel

herstel) op de dividenden aan de in het
Verenigd-Koninkrijk gevestigde vennootschap toegekend door de in Belgiii verblijf houdende vennootschap beperkt is,
dient te worden verwezen naar het overeenkomstig artikel 35, § 9, lid 1, van de
gecoordineerde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen berekend supplen'lent van bedrijfsbelasting, dat verschuldigd zou geweest zijn, indien de
winsten niet waren uitgekeerd, zonder
evenwel rekening te houden met de vrijstelling van de bedrijfsbelasting, die
tijdelijk wordt toegekend door de wet
van 15 juli 1959 (II) met het oog op
het begtmstigen van aanvullende beleggingen.
6 januari 1968.
614

95. Internationale ovm·eenlcomsten.
OveTeenkomst tussen Belgie en het
Verenigd-Koninb·ijk GToot-Brittannie en
Noonl-Ie1·land van 27 maa1·t 1958, goedgekettnl bij cle wet van 7 jamtm·i 1954.,
artikel IV. - NijveTheids- of handelswinsten van een in Belgie gevestigde vennootschap, die onde1· cle leiding of het
toezicht staat van een in het Ve1•enigd
Konink1'ijk gevestigde oncle1·neming. JiV insten die kunnen woTclen oncle1'W01'pen
aan cle belasting van het VeTenigcl-Konink1'ijlc ten laste van de in clit land gevestigde
onde1·neming. - Wmmeer een in ]3elgiii
gevestigde onderneming, die aldaar haar
activiteiten uitoefent, onder het beleid
of het toezicht staat van een in het Verenigd-Koninkrijk Groot-Brittanniii en
Noord-Ierland gevestigde onderneming,
mag de administratie van het V erenigd
Koninkrijk in de belastbare winsten van
deze laatste onderneming winsten opnemen die door de Belgische onderneming
werden behaald en dienovereenkomstig
de Engelse onderneming belasten. (Overeenkomst tussen Belgiii en het V erenigd
Koninkrijk Groot-Brittanniii en NoordIerla.nd van 27 maart 1953, goedgekeurd
bij de wet van 7 januari 1954, art. IV.)
28 mei 1968.
1183

96. Internationale ovm·eenlcomsten.
Ovm·eenlcomst tussen Belgie en het
Verenigd-Koninh·ijk G1·oot-Brittannie en
Noonl-Ie1'land van 27 maaTt 1953, goedgelceunl bij de wet van 7 januari 1954, m·tikelen III en IV. - Bed1··ijjs- of hanclelswinsten van een in Belgie gevestigde
vennootschap, die onder· de leiding of
het toezicht staat van een in het V erenigd
Koninlc1·ijlc gevestigcle oncle1·neming, cloch
clie haa1· becl1·ijvigheicl alleen in Belgie
u.itoefent. f.V insten niet oncle?'W01'pen
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aan de belasting van het Vet·enigdKonink?·ijlc ten laste van deze Belgische
vennootschap.
De nijverheids- of
handelswinsten van een Belgische onderneming die aileen in Belgie haar activiteit
uitoefent worden aan geen belasting
van het Verenigd-Koninkrijk van GrootBrittmmie en Noord-Ierland onderworpen, zelfs indien deze onderneming
onder het beleid en het toezicht staat van
of gefinancierd wordt door een op het
grondgebied van het Verenigd Koninkrijk
gevestigde onderneming. (Overeenkomst
tussen Belgie en het Verenigd-Koninkrijk
Groot-Britannie en Noord-Ierland van
27 maart 1953, goedgekeurd bij de wet
van 7 januari 1954, art. III en IV.)
28 mei 1968.
1183
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99. - G1·ondbelasting.
V?'ijstelling
voo1·zien in a1'tilcel 4, § 3, van de gecoordineerde wetten. Bestemming van het
onroe1•end goed voo1· het onde1'wijs.- Geen
1'echtst1·eelcse bestemming vm·eist, doch de
bestemming moet vom· het ondenvijs noodzalcelijlc zijn. - Al behoeft de bestemming
van een onroerend goed of van een gedeelte ervan voor het onderwijs geen
rechtstreekse bestennning te zijn opdat
dit onroerend goed of het gedeelte ervan
de in artikel 4, § 3, van de gecoordineerde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen bedoelde vrijstelling zou genieten,
toch wordt vereist dat het onderwijs niet
kan worden verstrekt zonder deze bestennning.
10 januari 1968.
639
ROOFDSTUK II.

TITEL II. - Stelsel voor het
Wetboek van de inkomstenbelastingen.
ROOFDSTUK I.
BELASTING OP DE INKOMSTEN
UIT ONROERENDE GOEDEREN
( GRONDBELASTING).

97. - Grondbelasting. - Vrijstelling
voo?"Zien in artilcel 4, § 3, van de gecoih·dineenle wetten. - V1·ijstelling afhanlcelijlc
van de bestemming van het o1woe1•end goecl,
onde1· mee1· voor het ondenvijs. - De door
artikel 4, § 3, van de gecoordineerde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen ingevoerde vrijstelling wordt afhankelijk gesteld van de voorwaarde dat de
erin bedoelde onroerende goederen of
gedeelten ervan_ onder 1neer voor het
onderwijs bestemd zijn.
. 10 januari 1968.
639
98. - G1·ondbelasting.
V1·ijstelling
voo1·zien in a1·tilcel 4, § 3, van de gecoonlineenle wetten.- Onde1·wijs.- Beg1·ip.Ret in artikel 4, § 3, van de gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen bedoeld onderwijs, op grond
waarvan een onroerend goed of een gedeelte van een onroerend goed de door
deze bepaling gevestigde vrijstelling kan
genieten, sluit in dat dit onroerend goed
of dit gedeelte ervan aangewend wordt
voor een didactische activiteit, door de
onderwijskracht ten behoeve van de
onderwezene uitgeoefend.
10 januari 1968.
639

BELASTING OP DE INKOMSTEN
UIT ROERENDE GOEDEREN
(MOBILIENBELASTING).

100. - Mobilienbelasting. - Inlcomsten van obligaties. -Datum vanaj wellce
deze inlcomsten aan de belasting onde1'W01'pen zijn. - De inkomsten van door
een naamloze vennootschap uitgegeven
obligaties zijn in de mobilienbelasting
belastbaar vanaf het ogenblik dat het
bedrag ei'van effectief ter beschikking van
de ontleners is gesteld. (Gecoordineerde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 21.)
3 oktober 1967.
167
101. - Mobilienbelasting. - Am-.wending van een lcapitaal. - Ve1·eiste voorwaanle. - Ret aanwenden van een kapitaal is een noodzakelijke voorwaarde om
het inkomen in de mobilienbelasti:ng te
doen vallen. (Gecoord:i:neerde wetten betreffende
de
inkon1.stenbelastinge:n,
art. 14, § 1.)
7 november 1967.
352
102.- Nlobilienbelasting.- Inte1·esten
op de ]J1'ijs van lcoopwaren die binnen d1·ie
maanclen dooT middel van geacceptee1·de
wissels betaalbaa1· zijn. - Inte1·esten clie
niet voortlcomen uit de aanwending van
lcapitalen. - Inte1·esten die niet belastbaar
zijn in cle mobilienbelasting op de inlcomsten van 1'oe1·encle lcapitalen. - De interesten op de prijs van koopwaren die binnen
drie 1naanden door middel van geaccepteerde wissels betaalbaar zijn en die niet
voortkomen uit de aanwending van kapitalen, zijn in de mobilienbelasting niet
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belastbaar. (Gecoordineerde wetten betreffende
de
inkomstenbelastingen,
art. 14, § l.)
7 november 1967.
352

103. - Belastingen op de inkomsten uit
1'061'ende kapitalen. - V1'ijstelling van cle
mobiliiinbelasting. Interesten van de
hypothecai1·e schuldvonle1'1:ngen bedoeld in
a1·tikel 22 van de gecoonlineerde wetten
betretfende de inkornstenbelastingen. Betaalbaa1· gestelde intm·esten die bij OVM'eenkomst betrekking hebben op een of Ve1'schillende perioden ande1·e dan die van het
bij ~e betaling loJ?encl dienstjaar. - V?·ijstelltng van deze tnte1·esten ten becl?·age van
het kadastmal inkomen van het dienstjaa1·
van hun betaalbaa1·stelling. - De in artikel 22 van de gecoordineerde wetten
betreffende de inkon1.stenbelastingen bedoelde vrijstelling van de mobilienbelastingen is, ten aanzien van de interesten
va~ de hypothecaire schuldvorderingen
op m Belgie gelegen onroerende goederen,
?eperkt tot het bedrag van het kadastraal
mkomen van het jaar van toekenning of
van betaalbaarstelling van de interesten
van de hypothecaire schuldvorderingen ·
bijzondere overeenkomsten welke de toe:
kenning bepalen, naar gelang van de
belangrijkheid van de door de lener
tijdens het jaar behaalde winsten, van
een supplement van interesten dat een
vergoeding voor een vroegere vermindering van de interesten oplevert, ktmnen
aan deze regel geen afbreuk doen.
6 januari 1968.
614

104. - Mobilienbelasting. - Bij m·tikel 18 van de gecoo1·dineenle wetten bet1·effende cle inkornstenbelastingen bepaalde
vrijstelling. - Toepassingssfee?'. - Door
te verwijzen naar artikel 14, § 1, 3D, van
de gecoordineerde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, stelt artikel18 van
een evenbedoelde wetten de inkomsten
welke het bedoelt van de mobilienbelast~g slechts vrij, wam1.eer zij voortkomen
mt schuldvorderingen of geldleningen
ten laste van natuurlijke personen of van
vennootschappen andere dan op aandelen
die in Belgie hun verblijf of hun woonplaats hebben, alsook van geldsommen
bedoeld in artikel 14, § 1, 3D, c.
30 januari 1968.
728
105.- Mobilienbelasting. -Inte1·esten
van schuldvonle1'ingen en gelddeposito's
ten laste van burge1'lijlce of handelsvennootschappen op aandelen, die in Belgie hun
maatschappelijke zetel of hun hoofdinrichting hebben. Inte1·esten onde?'WO?'pen

aan de mobilienbelasting, zelfs zo zij voor
cle schuldeise1' een bed1'ijfskamkte1' hebben.
- De interesten van schuldvorderingen
en geldleningen ten laste van de burgerlijke of handelsvennootschappen op aandelen, waarvan de maatschappelijke zetel
of de voornaamste bestuursinrichting in
Belgie gevestigd is, zijn krachtens artikel 14, § 1, 1 D, van de gecoordineerde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen onderworpen aan de mobilienbelasting, zelfs zo zij voor de schuldeiser een
bedrijfskarakter hebben.
30 januari 1968.

728

106.- Jliobilienbelasting.- Venlelinq
van het maatschappelijk vennogen van een
vennootschap ten gevolge van ve1·e tfening.
- Toekenning 9f betaalbaa1·stelling van de
inkomsten k1·achtens a?"tikel 21 van de
gecoonlineenle wetten bet1·efjende de inkomstenbelastingen. - Belasting ve?·sclmldigcl
do01· de enkele omstandigheid dat de ?"echthebbende op deze geldsornmen uitgekeerd
in specie, etfecten of ande1'szins, het bezit
van deze bedmgen heeft lcunnen ve1·lcrijgen.
- In geval van verdeling van het maatschappelijk vermogen ten gevolge van
de vereffening van een vennootschap is
de mobilienbelasting geheven op het
gezamenlijk bedrag van de geldsommen
uitgekeerd in specie, effecten of anderszins, verschuldigd wanneer de rechthebbende op de uitkeringen het bezit
ervan hebben kunnen verkrijgen. (Gecoordineerde wetten van 15 januari 1948,
art. 15, § 2, en art. 21, gewijzigd bij het
koninklijk besluit nr 14 van 3 juli 1939,
art. 3.)
1156
21 mei 1968.
107. Mobilienbelasting of 1'0M'ende
voo1'7wtfing. - Opb1·engst van de concessie
van t•oerende goede1'en. V ennootschap
die ?'etributies betaalt wegens de exploitatie
van een octrooi. - Vennootschap gehouden
tot de betaling van de mobilienbelasting of
schuldena1'es van de 1'0e1'encle voo1'hetfing.
- De vennootschap die retributies betaalt wegens de ex:ploitatie van een
octrooi is, als schuldenares van de opbrengst van de concessie van roerende
goederen, gehouden tot de betaling van
de mobilienbelasting of is de roerende
voorheffing verschuldigd. (Wetten betreffende dB inkomstenbelastingen, gecoordineerd op 15 januari 1948, art. 14 en 20,
§ 1, 3D; wet van 30 november 1962 houdende hervorming van de inkomstenbelastingen, art. 5, § 1, en 42, § l.)
21 mei 1968.
1162
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108. - Mobiliiinbelas#ng. - Zichtbar·e
huurovM·eenkomst. - Beslissing dat het
contmct i,n wer·kelijkheid een VM"eniging in
deelneming verbergt.- Beslissing gegrond
op een geheel van door· het hoj van ber·oep
soever·ein, ir~ jeite, beoonleelde ve1·moedens.
- Sommen aan een niet-wer·kend vennoot
toegelcend onder· de vo?'m van hur·en. Aan de mobiliiinbelasting ondeJ•wor,pen
winsten. - Ret hof van beroep kan wettelijk uit een geheel van vermoedens, die
het soeverein in feite beoordeelt, afleiden
dat de krachtens een zichtbare hunrovereenkomst betaalde bedragen, zelfs al zijn
zij niet hager dan een normale huurprijs,
in werkelijkheid aan de mobiliiinbelasting onderworpen winsten zijn bmdat zij,
toegekend werden aan een niet-werkend
vennoot van een vereniging in deelneming waarin hij het genot van de beweerdelijk verhuurde gronden heeft ingebracht. (Tweede zaak.)
I8 juni I968.
I273
HOOFDSTUK III.
BELASTING OP DE BEDRIJFSINKOJVISTEN
(BEDRIJFSBELASTING).

109.- Bedr·ijjsbelasting.- Ver·hoging
van 20 t. h. ten aanzien van de bij ar·tilcel 25, § 1, 1°, 2o, litter·a b, en S 0 , van
de gecoor·dineer·de wetten betr·etfende de
inlcomstenbelastingen bedoelde inlcomsten.
- Vrijstelling van die ver·hoging wanneer
de bedr·ijjsbelasting werkelijk aan de br·on
gestort is.- Ogenblilc waarop de belastingplichtige de vrijstelling belcomt en voor·waarden van deze vrijstelling.- De belastingplichtige bekomt de vrijstelling van
de verhoging van 20 t. h. bepaald bij
artikel 35, § 9, van de gecoordineerde
wetten betreffende de inlmmstenbelastingen niet op het ogenblik van de inhouding van de belasting, doch enkel wanneer
bedoelde belasting binnen de wettelijke
termijn aan de ontvanger gestort wordt.
17 oktober I967.
247
110.- Bedrijjsbelasting. - Inhouding
aan de bran. - Termijn vastgesteld voor·
de stor·ting bij de ontvangM' der belastingen
van de aan de br·on ingehouden bedr·ijjsbelasting. -De termijn bepaald voor de
starting bij de ontvanger der belastingen
van de aan de bron ingehouden bedrijfsbelasting stemt overeen met die bepaald
bij artikel 59, § I, van de gecoordineerde
wetten, zoals dit gewijzigd is bij de wet
van 27 juli I953.
17 oktober 1967.
247

I46I

111.- Bedrijjsbelasting.- Vedwging
van 20 t. h. ten aanzien van de bij m·tilcel 25, § 1, 1°, 2o, litte1•a b, en So, van
de gecoor·dinee1·de wetten bet1·e{fende de
inlcomstenbelastingen bedoelde inkomsten.
- Vrijstelling van die vedwging wanneer
de bedrijjsbelasting wedcelijk aan de bran
gesto1·t is. « TVe1·lcelijk aan de bran
gesto1·te bedrijfsbelasting "· - Beg1·ip. De vrijstelling van de verhoging van
20 t. h. bepaald bij artikel 35, § 9, van
de gecoordineerde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen is slechts toepasselijk op de bedrijfsbelasting die werkelijk
aan de bron gestort is, overeenkomstig
artikel 3I, § I, Iittera b, en § 3, van
dezelfde wetten, dit wil zeggen op de
belasting die aan de Schatkist gestort
wordt door de persoon aan wie de wet
het recht verleent de inhouding te doen
en de verplichting oplegt de belasting
te storten overeenkomstig de bij de koninklijke besluiten tot uitvoering bepaalde modaliteiten.
I7 oktober I967.
247
112. -

Bed1'ijjsbelasting. -

Wet van

15 juli 1959 tot tijdelijlce wijziging van

het aanslag1·egime de1· 11werwaarden, met
het oog op het begunstigen van aanvullende
Bed1·ijjsuitrusting.
beleggingen.
Begr·ip. -De bedrijfsuitrusting bedoeld
bij artikel 1 van de wet van I5 juli I959
tot tijdelijke wijziging van het aanslagregime der meerwaarden met het oog
op het begunstigen van aanvullende
beleggingen bestaat uit de gezamenlijke
werktuigen en toestellen die noodzakelijk
zijn voor een exploitatie, met uitsluiting
van elk onlicharnelijk activabestanddeel.
10 oktober 1967.
209
113. - Bedrijjsbelasting. - Aanneming van langdurige werlcen. Voorschotten verschuldigd aan de aannemer, bij
toepassing van artilcel 99 van het koninlclijlc besl,uit van 10 december 1868 en
a1·tikel 29 van het algemeen lastenkohie?'
goedgelceurd bij het koninlclijlc besluit van
18 mei 19SS. - Di1·ecteu1• de1· belastingen
die beslist heejt dat de schuldvo1·deringen
betretfende cleze voorschotten aan de bed?'ijjsbelasting moeten onde1'W01'pe11 wor·den.- Oonclusie van de belastingschulclige
waa1·bij voo1· het hoj van be1·oep wonlt
betoo gel clat cle ju1·iclische aanl van deze
voorschotten uitsluit clat zij een belastbare
winst lcunnen zijn. - Geen passencl antwo01·d. - Begrip.- Geeft geen passend
antwoord op de conclusie van een belastingschuldige, aannemer van openbare
werken, waarbij betoogd wordt dat onregelmatig aan de bedrijfsbelasting onder-
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worpen werden de schuldvorderingen die
hij tegen de Staat verworven had wegens
de uitvoering van gedeelten van de langdurige werken, welke hem Werden toevertrouwd, mndat deze werken noch
definitief noch voorlopig werden goedgekeurd, zodat de Staat het recht had
ze nog te weigeren « zodat hij (belastingschuldige) nog geen enkel verworven
recht had noch op betaling, noch, derhalve, op de erin begrepen winst », het arrest
dat, ter verwerping van het beroep van
de belastingschuldige, enkel wijst op de
formaliteiten die vervuld waren voordat
bedoelde schuldvorderingen door de administratie ten voordele van de belastingschuldige aangenmnen werden, en eruit
afleidt dat hij dientengevolge een zekere
en definitieve schuldvordering had tegen
de Staat, zonder acht te slaan noch op
het in bedoelde conclusie gemaakte onderscheid tussen deze formaliteiten en een
definitive of voorlopige goedkeurin.g noch
op de rechtsgevolgen welke men eruit
afleidde ten aanzien van het karakter van
deze schuldvorderingen.
12 septem.ber 1967.
55

114. - BeclTijjsbelasting. - Wet van
15 juli 1959 tot tijclelijke wijziging van
het aanslagTegime van cle mee1·waanlen
met het oog op cle bevonle1·ing van cle
beleggingen. - VTijstelling van een gecleelte van cle inkomsten. - Bijzoncle1·e
aangijte. - Vom·waanlen waw·in cleze aangijte kan 'W01'clen gerlaan. - Nu de bijzondere aangifte voorgeschreven bij artikel 7 van de wet van 15 juli 1959 tot
tijdelijke wijziging van het aanslagregime
der meerwaarden met het o6g op de
bevordering van de beleggingen door de
wetgever bedoeld is orn. de Minister van
financien in staat te stellen het Parlement
semestrieel in te lichten nopens de gedane
verrichtingen, kan de ontstentenis van
aangifte niet tot gevolg hebben dat de
belastingplichtige, die regelmatig in zijn
jaarlijkse aangifte in de directe belastingen vrijstelling aanvraagt van het gedeelte van zijn winsten dat door de wet
van 15 juli 1959 van de bedrijfsbelasting
vrijgesteld is, het voordeel van deze wet
zou verliezen.
250
17 oktober 1967.

115. - Beclrijjsbelasting, - Inhoucling
aan cle bran. - Inlcomsten becloelcl in
artikel 25, § 1, 2°, van cle gecoorclineenle
wetten. - Inhmtcling moet wonlen geclaan
bij de betaling, oncle1· het stelsel van a1·tikel 31, § 1, b, van. cle gecoonlineenle wetten,
v66T de wijziging e1·van bij w·tikel 14,

1°, van de wet van 13 juli 1959.- Betaling.
Beg1·ip. Onder het stelsel van
artikel 31, § 1, b, van de gecoordineerde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, v66r de wijziging ervan bij artikel 14, 1°, van de wet van 13 juli 1959,
was de schuldenaar van de inlwmsten
bedoeld in artikel 25, § I, 2°, van deze
wetten enkel de aan de bron in te houden
bedrijfsbelasting schuldig op het ogenblik
van de betaling, al was het door inschrijving, met het akkoord van de gerechtigde,
op het credit van de rekening van deze
laatste.
24 oktober 1967.
~93

116. - Bed1'ijjsbelasting. - Pm·sonenvennootschap met bepe1·lcte aanspmlcelijlcheicl die haa1' hanclelszaalc in een naamloze
vennootschap inb1·engt. Vennootschap
clie clesniettemin haw· winstgevencle activiteit heejt vom·tgezet tot aan haar ontbincling. - Ven1wot en enig zaalcvoe1·cler clie
alle noclige claclen van beheer hee.ft vm·'i"icht.
- Hoeclanigheicl van we1'7cencl vennoot. De omstandigheid dat een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid die, na inbreng van haar handelszaak
in een naamloze vennootschap, tot aan
haar ontbinding enkel nog een beperkte
winstgevende activiteit heeft verricht,
sluit niet nit dat haar vennoot en enig
zaakvoerder, de enige natuurlijke persoon die voor haar de nodige daden van
beheer verricht, de hoedanigheid van
werkend vennoot heeft behouden. (Gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 25, § 1, 1°, 27 en
35, § 4.)
296
24 oktober 1967.

117.- Becl1·ijjsbelasting.- Meenvaa1'clen. - Bij w·tilcel 27, § 2bis, van cle gecoorclinee1'rle 'Wetten becloelcle VT·ijstellingen. Stopzetting van het nijve1·heicls-, hanclelsoj lanclbottwbed1·ijj van cle belastingschulclige, nctt1m1'l~jke pe1·soon. T•Vet van
28 maart 1955, a1·tilcel 2. 2°, - Behoucl
van de V?'ijstelling voo1· cle enlcele mee1'waar·clen becloelcl in littera b van becloelcl
w·tilcel 27, § 2bis, van cle gecoonlineenle
wetten. - De door de wet van 28 maart
1955, artikel 2, 2°, ingevoerde en in het
laatste lid van artikel 27, § 2bis, van de
gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen opgenomen afwijking
van de regel, welke bij dit artikel is vastgelegd in de vorige alinea's wat betreft
de voorwaarden waaraan de vrijstelling
van de meerwaarden verwezenlijkt op
bedrijfsimmobilien en uitrusting onderworpen is, wordt niet toegepast op de
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121. - Bedrijfsbelasting. -Eaten van
enkele meerwaarden bedoeld in littera b
van artikel 27, § 2bis, met name «de elke winstgevende betrekking.- Begrip.meerwaarden die niet verwezenlijkt zijn Daar de in artikel 25, § I, 3°, van de gecodoch welke de belastingschuldige niette- i:irdineerde wetten betreffende de inkommin voorlopig in zijn rekeningen of stenbelastingen bedoelde winstgevende
inventaris heeft uitgedrukt, zonder ze betrekking moet blijken uit een gelJ.eel
hoegenaamd als winsten te behandelen "· van verrichtingen die onder andere vol(Gecoi:irdineerde. wetten betreffende c;Ie doende talrijk zijn en met elkaar verband
inkomstenbelastmgen, art. 27, § 2b~s, houden, is het beschikkende gedeelte van
aangevuld bij artikel 2, 2°, van de wet een arrest niet wettelijk gerechtvaardigd
door het hof van beroep dat beslist, dat
van 28 maart I955.)
3I oktober I967.
334 nit dergelijke betrekking voortvloeit het.
geheel of een gedeelte van de baten,
118.- Bed1·ijfsinkomsten.- Winst op- opgebracht zowel door verrichtingen van
geleve1·d door de in de loop van de bed1·ijvig- koop en verkoop van gronden in een
heid van de onde1•1wrning vm·wezenlijkte streek als door gelijkaardige verrichtingen
oveTd1·acht van een handelszaa.k. - Winst betreffende gronden in een andere streek,
voortlcornende ttit een ve1·1'ichting bet1·ef- wanneer het arrest eensdeels geen passend
fende een nijvedwids-, handels- of land- antwoord verstrekt op de conclusie van
bouwexploitatie. - Belastbare winst. -De de belastingkchuldige, waarbij deze bewinst die voortvloeit uit de overdracht toogde dat de verrichtingen betreffende
van een handelszaak, verwezenlijkt in de de eerste streek omwille van de door hem
loop van de bedrijvigheid van de exploi- opgegeven nauwkeurige omstandigheden
tatie, !evert een winst op voortkon~ende niet konden leiden tot deze winstgevende
uit een verrichting betreffende een mjver- betrekking, en anderdeels niet vaststelt
heids-, handels- of landbouwexploitatie dat de verrichtingen betreffende gronden
en is, dientengevolge, belastbaar in de in de tweede streek, ongeacht die van de
bedrijfsbelasting. (Art. 25, §I, I 0 , en 27, eerste, dit geheel van verrichtingen opgelid I, van de gecoi:irdineerde wetten leverd heeft.
betreffende de inkomstenbelastingen.)
28 november I967.
45I
I4 november I967.
382
119. Bedrijfsbelasting. Nijve1'122.- Bedrijfsbelasting.- Vedwging
heidti-, handels- of landbouwbeclrijf. voorzien in a1'tikel 35, § 9, van de gecoordiInkornen dat voo1·tvloeit ttit ve1'1'ichtingen nem·de wetten bet1·efjende de inlcomstenbetTefjende het bed1·ijf.- Inkomen dat aan belastingen. - Aan de bran afgehmtden
de bed1·ijfsbelasting onderwo1·pen is, zelfs belastin,g.- V1·ijstelling van de verhoging.
zo het geen opb1·engst is van de eigenlijlce - V oo1·waa1·den. - De belastingplichtige
nijve1·heids-, handels- of landbottwbedrij- bekomt de door het derde lid van artivigheid. - Elk inkomen dat voortvloeit kel 35, § 9, van de gecoi:irdineerde wetten
uit verrichtingen betreffende een nijver- betreffende de inkomstenbelastingen verheids-, handels- of landbouwbedrijf is leende vrijstelling van de verhoging van
onderworpen aan de bedrijfsbelasting, 20 t. h., waarvan sprake in het eerste lid
zonder dat het noodzakelijk de opbrengst V<J>n bedoelde bepaling, en!ml als de starmoet zijn van de eigenlijke nijverheids-, ting van de bedrijfsbelasting, aan de bran
handels- of landbouwwerkzaamheden. afgehouden, bij de ontvanger is geschied
(Gecoi:irdineerde wetten betreffende de binnen de bij artikel 59,§ I, van bedoelde
inkomstenbelastingen, art. 25, § I, en wetten gestelde tennijn.
27, § I.)
5 december I967.
494
2I november I967.
4ll
120. Bed1·ijfsbelasting.
Nijver123. - Bedrijjsbelasting. - Handelsheicls-, handels- of landbouwbecb·~jf. ondeTneming. - Bed1·ag ove1·geb1•acht van
Ve1Tichtingen betrefjende het bed1·ijf. de 1•ekening « schuld jegens dm·den " naar
Beg1·ip. - Voor de toepassing van arti- de 1·elcening « lcapitaal "· - Opneming in
kel 27, § I, van de gecoi:irdineerde wetten de belastbare winsten. - W ettelijlcheid. betreffende de inkomstenbelastingen is Uit het feit dat een bedrag, dat vroeger
een verrichting betreffende het bedrijf in de comptabiliteitsscln·ifturen van een
van een nijverheids-, handels- of land- handelsonderneming ingeschreven is op
bouwbedrijf het sluiten van een overeen- de rekening « schuld jegens derden ,,
komst waarbij de exploitant zich, mits overgebracht werd naar de rekening
vergoeding, verbindt tot het verzaken " kapitaal ,, kan het hof van beroep
van een deel van zijn bedrijvigheid.
wettelijk afleiden dat dit bedrag moet
2I november I967.
4ll worden opgenomen in de belastbare som-
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men van het jaar tijdens hetwelk de
overbrenging is geschied.
5 december 1967.
499

