ARRESTEN VAN HET HOF VAN CASSATIE
JAARGANG 1969
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KAMER, -

3 september 1968.

1°

VOORZIENING IN OASSATIE.DIRECTE BELASTlNGEN. STUKKEN
NEERGELEGD TOT RECHTVAARDIGING
VAN DE ONTVANKELIJKHElD VAN DE
VOORZlENING. TERMIJN VAN DEZE
NEERLEGGING,

2°

OASSATIE. BEVOEGDHEID. DlRECTE BELASTINGEN. BESLUIT
DOOR DE FElTENRECHTER AFGELEID
UlT DE DOOR HEJ\'I GEDANE VASTSTELLINGEN. TOEZlCHT VAN HET HoF.

3°

BEWIJS. VERMOEDENS. DIRECTE BELASTINGEN. FElTELIJKE .
VERMOEDENS. NAGESPOORD FElT
DAT NIET KAN WORDEN AFGELEID UIT
EEN ONZEKER FElT. _...:. ZEKERHEID
VAN HET BESTAAN VAN HET NA<;>ESPOORD FElT MOET DOOR DE RECHTER
WORDEN UlTGEDRUKT,

4°

VERMOEDEN UlT AF TE LEIDEN BETWlST,
ALSMEDE DE GEVOLGEN DIE HIJ ERUlT
AFLEIDT. VERPLICHTING VOOR HET
HOF VAN BEROEP DE FElTEN TE VERMELDEN WELKE HET ALS V ASTSTAAND
BESCHOUWT EN DE REDENERING DIE
HET MOGELlJK MAAKT HET BETWlSTE
VERMOEDEN ERUIT AF TE LEIDEN.

1° De stukken neergelegd tot rechtvaardiging van de ontvankelijlcheid van de
voo1·ziening inzalce directe belastingen
kunnen worden nee1•gelegd na het ve1·st1·ijken van de teTmijnen bepaald bij
m·tilcel 14· van de wet van 6 september
1895, ve1·vangen doo1· attikel 1 van de
wet van 23 juli 1953; zij moeten worden
neergelegd ten laatste op de tm·echtzitting
waaTop de zaalc WOTdt onde1·zocht en
alvorens het openbaar ministe1·ie zijn
advies geeft (1). (Wet van 6 september 1895, gewijzigd bij die van
23 juli 1953, art. 14; besluit van
15 maart 1815, art. 38.)

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- DIRECTE BELASTlNGEN. CONCLUSlE WELKE DE
FElTEN WAAROP DE DIRECTEUR DER
BELASTINGEN STEUNT OM ER EEN

2° Zo het aan de feitenrechtM' staat soeverein
de hem ove1•gelegde feiten vast te stellen,
behoo1·t het aan het H of van cassatie de
wettelijlcheid van de gevolgen die hij

(1) Cass., 24 september 1963 (Bull. en PA1964, I, 86) en de in noot 1 geciteerde
arresten; 16 januari en 21 mei 1968 (Arr. cass.,
1968, biz. 670 en 1156); verg. in burgerlijke
zaken cass., 4 februari 1966 (Bull. en PAsm.,
1966, I, 718).
Omtrent het feit dat de ontvankelijkheid

van de voorziening tegen een arrest inzake
directe belastingen op verwijzing na cassatie,
afhankelijJF is van de overlegging van het
cassatiearrest, raadpl. cass., 31 januari 1967
(Ar1·. cass., 1967, blz. 673). Hetzelfde geldt
in burgerlijke zaken : raadpl. cass., 4 februari
1966, evengemeld.
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-2e1·uit afleidt na te gaan. (1). (Grondwet,
art. 95.)
3o liV annee1· de 1·echte1· toepassing maakt

van het bewijs doo1· jeitelijke veTmoedens,
mag hij het nagespoo1·d jeit niet afleiden
uit een onzeke1· jeit en moet hij zijn
zeke1·heid omt1·ent het bestaan van het
jeit uitclTukken (2). (Burg. Wetb.,
art. 1349 en 1353.)