124.- Beckijfsbelasting.- Ve1·goedingen betaald ingevolge staking van a1•beid
of ver-b1·eking van bedienden- of dienstve1·hur-ingscont1·act. - Gecoonlinee1·de wetten, a1·tikel 29, § 1 . - Bepctling van toepassing OJJ de ve1·goedingen betaald aan
een beheenle1· van een vennootschap op
aandelen ingevolge het v1·oegtijdig nee1'leggen vctn zijn f~tnctie en te1· ve1·goeding
van het verlies ·can de bezoldigingen die de
voor-tzetting e1·van tot acm het bedongen
tijdstip hem zou opgeleverd hebben. De vergoeding betaald door een vemwotschap op aandelen aan een van haar
beheerders ingevolge het vroegtijdig neerleggen van zijn functie en tot vergoeding
van het verlies van de bezoldigingen die
de voortzetting ervan tot aan het bedongen tijdstip hem zou opgeleverd hebben,
is een inkomen dat aan de bedrijfsbelasting onderworpen is als een vergoeding
die door de werkgever, al dan niet overeenkomstig een contract, betaald werd
ingevolge staking van arbeid of verbreking van bedienden- of dienstverhuringscontract. (Gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 25,
§ I, 2°, litt. b, en 29, § 1.) (Eerste en
tweede zaak.)
I9 december 1967 (twee arresten).
580
125.- Bed1·ijfsbelasting.- Ve1•goedingen betaald ingevolge staking van Mbeid
of ver-b1·eking vUn bedienden- of dienstvm·huringscontract. - Gecoonlineenle ~vetten,
a1·tikel 35, § 1, lid 2. - Bepaling ~·an
toepassing op de ve1·goeclin g betaald aan
een behee1•de1· van een vennootschap op
aandelen ingevolge het V1'oegti.Jdig nee1·leggen van ziJn f~tnctie en te1· ve1·goeding van
het ve1·lies van de bezoldigingen die de
voo1·tzetting e1•van tot aan het bedongen
tiJdstip hem zou opgelevenl hebben. De bijzondere belastingregeling inzake
bedrijfsbelasting, vastgesteld bij artikel 35, § I, lid 2, van de gecoordineerde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, is van toepassing op de vergoeding
welke een vennootschap op aandelen aan
een van haar beheerders betaald heeft
ingevolge het vroegtijdig neerleggen van
zijn ftmctie en tot vergoeding van het
verlies van de bezoldigingen die de voortzetting ervan tot aan het bedongen tijdstip hem zou opgeleverd hebben. (Eerste
en tweede zaak.)
19 december I967 (twee arresten).
580

126. - BedrijfBbelasting. - Belasting1'egeling vastgesteld bij artikel 35, § 1,
lid 2, van de gecoonlineenle wetten voo1·
de vergoedingen betaald ingevolge staking
van arbeid of verbreking van bedienden- of
dienstvM-lntringscontmct. - Regeling niet
van toepassing op een bijkomstige VM'goeding ve1·schuldigrl als tegenprestatie van
een werkelijk ve1Tichte bezigheid. - De
bijzondere belasti:ngregeling inzake be·
drijfsbelasting, vastgesteld bij artikel 35,
§ 1, lid 2, van de gecoordineerde wctten
betreffende de inkomstenbelastingen,
voor de vergoedingen betaald ingevolge
staking van arbeid of verbreking van
bedienden- of dienstverhuringscontract is
niet van toepassing op een bijkomstige
vergoeding die verschuldigd is als tegenprestatie voor een werkelijk verrichte
bezigheid, zelfs al werd zij na het stopzetten ervan betaald. (Eerste zaak.)
19 december 1967 (twee arresten).
580
127.- Bedri.ifsbelasting.- Belastba1·e
inkomsten u1aa1·in een ve1·goeding betaald
ingevolge staking van a1·beid of ve1·b1·eking
van bedienden- of dienstve1·huringscont1·act
V aststelling van de toebeg1·epen is. passelijke aanslagvoet. - W anneer in de
bedrijfsinkomsten van een belastingplichtige een vergoeding begrepen is ingevolge
staking van arbeid of verbreking van
bedienden- of dienstverhuringscontract
betaald onder de voorwaarden gesteld bij
artikel 35, § 1, lid 2, van de gecoordineerde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, wordt de toepasselijke aanslagvoet van de bedrijfsbelasting vastgesteld
volgens het totaal netto-bedrag van de
andere bedrijfsinkomsten dan de vergoeding samen met het vijfde van het netto·
bedrag van deze vergoeding. (Eerste
zaak.)
19 december 1967 (twee arresten).
580
128. - Bedr-ijfsbelasting. - NatuU1'lijke per-soon. - Een of mee1· exploitaties.
- Beo01·deling door- de feitenTechte1'. Het staat aan de feitenrechter, met
inachtneming van de gegevens van de
zaak en met name van de omstandigheden
waarin de bedrijfsactiviteit uitgeoefend
wordt, te beoordelen in feite of een
natuurlijJm persoon een of meer ondernemingen uitbaat. (Gecoordineerde wet·
ten betreffende de inkomstenbelastingen,
art. 25, § 1, 1°, en 27, § 1, lid 1.)
9 januari 1968.
635
129. - Bedr'ijfsbelasting. - We1·kend
vennoot in een pe1·sonenvennootschap met
beperkte aansprakelijlcheid. - Begr-ip. -
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Is een werkend vennoot in een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid en wordt gelijkgesteld met de
exploitatie voor de toepassing van de
bedrijfsbelasting, hij die fondsen in een
vennootschap belegt en er een werkelijke
en vaste activiteit uitoefent ten einde
een kapitaal dat gedeeltelijk het zijne
is vrnchtbaar te maken, zonder dat deze
activiteit noodzakelijk de aard moet vertonen van een beheer of van een bestuur
in de enge zin van deze termen. (Gecoiirdineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 14, § 1, 3°, en 35,
§ 4.)

6 februari 1968.

752

130. - BeclJ·ijjsbelasting.
Werkencl
vennoot in een personenvennootschap met
bepe1·kte aansprakelijkheicl. - W e1·kelijke
en vaste activiteit van cle vennoot. - SoeveJ'eine beoorcleling.- De vraag of de werkelijke en vaste activiteit van de vennoot
in een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid ertoe strekt het
maatschappelijk kapitaal, dat ten dele
zijn eigendom is, winsten te doen opleveren behoort tot de soevereine beoordeling
van de rechter. (Gecoiirdineerde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen,
art. 14, § 1, 3°, en 35, § 4.)
752
6 februari 1968.
131. - Beclrijjsbelasting.
We1·kencl
vennoot in een personenvennootschap met
bepe1·kte aanspmkelijkheicl. Ge(!evens
waantit cle rechteJ' wettelijk kan afleiden
clat de vennoot een we1·kencl vennoot is. Uit het feit dat een vennoot eigenaar
is van een bepaald aantal aandelen van
een personenvennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, en dat hij dag en
nacht ten dienste van dit bedrijf staat
zodat het karakter van werkelijkheid en
bestendigheid van zijn activiteit niet te
betwisten valt, dat hij aJs m.edevennoot,
in dit familiaal bedrijf er aile belang bij
heeft het kapitaal winsten te doen opbrengen, hetgeen hij doet door zijn onverpoosde prestaties, kan de rechter wettelijk afleiden dat deze vennoot een werkend vennoot is en dat hij derhalve
gelijkgesteld is met een exploitant voor
de toepassing van de bedrijfsbelasting.
(Gecoiirdineerde wetten betreffel'tde de
inkomstenbelastingen, art. 14, § l, 3o,
en 35, § 4.)
752
6 febrnari 1968.

132. - Beclrijjsbelastin(J.
N?:jveTheiclsexploitatie. - 1l1eeJ·waanle van een
belegcl om·oerencl (!Oecl, vooTtvloeiende nit
veJ'(!Oeclingen ontvangen wegens onteige-
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ning. Vrijstelling van belastin(J. Voo1·:wam·cle van wecleJ•belegging. - VeJ'(!Oecl~ngen toegekencl voo1· de kosten van
weclerbele(fging en wachtinte1·esten.
V e1•goeclingen die in aanme1·king clienen
te wonlen genomen om het bed1·ag van
de wecle1·bele(fging vast te stellen. - De
vergoedingen verleend voor de kosten
van wederbelegging en wachtinteresten
moeten in aanmerking worden genomen
voor de vaststelling van de meerwaarden
voortvloeiende nit vergoedingen ontvangen wegens de onteigening van een in
een nijverheidsexploitatie belegd onroerend goed en van het weder te beleggen
bedrag om de bij artikel 27, § 2te1', van
de gecoiirdineerde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen bedoelde vrijstelling van belasting te genieten.
13 februari 1968.
783
133. BeclJ'ijjsbelastiJu(f. NijveJ'heidsexploitatie. - MeeJ·waaJ"de van een
belegd om·oe1·end go eel, voortvloeiende uit
veJ·goeclin(fen ontvan(fen wegens onteigening. VTijstelling van belasting. Voonvaarde van wedeJ·belegging. - Vaststelling van het wecle1· te beleggen beclmg.
Geen aftrek van de beclm(fen geleencl
om ziah het ontei(fencl onroeTencl goed aan
te schafjen of nadien al was het clooJ' e1•
een hypotheek op te vesti(fen. - TeJ·ugbetaling van schttlclen van cle belastingplichtige. - Te1·ugbetalin(f die geen wedeJ'bele(f(fing is. - Artikel 27, § 2teJ', van de
gecoiirdineerde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen onderwerpt de vrijstelling van belasting van de meerwaarden voortvloeiende nit vergoedingen
Welke ontvangen werden wegens onteigening aan de voorwaarde dat de belastingplichtige binnen eon bepaalde termijn,
in zijn onderneming, in andere lichamelijke of onlichamelijke activa-elementen
dan grondstoffen, produkten of goederen
« een som wederbelegt die gelijk is aan
het bedrag van de bedoelde meerwaarden
verlioogd met de koop- of kostprijs van
de verdwenen of te gelde geinaakte elementen en verminderd met de in fiscaal
opzicht reeds toegelaten afschrijvingen " ;
eensdeels mag de aankoop- of kostprijs
van een onteigend onroerend goed niet
verminderd worden met het bedrag van
de sm:nmen geleend voor de aanschaffing
of nadien, al was het door er een hypotheek op te vestigen ; anderzijds, is de
terngbetaling van schulden die het onteigend vermogen van de belastingplichtige bezwaren, geen wederbelegging in
lichamelijke of onlichamelijke activaelementen.
13 febrnari 1968.
783
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134. - Bed1·ijfsbelasting. - Eaat van
een winstgevende bet1·ekking. JJ!IeeTwaanle van een ontwigend on1·oe1·encl goed.
JJ!l eenwaTden voo1·tkomende ~tit de
winstgevende bet1·ekking. Eelastba1·e
winst. - De meerwaarde door een onroerend goed verkregen tussen de datlun
waarop het goed in het patrimonilun van
de belastingplichtige is gevallen en die
waarop het eigendomsrecht ervan ingevolge een onteigening ten algemenen
nutte aan de onteigenende macht overgedxagen werd, levert een in de bedrijfsbelasting belastbare winst op, indien zij
te wijten is aan een winstgevende betrekking van de onteigl:)nde, in de zin van
artikel 25, § I, 3°, van de gecoi:irdineerde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen.
5 maart 1968.
889
135. EedTijfsbelasting.
Verlies
voortvloeiend ~tit oo1·logsschacle actn bed1·ijfsgoede1·en. V erlies toegelctten als
aft1·elcbaa1· bed1·ijfsve1·lies. Ve1·lies als
definitief ve1·lies in de boelchouding opgenornen voo1· het jaar in de loop waa1·van
het geleden is. - Eelc~sting]Jlichtige cl1;e
geen ande1· jaa1· mag lciezen orn het verlies
te doen aannemen. - Wanneer de belastingplichtige het verlies voortvloeiende
uit oorlogsschade aan bed:rijfsgoederen
als definitief verlies heeft opgenomen in
de boekhouding van het jaar :in de loop
waarvan deze schade geleden werd, 1nag
hij geen ander jaar kiezen om dit verlies
op fiscaal gebied te do en aannemen. (Wetten betreffende de oorlogsschade aan
private goederen, gecoi:ird:ineerd op
30 januari 1954, art. 61, § 1, 1°, litt. a.)
19 maart 1968.
948
136. - Eecl1·ijfsbelasting. - NijvM'heids-, hanclels- of landbomvbedrijf. VVinsten van gedane Ve1'1'ichtingen.
Eeg1'ip. - De belastingwet onderwerpt,
als w:insten die uit de door nijverheids-,
handels- of landbouwbedrijven gedane
verrichtingen voortvloe:ien, aan de belasting enkel wil1sten of baten die in hm1.
patrimonium zijn gevallen ; z:ij onderwerpt n:iet aan de belasting winsten of
baten die een bedrijf had kunnen of
moeten maken indien het zijn zaken op
een andere wijze had beheerd dan het
zulks gedaan heeft, voor zover het zonder
bedrog gehandeld heeft. (Gecoi:irdineerde
wetten betreffende de inkomstenbelastnlgen van 15 januari 1948, art. 25, § 1,
en 27, § 1; \'Vetb. van de n1komstenbelastil1gen, gevoegd bij het koninklijk besluit
van 26 februari 1964, art. 20, 1°, en 21.)
26 maart 1968.
974

137. - Eedrijfsbelasting. - Hanclelsvennootschap. - Vennootschap die kapitalen ter beschilclcing van een behee1·cler
heeft gestelcl zoncle1· beding van inte1•esten
en zoncler lasten voo1· ham·. - Ver1'ichting
die geen belastbam· inlcomen opb1·engt voor
de vennootschap. - De handelsvennootschap die, zonder bedn1g van interesten,
kapitalen ter beschikking stelt van een
beheerder zonder er een last te moeten
voor magen, ontvangt als tegenprestatie
voor het aan deze beheerder verleende
voordeel geen belastbaar inkomen.
26 maart 1968.
974
138. - Eecl1·ijfsbelasting.
Winsten
van hanclelsbecl1·ijve11. Voonlelen of
baten behaalcl door een in het b~titenland
gevestigde oncleTneming ~tit een in Eelgie
gevestigcle oncl61'1~eming. - Tweede 011ele1·neming onder toezicht van of oncle1'W01'pen
aan cle ee1'8te. - Soeve1·eine beoorclel·ing
cloo1· cle feitem·echter. - De feitenxechter
beoordeelt soeverein of een in Belgie
gevestigde onderneming, in de zin van
artikel 27, § 2, 7o, van de gecoi:irdineerde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen en wegens hun gemeenschap van
belangen en wilsuiting, onderworpen is
aan of onder het toezicht staat van een
in het buitenland gevestigde onderneming.
9 april 1968.
1041
139. - Eeclrijfsbelasting. -Eaten van
ellce winstgevende bet1·elcking.- Eegrip.De winstgevende betrekking, bedoeld bij
artikel 25, § 1, 3°, van de gecoi:irdineerde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, is de betrekking die voortvloeit
uit een geheel van verrichtil1gen die niet
aileen vaak voorkmnen en met elkaar
verbonden zijn, maar tevens een professioneel kara:kter vertonen.
23 april 1968.
1069
140. - Eecl1·ijfsbelasting. -Eaten van
ellce winstgevende betrelclcing.- Eegrip.Het beschikkend gedeelte van een arrest
volgens hetwelk een belastingplichtige
een winstgevende betrekking gehad heeft
in de zin van artikel 25, § l, 3° van de
gecoi:irdineerde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen wordt niet wettelijk gerechtvaardigd door het arrest dat
het bestaan van dergelijke betrekkingen
afieidt uit werkzaamheden die, zelfs al
kon1.en ze va.ak voor, 1noeten verwezenlijkt worden door elke bouwmeester of
verkoper die zich ertoe beperkt zijn verInogen te beheren, en die geen enkele
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bijzondere bevoegdheid noch enige organisatie vereisen.
23 april 1968.
1069

141. - Bed1·ijfsbelasting.
Wet van
15 juli 1959 tot tijdelijke wijziging van
het aanslag1·egime de1· mee1"Waanlen met
het oog op de bevonle1•ing van de beleggingen. - Ve1·wezenlijkte meerwaanlen van
een efjectenportefeuille. - Meerwam·cle die
samen met ancle1•e inkomsten is opgenomen
in een beclrag dat in de balans wonlt
ingesch1·even onde1· de benaming cc reserve
voo1• ve1·schillencle eventttaliteiten "· - Insclwijving die geen opneming ttitmaalct. Is geen opneming in de zin van artikel27,
§ 2bis, van de op 15 januari 1948 gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen waarnaar verwezen wordt
in artikel 2, § 1, van de wet van 15 juli
1959 tot tijdelijke wijziging van het aanslagregime der meerwaarden met het oog
op de bevordering van de beleggingen,
de inschrijving van een verwezenlijkte
meerwaarde van een effectenportefeuille,
die sinds 1neer dan vijf jaar v66r de verwezenlijking in het vermogen van de
onderneming is gevallen, op een post van
de balans geheten cc reserve voor verschillende eventualiteiten "·
30 april 1968.
1089
142. - Becl1'ijfsbelasting. - Aft1·elcba1·e
lasten. - Bed1'ijfshttU1'p1·ijs. - Ove1·dreven
gedeelte. - Voorwaarden. - Een gedeelte
van de door de belastingplichtige in zijn
aangifte opgegeven bedrijfshuurprijs kan
slechts als overdreven worden beschouwd
ten opzichte van de hum·prijzen van in
normale omstandigheden gehuurde onroerende goederen of gedeelten van onroe,
rende goederon. (Gecoordineerde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen,
art. 26, § 2, 1°, lid 2.)
·
14 mei 1968.
1133
143. - Becl!rijfsbelasting.
Staking
van becl1·ijf in de loop van het jaar. Inning van een aanmtllende bezoldiging
in de loop van een jaa1· na dit van de
staking van het becl1·ijf. - Aanmtllende
bezoldiging belastbaa1· overeenlcomstig m·tilcel 32, § 1, van de gecoonlineenle wetten
bet1·efjencle cle inlcomstenbelastingen. Daa.r artikel 32, § 2, van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, gecoiirdineerd bij besluit van de Regent van
15 januari 1948, bepaalt dat, in geval
van staking van bedrijf in de loop van
het jaar, een bijzondere aanslag geregeld
wordt naar de uitkomsten van het tijdvak
gedurende hetwelk dit bedrijf werd uitgeoefend, kan de aanvullende bezoldiging
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ontvangen in de loop van een jaar na
dit van de staking van het bedrijf niet
aan de bijzondere aanslag onderworpen
worden, en is dus belastbaar bij toepassing van artikel 32, § 1, van bedoelde
wetten.
14 mei 1968.
1138

144. - Becl1·ijfsbelasting.
Winsten
van een nijve1·heicls-, handels- of lanclH anclelsvennootschap
battwbed1·ijf.
waa1·van de maatschappelijke zetel in
Belgie is gevestigcl. - In het buitenlancl
behaalde of ontvangen winsten. - Aan de
Zijn
belasting onde1·worpen winsten. aan de bedrijfsbelasting onderworpen de
winsten die in het buitenland behaald
of ontvangen worden door een inrichting
van een vennootschap bij wijze van eenvoudige geldschieting waarvan de maatschappelijke zetel in Belgie is gevestigd.
(Wetten betreffende de inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij het koninldijk
besluit van 6 augustus 1931 en het besluit
van de Regent van 15 januari 1948,
artikelen 2, 25, § 1, 1o, en 27, § l.)
28 mei 1968.
1187
145. - Beclrijfsbelasting. V1•ijstelling. - P1'61nies van levensve1•zelce1'ing. Oont1·acten van levensve1·zelcering met tegenve1·zekering van cle p1·emies. - Oontm.cten
die voo1• cle ve1·zekeraa1· geen Tisico opleve1·en
en voo1· de bewee1·cle 1'echthebbenclen geen
ancle1· clan een fiscaal voonleel bieclen. Schijncontmcten die in werlcelijlcheicl eenvouclige lcapitaaldeposito's ve1"mommen. Soeve1·eine beoonleling cloo1' de feitem·ech ·
ter. - Geen m·ijstelling. - Van het door
hem soeverein beoorcleelde feit, dat valgens de door de belastingschuldige bij
een verzekeringsrnaatschappij ondertekende contracten on1 een cnkele verrichting nit te vceren, in geval van leven, de
waarde van de verzekerde kapitalen
lichtj es hager is clan het be drag van de
gestorte pren1ies, en, in geval va.n overlijden v66r de overeengekomen. termijn,
de premies zoncler interest worden terugbetaald aan de weduwe of aan de kinderen
van de belastingschuldige, zoclanig dat
de contracten voor de verzelmraar geen
risico opleveren en voor de beweerde
rechthebbenden geen ander clan een fiscaal voordeel bicden, kan de feitenrechter
wettelijk afleiden dat de aclministratie
bewezen heeft dat deze contracten fictief
zijn en in werkelijkheid eenvoudige kapi·
taaldeposito's vermommen en clat bijgevolg de gestorte premies de bij artikel 30bis, 3°, van de gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen
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gestelde vrijstelling niet kunnen genieten.
(Eerste zaak.)
18 juni 1968 (twee arresten).
1273

HOOFDSTUK IV.
AANVULLENDE PERSONELE BELASTING.

146. - Aanvullencle pe1·sonele belasting.
- Gehele of gecleeltelijke venleling vc~n het
maatschapptlijk kapitaal van een personenvennootschap met bepeTkte aansJJTakelijkheicl. - Gelclsomrnen ve1·leencl of toegelcencl
aan een we1·kencl vennoot. - Sommen die
wettelijlc in de becl1·ijfsbelasting belastbaar
zijn. - Sommen cUe oolc aan de aanvullencle pe1·sonele belasting oncle1'W01'pen zijn.
- De smTln1en die ten gevolge van een
gehele of gedeeltelijke verdeling van het
maatschappelijk vermogen van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid worden verleend of toegekend aan een werkend vem1oot zijn, in
de mate bepaald bij artikel 15, § 2, 2°,
van de gecoordineerde wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, onderworpen
aan de bedrijfsbelasting alsook aan de
aanvullende personele belasting .. (Gecoordineerde wetten betrefiende de inkomstenbelastingen, art. 15, § 2, 25, § 1, 1 o,
27, § l, 35, § 4, en '12.)
24 oktober 1967.
296
HOOFSTUK V.
NATIONALE ORISISBELASTING.

TITEL III.- Wetboek
van de inkomstenbelastingen.
HOOFDSTUK I.
PERSONENBELASTING.

1. § 2. -

Inkomsten uit grondeigendommen.
Inkomsten uit roerende kapitalen
en roerende goederen.
§ 3 . - Bedrijfsinkomsten.

4 . - Diverse inkomsten.

HOOFDSTUK II.
VENNOOTSOHAPSBELASTING.

147.- }Vetboek van cle inkomstenbelastingen. Opcentiemen op het gecleelte

van de vennootschap13belast·ing en op de
belasting de?' niet ve?·blijfhoucle?'S. - Wet
van 31 jttli 1963, aTtilcel 2.- Opcentiemen
clie niet htnnen gelcweten wonlen door
ve?'?'ekenimg van het becl1·ag van cle niet
te~·t~gbetaalbaTe voo1·he1fingen.- De opcentiemen op het gedeelte van de vennootschapsbelasting en op de belasting der
niet-verblijfhouders, ingevoerd bij artikel 2 van de wet van 31 juli 1963, zijn
een belastil1g die onderscheiden is van
die op grond waarvan zij berekend worden
en kunnen niet gekweten worden door
verrekeni:ng van het bedrag van de niet
terugbetaalbare voorheffingen. (Wetb.
van de inkomstenbelastingen, art. I,
186 en 357.)
13 februari 1968.
788
148.- H'etboek van de in,komstenbelastingen. Belasting vctn de vennootschappen.- Ve1·deling van het rnaatschappelijlc veTmogen. - Aanslagvoet. - VToeger geTese?"ueenle winsten. - BegTip. Zijn vroeger gereserveerde winsten in de
betekenis van artikel 131, 2°, van het
vVetboek van de inkomstenbelastingen en
moeten derhalve, in geval van verdeling
van het maatschappelijk vermogen van
een in de artikelen 98 of 100 van dit
Wetboek becloelde vennootschap, tegen
de aanslagvoet van 30 t. h. belast worden
de belegde vermogensaccressen voortvloeiende uit meerwaarden die in de
rekeningen van de vem1ootschap uitgedruld werden onder de rubriek « herschatti:ngsreserve ».
5 maart 1968.
887

149. - TYetboelc van de inlcomstenbelastingen, aTtilcel 435, 1°. - Belasting op
cle vennootschappen.- vVet van 20 novernbe1' 1962, a?'tilcel 72. - Ove?'gangsbepalingen. - Beclr~jjslasten. - Aftrekbaa?'heid van de inlcomstenbelastingen.
Vo01·waanle. -Aileen de belastingen, die
zouden aftrekbaar geweest zijn van de
inkomsten van handelsvennootschappen
belastbaar in de bedrijfsbelasting van
een aanslagjaar dat 1963 voorafgaat,
i:ndien zij tijdig werden gevestigcl en ten
laste genomen, en die geheven zijn bij
navordering van rechten op de inkomsten
over deze dienstjaren, zijn aftrekbaar,
als bedrijfslasten, van de belastbare
inkomsten over dienstjaren van na de
inwerkingtreding van de wet van
20 november 1962. (Wetboek van de
inkomstenbelastingen, art. 435, l 0 ; wet
van 20 november 1962, art. 72.)
1013
2 april 1968.

INKOMSTENBELASTINGEN
HOOFDSTUK III.
BEOHTSPERSONENBELASTING.
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de inkomsten nit onroerende goederen
gelegen op zijn grondgebied aan Belgie
is voorbehouden.
20 februari 1968.
822

HOOFDSTUK IV.
BELASTING VAN DE NIET-VERBLIJF·
HOUDERS.

§ 2. -

Aanvullende onroerende
voorheffing.

§ 3. -

HOOFDSTUK V.
VooRHEFFINGEN.

1. -

Onroerende voorheffing.

150. - W etboek van de inlcomstenbelastingen. - Voo?'lwtfingen. - Aanvullende
01H'Oe1·ende voo1·hefjing. - ATtilcel 163 van
het TV etboelc van de inlcomstenbelastingen.
- Belasting die oveTeenstemt met de in
aTtilcel 2 van deN ede?'lands-Belgische ove?'·
eenlcomst vermelde gTondbelasting. - De
aanvullende onroerende voorheffing, ingevoerd door artikel 163 van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen, toegevoegd
aan het koninklijk besluit tot coordinatie
van de wetsbepalingen betreffende de
inkomstenbelastingen van 26 februari
1964, komt overeen met de grondbelasting
vermeld in artikel 2 van de op 20 februari
1933 tussen Belgie en Nederland gesloten
overeenkomst ter voorkoming van de
dubbele belastil'lg en tot regeling van
enige andere belastingaangelegenheden,
goedgekeurd door de wet van 2 juni 1934;
deze belasting stemt overeen met het
begrip van de belasting vermeld in artikel 3 van deze overeenkomst.
20 februari 1968.
822
151. - H'etboelc van de inlcomstenbelastingen. - Voo?'lwtfingen. - Aanvullende
om·oe1·ende voo1·hefjing. - Belanghebbende
die zijn fiscale woonplaats heejt in een
land waa1·mede Belgie een ove1·eenlcomst
gesloten heejt te1· voo1·lcoming van dubbele
belasting. - Aanslagvoet van de aanvullende om·oe1·ende vom·hetfing ten laste van
de « niet-1·ijlcsinwone1'8 >> en van de « bttitenlandse vennootschappen >>. - Artikel 163
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen, toegevoegd aan het koninklijk besluit tot coordinatie van de wetsbepalingen betreffende de inkomstenbelastingen van 26 februari 1964, voert
een aanvullende onroerende voorheffing
in ten laste van de « niet-rijksil1.woners >>
en van de << buitenlandse vennootschappen >>, wmmeer de belanghebbende zijn
fiE)cale woonplaats heeft in een land
waarmede Belgie een overeenkomst gesloten heeft ter voorkoming van dubbele
belasting, volgens welke de aanslag van

Rom·ende voorheffing.

152.- T'Vetboelc van de inlcomstenbelastingen, gevoegd biJ het lconinlcliJlc besluit
tot coih·dinatie van 26 feb?·uaTi 1964. OooTdinatie die geen wijziging heeft
gebmcht in de zetting, het beclrag, de
vestigings- en invm·de1·ingsmodaliteiten van
de eTin bedoelde belastingen. - Roerende
DmagwiJdte van aTtivoorhetfing. kel 22-1° van de wet van 15 Jttli 1966 tot
wijziging van het vVetboelc van de inlcomstenbelastingen. - Het vVetboek van de
inkomstenbelastingen, gevoegd hij het
koninklijk besluit tot coordinatie van
26 fehruari 1964, welke coordinatie
toegestaan werd hij artikel 89, § I, lid 2,
van de wet va.n 20 november 1962,
heeft geen wijziging gehracht in de
zetting, het hedrag, de vestigings- en
lllVorderingsmodaliteiten van de erin
hedoelde belastil1gen ; artikel 22 van de
wet van 15 juli 1966, ill zover het de
tekst van artikel 164 van het W etboek
van de inkomstenbelastingen wijzigt,
geeft op wie de roerende voorheffu1.g
verschuldigd is, en heeft enkel tot doe]
een leemte van het konil1klijk hesluit
van 26 februari 1964 aan te vullen en
niet de vroegere hestaande wettelijke
toestand te wijzigen.
21 mei 1968.
1162
§ 4. -

Aanvullende merende voorheffing.
§ 5. -

Bedrijfsvoorheffing.

TITEL IV.- Tijdelijke
belastingen.
HOOFDSTUK I.
SPECIALE UITZONDERLIJKE BELAS'l'ING
OP DE WINSTEN UIT ZEKERE
VALUTASPEOULATIES.

HOOFDSTUK II.
SPECIALE BELASTING OP DE WINSTEN
VOORTVLOEIEND UIT LEVERINGEN
EN PRESTATIES AAN DE VIJAND.

153.- Speciale belasting op de winst(3n
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INTERESTEN

voo1·tvloeiencle, ·uit le-veringen en prestaties
aan de vijand. Extra-belasting. Aanslag en ten kohie1·e- b1·engen. - Herziening van een aanslag in de speeiale
belasting die leidt tot de ctanslag in de
ext1·a-belasting of tot een ve1·hoging vctn
de in deze belasting belctstba1·e in.komsten.
- VeTstrijken vctn de teTmijn, gestelcl bij
a1·tikel 15 van de wet van 16 oktober 194.5.
- DiTeete~w bij wie een 1•eelamatie ingecliencl is tegen de speeiale belasting en
niet tegen de extm-belasting, ze~fs bij
toepassing van cwtikel 61, § 3, laatste lid,
van de geeoonlineenle wetten bet1·efjende
de inkomstenbelastingen. Di1·eetetw
niet bevoegd om een aanslag in cle ext?·abelasting te vestigen of te wijzigen in
zove1· hij de aanslag in cle speeiale belasting
hm·zien heeft. - Administmtie die evenwel
een . aanslag in de extm-belasting mag
vesttgen volgens cle vo1·men en in de termijnen, gesteld bij a1·tikel 74bis, lidl en 3,
van becloelcle gecoo1·dinee1•cle wetten. ~amleer de herziening van een aanslag
m de speciale belasting op de winsten
voortvloeiende uit leveringen en prestaties aan de vijand, bij toepassing van
artikel 10, § 1, lid I, van de wet van
16 oktober 1945, hetzij een verhoging
van de belastbare grondslag in de extrabelasting medebrengt, hetzij de toepassing van deze belasting op de belastingplichtige, is de directeur der belastingen
die, op een reclamatie tegen de aanslag
in de speciale belasting, bedoelde herziening beslist, niet bevoegd om de
belastbare grondslag van een aanslag
in deze reeds ten laste van de belastingschuldige gevestigde belasting te verhogen, zo bij hem niet aanhangig is
gemaakt een reclamatie tegen deze aanslag of zo de reclamatie tegen de speciale
belasting niet van ambtswege, bij toepassing van artikel 61, § 3, laatste lid,
van de gecoiirdineerde wetten betreffende
de i:nkomstenbelastingen, voor doze aanslag geldt; de administratie kan evenwel,
zelfs wanneer de aansla"'termijn, gesteld
bij artikel 15 van de wet van 16 oktober
1945, verstreken is, een nieuwe aanslag
of een aanvullende aanslag in de extrabelasting vestigen, met inachtneming van
de bij artikel 74bis, lid 1 en 3, van de
gecoiirdineerde wetten betreffende de
inkm:nstenbelastingen gestelde vormen
en termijnen. (VVet van 28 december
1954, art. 3.)
12 september 1967.

60

HOOFDSTUK III.
EXTRA-BELASTING OP DE IN OORLOGSTIJD
BEHAALDE EXOEPTIONELE INKOMSTEN.

154.- Ext1·a-belasting.- VeTmoedens
ingesteld cloo1· m·tikel 2, § 3, van cle wet
van 16 oktobe1· 1945. - Feitelijke elementen inge1'0epen cloo1' de belastingplichtige om cleze veTmoedens te weerleggen. Bewijsk1·acht van cleze elementen. SoeveTeine beoonleling clam· cle feite·rwwhte1'.- De feitenrechter beoordeelt soeverein de bewijskracht van de feitelijke
elementen, welke door de aan de extrabelasting onderworpen belastingplichtige
worden ingeroepen om de feitelijke vermoedens, ingesteld door artikel 2, § 3,
van de wet van 16 oktober 1945, te
weerleggen.
5 september 1967.
22
HOOFDSTUK IV.
BIJBELASTING OP UITZONDERLIJKE GEDEELTEN VAN BEPAALDE INKOlVISTEN
OVER DE JAREN 1951 EN 1952.
HOOFDSTUK V.
BUITENGEWONE OONJUNOTUURTAKS.
(Wet van 12 maart 1957.)
HOOFDSTUK VI.
BUITENGEWONE BELASTING VASTGESTELD
BI.J DE \VET VOOR EOONOlVIISOHE EXPANSIE, SOOIALE VOORUITGANG EN
FINANOIEEL HERSTEL VAN 14 FEBRUARI 1961.
INTERESTEN.
HooFDSTUK I. HooFDSTUK II.

Ge1·echtel1:jke inte1·esten.
V erzuimsinte1'esten.

HOOFDSTUK I.
GEREOHTELIJKE INTERESTEN.

1. - Beg1·ip. - Kunnen vm·goeclende
of ve1·zuimsinte1·esten zijn.- De interesten
die men " gerechtelijke interesten >> noemt
lnmnen ofwel vergoedende ofwel verzuimsinteresten zijn.
14 oktober 1967 en 22 januari 1968.
229 en 691

2.- lVettel1:jke intm·esten.- Beg1'ip.-

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN
De uitdrukki:ng " wettelijke interesten »
duidt de interesten aan waarvan het
bedrag door de wet is vastgesteld en in
deze betekenis omvat zij onder meer de
gerechtelijke i:nteresten. (Impliciete oplossi:ng.)
29 april 1968.
1082

HOOFDSTUK II.
VERZUIMSINTERESTEN,

3. - Wanbecl?·ijf of oneigenlijlc misdrijf. - Schadeve1·goeding toegelcend doo1'
de 1·echte1'. - V e1·zuimsinte1·esten die niet
lctmnen lopen v66r de beslissing waa1·bij
de schadevergoeding wordt toegekend. In zaken van aansprakelijkheid buiten
overeenkomst mag de rechter de verzuimsinteresten op het bedrag van een
schuldvorderi:ng van schadevergoedi:ng
niet doen lopen voor de beslissi:ng waarbij
deze toegekend wordt.
22 januari en 29 april 1968.
691 en
1082
4. Ve1·breking doo1· de we1·kgever,
zonder geg1·onde 1·eden en zonde1· opzeggingstennijn of met een te1·mijn die ontoe1'eikend is, van een a1·beidsovereenlcomst
voo1· bedienden voo1· een onbepaalde tijd. VeTgoeding beTekend volgens de bij de wet
Toepassing
vastgestelcle g1·ondslagen. van m·tikel 1153 van het Hurgedijlc Wetboek. - Wanneer ten gevolge van de
verbreking door de WE-rkgever zonder gegronde reden en zonder opzeggingstermijn of met een ontoereikende opzeggingstermijn van een bediendencontract
voor een onbepaalde tijd, de aan de bediende verschuldigde vergoedi:ng berekend wordt volgens de bij de wet vastgestelde grondslagen, is de verplichting
van de werkgever beperkt tot de betali11g
van een gelclsom en is derhalve onderworpen aan artikel 1153 van het Hmgerlijk 'IVetboek. (Gecoi:irdi:neerde wetten
van 20 juli 1955, art. 14, 15 en 20.)
30 mei 1968.
1191
INTERNATIONALE
KOMSTEN.

OVEREEN-

1. - Alcte van goedlcMwing door de
wetgevende macht van een inte1·nationale
ove1·eenkomst. Alcte van goeclketwing
die geen 1·echtsno1'm bevat. - Akte t'an
goeclkeu1·4ng die niet tot gevolg lean hebben
de uitlegging van deze overeenlcomst van
ovedwidswege mogelijlc te malcen. - De
akte van goedkeuring door de wetgevende
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macht van een internationale overeenkomst, die geen rechtsnorm bevat, kan
niet tot gevolg hebben de uitlegging van
deze overeenkomst van overheidswege
mogelijk te maken. (Grondwet, art. 28.)
670
16 januari en 12 maart 1968.
en 926

2. - V enlrag tot bescherming van de
1'echten van de mens en de fm~damentele
v1·ijheden, a1·tilcel 6-1. - Vm·bod van toegang tot de ge1·echtszaal. - Voorwaanlen.
- Beo01·deling door de rechtm·. - Ret
staat aan de rechter te oordelen of de
voorwaarden verenigd zijn die hem toelaten, bij toepassi:ng van artikel 6-1 van
het V erdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden, getekend te Rome op 4 november 1950 en bekrachtigd door de wet van
13 mei 1955, de toegang tot de gerechtszaal aan de pers en aan het publiek te
ontzeggen voor het geheel of voor een
deel van het proces. (Impliciete beslissing.)
2 oktober 1967.
161
3. - Ve1·cl1·ag tot besche1·ming van de
1'echten van de mens en de ftmdamentele
vrijheden, a1·tilcel 6-1. - Ve1·bod van toegang tot de ge1·echtszaal. - Bescherming
van het priveleven van de pa1·tijen. Begrip. - Artikel 6-1 van het verdrag
tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden,
getekend te Rmn.e op 4 november 1950
en beluachtigd door de wet van 13 mei
1955, laat de rechter toe, bij toepassing
van de door die tekst bepaalde voorwaarden, de toegang tot de gerechtszaal aan
de pers en aan het publiek te ontzeggen
voor het geheel of voor een deel van het
proces, ten einde het priveleven van de
partijen bij het proces te beschermen,
maar niet om het priveleven van de
familieleden van bedoelde partijen te
beschermen. (Impliciete beslissing.)
2 oktober 1967.
161
4. - Verclrag tot beschm·ming van de
1·echten van de mens en de fundamentele
V1'ijheden, a1·tilcel 1 en 6. - Toepassingssfeer. - De artikelen 1 en 6 van het
V erdrag tot beschermi:ng van de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden, getekend te Rome op 4 november
1950 en bekrachtigd door de wet van
13 mei 1955, zijn vreemd aan de tenuitvoerlegging van de von:nissen en arresten
en aan de door de nationale wetgevingen
ingestelde rechtsmiddelen.
2 oktober 1967.
161
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5. - V m·d1·ag tot beschenning van de
rechten van de mens en van de ftmclamentele
v1·ijheden, a1·tikel 6-1. - Artilcel 319 van
het W etboek van stmfvonlering. - N iet
onverem:gbam· met de evenbecloelde bepaling
van clit venlmg. - Artikel 319 van het
Wetboek van strafvordering, verre van
de gelijkheid te verbreken ten nadele
van de beschuldigde, versterkt de rechten
van de verdediging en is dientengevolge
niet onverenigbaar met de bepalingen
van artikel 6 van het V erdrag tot bescherming van de rechten van de mens·en van
de flmdamentele vrijheden.
9 oktober 1967.
198

van een ve1·oonleling tot een geld boete,
geg1·ond op een regelrnatig clam· een boswachter opgemaalct proces-vm·baal. - Uit
de enige omstandigheid, dat artikel 23
van het Boswetboek bepaalt dat een deel
van de opbrengst van de geldboeten
wegens bosmisdrijven jaarlijks als vergoeding verdeeld wordt onder de beambten van het bosbeheer en de boswachters,
die hml dienst behoorlijk hebben vervuld, kan niet worden afgeleid dat elke
veroordeling tot een geldboete wegens
bosmisdrijven die door een rechtbank
gegrond wordt op een regelmatig door
een boswachter opgemaakt proces-verbaal noodzakelijk een schending zou zijn
van de waarborgen vastgesteld in het
Verdrag tot bescherming van de rechten
van de mens en de flmdamentele vrijheden, en onder meer van die luachtens
welke elke persoon recht heeft op een
rechtvaardige behandeling van zijn zaak
door een onafhankelijke en onpartijdige
rechtbank. (Wet van 13 mei 1955 tot
goedkeuring van het Verdrag van de
rechten van de mens en de flmdamentele
vrijheden, getekend te Rome op 4 november 1950; art. 6 van bedoeld verdrag.)
23 oktober 1967.
273

6. - Venl1·ag tot bescherming van de
rechten van de mens en de funclamentele
vrijheden. - Recht van elke persoon op
een 1·echtvaanlige behandeling van zijn
zaalc clam• een onpcwtijclige rechtbank. Boswetboelc. Omstandigheid clat dit
wetboelc bepaalt clat een cleel van de bij het
Boswetboek gestelcle gelclboeten ve1·deelcl
wonlt tttssen de bearnbten van het bosbeheer
en de boswachte1·s, die hun cliemst behoorlijlc
hebben ve1·mtlcl. - Ornstancligheid die niet
van die aard is dat zij afb1·euk cloet aan
het 1·echtvaanlig en onpm·tijclig kamkter

J
JACI-IT.

1. - J achtrnisclrijj. - Verbeurdverkla1'ing. - A1·tikel 42 van het Stmfwetboek
niet toepasbaa1·. - De bepalingen van
het Strafwetboek betreffende de verbeurdverldaring zijn niet toepasbaar op
jachtmisdrijven. (Strafwetb., art. 42.)
18 septmnber 1967.
89
2.- Geb1·ttilc van lolcazen om het vangen
of vernielen van het wild te ve1·gernalclcelijlcen. - Begrip. - Het gebruik van
lokazen om het wild te vangen of te
vernielen, of om hetzij het vangen hetzij
het vernielen ervan te vergemakkelijken,
is strafbaar, zelfs zo bet met geen eigenlijke jachtdaad gepaard gaat. (Wet van
28 februari 1882, art. 8.)
2 oktober 1967.
155
3. - Beiicligcle pm·ticuliere jachtwachte1·.
Officier van gm·echtelijlce politie. Een beiidigde particuliere jachtwachter
is officier van gerechtelijke politie.
16 oktober 1967.
230
4. -

Wet van 28 febrtta1'i 1882. -

Overtrecling van artilcel 4. - Klacht van
de eigenaar van de jacht of van zijn 1'echtve1'lc1·ijgenclen. - Begrip. - De vervolgingen wegens overtreding van artikel 4
van de wet van 28 februari 1882 zijn
onderworpen aan de klacht van de eigenaar van de jacht of van zijn rechtverluijgenden ; de klacht van degene die
een gewone toelating heeft om te jagen
is dienaangaande zonder uitwerking.
(Wet van 28 februari 1882, art. 26.)
(Impliciete oplossing.)
19 februari 1968.
812
5. Inselctenetencle vogels en vogelvangst. - Koninlclijlc besluit van 15 septernbe1' 1964, a1·tikel 4.. - Ve1·hancleling
op de openbare ma1•lcten. Openbare
marlcten.- Beg1·ip.- Voor de toepassing
van artikel 4, §§ 2 en 3, van het koninklijk
besluit van 15 september 1964 betreffende
de insektenetende vogels en de vogelvangst, kan een voor het publiek toegankelijke plaats die normaal niet voor
een markt bestemcl is, doch die op geregelde tijclen client tot handelsverrichtingen aileen dan als openbare markt beschouwd worden indien het op geregelde

JEUGDBESCHERMING. tijden te koop bieden van vogels, waartoe
het lokaal gebruikt' wordt, door verschillende handelaars wordt i:ngericht en het
verkoopaanbod aan het publiek in het
algemeen wordt gedaan.
l l maart 1968.
913

KINDERBIJSLAGEN
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is zichzelf te behelpen, de verzorging te
geven die voor diens bewaring of onderhand vereist was, dit kind overlaat aan
derden die niet aanvaard hebben zich
ermee te gelasten en die niet verplicht
waren het te verzorgen. (Strafwetb.,
art. 354 en 355.)
12 februari 1968.
771

JEUGDBESCHERMING.

5.- Wet van 8 ap1"il 1965. - JVlincle1'van beneclen de leeftijcl van achttien
Jaa1'. - Onbevoegclheid van de stJ·ajrechtbank.~n. W an.neer de beklaagde de

1.- Wet vcm 8 april1965.- Bevoegdheicl van cle bij deze wet opge1·ichte J'echtscolleges. - B evoe gdheid die zich ttitstrelct
tot de feiten en toestanden v661· 1 septembe1'
1966, datnm van de inweJ•kingt1·eding van
bedoelde wet. - V ooJ·waaJ'cle. - De wet
van 8 april 1965, betreffende de jeugdbescherming, moet door de rechtscolleges
die zij opricht, worden toegepast op d~
feiten en toestanden van v66r 1 septmnber
1966, datum van haar inwerkingtreding,
die niet v66r die dag voor de te voren
bevoegde rechtscolleges werden gebracht.
(Wet van 8 april 1965, art. 92; kon. besl.
van 30 juni 1966, art. I.)
18 december 1967.
572

j_ct~·ige

leeftiJd van achttl8n jaar nog niet bereikt
had op de datum van het als misdrijf
omschreven feit dat hem ten laste gelegd
wordt, moet hij verwezen worden naar
de jeugdrechtbank en niet naar een strafre;;htbank. (Wet van 8 april1965 art. 36
40.)

19 februari 1968.

'

'
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?·-Wet va,1~ 8 ap1'il1965. ~ Bevoegdvan cle. b~J cleze wet opge1•ichte J•echtbanken. - Bevoegdheid die zich uitstrekt
tot de jeiten en toestanclen van v66r de
inwe1·kingt1Wling van cleze wet. - VooJ'waanle. De wet van 8 april 1965
betreffende de jeugdbescherming moet
worden toegepast door de rechtbanken
die zij opricht, op de feiten en toestander{
bestaande v66r 1 september 1966, datmn
waarop zij in werking treedt, wanneer de
zaak niet reeds aanhangig is bij de
gerechten die v66r deze inwerkingtreding
bevoegd wa.ren. (Wet van 8 april 1965,
art. 92; kon. besl. van 30 juni 1966,
art. I.)
19 februari 1968.
819
he~d

2. - Ve1·lating van kindeJ"en in behoefBestandclelen van het
tige toestand. miscl1·ijj. V oor de toepassing van
artikel 360bis van het Strafwetboek wordt
niet vereist dat een eis tot betaling van
onderhoudsgeld vooraf tegen de beklaagde werd ingesteld.
20 december 1967.
590
3. - VeTlating va-n kii~de1'en in behoeftige toestand. - Behoejtige toestand van
de lcincleJ·en. Soeve1·eine beooJ"cleling
clam· de jeiten1·echte1'. - De feit.enrechter
beoordeelt soeverein of de kinderen van
de beklaagde, die wordt vervolgd wegens
inbreuk op artikel 360bis van het Strafwetboek, in behoeftige toestand werden
verlaten.
20 december 1967.
590

7. - Ove1't1•ecling van artilcel 84 van
de wet van 8 ap1·il 1965. - Ve1'001'cleling
tot een gelclboete van mee1· clan 25 fmnk. Onwettelijlcheicl. - I s onwettelijk de veroordehng tot een geldboete van meer dan
25 frank opgelegd aan de beklaagde om
door g~J?is aan toezicht het feit vergemakkehJkt ~e hebben, dat als misdrijf
omschreven IS, en door een minderjarige
beneden de leeftijd van achttien jaar die
hij onder zijn bewaring had, werd gepleegd. (\Vet van 8 april1965 betreffende
de bescherming van de jeugd, art. 84.)
1035
8 april 1968.

4. - Ve1'lating van een lcincl op een
niet eenzame plaats. - Bestanclclelen van
het miscl1·ijj. - Maakt het rnisdrijf uit
van verlating van een kind op een niet
eenzame plaats de daad waardoor de
vader die, met de wil zich te onttrckken
aan zijn verplichting aan zijn kind, dat
uit hoofde van zijn toestand niet in staat

K
KINDERBIJSLAGEN.,

1. -

Loonm·beide1'8. 1968. - 47

CA~SA'l'IE,

Ovm·t1'eding van

I

m·tikel 156 van de gecoih·clineenle wetten
van 19 december 1939. - Toepasselijlce
stJ"afjen. - Is onwettelijk een straf van
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drie maanden gevangenis en 50 frank
geldboete, uitgesproken wegens overtreding van artikel 156 van de gecoiirdineerde wetten van 19 december 1939
betreffende de kinderbijslagen voor de
loonarbeiders, nu bij deze bepaling als
straffen worden gesteld een geldboete van
200 tot 400 frank en gevangenisstraf van
acht dagen tot een maand of een van
deze straffen aileen.
23 oktober 1967.
265

nootschap, die de bijdragen moet innen,
en strekt zich niet uit. tot de rechtsvordering die tegen hen als schuldenaars van
de bijdragen kan worden ingesteld.
(Koninklijk besluit van 22 december
1938, art. 215 en 273.) (Impliciete oplossing.)
9 mei 1968.
1119

2. - Werkgeve1·s en niet-loontrekkende
werknemers. - Beheenle1'8 en commissa1'issen van een vennootschap, die in Belgiii
een maatschappelijke zetel heeft, die ~•it
slttitend of hoojdzakelijlc in het b~titenland
ve1·blijj houden. - V ennootschap verplicht
cle bijdmgen te betalen u·ellce die behee1·clm·s
en commissarissen VM'sclmlcligcl zijn. Ve1·haal van cle vennootschap op cleze. beheenle1'8 en commissm·issen. - Wanneer
de beheerders en commissarissen van een
vonnootschap, die in Belgie een maatschappelijke zetel heeft, uitsluitend en
hoofdzakelijk in het buitenland verblijf
houden, is de vennootschap verplicht de
bijdragen te betalen welke deze beheerders en commissarissen verschuldigd zijn,
bij toepaflsing van de wet van 10 jcmi
1937 waarbij de kinderbijslagen uitgebreid worden tot de werkgevers en nietloontrekkenden en van het organiek
koninklijk besluit van 22 december 1938,
bij deze wet voorzien, maar heeft zij het
recht zich door hen te laten terugbetalen.
(Koninklijk besluit van 22 december
1938, art. 23, 214 en 215.) (Impliciete
oplossing.)
9 mei 1968.
1119

1. - Ihmclamentele wet bet1·etfencle het
staatsbestel van Kongo. - Opheffing op
30 juni 1960 van cle wet van 18 olctobe?'
1908, in zove1' zij van toepassing was op
Belgisch-Kongo. - Gevolgen. - De opheffing op 30 juni 1960, bij artikel 259
van de fundmnentele wet van 19 mei
1960 betreffende het staatsbestel van
Kongo, van de wet van 18 oktober 1908
op het beheer van Belgisch-Kongo, in
zover zij daarop van toepassing was,
heeft de vermenging van de patrimonia
van de kolonie van Belgisch-Kongo en
het moederland niet medegebracht.
8 februari 1968.
758

3. - TV erlcgevM's en niet-loontrelclcencle
werknemM'8, - Behee1·de1'8 en commissa1'issen van een vennootschap die in deze
hoedanigheid afstand hebben geclaan van
het inroepen van cle vijjja1•ige ve1jaTing,
vastgestelcl bij artilcel 273 van het lconinlclijlc besl~tit van 22 decembM' 1938. Ajstand clie zich niet uitst1·elct tot cle verjaring van cle ?'echtsvo?·clering clie tegen hen
als sch~tlclenaa?'B van cle bijcl1·agen lean
woTden ingesteld. - Wanneer de beheerders en commissarissen van een vennootschap, die in Belgie een maatschappelijke
zetel heeft, uitsluitend of hoofdzakelijk
in het buitenland verblijf houden en in
deze hoedanigheid afstand hebben gedaan
van het recht om zich te beroepen op de
vijfjarige verjaring, vastgesteld bij artikel 273 van het koninklijk besluit van
22 december 1938, is deze afstand beperkt
tot de verjaring van de rechtsvordering
die kan worden ingesteld tegen de ven-

KONGO.