4o liV annee1· de belastingplichtige voot het
hoj van be1·oep de jeiten betwist waatop
de di1·ecteur de1· diTecte belastingen gesteund heejt om een ve1·moeden te bewijzen alsmede de gevolgen die hij eruit
afleidde, is het hof van beroep e1·toe
VM'plicht melding te maken van de feiten
die he" als vaststaa;ncl beschoU11't en van
de 1•edene1'ing die het mogelijk maalct
het betwiste ve1·moeden e1·uit aj te leiden (3). (Grondwet, art. 97; Burg.
Wetb., art. 1349 en 1353.)
(;r.

EN P •. VANWERTS, T. BELGISOHE STAAT,
JI'[INISTER VAN FINANOIEN.)
ARREST.

HET HOF ; Gelet op het arrest
waarbij het Hof op 1 december 1959 de
zaak naar het Hof van beroep te Brussel
heeft verwezen (4);
Gelet op het bestreden arrest, op 5 juni
1964 gewezen door voornoemd Hof van
beroep;
Over het middel van niet-ontvankelijkheid, door verweerder tegen de voorziening aangevoerd en hieruit afgeleid
dat de nitgifte van het cassatiearrest van
1 december 1959 niet bij de voorziening
is gevoegd:
Overwegende dat inzake directe belastingen geen enkele wetsbepaling de eiser
verplicht de 1.utgifte van het cassatiearrest bij de voorziening te voegen
of dit stnk neer te leggen binnen de termijn van negentig vrije dagen, hepaald
in artikel 1 van de wet van 6 september
(1) Cass., 6 december 1965 (Bull. en PASIC.,
1966, I, 462) ; raadpl. cass., 18 september
1962 en de noot 3, getekend W. G. (ibid.,
1963, I, 80) en 5 februari 1968 (A1'1'. cass.,
1968, blz. 742).
(2) Cass., 23 november 1965 (Bull. en PAsrc., 1966, I, 390) en de in noot 2 geciteerde
arresten; raadpl. cass., 7 september 1966
{Arr, cass., 1967, blz. 17).

1895, zoals dit is vervangen bij artikel 1
van de wet van 23 jnli 1953 (5);
Overwegende dat de nitgifte van het
arrest van 1 december 1959 ter griffie
werd neergelegd op 17 oktober 1964;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen ;

Over het middel afgeleid nit de schending van de artikelen 97 en 112 van de
Grondwet, 55 van de bij het besluit van
de Regent van 15 januari 1948 gecoiirdineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, 1315, 1320, 1322, 1349
tot 1353 van het Burgerlijk Wetboek,
doo1·clat het bestreden arrest beslist dat
de aanslagen overeenkomstig de wet
vastgesteld zijn, enerzijds, met inachtneming van de gegevens van het
dossier en, anderzijds, op grond van geldige feitelijke vermoedens; aangezien deze
aanslagen berekend zijn volgens hoeveelheden en waarden die redelijkerwijze zijn
bepaald en waartegen de eisers geen enkel
geldig bezwaar hebben ingebrach.t, het
arrest aannemende : 1o « dat het bestuur
terecht heeft overwogen dat in een bedrijf
waarvan de aard van het werk niet veranderd is, de verhouding tussen de hoeveelheid schroot en de bewerkte hoeveelheid ongeveer ongewijzigd moet blijven " ;
2° « dat de bevindingen van de controleur
ter plaatse betreffencle de hoeveelheden
schroot in voorraad door geen enkel
controleerbaar gegeven tegengesproken
worden ; dat de door het bestuur in acht
genmnen hoeveelheden in ruime mate
rekening houden met het feit dat deze
slechts bij benadering kunnen vastgesteld
worden door de schatting van de contraleur; dat de verkoop van de becloelde
voorraad, een maand na de schouwing
door de controleur, geen afdoend bewijs
is, daar uit niets blijkt dat de door de
controleur vastgelegde hoeveelheid dezelfde is gebleven tot met de verkoop >> ;
tetwijl het a~rest aldns niet passend
antwoordt op de conclnsie van de eisers,
die staande hielden, enerzijds, op grond
van niet betwiste boekingsbescheiden
« dat de schrootprocluktie tijdens het
bedoelde dienstjaar niet lager is dan die
welke aangegeven en aangenomen is voor
de vorige dienstjaren, als men rekening
(3) Raadpl. de in de vorige noot geciteerde
arresten,
. (4) Bull. en PAsrc., t960, I, 393.
(5) Die termijn is thans bepaald door artikel 289 van het Wetboek der inkomstenbelastingen.
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houdt met het omzetcijfer dat niet merkelijk veranderd is, en men bedenkt dat
de lichte stijging van het exploitatiecijfer
het gevolg is van de aanhoudende verhoging van de produktiekosten, in:-zover
de redenering van de controleur juist is
met betrekking tot de voortdurende
samenhang tussen het exploitatie- of
omzetcijfer en de schrootproduktie "• en
anderzijds " dat bij zijn schouwing op
16 december 1955 de controleur op het
zicht van de hoop schroot verklaarde
dat er tenminste 300 ton schroot aanwezig was ; dat, om aan die verkeerde
vaststelling aile waarde te ontnemen, de
verzoekers onmiddellijk overgingen tot
de verkoop van die voorraad schroot
hoewel de koers van die waar toen niet
voordelig was ; dat, na een gegadigde
gevonden te hebben, zij bij aangetekende
brief van 12 januari 1956 de controleurtaxateur verzochten om op 23 januari,
datum bepaald voor de weghaling, ter
plaatse te komen vaststellen : 1° dat
de op die datum bij de verzoekers
aanwezige schrootvoorraad wei die was
welke op 16 december 1955 bestond,
plus enkele kilo's van de recente produktie ... , 2° het wegen van het schroot ...
dat de controleur zich ervan onthield
iets te doen " ; en zij in hun aanvullende
conclusie bovendien deden gelden dat
niet kon worden " beweerd dat tussen de
schouwing van de controleur op 16 december 1955 en de verkoop op 16 januari
1956 sommige hoeveelheden tersluiks
hadden kunnen verkocht worden, aangezien zij de controleur aangemaand hadden
om aanwezig te zijn bij het weghalen van
het schroot en deze zich aldus rekenschap
had kunnen geven dat het weggehaalde
schroot wei overeenstem.de met de hoeveelheid die hij in december 1955 had
gezien >>;