2. - Led en van het pe1·soneel vcm cle
!colonie van Belgisch-Kongo. - Verplichting hun lonen en ve1·goedingen te betalen.
V erplichting die vreemcl is aan het
patTimoni~m van het moederlancl. Vm·plichting clie niet op cle Belgische Staat
1'ttst si1ids cle onajhanlcelijlcheicl van Kongo.
-De verplichting om de aan de personeelsleden van de kolonie van BelgischKongo verschuldigde lonen en vergoedingen te betalen was vreemd aan het patrimonimn van het moederland en rust niet
op de Belgische Staat sinds de inwerkingtreding van de fundamentele wet van
19 mei 1960 betre:ffende het staatbestel
van Kongo.
8 februari 1968.
758

KOOP.

1. - Factttur. - Stmjbecling. - Becling
waaTbij algemeen en onbepe1·lct een p1·ijsve1·hoging wonlt bepaalcl inclien e1' ?'echtsveTvolgingen wegens niet-betaling wonlen
ingesteld. Nietigheid. Openbare
m·cle. - I s nietig wegens strijdigheid met
de openbare orde het beding van een
factuur, waarbij algemeen en onbeperkt
een prijsverhoging worclt bepaald, indien
er 'wegens niet-betaling rechtsvervolgingen worden ingesteld,
29 september 1967.
141
2. -

Ovenl?·acht van schuldvonlm·ing. -

LASTER EN EERROOF.- LENING

Kan aan de sohuldenaaT wo1·den tegengewoTpen. VooTwam·den. - De overdracht van een schuldvordering kan aan
de schuldenaar enkel worden tegengeworpen als zij hem betekend werd of als
de overdracht door de schuldenaar aangenomen of erkend is, of ook nog als hij
er op zekere en ondubbelzinnige wijze
kennis van gekregen heeft. (Burg. Wetb.,
art. 1690.)
12 oktober 1967 en 18 januari 1968.
218 en 680
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tot betaling van koopwaren is niet onverenigbaar met het verkoopcontract.
7 november 1967.

352

4. VeTefjeningsmodaliteit van de
betaling de?' ve1·kochte koopwaren. - Vaststelling dat deze modaliteit een wijze van
tdtvoeTing van het veTkoopcont?·act is. Soeve1·ein e vaststelling van de feitem·echte?'.
- De rechter stelt soeverein. vast dat de
voor de betaling van de verkochte koopwaren overeengekomen vereffeningsmodaliteit in werkelijkheid een wijze van
uitvoering van het verkoopcontract is.

3. Ove1·handiging van wissels tot
betaling van koopwa1•en. - Betaling die
niet onvm·enigbaa?' is met het ve?·koopoontmct. - Een overhandiging van wissels

7 november 1967.

352

L
LASTER EN EERROOF.
VooT de Techtbanlcen oveTgelegde lastm·lijke, beledigende of em'?'ovende gesch?-iften.
- V m·wijdm·ing dooT de ?'echte?'. - N iet
ve1•plichtend. De artikelen 452 van
het Strafwetboek en 1036 van het Wetbock van burgerlijke rechtsvordering, die
de rechters de mogelijkheid bieden de
verwijdering te bevelen van de aan de
rechtbanken overgelegde lasterlijke, beledigi:ngen of eerrovende geschriften, leggen de rechter geen enkele verplichting
op.
4 september 1967.
16

LASTGEVING.
Beg1·ip. - De lastgeving omvat de
uitvoering van een rechtshandeling.
27 maart 1968.
977

LEGER.
1. - OtficieT. - Van ambtswege ontslag
uit de gmad. - Besluitwet van 10 decembe?' 1942. Tuchtmaatregel. Het
ambtshalve ontslag uit zijn graad van
officier, bij toepassing van artikel 1 van
de besluitwet van 10 december 1942,
heeft het karakter van een tuchtmaatregel, wat niet noodzakelijk het karakter
is van de oppensioenstelling bedoeld bij
artikel 3, A, 2°, van de wetten op de
militaire pensioenen, gecoordineerd bij
koninklijk besluit van 11 augustus 1923,
zoals dit gewijzigd is bij de wet van
13 juli 1934.
1016
4 april 1968.

2. - Otficie?'. - Oppensioenstelling van
een otficieT die niet mee1· geschilct bevonden
w01·dt om de functie van ziJn gmad wam·
te nemen. - T,V etten op de militai1·e pensioenen, gecoonlinee?·d bij koninklijk besluit van 11 augustus 1923, aTtikel 3,
A, 2°, gewijzigd bij de wet van 13 juli 1934.
- MaatTegel die van een ande1·e aaTd is
dan het ontslag van ambtswege bedoeld bij
de besluitwet van 10 decembm· 1942. Het ambtshalve ontslag uit zijn graad
van officier, bij toepassing van artikel 1
van de besluitwet van 10 december 1942,
heeft het karakter van een tuchtmaatregel, wat niet noodzakelijk het karakter
is van de oppensioenstelling bedoeld bij
artikel 3, A, 2°, van -de wetten op de
militaire pensioenen,. gecoordineerd bij
koninklijk besluit van 11 augustus 1923,
zoals dit gewijzigd is bij de wet van
13 juli 1934.
4 april1968.
1016

LENIN G.
1. - B1·uiklening. - Eis tot tm·u.ggave
van het geleende voo1·we1·p. - Bewijslast.
- Bewijs ?'ttstend op hem die de teTuggave
van het geleende voo?'We?'P v01·de1·t. - Uit
de omstandigheden dat de bezitter van
een zaak niet kan genieten van de bescherming van artikel 2279 van het
Burgerlijk Wetboek, wegens het dubbelzinnig karakter van zijn bezit, en dat
aan zijn gezegden geen geloof kan worden
gehecht, kan men noch het bestaan van
het eigendomsrecht van degene die de
teruggave van de zaak vraagt noch dat
van de aangevoerde oorzaak van de
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MET HET ZEGEL GELIJKGESTELDE TAKSEN
en toegepast wordt onder de vorm van
een maandelijks beclrag op het nominaal
be drag van de lening.
28 juni 1968.
1327

aanvraag tot teruggave, ten deze de
bruiklening, a:fieiden.
26 april 1968.
1080

2. - Pe1·soonlijlce lening OJJ afbetaling.
- Wet van 9 j1tli 1957 aangemtlcl bij die
van 5 maa1·t 1965. - Interest. - Lastenpm·centage. - Begrip. - De rentovoet
die wettelijk kan worden geeist voor een
persoonlijke lening op afbetaling onderworpen aan de wet van 9 juli 1957, aangevuld bij die van 5 maart 1965, is
begrepen in het lastenpercentage bedoeld
bij de artikelen l9ter en l9q~wte1' van
deze wet en dat, vastgesteld, krachtens
deze wetsbepalingen, door de >trtikelen 9bis en 9te1' van het koninklijk besluit
van 23 december 1957, forfaitair bepaald

LIJFSDWANG.

StmjzaJcen. - Belclaagde die minderja?·ig is op de datmn van de feiten. V e1·oonleling tot li,jfsclwang. - Omvettelijkheid. - De lijfsdwang mag niet worden uitgesproken tegen een veroordeelde
wegens misdrijven door hem gepleegd
tijdens zijn minderjarigheicl. (Wet van
27 juli 1871, art. 6.)
20 novem.ber 1967.
406

M
MANDELIGHEID.

1. - A1·tilcel 663 van het Burge1·lijk
W etboelc. - Steden en voorsteclen. - Eigenaar die de nab~wige eigenaa?' e1·toe lean
ve1·plichten bij te cl1·agen tot het bouwen
van een mu~w die tot scheicling client t~tssen
hun h~tizen, binnenplcwtsen of t1tinen. Aa1·cl· van de vm·plichting van de nab~wige
eigenaa1·. - Door te bepalen dat elke
eigenaar in de steden en voorsteden zijn
nabmn• kan verplichten bij te dragen tot
het bouwen van een muur, die tot scheiding client · tussen hun huizen, binnenplaatsen of tuinen, vestigt artikel 663
van het Burgerlijk Wetboek ten laste
v>tn de nabm·ige eigenaar een nabuursclmpsverplichting, gegrond op een vermoeden van gmneen nut van de te bonwen muur ; dit vermoeden is echter geen
vermoeden j~wis et de j~we.
8 februari 1968.
754
2. - A1·tilcel 663 van het B~wgerlijk
l'Vetboek. - Steclen en vom·steclen. - Eigenaa1' die de nab~wige eigenaa1· fl?'toe wil
verplichten bij te d1·agen tot het bouwen van
een muur die tot scheiding client t1tssen
hun huizen, binnenplaatsen of tuinen. Voonvaa1·den ve1·eist opdat de nab~wige
eigenaar zich ervan ZMt kunnen bevrijden
tot dit bouwen biJ' te dragen. - vVanneer
in de steden en voorsteden een eigenaar,
steunende op artikel 663 van hot Bm·gerlijk Wetboek, de naburige eigenaar wil
verplichten bij te dragon tot het bouwen
van een muur, die tot scheicling client
tussen hun huizen, binnenplaatsen of
tuinen, kan deze naburige eigenaar, voor

wie het bouwen van eon scheidingsmuur
niet dienstig is, zich ervan bevrijden bij
te clragen tot het bo-nwen van doze 1nuur
door een strook grond af te staan waarvan
de breeclte overeenkomt met de helft van
die van de grond welke voor het bouwen
van een scheidir1gsn:ruur nodig is.
8 februari 1968.
754

MET HET ZEGEL
STEJJDE TAKSEN.

GELIJKGE-

1. - Factuu1·talcs. - V erzencling van
goecleren ncta?' een bijlmis.- Gelijkstelling
met een vm·koop. - TYetboek van cle met
het zegel gelijlcgestelcle taksen, wrtikel 54.
- Begrip. - De feitenrechter die vaststelt, dat eon in Frankrijk gelegen bedrijf
goederon heeft verzonden rmar een van
haar in Belgie gevestigde inrichtingen die,
hoewel ze haar eigen beheer heeft, onderscheiden van dat van het Frans bedrijf,
hieraa.n ondergeschikt is en onder het
bestum en voor rekening van dit bedrijf
dezelfde bedrijfsactiviteit uitoefent, leidt
wettelijk hieruit af dat het Belgisch beclrijf een bijhuis is in do zin van de
artikelen 3 en 54 van het Wetboek van
de Inet het zegel gelijkgestelde taksen en
dat derhalve de factuurtaks verschulcligd
is wegens de verzending van bedoelde
goederen.
10 mei 1968.
1122
2. - Fctcttt~wtalcs. - Oo?'Zactk van de
invonle1·bcwrheicl van cle tales. - Indien
de factumtaks in beginsel betaald wordt
door m.iddel van zegels welke op een

MILITAIR. -

NACHTGERUCHT EN

NACHTRUMOER
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factuur dienen te worden aangebracht,
ligt de oorzaak van de invorderbaarheid
van deze taks evenwel niet in het bestaan
van een factuur, doch wel in een der
verrichtingen bedoeld bij de afdeling I
van titel II van het Wetboek van de m.et
het zegel gelijkgestelde taksen. (Koninklijk besluit van 29 september 1938.)
10 1Tl6i 1968.
1122

gelden tegen hem die hem een zaak heeft
overhancligd op voorwaarde er een bepaald gebruik van te malcen, sluiten niet
noodzakelijk uit dat hij cleze zaak bedrieglijk kan verduisteren of verspillen.
(Strafwetb., art. 491.-)
19 februari 1968.
799

MILITAIR.

1. - RechtspeTsoon. - Handelsvennootschap, dade1·es van een misd?'iJf. - Straf1'echtelijlce aanspmkelijkheid van natitttrlijke personen do01· wie1· toedoen de vennootschap heeft gehandeld. Wanneer
een handelsvennootschap een misclrijf
heeft gepleegd, rust haar strafrechtelijke
aansprakelijkheid op de organen of de
aangestelden, natuurlijke personen door
wier toedoen zij gehandeld heeft.
11 december 1967.
524

MISDRIJF.

Militai1' dienend in de Belgische krijgsmachten in D1titsland. Militai1· die
deel u.itmaalct van een lc1·ijgsmacht te velde.
- De militair die in de Belgische krijgsmachten in Duitsland client maakt deel
uit van een eenheid van het leger te
velde.
818
19 februari 1968.

MISBRUIK VAN VERTROUWEN.

2 . - RechtspeTsoon.- Handelsvennootschap. Dader van een misd1'1:jj. StmfTechtelijlce aanspralcelij lcheid van de
nat1t1t1'lijlce pe1·sonen doo1• wie1' toedoen de
vennootschap opget1·eden is. - Wanneer
een handelsvennootschap een misdrijf
heeft begaan door te verzuimen een wettelijke verbintenis in acht te nemen,
berust de strafrechtelijke aansprakelijkheid voor het misclrijf op de organen of
de aangestelden van de vennootschap,
die, belast met het vervullen van deze
verbintenis voor rekening van de vennootschap, verzuimd hebben dit te doen.
(Impliciete beslissing.)
26 februari 1968.
851

1. - Ingeb1·elcestelling niet veTeist. Een ingebrekestelling is geen voorwaarde
van het in artikel 491 van het Strafwetboek omschreven misdrijf.
2 oktober 1967.
151
2. - Venluiste1·ing gepleegd doo1' een
ambtenaa1·. - V e1·oonleling tot meeT dan
zes maanden gevangenisstTaj. Geen
zeke1·heicl gesteld, of het venhtisteTde de
gestelde zelce1·heid te boven gaande. V aststelling niet veTeist tenzij m· een conclit-sie bestaat. - Bij gebreke van een
conclusie op dat stuk, is de rechter niet
verplicht on1 de -beldaagde, wegens een
in zijn hoedanigheid van ambtenaar gepleegde verduistering, te straffen ·met
een gevangenisstraf van meer dan zes
maanden, uitdrukkelijk vast te stellen
dat hij geen zekerheid heeft gesteld of
dat het verduisterde de gestelde zekerheid
te boven gaat. (Strafwetboek art. 240.)
2 oktober 1967.
159

3. VooTtdm·encl opeenvolgencl misdriJ!. - Nie1t1ve ve1·volgingen. Voo1'waanlen. - Het voortdurend opeenvolgend misdrijf kan enkel het voorwerp
zijn van nieuwe vervolgingen indien de
dader ervan een positieve daad heeft
verricht na de beslissing die hemdefinitief
veroordeelt.
22 april 1968.
1059

3. - Schuldvonle?'ingen van de dade1·
van het feit tegen die gene do01· wie- de zaalc
ove1·handigd we1·d. - Shtiten niet noodzalcelijlc de verditisteTing of de bedTieglijlce
ve1·spilling 1tit. - De schuldvorcleringen
welke diegene, aan wie een misbruik van
vertrouwen wordt verweten, kan doen

MISDRIJF IN HET BUITENLAND
GEPLEEGD.
Zie :

IN HET BUITENLAND BEDREVEN
l\fiSDRIJF.

N
NACHTGERUCHT EN NACHTRUMOER.
1. - VeTOonleling tot een geldboete van
26 f1·anlc. - OmvetteliJlcheid. - Is onwet-

telijk de veroordeling van de beklaagde
wegens nachtrumoer tot een geldboete
van 26 frank. (Strafwetb., a.rt. 5G1, }o.)
11 september 1967.

51
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NALATENSCHAP.- NIEUWE EIS

2. - Telejoonop1·oep tijde?oB de nacht- Geen misbruik. - Geen oven?·eding van artikel 561, 1°, van het Stn~;fwet
boelc. - Daar de telefoonoproep tijdens
de nachturen een wettig karakter kan
vertonen, kan enkel een misbrnik van
zodanige telefoonoproepen het misdrijf
opleveren van nachtgerncht of nachtrnInoer, waardoor de rust van de ii1woners
kan worden gestoord.

~wen.

17 juni 1968.

1270

NALATENSCHAP.
Zie ;

ERFENISSEN.

NATUURLIJK KIND.
1. - Rechtsvorde1·ing tot betaling van
een uitke1·ing tot oncle1·houcl. - Rechtsvm·dering geg1•ond op a1·tikel 340b van het
Bu1·gerlijk W etboek. - Aanl van deze
J'echtsvm·deJ•ing. - De rechtsvordering,
waarbij, op grond van artikel 340b van
het Burgerlijk W etboek, het natuurlijk
kind van hem die, gedurende het wettelijk tijdperk der bevruchting, met zijn
moeder gemeenschap heeft gehad een
jaarlijkse uitkering vordert tot het de
voile leeftijd van achttien jaren bereikt
heeft, is een rechtsvordering tot uitkering
van onderhoud. (Burg. Wetb., art. 340c;
341c, lid 2 ; 342a.)
22 februari 1968.

829

2. - Rechtsvorde1·ing tot betaling van
een uitlce1·ing tot onde1'lwucl. - Rechtsvor·deJ·ing geg1·ond op a1·tikel 34Gb van het
Bu1·geTlijk W etboelc. - AJ·t,:Jcel 36 van de
wet van 25 maaTt 1876 op de bevoegdheid
zonde1· toepassing op deze J'echtsvorde?'ing.
-De rechtsvordering waarbij, op grond
van artikel 340b van het Burgerlijk
W etboek, · het natuurlijk kind van hem
die, gedurende het wettelijk tijdperk der
bevruchting, met zijn moeder gemeenschap heeft gehad een jaarlijkse uitkering
vordert tot het de voile leeftijd van achttien jaren bereikt heeft, is geen rechtsvordering tot inroeping van staat, waarover krachtens artikel 36 van de wet
van 25 maart 1876 enkel in eerste aanleg
uitspraak mag gedaan worden.
22 februari 1968.

3. -

829

Rechtsvonle1'ing tot betaling van

een uitlce1·ing tot onde1·houd. - Rechtsvorde?·ing geg1·ond op artilcel 340b van het
BuJ·geJ·li}lc Wetboek. Vonnis dat de
1·echtsvonlering inwilligt. - A1·tilcel 341c,
2e lid, van het Bu1•geTli}k vVetboelc hecht
aan dit vonnis dezeljde gevolgen wat de
h~twelijlcsbeletsels bet?·ejt, als de erkenning
van het kind. - Bepaling die noch het
VOOJ'WeJ'P noch de aa1·d van de J'echtsvm·deJ'ing tot uitke1·ing van onde1·houd wijzigt.
De omstandigheid dat het vonnis,
waarbij de verweerder op grond van
artikel 340b van het Burgerlijk W etboek
veroordeelt wordt tot het betalen van
levensonderhoud aan het natum·lijk kind,
naar luid van artikel 341c, lid 2, van
dit wetboek; dezelfde gevolgen heeft als
de erkenning, wat de huwelijksbeletselen
betreft, wijzigt noch het voorwerp noch
de aard van de rechtsvordering waarop
dit vmmis is gewezen en verleent er niet
het kenmerk aan van een niet voor
begroting vatbare hoofdvordering, waarover krachtens artikel 36 van de wet
van 25 maart 1876 enkel in eerste aanleg
uitspraak kan gedaan worden.
22 februari 1968.

829

NIEUWE EIS.
BuJ·geTlijke zalcen. - Eis geform~tleenl
in het geclinginleidend exploot tot betaling
van een bepaalcl bed1·ag als saldo voo1·
1·eeds uitgevoenle we?·lcen. - Eis, op incidenteel hoge1· beroep, tot betaling van een
biJlcomend bedmg. - Eis gegrond hierop
clat een niet ontvangen beclTag ten on1·echte
bij de qfTelcening op het credi• van de
andeTe partij gebracht wenl. - Eis niet
begrepen in de oorspronlceli}lce eis. Nieuwe eis.- Wanneer de in het gedinginleidend exploot geformuleerde eis de
veroordeling van de tegenpartij tot betaling van een bepaalde som als saldo
voor reeds uitgevoerde werken tot voorwerp heeft, en de oorspronkelijke eiser,
bij incidenteel hoger beroep, betoogt dat
die som vastgesteld werd door b1j vergissing de tegenpartij te crediteren voor
een som die, in werkelijkheid, niet betaald werd, en dat derhalve die partij
client veroordeeld te worden tot betaling
van die bijkomende som, is de eis, die
tot die betaling strelct, niet virtueel in de
oorspronkelijke eis begrepen en is derhalve een nieuwe eis.
28 maart 1968.
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0
OMKOPING VAN AMBTENAREN.
Openba.ar ambtenam·. - A1·tikelen 246,,
241 en 252 van het Stmfwetboek.- Begrip.
-De beedigde particuliere jachtwachter
is een " openbaar mnbtenaar » in de zin
van de artikelen 246, 247 en 252 van
het Strafwetboek.
16 oktober 1967.
230

ONBEKWAAMVERKLARING
EN
GERECHTELIJK
RAADSMAN.

op te maken van de personen die effectief
met een leidende fm1.ctio in de onderneming zijn belast en die, als dusdanig, uit
elke deelneming aan de verkiezing uitgesloten zijn ; hij client tevens uitspraak
te doen over de klachten van de betrokken werknemers of meest representatieve
organisaties tegen deze lijsten. (Besluit
van de Regent van 23 november 1949,
gewijzigd bij koninklijk besluit van
31 januari 1963, art. 4, 4bis en 7.)
1051
19 april 1968.

ONDERNEMINGSRAAD.

2. - Ve1·lciezing van de afgevaa1·digden
van het pe1·soneel. Klacht tegen de
k1:eze1'slijsten of tegen de naaml1jst van de
pe1·sonen die effectief met een leidende
BeToep tegen de
functie ziJ'n belast. beslissing die ove1· die klacht ttitspmalc
doet. - Bm·oep staat open vom· de bet1·olclcen we1·lcneme1'8 en de 1neest 1'epresentatieve
orga.nisaties, als dusdanig. - Een beroep
tegen de beslissing die, bij de verkiezing
van de afgeva.:trdigden van het personeel
in de ondernemingsraad, uitspraak doet
over de klacht van de betrokken werknemers of meest representatieve organisaties, teg~~1. de kiezerslijsten of tegen
de naamhJst van de personen die
effectief met een leidende flmctie in de
onderneming zijn belast, kan worden
ingesteld bij de gemengde kamer van de
werkrechtersraad, of bij ontstentenis
dam·van, bij de vrederechter, niet aileen
door de betrokken werknemers, doch ook
door de betrokken 1neest representatieve
organisaties, als dusdanig, zonder dat
die organisaties van een mandaat van
de werknemers moeten doen blijken.
(Besluit van de Regent van 23 november
1949, gewijzigd bij koninklijk besluit van
31 januari 1963, art. 8.)
19 april 1968.
1051

1 . - Ve1·kiezing van de afgevam·digden
van het peTsoneel vooT de ee1·ste op1•ichting
van de 1'aad. - Vaststellen van de kiezeTslijsten en van de naamlijst' van de pe1·sonen
die effectief met een leidende ftmctie zijn
belast. - Recht van de betrokken we1'lcneme1'S of meest Tep1·esentatieve o1·ganisaties
om een klacht in te dienen. - OveTheid
aangewezen om de lijsten vast te stellen en
om ove1· de lclachten uitspmak te doen. Bij de verkiezing van de afgevaardigden
van het personeel voor de eerste oprichting van de ondernemi\1.gsraad staat het
aan het onderne1ningshoofd de kiezerslijsten vast te stellen alsmede de naamlijst

3 . - Ve1·lciezing van de afgevaardigden
van het pe1·soneel. - Be1·oep van de 1'epTesentatieve organisaties van de we1·knem61·s
tegen de beslissing oveT hun lclacht tegen
de lciezerslijsten en de naamlijst van de
pe1·sonen die effectief met een leidende
functie zijn belast. - Ontvanlcelijlcheid van
het beroep niet afhankeUjk van de tussenlcomst in de zaalc van de weTknemers wie1·
hoeclanigheid betwist wonlt. Onde1'zoelcsmaat1'egelen waa1·toe het vonnis op het
beroep lean of moet aanleiding geven. De werkrechtersraad of, bij ontstentenis
dam·van, de vrederechter, die kennis
neemt van het beroep van represen-

1. - Ge1·echtelijk madsman. - V onnis
da.t een ge1·echtBlijk madsman benoemt. Bij m:tilcel 50 i van het Btwge1·Z~jk W etboelc
voo1·gesdweven belcendmalcing. - In het
belang van de denlm~ vooTgesclweven bekendmo1cing. - De maatregel van bekendmaking wat de vonnissen van benoeming van een gerechtelijk raadsman
betreft, die vereist wordt door artikel 501
van het Bnrgerlijk W etboek, is niet
voorgeschreven in het belang van de
persoon aan wie een gerechtelijk raadsman is toegevoegd doch in het belang
van, de derden.
16 november 1967.
387
2 . - Ge1·echtelijk madsman.- Vonnis
dat een geTechtelijk Taadsman benoemt. Vonnis aan de bet1·olclcen paTtij niet betekend. - Omstandigheid die de nietigheid
van het vonnis niet medebTengt. - Ret
ontbreken van betokening aan de betrokken partij van een vonT1is die haar een
gerechtelijk raadsman toevoegt brengt de
nietigheid van het vonnis niet mede.
16 november 1967.
387
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tatieve organisaties van de werknemers
tegen de beslissing die, bij de verkiezing
van de afgevaardigden van het personoel
in de ondernemingsraad, uitspraak doet
over de klacht van die organisaties
tegen de kiezerslijsten en de naamlijst
van de personen die effectief n1.et een
leidende functie in de onderneming zijn
belast, kan de ontvankelijkheid van dat
beroep niet afhankelijk stellen van de
tussenkomst in de zaak van de werknemers wier hoedanigheid betwist wordt ;
hij client daarentegen, op dit beroep,
de onderzoeksmaatregelen te bevelen die
hem gepast voorkomen, en :pamelijk, 1net
inachtneming van de wettelijke rechtsvormen, deze werknemers te horen, en
slechts uitspraak te doen na de betrokken partijen te hebben gehoord of behoorlijk te hebben opgeroepen. (Besluit
van de Regent van 23 november I949,
gewijzigd bij koninklijk besluit van
3I januari I963, art. 8 en 9.)
I9 april 1968.
I05I

4. - Ver·lciezing van cle afgevaanligclen
van het pe?"soneel.- Betwisting cloG?' Tepr·esentatieve or·ganisaties van cle hoeclanigheid
van wm·lcnemeTs die op de naamlijst staan
van cle per·sonen~ clie effectiej met een leiclende J~t?wtie zijn belast. Alclcoonl
nopens deze hoeclanighwicl t~tssen het oncle?"nemingshoofcl en bij cleze lcwalificatie Techtst?'eelcs bet1·oklcen wer·lcnemer·s. - Betwisting waar·oveT cle r·echte?" nietternin uitspr·actk moet cloen. - Daar de hoedanigheid van leidii1ggevend personeelslid of
van persoon die effectief met een leidende
functie is belast, zoals bedoeld bij de
artikelen I en 4bis van het besluit van
de Regent van 23 november I949, gewijzigd bij koninklijk besluit van 3I januari
I963, niet uitsluitend afhangt van het
akkoord tussen het ondernemingshoofd
en de rechtstreeks bij deze kwalificatie
betrokken werlmemers, doch een rechtsbegrip is, moet de rechter die, bij de
verkiezing van de afgevaardigden van
het personeel in de ondernem.ingsraad,
kennis nemnt van het beroep van representatieve organisaties die deze hoedanigheid bet~wisten, niettegenstaande dergelijk akkoord, over die betwisting nitspraak doen. (Besluit van de Regent van
23 november I949, gewijzigd bij koninklijk besluit van 3I januari I963, art. I,
4bis, 8 en 9.)
I9 april I968.
I05I

5. - T'Vetsbe1Jalingen clie aan representatieve organisaties van cle wer·lcneme1·s cle
bevoegclheicl ver·lenen om in ·rechte op te
tTeclen. - U itzonde1'lijlc lca?"alcter· van cleze

bepalingen. De wetsbepalingen die
aan representatieve organisaties van de
werknerners, welke geen rechtspersoonlijkheid bezitten, de bevoegdheid verlenen om in bepaalde zalmn in rechte op te
treden, zijn uitzonderlijk en kunnen dientengevolge niet bij wijze van analogie
worden uitgebreid. (Wet van 20 september I948, gewijzigd bij die van 28 januari
I963, art. 24; wet van IO juni I952,
gewijzigd bij die van I7 juli I957 en
28 januari I963, art. 1, § 4, litt. h.)
3 mei I968.
1102

6. - Rechtsvonler·ing tot er·lcenning van
cle gelcligheid van de indiening van lijsten
van lcandiclaten vooT cle ver·lciezing van een
onder·nemingsr·aacl. - RechtsvoTclwring ingestelcl door· een r·ep?"esentatieve oTganisatie
van cle wer·lcnemer·s, clie geen r·echtspe?"soonlijlche·icl bezit. - Onontvanlcelijlcheicl. De representatieve organisaties van de
werknemers, welke geen rechtspersoonlijkheid bezitten, zijn niet ontvankelijk
om rechtsvorderingen in te stellen om de
geldigheid te doen erkennen van de
indiening van lijsten van kandidaten voor
de verkiezing van een ondernemingsraad
en een comite voor veiligheid, gezondheid
en verfraaiing der werkplaatsen. CWet
van 20 september I948, gewijzigd bij
die van 28 januari I963, art. 24; wet van
IO jm1i I952, gewijzigd bij die van
I7 juli I957 en 28 januari I963, art. I,
§ 4, litt. h.)
3 mei I968.
1102
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1. - OncleTzoelcsr·echte?" belast met een
oncler·zoelc betreffencle het ve1·vaanligen en
ver·sp?"eiden van afbeeldingen die strijdig
zijn met cle goede zeden. - OncleTzoeksr·echter· clie een bevel uitvaar·cligt tot h~tis
zoelcing bij een cle1'cle aan wie ehv van deze
ajbeeldingen zou ve?"lcocht zijn. - Oncler·zoelcsr·echte?" clie zijn macht niet over·sclwi,jdt.
- De onderzoeksrechter belast met een
onderzoek betreffende het vervaardigen
en verspreiden van met de goede zeden
strijdige afbeeldingen, die, nadat hij
vernomen heeft dat een van deze afbeeldingen aan een derde werd verkocht, een
bevel uitvaardigt tot huiszoeking bij deze
derde, overschrijdt zijn macht niet.
18 september 1967.
74
2. - H'niszoelcing die r·egelmatig ver·r·icht wonlt vom· het opspm·en van een.
bepaalcl rnisclr·ijj, - V aststelling van een
ancle1• misd?'ijj ten laste van een derde cloo?"
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de otficie1' van geTechtelijlce politic clie de
lmiszoelcing ve1'1'icht.- Otficie1' van geTechtelijlce politic clie de g1·enzen van zijn
bevoegclheicl niet is te bt6iten gegaan. Gelclige vasts telling. - De officier van
gerechtelijke politic die, tijdens een regelmatig bevolen huiszoeking, voor het opsporen van een bepaald misdrijf ten laste
van een bepaalde persoon, kennis krijgt
van een ander misdrijf ten laste van een
derde, stelt dit misdrijf op geldige wijze
vast.
18 september 1967.
74
3. - Ht6iszoelcingen en inbeslagnemingen. - Zalcen clie tot ove1·tuiging hmnen
clienen. - Bij de m·tilcelen 36 tot 39 van
het H'etboelc van stmfvonlm·ing voo?·gesch?'even jo1·maliteiten. - Niet-inachtnerning. - Gevolgen wat de rechten van de
ve1·clediging betTejt. - De vraag of de
niet-inachtneming van niet op straffe van
nietigheid voorgeschreven formaliteiten,
betreffende de inbeslagneming van zaken
die tot overtuiging kmmen dienen, onder
meer van formaliteiten voor de inbeslagneming van afbeeldingen die strijdig zijn
met de goede zeden, een schending van
de rechten van de verdediging oplevert,
wordt door de feitenrechter soeverein
beoordeeld.
18 september 1967.
74
4. - Bloedp1·oej. - Bloeclanalyse.
Recht ove1·gelaten aan de betTolclcene om
een tweede a1ialyse te laten vm'1'ichten. Ove1·zending van het bloedmonste1· aan het
clo01· de bet1·olclcene gelcozen eTlcencl labo1'ato?'it61n. - Ove1·zending die moet gev1·aagd
wonlen clooT hem of doo1' dit labo1·ato1·iurn.
- De persoon op wie een bloedproef
wordt toegepast en die, nadat de resultaten van de analyse van het op hem
genomen bloedmonster hem bekend gemaakt zijn, een tweede analyse wil laten
verrichten, nwet daartoe een aanvraag
zenden binnen de termijnen en overeenkomstig de vormen en voorwaarden gesteld bij de artikelen 9 en 10 van het
koninklijk besluit van 10 juni 1959; het
staat aan het door deze persoon gekozen
erkend laboratorium of aan deze persoon
zelf vrij aan het erkend laboratorimn
waar de eerste analyse werd verricht de
overzending van het bloedmonster te
vragen, overzending die niet afhankelijk
is van een 1nachtiging van de officier van
het openbaar ministerie of van de onderzoeksrechter.
(vVetb.
van
strafv.,
art. 44bis; wet van 1 augustus 1899,
art. 4bis en 4te1'; wet van 15 april 1958,
art. 1 en 4; kon. besl. van 10 jcmi 1959,
art. 9 en 10.)
25 september 1967.
128
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5. - Huiszoelcing. - ZondeT ge?·echtsbevel. - Toestemrning van cle bewone1·.W ettelijlcheicl. - Wettig is de door een
officier van gerechtelijke politic gedane
huiszoeking zonder gerechtsbevel, maar
met de toestennning van de persoon die
op dat ogenblik het huis bewoont, zelfs
al is hij er niet het hoofd van.
30 oktober 1967.
322
6. - Deslctmclige opgevo1·de1·d doo1' de
p1·octweu1' des Konings buiten de gevallen
waa1·in de m·tilcelen 32 tot 46 van het
H1 etboelc van stmfvoTde1'ing voo1•zien. Geen eeclaflegging. -De deskundige die,
buiten de gevallen waari:n de artikelen 32
tot 46 van het Wetboek van strafvordering voorzien, ermee belast wordt inlichtingen in te winnen, legt de bij artikel 44
bedoeld wetboek voorgeschreven eed
niet af.
18 decell!ber 1967.
562
7. - Onde1·zoelc aan het lichaarn. Begrip. De onderzoeken aan het
lichaam, bedoeld bij artikel 25 van de
wet van 20 april 1874, zijn de onderzoeken die de eerbaarheid kmmen aantasten ;
een geestesonderzoek door een geneesheer-psychiater vertoont dit karakter
niet.
1001
1 april 1968.
8. Ontdelclcing op hete1·daad. PTocU?'etw des Konings die zich niet ter
plaatse begeejt, doch een cleslcundige opvo?·de?'t. - Opvo1'de1·ing die geen oncleTzoelcsdaacl is. - W anneer in een geval
van ontdekking 'op heterdaad de procureciT des Konings zich niet ter plaatse
begeeft en een deskundige opvordert Olll
er de nodige vaststelli:ngen en proefnemingen te doen, voert hij geen onderzoeksdaad uit, doch treedt hij op in het
kader van zijn gewone functies. (\Vetb.
van strafv., art. 32 en 45.)
8 april 1968.
1026

9. - Deslcundige opgevorcle1·d cloo1' de
p1'0CU1'61t1' des Konings buiten de gevallen
ornscMeven bij de aTtilcelen 32 tot 4.6 van
het H'etboelc van stTajvonlering. - Geen
eeclaflegging. - Buiten de gevallen omschreven bij de artikelen 32 tot 46 van
het Wetboek van strafvordering, legt
een deskundige, die door de procureciT
des Konings ll!et onderzoeksdaden belast
wordt, de bl'j artikel 44 van ditzelfde
wetboek voorgeschreven eed niet af.
4 septell!ber 1967 en 8 april 1968.
2 en 1026
10. -

Zaalc aanhangig bij het vonnis-
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ge1•echt. P1·oc~t1'eU1' des Konings die
inlichtingen inwint. - Wettelijkheid. V oorwaa1·den. - Hoewel de zaak bij het
vonnisgerecht aanhangig is, mag de procureur des Konings aanvullende inlichtingen inwinnen of doen inwinnen, op
voorwaarde dat de partijen kennis hebben
kunnen nemen van deze inlichtingen en
ze op de terechtzitt:ing hebben kunnen
bespreken.
22 april 1968.
1064

ONDERZOEKSGERECHTEN.
1. - Beslissingen vctn venvijzing naar
de COT1'ectionele rechtbank of de politie1'echtbank. - Geen onwettelijkheid wat de
b~'l!oegdheicl .betreft. Zaalc aanhangig
b~J het vonn~sge1·echt. Beslissingen die
hm~ ~titwerking behouden in zove1• z1:j dam·
het Hof van cassatie niet vernietigd wMclen.
-De beslissingen waarbij de onderzoeksgerechten een beklaagde naar de correctionele rechtbank of de politierechtbank
verwijzen maken de zaak bij deze rechtbanken aanhangig, in zover zij geen
onwettel:ijkheid bevatten wat de bevoegdheid betreft, en zij behouden hun
uitwerking zolang zij door het Hof van
cassatie niet vernietigd worden. (Eerste
zaak.)
20 mei 1968.
1145

2 . - Stmfzaken.- Beschikking van de
1'aadlcamer. - Geen handtelcening van de
rechte1• die de beschiklcing heeft gewezen. Nietigheid. - Nietig is de door de raadk~mer in strafzaken gewezen beschikking,
dre een beklaagde naar de bevoegde rechtbank verwijst en niet voorzien is van de
handtekening van de recbter, die ze heeft
uitgesprolmn, doch enkel van die van de
griffier, zonder dat wordt vastgesteld dat
de rechter in de onmogelijkheid verkeert
om ze te ondertekenen. (vVet van 18 jlmi
1869, art. 165 en 166.)
17 juni 1968.
1267

ONDERZOEKSRAAD
ZEEVAART.

VOOR

DE

Op tegenspmalc gewezen beslissing. Beg1·ip.- Een eindbeslissing is op tegonspraak gewezen door de Onderzoeksraad
voor de zeevaart, wanneer v66r de uitspraak van de beslissing de belanghebbende verschenen :is op de in artikel 29
van de wet van 30 juli 1926 voorziene
waarschuwing en hij desgevallend in de
mogelijkheid gesteld werd te verschijnen
op de terechtzittingen waarop het onder-

zoek van de zaak verder werd behandeld.
(Wet van 30 juli 1926, art. 38 en volg.)
19 februari 1968.
813

ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN
VAN VERWONDINGEN EN ONOPZETTELIJK DODEN.
1. - V aststelling van een fmtt van de
beklaagcle, die in ooTzakelijk ve1·bancl staat
met de lichamelijlce letselen. - V aststelling
tot 1·echtvacwdiging van de stmfTechtelijlce
ve?"Oo1·cleling. - Eventttele fout van het
slachto!Jer. Zoncler ttitwe1·lcing op de
wettelijkheid van de stmf?·echtelijlce veToonleling.- Wettelijk gerechtvaardigd is
de strafrechtelijke veroordeling wegens
het onopzettelijk toebrengen van verwondigen, gegrond op de vaststelling dat
de beklaagcle een font heeft begaan die
in oorzakelijk verbancl staat met de
Iichamelijke letselen, ongeacht een eventuele font van het slachtoffer.
23 oktober 1967.
269
2. - Geb1·elc aan VOOTttitzicht of VOOTZOTg.- BegTip.- Er is gebrek aan vooruitzicht of voorzorg in de zin van artikel 418 van het Strafwetboek en dientengevolge bestaat er een font, wanneer
degene die onopzettelijk cloodt of onopzettelijk een letsel toebrengt nagelaten
heeft een mogelijkheid, die hij moest
voorzien, in aanmerking te nemen ; inzake
verkeersongevallen beperkt zich het gebrek aan vooruitzicht of voorzorg niet
tot de niet-inachtneming van de voorscm:iften van het verkeersreglement.
23 oktober 1967.
282
3. - Onopzettelijlc toebTengen van ve1·wond1:ngen. Vaststelling van een fmtt
die bij de beklaagde een geb1·elc aan vom·ttitzicht of voorzo1·g uitmaakt en vaststelling
tevens van een oo?·zalcelijlc veTband tussen
deze fmtt en de ve1·wondingen. - Veroonleling wettelijk gerechtvaanUgd.- Wettelijk
gerechtvaardigd is de beslissing van veroordeling wegens het onopzettelijk toebrengen van verwondingen die het
bestaan vaststelt van een font van de
beklaagcle wel)ze een gebrek van voorzichtigheid of voorzorg uitnmakt en tevens
van een oorzakelijk verband tussen cleze
fout en de verwonclingen. (Strafwetb.,
art. 418 en 420.)
29 januari 1968.
716

ONTEIGENING
NEN NUTTE.
1. -

TEN

ALGEME-

Rechtspleging bij hoogclringencle

ONTUCHT EN PROSTITUTIE. -

omstandigheclen. - Besluitwet van 3 feb?·ua?·i 1947. - Ve1·goecling. - TVaa1·cle van
het o1woe1'encl' goed op de clag van het
vonnis waa1·bij de voo1·lopige veTgoeding
bepactld wonlt. De vergoeding verschuldigd voor de onteigening van een
onroerend goed dat onteigend wordt valgens de rechtspleging bij hoogdringende
omstandigheden ingevoerd bij de besluitwet van 3 februari 1947 stemt overeen
met de waarde van het onroerend goed
op de dag van het vonnis waarbij de
voorlopige vergoeding wordt bepaald.
17 november 1967 en 31 mei 1968.
389 en 1201
2. Onteigening bij hoogd1·ingende
omstancligheclen. - Besluitwet van 2 clecembe1' 194.6, w·tikel25.- VeTgoecling.vVaw·cle van het om·oeTencl goed op de dag
van het vonnis dat de ve1·goecling vaststelt.
- De vergoeding verschuldigd wegens de
onteigening van een onroerend goed,
overeenkomstig artikel 25 van de besluitwet van 2 december 1946 betreffende de
stedebouw, is de waarde van het onroerend goed op de dag van het vonnis dat
het bedrag van de vergoeding voorlopig
vaststelt.
23 februari 1968.
837
ONTUCHT

EN PROSTITUTIE.

Gewoonte een ande1·s ontucht of p1'ostitu.tie te exploiteTen. - H'ijzen waaTop dit
geschiedt. - Artikel 380bis, 4°, van het
Strafwetboek, gewijzigd bij artikel 2-1
van de wet van 21 augustus 1948, stelt·
als onderscheiden misdrijf het misdrijf
bestaande in de gewoonte een anders
ontucht of prostitutie te exploiteren,
wanneer dit geschiedt op een andere
wijze dan die welke omsch:reven worden
bij de bepalingen van 1°, 2° en 3° van dit
artikel.
19 februari 1968.
805
OPENBAAR DOMEIN.
1. - Beg1·ip. - Een goed bel-wort tot
het openbaar dmnein, wanneer het bij
een uitdrukkelijke of impliciete beslissing
van de bevoegde overheid bestemd is
voor het gebruik van allen, zonder onderscheid van personen. (Burg. vVetb.,
art. 538.)
llOO
3 mei 1968.

2. - Goed dat tot het open bam· domein
behoo1·t. - Ontnemen van de bestemming.
- V oo1·waa1·den. - Een goed dat tot het
openbaar domein behoort ingevolge een

OPENBARE ORDE
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beslissing van de bevoegde overheid, kan
enkel zijn karakter van openbaar domein
verliezen door een uitdrukkelijke beslissing van deze overheid, waardoor zijn
bestemming voor het gebruik van allen
wordt ontnomen of door een handeling
welke noodzakelijk zulke beslissing vanwege deze overheid onderstelt.
3 mei 1968.
llOO

OPENBAAR MINISTERIE.

Stmfzalcen. - Vo1'deTingen. - VoTm.
- Buiten de gevallen waarin de wet
anders heeft beschikt zijn de vorderingen
van het openbaar ministerie van geen
substantiele vormen afhankelijk gesteld ;
zij kunnen zelfs mondeling worden gedaan.
18 decen1.ber 1967.
562
OPENBARE ORDE.
1. - Regels vastgesteld bij a1·tikel 18
van de wet van 10 maa1·t 1925 op de
elelct1·iciteitsvooTziening. - Regels die de
openbw·e onle niet 1•aken. - Welke ook
de grondslag van de in artikel 18 van de
wet van 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening vermelde aansprakelijkheid zij, raken de bij deze bepaling vastgestelde regels de openbare orde niet.
29 november 1967.
455
2. - DiTecte belastingen. - Concl~tsies
van de pa1·tijen. In deze concl~tsies
inge1·oepen elementen. - Elementen waa1'doo1' de ?'echte?' niet gebonden is. - Inzake
directe belastingen, die de openbare orde
aanbelangen, is de rechter niet gebonden
door de in de conclusies van de partijen
ingeroepen elmnenten.
20 februari 1968.
824
3. - Beg1·ip. - Alleen de wet die de
essentiele belangen van de Staat of van
de gemeenschap betreft of die, in het
privaat recht, de juridische grondslagen
bepaalt waarop de economische of morele
orde van de maatschappij rust, is van
openbare orde.
15 maart 1968.
936

4. - Handelsh~tU1'. - Bepalingen van
a1·tikel 14·, lid 1, ve1·vat in de ~vet van
30 apTil 1951 op de handelsh~m1·. - Niet
van openba?'e onle. -De bepalingen van
artikel 14, lid 1, vervat in de wet van
30 april 1951 op de handelshmu·, hebben
het karakter van openbare orde niet.
15 maart 1968.
936
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5. - Arbeidsongeval. - Eis tot herziening.- Gecoonlinee1·de wetten, cwtikel 28,
lid 2. - Bepaling van openbm·e onle. De bepaling van artikel 28, lid 2, van
de gecoordineerde wetten betreffende de
vergoeding van de schade voortspruitende uit de arbeidsongevailen, waarbij
eon vervaltermijn wordt vastgestold voor
de indieni:ng van do eison tot herzieni:ng
van de vergoedi:ngen, raakt de openbare
orde.
19 april 1968.
1049
OPLICHTING.
1. - JYI or eel element van het miscl·rijj.
Vaststelling. - Hot moreel elem.ent
van hot wanbedrijf van oplichting wordt
vastgesteld door hot arrest waarbij erop
gowezon wordt dat de boklaagde gohandeld heoft om zich eon zaak van con ander
toe te eigenen.
2 oktober 1967.
164

2 . - Leugenachtige beweTing.- Leve1·t
op zichzelf geen listige ktmstgt·eep op in cle
zin van m·tikel 1.96 van het Stmfwetboek.
- Eon leugonachtige bewering lovert op
zichzelf goon listige kunstgreep op in de
zin van artikel 496 van hot Strafwetboek.
(Impliciete oplossing.)
4 december 1967 en 5 februari 1968.
484 en 741
3. - Becb·iegli:;k opzet. - Begt·ip. Hot bedrieglijk opzet, bestanddeel van
hot misdrijf van oplicht:i:ng, kan niet
wettig worden afgeleid uit feiten die de
beldaagde, wegons zijn funoties, had
1noeten kennen, indien niet vastgesteld
wordt dat hij or werkelijk kennis van
had. (Strafwetb., art. 496.)
26 februari 1968.
841
OVEREENKOMST.
1. - Bewijskmcht tussen paTtijen. J{oop. - Rechter clie aan cle ovet·eenlcomst
cle ttitwerlcing edcent clie zij, in cle ttitlegging clie hij ermn geejt, wettelijlc tussen
pa1·tijen heeft. Geen schenclt:ng van
aTtilcel 1134. van het Bttrget·lijlc Wetboelc.
- De rechter miskent de bewijskracht
van eon koopcontract niot, 1naar verzekert aa.n dit contract de uitwerking wolke
de partijen gowild hebben, als hij aan hot
ten verzoeke van do verkoper opgonmakte
plan, waarnaar hot contract in verband
met de oppervlakto va.n de verkochte
grand verwijst, wegens de erin begane
vergissing ... , geen bewijskracht erkent.
(Burg. vVetb., art. ll34.)
8 september 1967.
38

OVEREENKOMST
2. Vet·bintenis van een pa1·tij.
VeTbintenis zoncler oo1'zaa1c.- Begrip. Door te beslissen dat de verbintenis van
eon partij die zich bij overeenkomst ertoe
verplicht de belangrijke diensten die haar
door de medecontraotant zijn bewezen
te vergolden zondor oorzaak is, on1dat
de bowezen diensten ten doze slecht,s
onbeduiclencle daden van hot maatschappelijk loven zijn, sohendt de reohter
artikel ll31 van het Burgerlijk Wetboek
niet.
5 oktober 1967.
172
3. - Becl1'og. - Listige hmstgrepen.
- Beg1·ip. - Zo hot bedrog, als oorzaak
van de nietigheid van eon overeenkmnst
naar luid van artikel ll6 van het Burgerlijk Wetboek eon kunstgreep is, door eon
partij gebezigd, zonder welke de andere
partij de overeenkomst niet zou hebben
aangegaan, kan doze lnmstgreep onder
moor bestaan in hot feit dat eon partij
misbruik maakt van de hoge leeftijd en
van de verzwakking van do medecontractant.
5 oktober 1967.
172
4. - Vm·binclencle lcmcht tttssen cle pat·tijen. - RechteT clie am• cle overeenkomst
het gevolg toelcent clct.t zij, in rle ttitlegging
clie hij et·vcm geejt, wettelijlc tttBBC'/1 partijen heejt. Geen schencling van artilcel 1134. vctn het Burget·lijlc Wetboelc. Artikel ll34 van hot Burgerlijk Wetboek
wordt door de rechter niet geschonden,
wanneer hij aan een ovoreenkon1st hot
gevolg toekent dat zij, in de uitlegging
die hij ervan geeft, wettolijk tussen cfe
partijen heeft.
21 december 1967.
596

5.- Omvang van cle e1·uit vom·tvloeiencle
ve1·plichtingen. Overeenkomsten verbinden niot aileen tot hetgeen daarin
uitdrukkolijk bepaalcJ is, maar ook tot
aile gevolgen die door de biilijkheid, hot
gebruik of de wet aan de verbintenis,
volgens de aard ervan, worden toegekend.
(Burg. Wetb., art. ll35.)
9 februari 1968.
763
6. V e1· binclencle lcmcht tussen pa1·tijen. - Rechter clie aan cle ovet·eenlcomst
cle ttitwerking toelcent clie zij, val gens cle
interpTetatie clie hij ervan geejt, wettelijlc
tussen pmtijen heejt. - Geen ,schencling
van artilcel 1134 van het Btwgerlijlc Wetboelc. - Do verbindende kracht van eon
overeenkomst wordt niet n1iskend door
de rechter die aan de overeenkomst de
uitwerking geeft die zij, volgens do interpretatie die hij ervan geoft ovoreenkom-
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vonle1·ing tot nietigve1·lcla1·ing bedoeld bij
aTtilcel 1117 van het Btt1•gerlijlc W etboelc.
- De niet verschoonbare dwaling, dit
wil zeggen de dwaling die geen redelijk
mens zou begaan, is geen gebrek in de
toestemming, in de zin van de artikelen 1109 en 1110 van het Burgerlijk
W etboek, en kan niet tot grondslag
dienen voor de bij artikel 1117 van hetzelfde W etboek bedoelde vordering tot
nietigverklaring.
28 juni 1968.
1321

stig de gemeenschappelijke bedoeling van
de pa.rtijen, wettelijk tussen partijen
heeft. (Burg. Wetb., art. 1134 en 1156.)
8 maart 1968.
903

7. - Bevestiging van een door nietigheid
aangetaste alcte. - Begrip.- De bevestiging van een door betrekkelijke nietigheid
aangetaste akte is een afstand van het
recht om zich op deze nietigheid te beroepen.
15 maart 1968.
936
8. - Bevestiging van een nietige verbintenis. - Stilzwijgende bevestiging. De bevestiging van een nietige verbintenis kan stilzwijgend zijn en niet aileen
blijken uit de vrijwillige uitvoering ervan
doch ook uit elk feit dat, bij degene die
ze heeft aangegaan, met zekerheid wijst
op de bedoeling ze te bevestigen of af
te zien de nietigheid ervan in te roepen.
18 april 1968.
1044

OVERSPEL EN
VAN BIJZIT.