te1·wijl enerzijds, nu de eisers de gronden van hun verweren hadden omschreven, de rechter er zich niet mocht toe
beperken deze verweren tegen te spreken
door loutere beweringen en, anderzijds,
nu de eisers sommige stukken van het
dossier ingeroepen hadden tot staving
van hun kritiek, de rechter die verweren
niet mocht verwerpen, zonder te zeggen
op welke stukken van het dossier hij zijn
overtuiging steunde en zonder zich uit
te spreken over de bewij swaarde van de
aangevoerde gronden, en het arrest in.
elk geval in het onzekere laat of het de
verschillende stellingen van de eisers
onjuist acht, dan wei juist in feite, maar
niet afdoende in rechte,

en terwijl, zo de rechter er wei kan toe
komen feitelijke vermoedens toe te passen, hij nochtans de wettelijke voorwaarden voor hun toepassing niet mag miskemwn, met name het bestaan van een
zekerheid betreffende het feit dat aan
zijn redenering ten grondslag ligt, en
het Hof moet kunnen nagaan of het
besluit dat de rechter aanneemt, zonder tegenstrijdigheid en logisch kan worden getrokken nit de feitelijke gegevens
die hij inroept :
Overwegende dat uit het bestreden
arrest en de procedurestul~ken blijkt :
a) dat de eisers een constructiewerkplaats
in bedrijf hebben; b) dat de aanslagen
welke litigieus blijven voorkomen op de
rol van het dienstjaar 1956, navordering
van rechten voor 1954; c) dat die aanslagen gevestigd werden door middel van
wijziging van het bedrag van de voor
elk van de eisers aangegeveri. inkomsten ;
Overwegende dat de beslissing van de
directeur van de belastingen stelt " dat
door de vaststellingen van de controleurtaxateur is duidelijk gemaakt ofwel dat
de inventarissen merkelijk onderschat
waren of nog, wat waarschijnlijker leek,
dat niet geboekte verkopingen van
schroot hadden plaatsgehad >> en " dat de
controleur-taxateur terecht heeft geoordeeld dat een zekere hoeveelheid schroot
verkocht was zonder geboekt te zijn >> ;
Overwegende dat de eisers de feiten
die de directeur ter verantwoordin.g van
zijn beslissing had ingeroepen, voor het
hof van beroep op omstandige wijze
hebben betwist;
Overwegende dat, met betrekking tot
de schatting van de voorraden schroot
en de vaststelling van de belastbare
grondslag, het arrest er zich toe beperkt
te stellen dat " de bevindingen van de
controleur ter plaatse betreffende de
hoeveelheden schroot in voorraad door
geen enkel controleerbaar gegeven tegen, gesproken worden >> en dat met name
blijkt " uit de gegevens van het dossier,
dat de bedoelde aanslagen overeenkomstig de wet vastgesteld zijn op grond van
geldige feitelijke vermoedens en berekend
zijn volgens hoeveelheden en waarden
die op redelijke wijze zijn bepaald >> ;
Overwegende dat de rechter het bestaan van de aangevoerde feiten soeverein vaststelt, maar dat het toezicht op
de wettelijkheid van de gevolgtrekking