ONDERHOUD

Ove1•spel en medeplichtigheid van oveJ·spel. - Bewijs. - ·Het wanbedrijf van
overspel kan ten aanzien van de vrouw
bewezen worden door alle rechtsmiddelen, onder meer door vermoedens. Slechts
ten aanzien van de medeplichtige is
het bewijs op bijzondere wijze door de
wet geregeld. (Strafwetb., art. 387en 388.)
6 november 1967.
349

9. - Ontbinding. Middel waa1·bij
onde1·steld wo1·dt dat de 1·echte1' de ove?'eenlcomst heejt ontbonden.- Beslissing waa1'bij vastgesteld wordt dat de ove1·eenlcomst
Middel dat
?'echtens is ontbonden. feitelijlce g1·ondslag mist. Feitelijke
grondslag mist het middel waarin ondersteld wordt dat de overeenkomst door
de rechter werd ontbonden, wanneer
deze enkel heeft vastgesteld dat deze
overeenkmnst rechtens ontbonden was.
13 juni 1968.
1244

OVERTREDINGEN.
A1·tilcel 556, 7, van het St1·ajwetboelc.
- Het doen of laten lopen op ande1·mans
grand van vee-, last- of 1·ijdie1·en ten tijde
dat die g1·ond met veldvrttchten bezet is. MaximtMn straj.- De geldboete opgelegd
aan hem die vee, trek-, last- of rijdieren
op andermans grand heeft doen of laten
lopen ten tijde dat die grand met veldvruchten bezet was mag niet meer
bedragen dan 15 frank. (Strafwetb.,
art. 556, 7o.)
5 februari 1968.
743

10. - Dwaling doo1· een de1· partijen
aangevoe1·d als een gebTelc in de toestemming. - N iet verschoonba1·e dwaling.
Kan niet tot g1·ondslag dienen voo1· de

p
P ARITAIR CO MITE.
Beslissingen genomen lc1·achtens artilcel iO, litt. a en b, van de beshtitwet van
9 jnli 194.5. - Uitoefening van een normatieve fnnctie. - De paritaire comites
oefenen in de uitvoering van de hun
door artikel 10, litt. a en b, van de
besluitwet van 9 juni 1945 toevertrouwde
opdracht, een normatieve functie uit.
29 februari 1968.
871

HooFDSTUK II. - Militai1'e pensioenen.
HooFDSTUK III. - VeJ·goeclingspensioenen.
HooFDSTUK IV. - Pensioenen voor zeljstandigen.
HOOFDSTUK I.
BURGERLIJKE PENSIOENEN.

HOOFDSTUK II.

PENSIOENEN.
HoOFDSTUK I. -

MILITAIRE PE::'-TSIOENEN.

Btwgerlijlce pensioenen.

1. -

MilitaiTe pensioenen. -

Over-
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levingspensioen.

PENSIOENEN

-

Koninklijk

beslttit

nr 255 van 12 maart 1936, artikel 1. -

Doel van deze bepaling. - Artikel 1 van
het koninklijk besluit nr 255 van 12 maart
1936 tot eenmaking van het pensioenregime voor de weduwen en wezen der
leden van het leger en van de rijkswacht,
gewijzigd bij artikel 2 van de wet van
30 april 1958, heeft enkel tot doel bepaalde voorwaarden vast te stollen die
in beginsel noodzakelijk zijn tot het
bekomen van een overlevingspensioen ;
de voorwaarden welke het bepaalt zijn
hiervoor in geen geval voldoende.
21 september 1967.
100
2. JJ!lilitai1·e pensioenen.
Ove1'lem:ngspensioen. - Ogenblilc waarop het
1·echt op het pensioe1~ veTlc1·egen woTdt. De weduwe van een milita:i:r heeft slechts
recht op oen overlevingspensioen vanaf
de eerste dag van de maand die volgt
op het overlijden van haar echtgenoot.
(Kon. besl. nr 255 van 12 maart 1936,
art. l en 17.)
21 septen~ber 1967.
100

3. Militai1·e pensioenen.
OveTlevingspensioen. - Pensioen dat ingaat
op 1 janttaTi 1961 of op een late1·e datnm.
- Van lcracht zijnde stelsel. - De overlevingspensioenen van de weduwen van
militairen, die ingegaan zijn op 1 januari
1961 of op een latere datum, zijn, onder
meer ten aanzien van de berekeningsgrondslagen, onderworpen aan het regime
ingevoerd bij de artikelen 113 en liS van
de wet van 14 februari 1961 voor economische expansie, sociale vooruitgang
en financieel herstel.
21 september 1967.
100
4. Ve1·goedings- en militai1·e pensioenen. - Nationale Kas voo1· oorlogspensioenen. - TVet van 23 janna1·i 1925,
artilcel12.- Ve1·plichting voo1· de gemeenten aan deze Kas be1•icht te geven van elk
feit dat van aard is de Techten op pensioenen, 1·enten of toelagen teniet te doen,
De
te verminde1·en of te ve1·hogen. gemeentebesturen zijn verplicht aan
de Nationale Kas voor oorlogspensioenen, opgericht bij de wet van 23 januari
1925, bericht te geven van het overlijden
van iedere rechthebbende op pensioen,
rente of toelage, alsmede van elke verandering van de toestand of van het aclres
en van elke wijziging in de samenstelling
van het gezin der belanghebbenden, welke
van aard zijn derzelver rechten en de
daarmede verbandhoudende verplichtingen van de Staat te niet te doen, te ver-

Ininderen of te verhogen.
23 januari 1925, art. 12.)
26 januari 1968.

(Wet van
708

5. - Ve1·goeclings- en militai1·e pensioenen. - Nationale J(as voo1· o01·logspensioenen.- H'et van 23 jamta1·i 1925,
a1·tilcel 12. - Aanspralcelijlcheid van de
gemeenten wegens cle doo1· deze Kas 01We?'schnlcligcl geclane betalingen. - De geIneentebesturen die, naar luid van artikel 12 van de wet van 23 jannari 1925
tot oprichting van de Nationale Kas voor
oorlogspensioenen, verplicht zijn aan
deze Kas bericht te goven van feiten en
omstandigheden bedoeld bij deze wetsbepaling betreffende de rechthe bbenden
op ponsioenen, renton en toelagen, zijn
aansprakelijk voor de onverschuldigde
betalingen die de N ationale Kas door
hun schuld doet, onver1ninderd hun
verhaal op de personen die ze aanvaard
hebben.
26 januari 1968.
708

6. Ve1·goedings- en militai1·e pensioenen. - Nationale ](as vooT ooTlogspensioenen. - vVet van 23 jantta1·i 1925,
aTtilcel 12. Onvm·schttlcligde betaling
van een pensioen dooT deze Kas.- Rechtsvonle1'ing tot schacleve1·goecling tegen een
gemeentebestutw. - Bewijslast. - Wanneer de Nationale Kas voor oorlogspensioenen, opgericht bij de wet van
23 januari 1925, die een onverschuldigd
oorlogspensioen heeft betaald omwille
van een verandering in de toestand van
de belanghebbende, uit dien hoofde
een rechtsvordering tot schadevergoeding
instelt ten laste van een gemeentebestuur
op grand van artikel 12, lid 2 en 4, van
deze wet, behoort het aan dit bestuur te
bewijzen dat het zijn verplichting, bedoeld bij dit lid 2, nagekomen is door
aan deze Kas bericht te geven van de
verandering in de toestand van de rechthebbende en moet deze Kas het negatief
feit niet bewijzen dat het gemeentebestuur dit bericht niet heeft gegeven.
26 januari 1968.
708
7. - JYiilitai1·e pensioenen.
Offkiet•
van ambtswege ontslagen uit zijn gmacl
bij toepassing van a1·tilcel 1 van de beshtitwet van 10 decembe1· 1942. - Maatregel
wellce aan cle ontslagen otficie?· het pensioen
niet toekent dat vastgestelcl is bij aTtilcel 3,
A, 2°, van de wetten op de militai1·e
pensioenen, gecoonlineenl bij lconinlclijlc
besl~tit van 11 a~tg~tstus 1923, zoals clit
gewijzigcl is bij cle wet van 13 juli 1934.
- vVanneer de Koning, bij toepassing
van artikel I van de besluitwet van

PROVINCIALE VERORDENING. 10 december 1942, ambtshalve een
officier uit zijn graad ontslaat wegens
erge met zijn plichten als officier onverenigbare handelingen, stelt hij deze
officier niet op pensioen overeenkomstig
artikel 3, A, 2°, van de wetten op de
militaire pensioenen, gecoordineerd bij
lwninklij]>: besluit van 11 augustus 1923,
zoals dit artikel gewijzigd is bij de wet
van 13 juli 1934, en de aldus ontslagen
officier heeft dus geen recht op het bij
deze wetsbepaling vastgestelde pensioen.
4 april 1968.
1016
HooFDSTUK

III.

IV. standigen.

Ve1'goedingspensioe-

10. -· Pensioen voo1' zelfstandigen.
- V e1·plichting de bijdragen te betalen,
zeljs zo de betcdm· geen C01'1'elatiej nut
e?'ttit lean haZen. - De wet van 28 maart
1960 betreffende het rust- e:n overlevingspensioen van de zelfstandigen stelt het
betalen van de bijdragen niet afhankelijk
van de voorwaarde dat de betaler uit
die verplichting enig nut zou halen.
6 oktober 1967.
181

Pensioenen voo1· zelf-

8.
Pensioen voo1· zeljstandigen.
Invo1'de1·ing van de bijd1·agen verschulrligd te1· uitvoe.Ting van de wetten
van 30 juni en 28 maa1·t 1960. - Vijjja?·ige vmjm·ing vastgesteld door de wet
van 12 april 1965. - Uitgangspunt en
toepassingssjeer van deze bepaling. - De
vijfjarige verjaring voor de invordering
van de bijdragen verschuldigd ter uitvoering van de wetten van 30 jtmi 1956
en 28 maart 1960 betreffende het ouderdomspensioen der zelfstandigen, vastgesteld door de wet van 12 april 1965,
loop vanaf de 1e januari die volgt op
het jaar waarvoor de bijdragen verschuldigd zijn en is van t.oepassing op alle
rechtsvorderingen, behalve op die welke,
op de datum van het in werking treden
van de wet, het voorwerp hebben uitgemaakt van beslissingen waartegen geen
gewoon rechtsmiddel meer kan aangevoerd worden of die niet n1.eer vatbaar
zijn voor voorziening in cassatie. (Wet
van 12 april 1965, art. 1 en 2.)
8 september 1967.
33

9.

Pensioen

voo1·
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- Oumulatie van twee pensioenstelsels ,
als zelfstandige e~ als bezoldigde. TiVettelijlcheid. - De wet van 28 maart
1960 betreffende het rust- en overlevingspensioen van de zelfstandigen bE'let niet
dat eenzelfde persoon aan twee pensioenstelsels onderworpen is voor de uitoefening van twee beroepsbezigheden,
enerzijds als zelfstandige, anderzijds
als bezoldigde, zelfs indien deze twee
bezigheden tot eenzelfde beroepssector
behoren.
6 oktober 1967.
181

nen.
HooFDSTUK

RAAD VAN STATE

PROVINCIALE VERORDENING.

V e1'o1·dening betre tfencle de belasting
op cle voe1·tuigen. - Ove1'trecling van de
ve1'ordening cloo1· een minclerja1'ige. Ve1·oo1'deling van de vader, burge1'rechtelijlc aanspralcelijlce, tot de ten laste van
de clade?' van. de ove1't1wling vallencle
gelclboete. - Onwettelijlce beslissing. W anneer een provinciale verordening
tot vestiging van een belasting op de
voertuigen de dader van een overtreding
van deze verordening met een geldboete
straft, is onwettelijk de beslissing, waarbij de vader als burgerrechtelijk aansprakelijk voor de door zijn minderjarig
kind gepleegde overtreding, tot bedoelde
geldboete veroordeeld wordt. (Burg.
Wetb., art. 1384, lid 2.)
10 jrmi 1968.
1235

zeljstandigen.

R
RAAD VAN STATE.

Bevoegdheid. - Aanvmag tot nietigverlcla1'ing van de beslissing waa1·bij een
commissie tot besche1·ming van cle maatschappij, ingestelcl lcmchtens de wet van
1 jttli 1964, ttitspmalc cloet over de handhaving of de ophetfing van cle cloo1· het
st1·ajge1'echt bevolen inte1'1W1'ingsmaat1'egel. - Onbevoegclheid. - De Raad van
State is niet bevoegd om kennis te
nen1.en van een aanvraag tot nietigver-

klaring van de beslissing, waarbij een
conm1.issie tot bescherming van de maatschappij, ingesteld door de wet van
1 juli 1964, uitspraak doet over · de
handhaving of de opheffing van de interneringsmaatregel door het strafgerecht
gelast voor een onbepaalde duur, ten
aanzien van een in artikel 1 van deze
wet bedoelde persoon, daar dergelijke
beslissing van de connnissie tot bescherming van de maatschappij de noodzakelijke aanvulling is van het vonnis of

1488

RECHTBANKEN

van het arrest waarbij de internering
bevolen wordt. (Wet van 23 december
1946, art. 9.)
15 februari 1968.
790

RECHTBANKEN.

1. - B~wgerlijke zalcen. - Ove1·weging
dat de j~widische stelling van een pm·tij
doo·r de tegenpa?·tij niet betwist wordt.
- Ovet·wegiing die de beslissing van de
?'echtm· niet lean ?'echtvctanligen. - Daar
de rechter, om de gegrondheid van
de eis te onderzoeken, tot plicht heeft het
juridisch karakter van de hem overgelegde en als vaststaand erkende feiten
na te gaan, kan de overweging dat de
juridische stelling van een partij door
de tegenpartij niet betwist wordt de beslissing van de rechter niet rechtvaardigen.
7 septen1ber 1967.
28
2. - B~t?'gm·lijlce zalcen. - Verplichting
voor de Techter de j~widische aaTd van de
hem ove1·gelegde feiten te onde?'Zoeken. DooT de partijen aan de feiten gegeven
Niet bindend voo1· de
kwalificatie. ?'echte?', - De rechter, waarbij een vordering aanhangig is, moet de juridische
aard van de hem overgelegde feiten
onderzoeken, ongeacht de benaming die
de partijen eraan gegeven hebben.
29 november 1967.
460

3. Bu1·ge?·lijlce zalcen. Rechtsvm·de?·ing. - Eis gegTond op feiten die
een ongeval op de weg naar of van het
werlc opleve1·en. - Rechter die niet bevoegd
is om deze eis van ambtswege te vervangen
door een eis geg1·ond op jeiten die een
eigenlijlc arbeidsongeval opleve?"en. - De
. rechter, die kmmis neemt van een eis
tot vergoeding gegrond op feiten die een
ongeval op de weg naar of van het werk
opleveren, is niet bevoegd om deze eis
van mnbtswege te vervangen door een
eis tot vergoeding gegrond op feiten die
een eigenlijk arbeidsongeval opleveren.
8 december 1967.
507

4. - Bu1·gm·lijke zalcen. Rechtsvo?"de?"ing. - Rechte?' die niet bevoegd is
om van ambtswege de oorzaak van de eis
te wijzigen. In burgerlijke zaken
mag de rechter, die kerinis neemt van
een eis, niet van· ambtswege de oorzaak
van de eis wijzigen, zelfs zo de wetsbepalingen die ten grondslag liggen van
de vervangen oorzaak de openbare orde
raken. (vVetb. van burg. rechtsv., art. 61
en 464.)
8 december 1967.
507

5. - B~t?'ge?'liJlce zalcen. - Betwisting
waarvan het bestaan ~titgesloten wonlt
door het alclcoonl van de partijen. - Rechte?' die clet·gelijlce betwisting opwe?'pt. Beg1·ip. Geen betwisting, waarvan
het bestaan -vvordt uitgesloten door het
akkoord van de partijen, wordt opgeworpen door de rechter die, zonder de
oorzaak of het voorwerp van de eis te
wijzigen, en steunende op regelmatig
aan zijn beoordeling overgelegde feiten,
ambtshalve de middelen van de partijen
aanvult.
25 januari 1968.
700
6 . - B~wgeTlijlce zalcen. - Bevoegdheid
van de Techter om ambtshalve de cloo?'
de paTtije?~ aangevoenle Tedenen aan te
vullen. - G1·enzen van deze bevoegdheid.
De rechter kan ambtshalve andere
redenen in de plaats stellen van die welke
door de partijen werden aangevoerd,
voor zover hij enkel steunt op regelmatig
aan zijn beoordeling voorgedragen feiten en aldus noch het voorwerp noch de
oorzaak van de eis wijzigt.
7 maart 1968.
899

7. - Bu?·ge?'lijke zalcen. - Oo1·zaak van
de TechtsvonleTing.
Rechtsvm·de?'ing
geg1·ond op een contTact. - Doo1' de eism·
gegeven benmning. RechtM die een
ancle1·e benctming van het contTact aanneemt.
- Geen wijziging van de oo?'Zaak van de
rechtsvonle1'ing. - De rechter, die kennis
nemnt van een op een contract gegronde
rechtsvordering, wijzigt de oorzaak van
de rechtsvordering niet wanneer hij de
door de eiser aan het contract gegeven
benaming vervangt door die welke het
contract volgens hem heeft. (Wetb.
van burg. rechtsv., art. 61 en 464;
wet van 25 maart 1876, art. 23.)
1114
9 mei 1968.
8. - Stmfzalcen. - B~t1'ge1·lijke rechtsvonlering. Ve1·wittiging van de belclaagcle clat hij zich client te verclecligen
tegen een ancleTe lcwalificatie van hetzelfcle
jeit. V e1·oonleling op groncl van de
oorspronlcelijlce lcwalificatie. - Geen ve?'plichting om de belclaagcle e1·van te ve?'wittigen clctt hij zich him·tegen client te
venlecligen. - De rechter, die de beklaagde ervan verwittigd heoft dat hij
zich client te verdedigen tegen een andere
kwalificatie van het vervolgde feit, moet
hem, zo hij hem niettemin veroordeelt
op grand van de oorspronkelijke kwalifioatie, niet verwittigen dat hij zich
hiertegen te verdedigen heeft.
2 oktober 1967.
151
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9. Stmjzalcen. Stmjvo1·det·ing.
Rechte1• in hoge1· be1'oep die de belclaagde
vm·oordeelt wege1~s een ande1· misd1'ijj
dan dat waa1'ove1' de ee1'ste 1·echter uitsp1·aalc
heejt gedaan. ~ Beslissing die vaststelt
dat het ald~ts in aanme1'7cing genomen
.feit hetzeljde is als dat waa1·op de ve1'volging be1'Ustte. - W ettelijlce beslissing.
~ W ettelijk is de beslissing van de
rechter in hoger beroep die de beklaagde
veroordeelt wegens een ander misdrijf dan
dat waarover de eerste rechter uitspraak
heeft gedaan, door vast te stellen dat het
aldus in aanmerking genomen feit hetzelfde vvas als dat waarop de vervolging
berustte of daarin begrepen was.
27 mei 1968.
1174
~

10. - Stmjzalcen. - 'l'elastlegging die
bij de onde1·zoelcs1·echte1' aanhangig is en
waa1'ove1' de 1'aadlcarnm· zich niet uitgesp?·olcen heeft. - Vonnisge1·echt onbevoegd
om hie1·ove1· ~titspmalc te doen. - Het
vmu1isgerecht kan geen uitspraak doen
over een telastlegging die bij de onderzoeksrechter aanhangig blijft en waarover
de raadkamer zich niet uitgesproken
heeft.
17 juni 1968.
1259

11. - Stmjzaken. - Kwalijice1·ing van
het misd1·ijj. - Plicht van de 1·echte1' na
te gaan of de jeiten al dan niet behooTlijk
·we1·den gelcwalificeenl. - Plicht om desgevallend een eeTste lcwalificering dooT
een wettelijke kwalifice?·ing te veTvangen.
- De correctionele of politierechtbank,
waarbij de zaak wettelijk aanhangig is
gemaakt, heeft tot plicht na te gaan of
de feiten al dan niet behoorlijk .werden
gekwalificeerd en, volgens de uitslag
van het door haar gedane onderzoek, het
werkelijk karakter van de telastlegging
vast te stellen. Desgevallend, client zij
de eerste kwalificering door een wettelijke kwalificering te vervangen, onder
voorbehoud van de eerbiediging van de
rechten van de verdediging.
17 juni 1968.
1270
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1. - Bu1·ge1·lijlce zalcen. - Beschiklcencl
gedeelte van het vonnis geg1·oncl op een
beslissing van een gemeente1·aacl.
Bestaan van deze beslissing doo1· de
pm·tijen niet betwist. V onnis dat de
1·echten van de ve1·dediging niet schendt,
zeljs wannee1· geen enkele pa1·tij een nitgijte van het pmces-ve1·baal tot vaststelling
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van deze beslissing heejt OVM'gelegd. W anneer het bestaan van een beslissing
van een gemeenteraad door de partijen
niet betwist vvordt, schendt de rechter
noch artikel 1315 van het Burgerlijk
W etboek noch de rechten van de verdediging, door het beschikkend gedeelte
van het vonnis op deze beslissing te
gronden, zelfs wanneer geen enkele
partij een uitgifte van het proces-verbaal tot vaststelling van deze beslissing
overgelegd heeft (Impliciete oplossing.)
9 februari 1968.
763

2. - Di1·ecte belastingen. - Hoj van
beroep waa.Tbij aanhangig is een beToep
van de belastingsch~tldige tegen de beslissing van de di1·ecteu1· deT belastingen. A1'1'est dat gewag maakt van het afsch?-ijt
van een stulc, dat doo1' de di1•ecteu1· de1·
belastingen niet was nee1·gelegd in de
voonvaaTden, voo1·gesclweven bij de a1'tilcelen 9 en 10 van de wet van 6 september
1895, ve1·vangen bij a1·tilcel 1 van de wet
van 23 j~tli 1953, doch waa1·van het
ajsch?-ijt bij de conclusie van de Belgische
Staat, venveenle1·, gevoegd we1·d zonde1·
betwisting van de belastingschuldige, be1·oepe1·. - Geen schending van de 1·echten
van de venlediging.- De rechten van de
verdediging worden niet geschonden
door het hof van beroep waarbij aanhangig is een beroep tegen de beslissing
van de directeur der belastingen en dat
gewag maakt van het afschrift van een
stuk dat door de Belgische Staat, verweerder, bij zijn conclusie werd gevoegd,
hoewel het origineel door de directeur
der belastingen niet was neergelegd in
de voorwaarden, voorgeschreven bij de
artikelen 9 en 10 van de wet van 6 september 1895, vervangen bij artikel 1
van de wet van 23 juli 1953, en de
beroeper noch de mededeling van het
origineel gevorderd, noch het bestaan
of de inhoud van het afschrift heeft
betwist en ook niet betoogd heeft dat
de administratie op een onjuist afschrift
steunde.
10 januari 1968.
643
3. _I__ Stmfzalcen. Middel ajgeleid
hientit dat de jeiten1·echte1' niet is ingegaan
op een V131'Zoek om veThoo1' van get~tigen.
Ve1·hoo1' van cleze getU'igen niet gev1'aagcl,
- JJ!liddel dat jeitelijlce gTondslag mist. Mist feitelijke grondslag het middel
afgeleid nit de schending van de rechten
van de verclediging en gegroncl hierop
clat de feitenrechter niet is ingegaan op
een verzoek on1 verhoor van getuigen,
wanneer uit geen stuk waarop het Hof
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J.

acht vermag te slaan blijkt dat dergelijk
verzoek ingediend werd.
4 september 1967.
19

raadsman, niet gevraagd heeft of hi
" zijn verdediging wou aanvullen "·
23 oktober 1967.
280

4. - Stmfzaken. JJ1iclclel afgeleicl
hie1·ttit clat cle jeitenTechte1' bepaalcle getttigen niet heeft gehoonl. Ve1·hooT van
cleze getuigen niet gevorclenl. - Ve1'WM'ping van het miclclel. - Kan niet worden

8. 8tmfzalcen. 8tmjvonle1·ing.
Beklaagcle clie cle 1'echte1· in hager
beToep verwijt hem te hebben ve1·oonleelcl,
hoewel geen oncle1·zoeksTechte1' ve1·zocht
wenl een oncle1•zoelc in te stellen, zoclat cle
belclaagcle niet cle gelegenheid heeft gehacl
te VTagen clat bepaalcle oncle1·zoelcsmaat1'egelen zouclen ttitgevoeTd worden wam·ttit
zijn onschuld hacl lcimnen blijlcen. Belclaagde die tijclens cle behandeling voo1·
cle feitem·echte1'8 cle aanmtllencle onde1'zoelcsmaat1·egelen heejt knnnen aanvragen.
clie hij voo1· zijn venlecliging nttttig achtte.
Geen schencling van cle 1·echten van
cle veTclecliging. - De rechten van de

ingewilligd het middel afgeleid him·uit,
dat bepaalde getuigen door de feitenrechter niet zijn gehoord, wanneer niet
bewezen is dat hml verhoor werd gevorderd.
ll september en 18 december 1967.
51 en 575

5. - Stmjzalcen. - Needegging te1'
openbm·e te1·echtzitting, v661· het slititen
van cle clebatten, van het clossieT betreffencle
een vroege1·e ve1·oonleling. - Belclaagcle
clie cle gelegenheicl heeft gehacl om hetzij
zich tegen het in ovenveging nemen van
clit clossie1· te verzetten, hetzij om eT kennis
van te nernen. - Geen schencling van de
1'echten van cle ve1·clecliging. - De rechten
van· de verdediging van de beklaagde
worden niet geschonden door de neerlegging ter openbare terechtzitting, v66r
het sluiten van de debatten, van het
dossier betreffendo een vroegere veroordeling, wanneer de beklaagde de gelegenheid heeft gehad om hetzij zich tegen het
in overweging nemen van dit dossier te
verzetten, hetzij een verdaging van de
zaak te vragen mn er kennis van te nemen,
als hij dit nuttig achtte.
25 september 1967.
126

6. Stmfzalcen. Belclaagcle clie
zich ten g1·oncle heeft venlecligcl, zoncle1· te
beweTen clat zijn venlecligingsrecht geschonclen wenl omclat een getttige niet
weTcl gehoo1·cl.- Voo1· het Hof aangevoe1·cle
schencling. - Onontvankelijlcheicl. - De
beklaagde is niet ontvankelijk om voor
het Hof te beweren dat zijn verdedigingsrecht geschonden werd mndat een getuige
niet werd gehoord, wanneer hij zich ten
grande heeft verdedigd zonder dergelijke
schending aan te voeren.
2 oktober 1967.
164

7. 8tmfzaken.
8tmjvonle1·ing.
- HogM' be1·oep. - JJ1iclclel hie1'ttit afgeleicl clat cle belclaagcle, na het pleiclooi
van zijn maclsman, niet ttitgenocligcl
wenl " zijn veTclecliging aan te mtllen ,,-,
- Geen schencling van cle Techten van cle
ve1·clecliging. - De rechten van de verdediging worden niet geschonden door
de rechter in hager beroep die aan de
beklaagde, na het pleidooi van diens

verdediging worden niet geschonden
door het feit dat geen onderzoeksrechter
verzocht werd een onderzoek te doen
en dat dientengevolge de beklaagde niet
de gelegenheid heeft gehad te vragen
dat deze magistraat bepaalde onderzoeksmaatregelen zou vervullen die zijn
onschuld konden bewijzen, wanneer beklaagde zowel tijdens het voorbereidend
onderzoek als voor de feitemechters de
aanvullende onderzoeksmaatregelen heeft
kunnen aanvragen, die hij voor zijn
verdediging nuttig achtte.
23 oktober 1967.
289

9. Stmjzaken. StTajvo1·cleTing.
- Belclaagcle clie zich ten gToncle heeft
ve1·cledigcl zonde1' aan te voeJ'en clat wegenste late nee1'legging van een cleslctmcligenve?·slag zijn 1·echt van ve1·decliging is geschonclen. - Schending aangevoenl vooJ'
het Hof van cassatie. - Onontvanlcelijlclwicl. -De beklaagde is niet ontvankelijk
on"l voor het Hof van cassatie te beweren
dat zijn recht van verdediging is geschonden wegens te late neerlegging van een
deskundigenverslag, als hij zich ten
grande heeft verdedigd zonder dergelijke
schending aan te voeren.
ll december 1967.
521

10. - Stmfzaken. Vonnis clat op
cle gegevens van het clossie1· steunt om cle
waa1·achtigheicl van cle ve1·lcla1·ingen van
cle belclaagcle te beo01·delen. - Belclaagcle
niet clam·van ve1·wittigcl.- Geen schencling
van de 1·echten van cle venlecliging. - De
rechten van de verdediging van de
beklaagde worden niet geschonden door
de rechter die, zonder de beklaagde te
hebben verwittigd, op gegevens van het
dossier steunt om de waarachtigheid
van zijn verklaringen te beoordelen.
18 december 1967.
570

RECHTEN VAN DE VERDEDIGING
11. - St;·afzaken. - A;-rest waarbij
de beklaagde veroordeeld wonl.t wegens
jeiten gepleegd gedu;·ende een gedeelte
van het in de telastlegging bedoelde tijdpe;·k. - Beklaagde niet eTvan vcrwittigd
dat enlcel deze feiten in aanme;·king komen.
- Geen schending van de ;·echten van de
ve;·dediging. - De rechten van de verdediging worden niet geschonden door
de feitenrechter die de beklaagde veroordeelt wegens feiten, gepleegd tijdens
een gedeelte van het in de telastlegging
bedoelde tijdperk, zonder hem ervan
te hebben verwittigd dat enkel deze
feiten in aanmerking zouden worden
genomen.
20 december I967.
589
12. Stmfzalcen. Oonclusie 'die
laste?'lijke, beledigende of ee;·;·ovende bewooTdingen bevat. - Rechte;• die weige;·t
deze conclusie te aanvaa;·den. - Schending
van de Techten van de venlediging. - De
rechters kunnen, zonder de rechten
van de verdediging te schenden en zonder
het toezicht van het Hof van cassatie
onmogelijk te maken, zich niet ertoe
beperken de conclusies die volgens hen
lasterlijke, beledigende of eerrovende
bewoordingen bevatten niet te aanvaarden.
4 maart I968.
882
13. - Stmfzalcen.
StmfvoTdeTing.
N ee;·legging van een stuk doo;· de
burge?'lijke pa;·tij na het sluiten van de
debatten. - Stuk dat de stmfvo?'de?·ing
niet betTeft. - Rechte?' die noch de ve?'wijdeTing van het stuk uit de debatten
noch de he?·opening van deze beveelt. Geen schending van de Techten van de
veTdediging van de beklaagde nopens
de stTafvo;·de?'ing. - De rechten van de
verdediging van de beklaagde tegen de
strafvordering worden niet geschonden
door de rechter, die hem tot een straf
veroordeelt zonder de heropening van
de debatten te hebben bevolen of hieruit
een door de burgerlijke partij na het
sluiten van het debat neergelegd stuk
te hebben verwijderd, vvanneer dit stuk
geen betrekking heeft op de strafvordering.
I april I968.
IOOO

14.- Stmfzalcen. -BuTge?·lijlce ;·echtsvorde?·ing. - N ee?'legging doo?' de ;·aadsman van de burgeTlijke paTtij, tijdens de
bemadslaging, van een b;·ief die enlcel
tot doel heeft, in een bepaalde onde;·stelling, de he;·opening van de de batten te
bekomen. - Onde;·stelling die niet ve;·we-
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zenlijlct weTd. Venvijde?'ing van deze
b?'ief uit de debatten niet bevolen. - Geen
schending van de ;·egel van het mondeling
en contmdictoiT lcamkte;· van de. debatten,
noch van de ;·echten van de ve;·dediging
van de beklaagde. - De regel van het
rnondeling en contradictoir karakter
van de debatten en de rechten van de
verdediging van de beldaagde worden
niet geschonden door de rechter, die de
beklaagde op de burgerlijke rechtsvor·
dering veroordeelt zonder uit de debatten
een brief te verwijderen die hij tijdens
de beraadslaging ontvangen heeft en
waarbij de raadsman van de burgerlijke
partij enkel verzocht om de heropening
van de debatten in een bepaalde onderstelling, welke niet verwezenlijkt werd.
I april I968.
IOOO

15. - Stmfzalcen.
Wegve;·lcee?'. Bestu;·en in staat van dmnlcenschap van
een voe?·tuig op de open baTe weg. - N imtwe
he?'lwling. - Rechte;• die de bestanddelen
van de nie~twe he;·haUng vaststelt op grand
van een bij de p;·ocesst~tlclce?i gevoegd
uittTeksel ~tit een in k;·acht van gewijsde
gegaan vonnis waa;·uit blijkt dat de
belclaagde in staat van heThaling wegens
een eeTste ve;·oo;·deling wenl ve;·oo;·deeld.
- Geen schending van de ;·echten van de
verdediging. - De rechten van de verdediging van de beklaagde worden niet
geschonden door de rechter die, recht
doende op een vervolging om, bij nieuwe
herhaling, in staat van dronkenschap
een voertuig op de openbare weg te
hebben bestuurd, de bestanddelen van
de nieuwe herhaling vaststelt op grand
van een bij de processtuld~en gevoegd
uittreksel uit een in kracht van gewijsde
gegaan vonnis waaruit blijkt dat de
beklaagde in staat van herhaling werd
veroordeeld wegens een eerste veroordeling waarvan het uittreksel melding
maakt en de datum opgeeft.
I april I968.
1003
16. Strafzalcen. Kame;· van
inbeschuldigingstelling rechtdoende op het
hoge?' bemep van de verdachte tegen een
beschikking waaTbij het bevel tot aanhouding bevestigd wonlt. - Bevel tot aanhouding ~titgevaa;·digd wegens een doo;· de
Belgische wet als misdaad of wanbed;·ijf
omsch?-even feit, dat doo?' een Belg in het
buitenland wenl gepleegd. - Jl1iddel dat
aanvoe;·t dat de ;·echten van de ve1·dediging
van de veTdachte geschonden weTden omdat
het bevel tot aanho~tding geen melding
maakt van de v;·eemde wet, die dit feit als
misdaad o.f wanbed?'ijf omsch?-ijft. -

1492

RECHTERLIJKE MACHT.- RECHTERLIJKE ORGANISATIE

Venlachte die zijn verweer bet1·ef!ende deze
vreemde wetsbepaling heejt ktmnen voordr·agen. - Geen schencling van de 1·echten
van de verdediging van de verclachte.- De
rechten van de verdediging van de verdachte worden niet geschonden door
het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat ongegrond verklaart
het hoger beroep van de verdachte tegen
de beschikking van de raadkamer die het
bevel tot aanhouding bevestigt dat tegen
hem werd uitgevaardigd wegens een door
de Belgische wet als misdaad of wanbedrijf omschreven feit dat in het buitenland wercl gepleegd, hoewel dit bevel
tot aanhouding de bepalingen van de
vreemde wet niet vermeldt, welke dit feit
bestraffen, wanneer de verdachte zijn verweer betreffende die wet heeft kunnen
voordragen.
I april 1968.

1006

17. - Stmfzaken.
Beklaagde die
zich ten gronde heejt venledigd, zondm· te
beweTen dat zijn verdedigingm·echt geschonden was omdat een gettdge niet wercl gehoord.
Voo1· het Hoj aangevoenle
schending. - Onontvankelijlcheid. - De
beklaagde is niet ontvankelijk om voor
het Hof te beweren dat zijn verdedigingsrecht geschonden werd, omdat een
getuige niet werd gehoord, wanneer hij
zich ten gronde heeft verdedigd zonder
dergelijke schending aan te voeren.
22 april 1968.

1064

18. - T~tehtzalcen. - Raacl van be1·oep
van de 01·cle van a1·chitecten. - V er·volgcle
pe1·soon 1·egelmatig opge1·oepen voor de
zitting waarop zijn geval ·onclerzocht
wenl. - Zaalc vervolgens verclaagd. Bet1·olclcen persoon niet opniettw opge1·oepen
bij aangetelcencle b1·iej, cloch lcennis hebbende van de dattwn van de zitting naar
wellce de zaalc verschoven wenl. - Verom·Geen schending
delende beslissing. van de r·echten van de venlediging.- Wanneer een voor de raad van beroep voor
de Orde van architecten vorvolgde
persoon regelmatig werd opgeroepen
voor de zitting, waarop zijn geval wordt
onderzocht, en de zaak vervolgens ·wordt
verdaagd, schcndt de veroordelende beslissing, gewezen zonder dat een nieuwe
oproeping bij aangetekende brief werd
opgestuurd, de rechten van de verdediging niet, indien deze persoon kennis
heeft gekregen van de datum van de
zitting waarnaar de zaak verwezen werd.
13 mei 1968.
1129
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Koninlclijke besluiten van 14- november·
1952 en 25 jttli 1957 tot lmlpvM·leninf{

aan cle Belgische jilmnijver·heicl, waar·bij
de toelcenningsvoonvaanlen van een pr·od~dctieJJ1'emie wonlen bepaald. TVeigering van de Mim:ster- van Economische
zalcen om de film als een Belgische film
te er·lcennen. - TVeiger·ing gegr·oncl hierop
clat de .film de jeitelijlce vereisten van de
voor·noemde lconinlclijlce beslttiten niet vervtclt. - Hoven en r·echtbanlcen door· de
beslissing van de 1Jiliniste1· gebonden.- De
beslissing van de Minister van Economische zaken die, steunende op de
artikelen 2 en 3 van de koninklijke besluiten van 14 november 1952 en 27 juli
1957 tot hulpverlening aan de Belgische
filmnijverheid, een film als Belgische
film weigert te erkennen omdat hij aan de
feitelijke vereisten van doze koninklijke
besluiten niet voldoet, en die bijgevolg
de produktiopremie weigert toe te kennen,
is soeverein en de rechtbanken waarbij
de rechtsvordering van de producent van
deze film tot betaling van deze premie
later aanhangig gemaakt wordt, zijn
door de beslissing van de Minister gebonden.
16 mei 1968.
1142
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1. - Samenstelling van de zetel. Bur·ge?'lijlce zalcen. ArTest dat ttitspr·aalc cloet DVM' de ontvanlcel·ijlcheid van
het hoge1· beroep. - Late1· arrest dat uitspr·aak doet DVM' de f{egr·ondheid van het
hager beroep. - An·esten die niet noodzalcelijk door dezelfde r·echte1•s dienen te
worden gewezen. - In burgerlijke zaken
1noeten het arrest, waarbij het hof van
beroep enkel uitspraak doet over de
ontvankelijkheid van een hoger beroep,
en het later arrest, waarbij dit hof uitspraak doet over de gegrondheirl van het
hoger beroep, niet noodzakelijk door
dezelfde rechters gewezen worden.
10 november 1967.
370
2. -

Sarnenstelling van de zetel. zalcen. Verplichting voor·
de r·echter·s die het vonnis f{ewezen hebben
aanwezif{ te zijn te-r zitting wactr·op de
]JCIJI'ti_jen hun corwlttsies hebben genomen.
- U itzoncler·ing. - De rechters die het
arrest wijzen moeten de zitting waarop
de partijen conclusies hebben genomen
bijgewoond hebben, tenzij de partijen
deze zouden prijsgegeven hebben of ze
B~wgerlijlce
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voor hen opnieuw zouden
hebben.
10 novmnber 1967.

genomen
370

3.- Samenstell-ing van cle zetel.- Stmjzalcen. - Debatten aangevangen. - Zetel
gewijzigcl. Geheel he1·nemen van cle
clebatten.- Wettelijlce beslissing.- Wanneer de correctionele rechtbank het onderzoek van een zaak aangevangen heeft
en, nadat de zctel gewijzigd is, de
debatten voor de nieuwe zctel geheel
hernomen zijn, wordt het door deze
zetel gewezen vonnis geveld door rechters
die al de terechtzittingen van de zaak
bijgewooncl hebben. (\Vet van 20 april
1810, art 7.)
4 september 1967.
2
4.- Samenstelling van cle zetel - Stmfzalcen.- Beslissing waa1·bij een deslcttndigenonde1'zoek bevolen wo1·clt. LateTe
beslissing ove1• de gTond van de zaalc. Beslissingen clie niet doo1· clezeljcle 1·echte1'S
moeten wo1·den gewezen. - De beslissing
waarbij een deskuncligenonderzoek worclt
bevolen en die welke over de groncl van
de zaak rechtdoet met betrekking tot
de strafvordering, moeten niet door
dezelfcle rechters ·worden gewezen. (Wet
van 20 april 1810, art. 7.)
343
6 november 1967.

5. - ·Samenstelling van cle zetel. St1·ajzalcen. Oonclusie genomen voo1·
het hof van be1·oep.- A1·1·est gewezen door
het hoj, ande1·s samengestelcl. - Oonclusie
noch inget1·olclcen noch he1·nomen en oolc
niet uit de debatten venuijdercl. - Nietiglwid van het a1'Test. - Nietig is het arrest
door het hof van beroep in strafzaken
gewezen nadat conclusies werden genamen voor bet anclers samengesteld hof
en zonder dat de conclusies hern01nen of
ingetrokken worden voor de rechters, die
het arrest hebben gewezen.
6 noven1.ber 1967.
344
6.
Samenstelling van de zetel.
- Strajzalcen. - Bewijs van de 1'egelmatige samenstelling van lwt 1'eclltscollege.
Ret bewijs van de regelmatige
samenstelling van een rechtscollege kan
blijken nit de samengevoegde en niet
tegenstrijdige vermeldingen van het
proces-verbaal van de terechtzitting
en van het vonnis.
345
6 november 1967.

7.- Samenstelling van. cle zetel.- Stmfzalcen. - Debatten aangevangen. - Gewijzigde zetel. - Debatten he1·begonnen « ab
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initio"·- Wettelijlce beslissing.- Wanneer, nadat de correctionele rechtbank,
rechtdoende in hoger beroep, het onderzoek van een zaak aangevangen heeft,
de zetel gewijzigd wordt, doch de debatten· geheel hernomen worden voor de
nieuwe zetel, is het door deze zetel
gewezen vonnis uitgesproken door rechters die alle terechtzittingen van de
zaak hebben bijgewoond. (Wet van
20 april 1810, art. 7.)
13 november 1967.
373
8. - Samenstelling van de zetel. Vernietiging van een
Stmjzalcen.
aTrest van veroonleling en ve1'Wt.Jztng
naa1· de lcamer van inbeschttldigingstelling.
Venvijzing van de verdacht( dam· cle
lcame1· van inbeschttldig,;ngstelling naa1·
de cor1·ectionele 1'echtbanlc.
Hoger
be1'0ep tegen het vonnis gewezen clam· deze
1'echtbanlc. - Deelneming aan het op clit
hoge1· be1'0ep gewezen m·1·est van een 1·aadslwe1· die aan het ve1·nietigcl a1·1·est heeft
deelgenomen. - Nietigheid. - Wanneer
in strafzaken een arrest van veroordeling
vernietigd is en de zaak verwezen wordt
naar de kamer van inbeschuldigingstelling van hetzelfde hof van beroep en
wanneer deze kamer de verdachte naar
de correctionele rechtbank heeft verwezen en hager beroep werd ingesteld
tegen het door deze rechtbank gewezen
vonnis, is het op dit hoger beroep uitgesproken arrest nietig, indien het gewezen is door een zetel waarvan deel uitmaakt een raadsheer die aan het vroeger
vernietigd arrest heeft deelgenomen.
11 maart 1968.
920

RECHTERLIJK GEWIJSDE.
1. - Bw·ge1·lijlce zalcen.- Vonnis.
Gezag van het 1'echte1·lijlc gewijsde.
Geen onderscheicl tttssen de betwistingen
die de openba1·e 01·cle 1·alcen en clie waa1'in
zullcs niet het geval is. V onnissen
hebben in burgerlijke zaken in de regel
het gezag van het rechterlijk gewijsde
zonder onclerscheid tussen het geval
waarin het beslechte geschil de openbare
orde raakt en dat waarin znlks niet het
geval is.
19 oktober 1967.
253
2. BttrgM·lijlce zalcen. Gezag
van het nchterlijlc gewijsde. - Omvang.
- Om de omvang van het rechterlijk
gmvijsde van een beslissing te beoordelen,
dienen niet alleen het dispositief van de
beslissing, doch tevens de redenen waarop
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dit dispositief noodzakelijk is gegrond
in aanmerking te worden ge~1ome1L
(Burg. Wetb., art. 1351.)
29 november 1967.
460

3 . - Di1·ecte belastingen. - Ar1·est van
het hof van beroep waa1·bij het be1·oep van
de belastingplichtige tegen de beslissing
van de di1·ecte~t1' der belastingen wonlt
verwmpen. Venve1·ping geg1·ond op
een andere beoonleling van cle feiten clan
die welke cloo1· cle cli1·ecte~t1' elm· belastingen
wenl aanvaanl en voo1· het hof van beroep
niet betwist wercl. Geen miskenning
van het gezag van gewijscle van cle beslissing
van de dir·ectetM' cleT belastingen. - Het
gozag van gewijsde van de beslissing van
de directeur der belastingen wordt niet
miskend door het arrest van het hof van
beroep waarbij het beroep van de belastingplichtige tegen cleze beslissing wordt
verworpen op grand van een beoordeling
van de feiten die verschilt van die welke
door de directeur der belastingen aanvaard en voor dit hof niet betwist werd.
(Gecoiirdineerde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, art. 66.)
10 oktober 1967.
203

4 . - Stmfzaken.- Gezag op b1trge?·lijk
gebiecl. - Vr·ijspmak van de telastlegging
van onopzettelijlc toeb1·engen van lichamelijlce letselen. - Later bur·ge1'lijk geschil.
- Beslissing volgens wellce cle m·ijspmak
geen beletsel vormt voor· de op artikel 1384,
lid 1, van het B~tr·gerlijlc W etboelc geg1·onde
r·echtsvor·clering tot aanspralcelijkverlclaring.
Geen mislcenning van het gezag van
het r·echterlijk gewijscle. - Het gezag van
het rechterlijk gewijsde van een door een
strafgerecht gewezen arrest wordt niet
miskend door de rechter die kennis
neemt van een later burgerlijk geschil
en beslist, dat de vrijspraak van verweerder, vervolgd wegens onopzettelijk
toebrengen van lichamelijke letselen,
geen beletsel vormt voor de rechtsvordering tot aansprakelijkverklaring, gegrond
op artikel 1384, lid 1, van het Burgerlijk
Wetboek.
8 september 1967.
35

.5. - Stmjzalcen. - Burgerlijlce rechtsVonnis tot tdtlegging. vorclering. Bevoegclheid van cle r·echte1·. - De rechtbanken hebben het recht hun vroegere
beslissingen uit te leggen, in zover de
besohikkingen ervan duister of dubbelzinnig zijn, zonder evenwel het werkelijk
besliste te kunnen wijzigen of aanvullen
of er een vaststelling te kunnen aan
toevoegen die vereist is voor de wettelijk-

heid van de beslissing; de enkele omstandigheid dat er een tegenstrijdigheid
bestaat hetzij tussen de redenen en het
beschikkencl gedeelte van het vroeger
vonnis, hetzij tussen de beschikkende
gedeelten van dit vonnis betreffende
onderscheiden rechtsvorderingen, n.makt
deze beschikkende gedeelten niet noodzakelijk duister of dubbelzinnig.
20 november 1967.
402

6. - 8tmjzalcen. - Btw·ger·lijke r·echts·
vorder·ing. - Rechter· tvaar·bij aanhangig
is een eis om uitlegging van zijn beslissing.
- Recl~ter· die zich bepm·kt tot het ve?·bete?·en van een Ve?'schr·ijving. Geen
mislcenning van het gewijscle. - Rechter·
die een dwaling omtrent het recht ver·beter·t.
- Miskenning van het gewijscle.- Indien
de rechter, bij wie een verzoek om nitlegging van zijn beslissing aanhangig is
gemaakt, het rechterlijk gevvijsde niet
miskent, wanneer hij enkel een erin
voorkomende verschrijving verbetert,
wijzigt hij daarentegen de beslissing door
een rechtsdwaling erin te verbeteren,
hoewel de zaak hem bij zijn vroegere
beslissing onttrokken was en deze beslissing gezag van gewijsde heeft.
20 november 1967.
402
7. - 8tmjzalcen. - Twee burge?'lijke
pa1·tijen gestelcl tegen de beklaagcle. B elclaagcle die in zijn conclusie betoo gel
had clat hij slechts gecleeltelijk aanspmkelijlc
was jegens een cleZe?' bttrgerlijlce partijen,
die oolc een fout begaan had. - Beslissing van cle r·echte?' bet?·effencle cle aansp1·akelijlcheicl van cleze b1wgerlijlce par·tij.
Geen rechterlijk gewijscle betreffencle
de aanspmkelijlcheid van deze burger·lijlce
partij voor· cle dom· de ander·e bttrge'l'lijke
par·tij geleclen schacle. - Wanneer twee
partijen zioh burgerlijke partij gesteld
hebben tegen een beldaagde en deze,
zonder te betwisten dat hij volledig
de schade moest vergoeden die werd
geleden door de eerste van die partijen,
aan wie geen fout ten laste werd gelegd,
in zijn conclusie aanvoerde dat, aangezien de tweede burgerlijke partij zelf een
fout begaan had, hij sleohts een gedeelte
moest vergoeden van de schade die zij
deed gelden, is de beslissing van de rechter betreffende de aansprakelijkheid van
de tweede burgerlijke partij voor haar
eigen schade vreemd aan de aansprakelijkheid die zij kan hebben voor de door
de eerste b1li'gerlijke partij geleden
schade, en heeft dus in dit opzicht geen
gezag van gewijsde.
4 december 1967.
486

RECHTSBIJST. -
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8. - Strafzaken. - Onde1·zoelcsgm·echt
dat ve1·lclaanl heeft clat de geestestoestancl
van cle ve1·dachte zijn intm·nm·ing 1oiet
wettigcle. - Beslissing wellce clit gm·echt
dat van andere feiten lcennis neemt, niet
bindt. - Bij de beoordeling van de feiten
·waarvan een onderzoeksgerecht kennis
neemt, is dit gerecht niet gebonden door
de beslissing welke vroeger gewezen werd
door dit gerecht en die, uitspraak doende
over een vervolging betreffende andere
feiten, verklaard heeft dat de verdachte
zich niet in een van de geestestoestanden
bevond welke door de wet tot bescherming van de maatschappij voorzien zijn.
22 juli 1968.
1337

RECHTSBIJSTAND.
Hof van cassatie.- VeTzoek om 1'echtsbijstancl ten eincle een cassatievoo1·ziening
in te dienen tegen een t>onnis van de 1'echtbanlc van ee1·ste aanleg of van de Techtbanlc
van lcoophandel, in eerste en laatste aanleg
rechtcloende over de zaalc ten gNnde. Ve1·zoelc geg1·ond op de onbevoegdheid van
deze recl•tbank. - Verzoelc dat niet lean
worden ingewilligd. - Kan niet worden
ingewilligd het verzoek om rechtsbijstand
ten einde een cassatievoorziening in te
dienen tegen het vonnis van de rechtbank
van eerste aanleg en de rechtbank van
koophandel, in eerste en laatste aanleg
rechtdoende over de zaak ten gronde,
wanneer dit verzoek gegrond is op de
onbevoegdheid van deze rechtbank. (Wet
van 29 juni 1929, art. 3.)
185
7 oktober 1967.
RECHTSVORDERING.
1. - T1whtzalcen. V1·ijwillige ve1·schijning. Geldigheid. - De rechter
mag geldig kennis nemen van de tuchtvordering, wanneer de bcklaagde vrijwillig voor hem verschijnb door zijn
verwcermiddelen voor aile telastleggingen
voor te dragen.
·
9 oktober 1967.
188

2. - Bu1·ge1·lijlce zalcen. - Belang van
de voTdm·ing. - Voo1·waa1·de van de ontOgenblilc waa1·op dit
vanlcelijlcheid. belang beooTcleelcl wonlt. - Het belang
van een rechtsvordering, als voorwaarde
van de ontvankelijkheid ervan, wordt
normaal beoordeeld op het ogenblik
dat de vordering ingesteld wordt.
4 januari 1968.
599
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REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.
TITEL I . - REDENEN EN GEBREK AAN
REDENEN. BEGRIP EN AARD VAN
EEN RED EN. ALGEMENE REGELEN.
REOHTSGRONDEN.
TITEL I I . - ToEPASSING VAN DE ALGEMENE REGELEN BIJ GEBREK AAN EEN
OONOLUSIE.
HOOFDSTUK I. -

Belastingzaken.

Btwge1·lijlce zalcen of
zalcen van lcoophandel.

HooFDSTUK II. -

HoOFDSTUK III. -

Dienstplichtzalcen.

IV. - Stmfzaken ( Geestrijlce
dTanlcen, Douanen en ctccijnzen inbegTepen).

HooFDSTUK

HooFDSTUK V. -

V e1·lciezingszalcen.

TITEL III. TOEPASSING VAN DE ALGEMENE REGELEN BIJ NEERLEGGING
VAN EEN OONOLUSIE. NIET-BEANTWOORDING VAN DE CONCLUSIE.- IMPLICIET ANTWOORD.
HOOFDSTUK

l. -

Belastingzalcen.

Bu1·gerlijke zalcen of
zalcen van lcoophanclel.

HooFDSTUK II. -

HooFDSTUK III. -

Dienstplichtzalcen.

IV. - Stmfzalcen ( Geest1·ijlce
cb·anlcen, Dottanen en accijnzen inbeg1'epen).

HooFDSTUK

HooFDSTUK V. HooFDSTUK VI. -

Tuchtzaken.
Ve1·kiezingszalcen.

TITEL I. - Redenen en gebrek
aan redenen. - Begrip en aard
van een reden.- Algemene regelen. - Rechtsgronden.
1. - Btt1'gm·lijlce zalcen. - Dispositief
gegNnd op tegenst1'ijclige Tedenen. - Niet
Tegelmatig met Teclenen omlclecle beslissing.
- Niet regelmatig n1-et redenen omkleed
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is het vonnis waarvan het beschikkend
gedeelte op tegenstrijdige redenen is
gegrond. (Grondwet, art. 97.)
18 september 1967.
92 en 610

2 . - BttTgeTlijke zaken.- Bcschikkend
gedeelte geg1'0nd op chtbbelzinnige 1·edenen.
- Schending van a1'tikel 97 van de GTonclwet. - Artikel 97 van de Grondwet wordt
geschonden door het arrest waarva;n J:tet
beschikkend gedeelte op dubbelznnnge
redenen is gegrond.
22 december 1967 en 6 maart 1968.
597 en 894
3. - Btwge1·lijlce zalcen. - Uitlegging.
- Redenen die de cne doo1· de andeTe moeten w01·den ttitgelegd. - De redenen van
een beslissing moeten de ene door de
andere worden uitgelegd; er bestaat geen
tegenstrijdigheid wanneer zij, onderli:ng
vergeleken, elkaar aanvullen. (Grondwet,
art. 97.) (Impliciete oplossi:ng.)
731
1 februari 1968.

4. - Di1·ecte belastingen.
VeTplichting met Teclenen te omlcleclen.- Vo1'riW001'sclw·ijt. - De verplichting de vonnissen
en arresten met redenen te omkleden is
een vormvoorschrift ; het feit dat een
reden onjuist is maakt geen schending uit
van artikel 97 van de Grondwet.
30 januari 1968.
724

5.- DiTecte belastingen.- V eJ•pl?:chting
te motive1·en. - De verplichting de vonnissen en arresten te motiveren beantwoordt aan een vormvoorschrift. (Grandwet, art. 97.)
6 februari 1968.
750
6. - Stmjzalcen. - Stmjvonle?'ing. V e1·wijzing naa1' de Teclenen van de ee1·ste
rechte1'. - Onwang. - vVanneer de rechter in hager beroep de uitgesproken straf
bevestigt, en releveert dat de eerste,
rechter " oordeelkundig heeft beslist ,,
neemt hij aldus niet aileen de beslissi:ng
van deze rechter aan, doch ook op impliciete wijze de redenen waarop deze beslissi:ng is gegrond.
11 december 1967.
528
7. - Ve1'plichting met 1'eclenen te omkleclen.
Ve1']Jlichting onaJscheidelijk
ver·bonclen met de opclntcht een geschil te
beTechten. - Artikel 97 van de Grondwet,
in zover het bepaalt dat elk vonnis rnet
redenen 1noet mnldeed worden, stelt een
regel die onafscheidelijk verbonden is
met de opdracht een geschil te berechten.
8 april1968.
1037

TITEL II. - Toepassing van de
algemene regelen bij gebrek
aan een conclusie.
HOOFDSTUK I.
BELASTINGZAKEN.

HOOFDSTUK II.
BURGERLIJKE ZAKEN OF ZAKEN
VAN KOOPHANDEL.

8. - Btwgedijlce zalcen. - Echtscheiding. - Kamlcte1' van het bewijsmiclclel
waaJ·op de J'echte?' z·ijn beslissing g1·onclt.
Geen veTplichting vo01· de 1'echter· clit
ka1·alcte1' te bepalen, als hie1·omt1'ent geen
conchtsie is genomen. - Is regelmatig
met redenen omkleed het arrest dat, om
de echtscheiding toe te staan, steunt op
ver1noedens, te weten de elmnenten van
een strafdossier, doch dat, als hieromtrent geen conclusie is genom.en, het
karakter niet aanduidt van het bewijsmiddel waarop het zijn beslissi:ng steunt.
10 november 1967.
366

9. - Btwge1·lijke zaken. - Rechtm· die
ctan bepaalcle getttigenissen mee1' gelooj
hecht clan aan ancle1'e. - Geen conclusie
op clat ptmt. - Rechte?' niet e1'toe gehottclen
zijn beoonleling met 1·edenen te omlcleden.
- Als er op dat punt geen conclusie is
genmnen is de rechter niet ertoe gehouden de ;eden op te geven waarom hij
oordeelt dat de verklaringen van bepaalde
getuigen meer overtuigend of meer afdoend zijn dan die van andere getuigen.
(Grondwet, art. 97.)
24 november 1967.
427
10. - Btwge?'lijlce zalcen.
W e1·k1·echteTS1'aad van be1·oep die vm·wijst nacw vaststellingen in de 1·edenen van een in een
ande?'e zaak gewezen vonnis, cloo1' ze in
zijn 1·edenen ove1· te nemen. - Regelmatig
met 1·edenen omlclede beslissing.- Is regelrnatig met redenen mn1deed de sententie
van een werkrechtersraad van beroep
die verwijst naar vaststellingen in de
redenen van een in een andere zaak
gewezen vonnis, door ze in zijn redenen
over te nomen. (Grondwet, art. 97)
(Impliciete oplossing.)
30 novelllber 1967.
465

11. - Bu.1·geJ·lijlce zaken.
Sententie
van de we1·1cJ·echte1's1'aad. - Samenvatting
van de eis en van het ve1·wee1'. - V o1·de1'ing
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ingewilligd om de enlcele 1·eclen dat de eis
geg1·ond is. - Niet gemotiveeTde sententie.
- Niet gemotiveerd is de sententie van
de werkrechtersraad die, na de samenvatti:ng van de eis en het verweer van de
partijen, de vordering inwilligt om de
enkele reden dat de eis gegrond is. (Grandwet, art. 97; wet van 9 juli 1926, art. 77,
lid 2.)
12 januari 1968.
651

12. - Btt1'ge1·lijlce zalcen. Vonnis
geg1·oncl op vm·wanle vaststellingen. Niet 1·egelrnatig met 1·edenen omlcleed vonnis. - Wanneer de rechter de gedingvoerende partijen verwart n1.et personen
die buiten het geding staan dan is de op
de verwarde vaststellingen gegronde beslissing niet regelmatig met redenen
omkleed. (Grondwet, art. 97.)
19 januari 1968.
683
13. - Btwgerl~jlce zalcen. - Beslissing
gegrond op door tegenstrijdigheid aangetaste 1·edenen. - Onwettelijlce beslissing.
- Door tegenstrijdigheid aangetast en
derhalve niet regelmatig gemotiveerd is
het vonnis dat :ingaat op de eis tot herziening van een gehomologeerd akkoord
:inzake arbeidsongevallen, gestecmd op
een verergering van de gebrekkelijkheid
van de getroffene, door te beslissen
eensdeels dat zijn psychische afwijkingen, van medisch standpunt uit, geen
nieuw feit uitmaken, vermits zij reeds
v66r de homologatie van het akkoord
door een deskundige waren vastgesteld
en anderdeels dat genoemde afwijkingen
zich pas achteraf werkelijk hebben veropenbaard en derhalve aan de voorzieningen van de partijen ontsnapt zijn
bij het tot stand komen van hun akkoord.
26 april 1968.
1078
HOOFDSTUK III.
DIENSTPLICHTZAKEN,

HOOFDSTUK IV.
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN,
DoUANEN EN ACOIJNZEN INBEGREPEN).

14. - Stmjzalcen. - A1'1'est dat vaststelt dat de dam· de eerste 1'echte7' uitgesprolcen st1·afjen wettelijlc cloch niet in ve1·houding zijn tot de ernst van de jeiten ten aanzien van een elm· telastleggingen. - Draagwijclte van cleze 1wlen. - Intrelclcing van
het uitstel, toegelcencl voo1· cle wegens cle
ancle1·e telastlegging uitgesprolcen st1·aj. -
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Geen tegenst1'ijcligheid. - Het hof van
beroep dat erop wijst dat de door de
eerste rechter uitgesproken straffen wettelijk doch niet in verhouding zijn tot
de ernst van de feiten ten aanzien van
een der telastleggingen, bedoelt aldus de
mnvang van deze straffen en niet de
uitvoeringsregeling ervan, to weten het
uitstel ; het spreekt zich niet tegen als het
de wegens een andere telastlegging uitgesproken straf bevestigt en het uitstel
intrekt dat door de eerste rechter werd
verleend voor geheel of een deel van deze
straf. (Grondwet, art. 97.)
·
25 september 1967.
128

15. - Stmjzalcen. - St7·ajvo7'clering. Veroonlelencle beslissing die het misdTijj
in cle teTmen van cle wet lcwalificee7't, Geen conclttsie. - Regelmatig met reclenen
omlclecle beslissing. - Bij gebreke van
conclusie, omkleedt de feitenrechter regelmatig met redenen de schuldigverklaring
van de beklaagde, door het in de termen
van de wet gekwalificeerde misdrijf bewezen te verklaren. (Grandwet, art. 97.)
23 oktober en 27 november 1967.
283 en 440
16. - Stmjzalcen. - Stmjvonlering. Tegenstrijclige reclenen.- Niet met 1·eclenen
omlclecle beslissing. - Is door teg enstrij digheid getroffen en derhalve niet regelmatig met redenen omkleed het arrest
dat, om bepaalde beklaagden te veroordelen we gens gecorrectionaliseerde. m:isdaden, vaststelt dat een geldsom, deel
van een grater bedrag, betaald werd toen
de verjaringstermijn nog niet verstreken
was en dat, om een andere beklaagde
wegens een wanbedrijf vrij te spreken,
vaststelt dat deze som betaald werd op
een latere datun1., die b:innen de verjaringstermijn valt.
23 oktober 1967.
265
17. - Stmjzalcen. - A1·1·est clat verlclaa?'t zijn beslissing te gronclen op de
vaststellingen, ove1·wegingen en besluiten
van een cleslcunclige. - Deslcuncligenve7'slag bij het clossie1· gevoegcl. - Regelmatig
met 1·eclenen omlcleecl mTest. - Is rege1matig met redenen omkleed het arrest
dat, om te beslissen dat feitel:ijke omstandigheden van de telastlegging bewezen zijn, verklaart de vaststellingen, overwegingen en besluiten over te nemen van
een deslnmdige, wiens verslag bij het
dossier is gevoegd, wat het toezicht van
het Hof mogelijk maakt. (Grondwet,
art. 97.)
30 oktober 1967.
320
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18.- Stmjzaken.- Bechtstreekse dagvaanling doo1• de benadeelde paTtij. Dagvaanling met opgave van een middel
tot staving van de eis. - JJ1iddel dat voor
de Techte1· in hoge1· be1·oep niet heTnomen
is. - Rechte~· in hoge1· beroep niet ertoe
gehmtden het in de dagvaanling opgegeven
middel nade1· te beantwoonlen. - Wanneer in de door de benadeelde partij
gegeven rechtstreekse dagvaarding een
middel is opgegeven tot staving van de
eis, is de rechter in hoger beroep niet
crtoe gehouden dit middel te beantwoorden zo deze partij het niet voor hem hernmnen hceft, al was het 1net verwijzing
naar de dagvaarding. (Grondwet, art. 97.)
30 oktober 1967.
317
19. - St1·ajzaken. - Ove1·spel en onde1'houd van bijzit. - Ove1·spel. - Beslissing
volgens welke de vaststellingen het lcm·akter
van ontdelcldng op hetenlaad van het wanbed?·ijj niet aantonen, doch gewichtige,
bepaalde en met elkaar ove1'eenstemmende
ve~·moedens opleve1·en. Ondubbelzinnige
en niet tegenst?'ijdige beslissing. - I s niet
aangetast door dubbelzinnigheid en strijdigheid de beslissing volgens welke de
vaststellingen van hot proces-verbaal1net
betrekking tot een wanbedrijf van overspel gewichtige, bepaalde en met elkaar
overeenstennnende vermoedens opleveren, waaruit het bewijs van dit wanbedrijf voortvloeit, doch het karakter van
de ontdekking op heterdaad van dit
wanbedrijf op het ogenblik dat zij gedaan
zijn niet aantonen.
6 november 1967.
349
20. Stmfzaken.
VerooTclelende
beslissing. Geen vaststelling van het
bestaan van alle bestanddelen van het misdrijj. Niet regelmatig gemotiveenle
beslissing. Niet regelmatig gemotiveerd is de beslissing die een beklaagde
wegens een misdrijf veroordeelt, zonder
het bestaan van aile bestanddelen ervan
vast te stollen. (Grondwet, art. 97.)
13 november 1967 en 13 mei 1968.
380 en 1131
21. - Stmjzalcen.- B~wge?'lijlce rechtsvot·de~·ing.- Beslissing van onbevoegdheid
op deze voTde?'ing. - Beslissing geg1·oncl
hie1·op dat de telastlegging niet bewezen is.
Geen conclusie. Regelmatig met
reclenen omklede beslissing. - Bij gebreke
van een conclusie, omkleedt de feitenrechter regelmatig met redenen de beslissing waarbij hij zich onbevoegd verklaart
om uitspraak te doen op de burgerlijke
rechtsvorderi:ng, door vast te stellen dat
de telastlegging niet bewezen is.
13 november 1967.
381

22.- Strajzalcen.- V1·iJspmalc door de
eeTste 1'echte1'. V e1'00Tdeling clam· de
1·echte1' in hoge1· be1'oep. - Geen conclttsie.
- I n cle te1·men van de wet gelcwaliflcem·cle
en bewezen ve1·klaanle jeiten. - Regelmatig
met reclenen omklede beslissing. - Bij
gebreke van een conclusie op dat stuk,
omldeedt de rechter in hoger beroep regelmatig met redenen de beslissing, waarbij
hij een door de eerste rechter vrijgesprolmn beklaagde veroordeelt door vast te
stollen dat de in de termon van de wet
gekwalificeerde feiten bewezen zijn ; hij
is er niet toe gehouden de elementen nader
te bepalen waaruit hij de schuld van
de beklaagde afleidt.
380
13 november 1967.
23. - Strajzalcen. - Beslissing van
veroonleling op cle st1·ajvonle1'ing. - Aancluicling van een wetsbepaling. - Aand~ticling wellce cleze bepaling becloelt zoals
zij event~wel aangevuld en gewijzigd wenl.
vVanneer de feitenrechter, om een
beslissing van veroordeling op de strafvordering te motiveren, zonder voorbehoud in het vonnis naar een wetsbepaling
verwijst, bedoelt hij noodzakelijk deze
bepaling zoals zij eventueel werd aangevuld of gewijzigd.
436
27 november 1967.

24. Stmjzaken.
Veroonleling
wegens inb1·eulc op het lconinklijk besluit
nr 89 van 30 novembe1· 19 39. - V e1·melcling
in het ar1·est van de artilcelen 1 en 5 van
clit Jconinlclijlc beslttit. - Geen vermelcling
van cle bepalingen van een reglement
genomen bij toepassing van clit Jconinlclijlc
beslttit.- Beslissing in 1·echte gemotiveercl.
- Is in rechte gemotiveerd hot arrest,
dat een veroordel:ing uitspreekt wegens
een inbreuk op het koninklijk besluit
nr 89 van 30 november 1939 houdende
aanvulling en co6rdinatie van de reglementering van de handel in zaad, allerhande pootgoed, meststoffen en veevoeder, waarbij als toegepaste wetbepalingen
worden vermeld de artikelen I en 5 van
dit besluit en dit ofschoon niet worden
opgegeven de bepalingen van een regloment, getroffen bij toepassing van artikel 1 van dit besluit.
524
11 december 1967.
25. Strajzalcen.
Ve1·ooTclelencle
beslissing op cle stTajvonleTing. - Geen
vm·melcling van een wetsbepaling die een
stmj vaststelt. - Niet met 1·eclenen omklede
beslissing. - Niet in rechte mot redenen
omldeed is de veroordelende beslissing
op de strafvordering, waarin verzuimd
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wordt meldin.g te ma)mn van een wetsbepaling welke een straf vaststelt voor
het feit, waarvan wordt verklaard dat
het het misdrijf oplevert. (Grondwet,
art. 97.)
587
20 december 1967.

· 26. - · Stmjzaken . .- _!3eslissinrJ. va_n
veroo1·deling die het nnsdnjj omschnjjt ~n
de bewoo1•dingen van de wet. Geen
conclusie. - Regelmatig met 1·edenen omklede beslissing. - Bij gebrek aan e~n
conclusie motiveert de rechter regelmat1g
de schuldigverklaring van de beklaagde
door, in de bewoordingen van de wet, het
bestaan van de bestanddelen van het
misdrijf vast te stellen; hij is niet ertoe
gehouden de gegevens van de zaak, wa:aruit hij de schuld van de beklaagde aflmdt,
nader te bepalen. (Grondwet, art. 97.)
29 januari 1968.
721
27. Stmjzaken. V e1·oo1·del~ng
wegens onopzettelijlc doden. - V e1·meld~ng
van artilcel 419 van het Stmjwetboek, en
niet tevens van a1·tikel 418 van hetzelfde
wetboek.- Voldoende vermelding.- Het
arrest dat een veroordeling wegens onopzettelijk doden uitspreel~t ~s regelmati~
in rechte gmnotiveerd, md1en het artlkel 419 van het Strafwetboek vermeldt;
de bijkomende aanduiding va~ ar~i
kel 418 van ditzelfde wetboek lS met
vereist.
5 februari 1968.
747
28. - Stmjzaken.
Middelen aangevoenl in de alcte van ve1•zet tegen de doo1·
de ee1·ste rechter gewezen verstekbeslissing.
- Niet herhaald voo1· de 1·echte1' in hoger
bm·oep. - Rechte1· in hoge1' beroep niet
vm·plicht e1·op te antwoo1·den. - De rechter
in hoO'er beroep dient geen antwoord te
verstr~kken op de middelen welke aangevoerd werden in een akte van verzet
tegen de door de eerste rechter gewez~n
verstekbeslissing en die voor hem met
werden herhaald.
5 februari 1968.
745
29. - Stmjzaken. - Beslissing van
schuldigverkla1·ing die het misd1'ijj in de
termen van de wet vaststelt.- Geen conclusie. - Beslissing 1·egelmatig met 1·edene_n
omkleed. - Bij gebrek aan een conclus1e
waarbij een verweer wordt aangeyoerd,
omkleedt de feitenrechter regelmat1g met
redenen de beslissing van schuldigverklaring door de bestanddelen van het misdrijf in de termen van de wet vast te
stellen. (Grondwet, art. 97.)
814
19 februari 1968.
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30. - Stmjzalcen. - Vonnis dat een
gedeelte van de aansp?·alcelijlcheid ten laste
van de bu1·ge1·lijlce pm·tij legt. - Fmtt van
de bu1•ge1·lijke partij niet vastgesteld. N iet gemotiveerd vonnis. - Is niet regelmatig gemotiveerd het vonnis dat een
gedeelte van de aansprakelijkheid ten
laste van de burgerlijke partij legt, zonder
vast te stellen dat deze ook een fout
begaan heeft.
18 maart 1968.
945
31. Stmjzalcen. Ve1•oordelende
beslissing die het misd1·ijj volgens de
bewoonlingen van de wet lcwalificee1·t en
de wetsbepalingen aanwijst die de bestanddelen van het misdrijj omsclwijven en een
straf vaststellen. Geen conclusie. Regelmatig gemotiveerde beslissing. -:Regelmatig in feite en in rechte gemotlveerd is de beslissing die, bij gebreke van
conclusie, het bestaan vaststelt van de
bestanddelen van het misdrijf volgens
de bewoordingen van de wet en de wetsbepalingen aanwijst die genoemde bestanddelen omschrijven en een straf bepalen. (Grondwet, art. 97.)
25 Illaart 1968.
965

32.- Stmjzaken.- Stmjvorde1·ing.Vrijspraalc doo1· de eerste ;echte1·. - Vm·oordeling doo1· de rechte1' m hager be1·oep.
- Geen conclusie. - Feiten omsch1·even
in de bewoo1·dingen van de wet en bewezen
ve1·lclaard. - Regelmatig met redenen omklede beslissing.- Bij gebrek aan concl~l
sie op dat stuk motiveert de rechter m
hoger beroep regelmatig de beslissing,
waarbij hij een door de eerste rechter
vrijgesproken beklaagde veroordeelt,
door vast te stellen dat de in de bewoordingen van de wet omschreven feiten
bewezen zijn ; hij dient de gegevens
waaruit hij de schuld van <;I.e beklaagde
afleidt niet nader te bepalen, en Illoet de
door de eerste rechter aangevoerde redenen ter rechtvaardiging van de beslissing
van vrijspraak niet weerleggen.
1 april 1968.
999
33. - Stmjzaken. - TTe1·oordeling om
bereid of ve1·duurzaamd vlees te lcoop te
hebben gesteld zonder in het bezit te zijn
van de vergunning verleend door de J!Iini~
te1' van middenstand. TT enneld~ng ~n
het a1'1'est, onde1• vm·wijzing naa1· de beslissing van de eerste 1·echtm·, van de wetsbepalingen die de bestanddelen van het
misd1·ij[ aanduiden en. een. stmf st~llen,
doch niet van het min~ster~eel beslu~t tot
vaststelling van de datum van inwm·kingt1·eding van deze bepalingen. - In _rechte
gemotivem·de beslissing . .- Gemot1veerd
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in rechte is het arrest van veroordeling
wegens het te lwop stollen van bereid of
verduurzamnd vlees zonder in het bezit
te zijn van de vergtmning verleend door
de Minister van Tniddenstancl, dat, onder
verwijzi:ng naar de beslissing van de
eerste rechtor, de wetsbepalingen vermeldt die de bestanddelen van het misdr.ijf aancluiden, alsmecle de bepalingen
die een straf stollen, zelfs indien het de
bepali:ngen van het ministerieel bosluit
tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van deze bepa.lingen niet
vermeldt. (Grondwet, art. 97.)
27 mei I968.
1172

34. - Stmfzaken.
Oplichting. V aststelling van het misdrijf in de bewoMdingen van de wet. - Geen conchtsie. Regelmatig gemotiveenle veroo?·clelencle beslissing. - Bij gebreke van een conclusie
motiveert de feitenrechter regelmatig de
schuldigverklaring van de beklaagde
·wegens oplichting, door de bestanddelen
van dit misdrijf in de bcwoordingen van
de wet vast te stollen, zonder ertoe gehouden te zijn de gelden of roerende voorwerpen die eiser zich heeft doen afgeven
of leveren te preciseren. (Grondwet,
art. 97; Stra.fwetb., art. 496.)
10 juni 1968.
I222
35. Stmjzaken.
Stmfvo?·dering
wegens onopzettelijlce clocling of verwonclingen. - A?Test clat buiten cle bij het Stmfwetboek gestelcle stmfjen het verval van/het
recht tot st1wen 1tits1J?'eelct. - V ermelding
in het arrest vctn de artilcelen 418, 419 en
420 van het Stn~fwetboelc. - In ?'eehte gemotiveenle beslissing, hoewel zij geen
melding maakt van artilcel 2-7, § 1, 1°,
van cle wet van 1 attgttsttts 1899- - In
rechtc gemotiveerd is het arrest van
veroordeling wogens onopzettelijke docling of verwondingen, dat als toegepastc
wetsbepal:ingen melding 1naakt van de
artikelen 4I8, 4I9 on 420 van het strafwetboek, zelfs inclien het, bovendien het
verva1 van het recht tot het besturen
van een voertuig uitsprekende, geen
melding maakt van artikel 2-7, § 1, I 0 ,
van de wet van I augustus I899. (Grandwet, art. 97.)
24 juni 1968.
1301
36. - Stnifzctken. - Aan cle ?'echte?'
opgecl?·agen lcennisneming van verschillencle
zalcen betrefjende onclerscheiclen aan eenzelfcle belclaagcle ten laste gelegcle misd?·ijven. Ontstenten·is van een eonclusie
strelclcende tot samenvoegi1~g vct.n de zalcen.
Geen verplichting voo?' cle rechtm· cle

niet-samenvoeging van cle zalcen te motive?·en. - De rechter aan wie de kennisneming van verschillende zaken betreffende onderscheiden aan eenzelfde beklaagde ten laste gclegde rnisdrijven is
opgech·a.gen, is bij ontstentenis van een
conclusie ten oinde do smnenvoeging van
de zt1ken de bekmnon, niot verplicht zijn
verzuinl die san:tenvoeging te bevelen te
Inotiveren.
22 juli 1968.
1334

37. - 8tmfzalcen. - A an cle 1·echte1'
opgecl?·agen lcennisneming van ve1·schillencle
zalcen bet?'effencle onclm·scheiclen aan eenzel:fcle belclaagcle ten lctste gelegcle misclrijven. - Onstentenis vcm conclttsie waa?·bij
een eenheicl van oogme1·lc of van cloel wonlt
aangevoenl. - Geen verplichting voor cle
?'echter, clie afzonclerl?jlce stratfen op cle
verschillencle miscl?,~jven toe]Jast, cle afwezigheicl van eenheicl van oogme1·lc of cloel
vast te stellen. - De rechter aan wie de
kennisne:tning van verschillende zalmn
betreffende onclcrscheiden ten laste van
eenzelfde beklaagde gelegde misdrijven
werd opdr:tgen, is, bij ontstentenis van
een conclusie waarbij cenheicl van oogmerk of van doel >Yordt aangevoord, niet
verplioht het ontbrekon van dergelijke
omstandigheid vast te stollen om de toepassing van afzonderlijke straffen op
verschillende misdrijven te rechtvaardigen.
22 juli 1968.
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HOOFDSTUK V.
V ERKIEZINGSZAKEN.

'fiTEL III. - Toepassing van de
algemene regelen bij neerlegging van een conclusie. ~- Nietbeantwoording van de conclusie. - ImpHciet antwoord.
HOOFDSTUK I.
BELASTINGZAKEN.

38. Directe belastingen. - Belastingplichtige clie zich ertoe bepe1·lct te
bewe1·en clat de aclminist1·atie vervallen
was van het recht een aanvttllencle aanslag
te vestigen zonde?' cle g1·oncl van clit verwee1·.
nacle1· te be1Jalen. - A?Test clat de ambtshalve vestiging van cle acinslctg 1'echtvaa?'-