die hij daaruit in rechte maakt, aan het
Hof behoort ;
Overwegende dat het bestreden arrest
niet vermeldt welke vaststaande feiten
voortvloeien uit de vaststellingen van
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de controleur noch op grand van welke
redenering het hof van beroep uit deze
feiten heeft kunnen afleiden dat voor het
dienstjaar 1954, de eisers nagelaten hebben winsten behaald gedurende de belastbare periode te boeken ;
Dat aldus, doordat de rechter die nadere gegevens niet heeft verstrekt, het
Hof onmogelijk zijn toezicht kan uitoefenen ; dat het arrest dus niet met redenen is omkleed, zoals door artikel 97 van
de Grondwet is voorgeschreven ;
Dat 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 Gent.
3 september 1968. 2 8 kamer. Voorzitter, H. van Beirs, voorzitter. Vet·slaggever, H. Polet. - Gelijkluidende
conclusie, H. Paul Mahaux, eerste advocaat-generaal. - Pleiters, HR. Laffinelu'
(van de balie te Dinant) en Van Leynseele.
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KAMER. -

3 september 1968.

1° RECHTERLIJK

GEWIJSDE.

DIREOTE BELASTINGEN.
LIJKE GRONDSLAG.

2°

-

2° Evenals het ve~·val, is het gezag van het
nchte1'lip~ gewijscle inzake directe belastingen een grand van niet-ontvankelijkheid die de 1'echte~· de finitief belet de
g1·onclslag van een aanslag te onderzoeke1o
en die zich, in elke stand van het geding,
tegen de vestiging van de belasting ve~·
zet; het moet van ambtswege worden
opgew01·pen, zelfs door het hof van beroep,
en kan voor het eeTst voo1' clit hof woTden
opgeworpen (2). (Gecoordineerde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen,
art. 65 en 66.)
3° Het hof van be1·oep wam·bij aanhangig
is een beroep van de belastingplichtige
tegen de beslissing vctn de directetw de~·
belastingen, nwet zelfs van ambtswege
onclerzoelcen of de administmtie het Techt
om nog belastingen te vestigen niet vm·loren had, wegens het gezag toegekend
aan het ~·echteTlijlc gewijsde door de di~·ec
te~w op de reclamatie van de belastingplichtige of clo01· het hof van beroep op
het be~·oep tegen deze beslissing; het op
dit gezag geg~·onde midclel wo~·dt clus
gelclig bij het hof aanhangig gemaakt,
zelfs indien het voor het ee~·st voor het
hof wo~·dt opgew01·pen (3). (Gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 65 en 66.)

WETTE-

RECHTERLIJK GEWIJSDE.
DIREOTE BELASTINGEN. -

3°

-

van het Bu~·gerlijk W etboek doch in de
algemene rechtsbeginselen van deze belastingen en in de artikelen 65 en 66 van
de gecoo~·dineenle wetten bet~·e ffende de
inkomstenbelastingen ( 1).

(A. EN J. VERSTUYFT, T. BELGISORE STAAT,
MINISTER VAN FINANOI:i!JN.)

BEGRIP.

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEROEP VOOR RET ROF VAN BEROEP
TEGEN DE BESLISSING VAN DE DIRECTEUR DER BELASTINGEN, REORTERLIJK GEWIJSDE DOOR EEN EERSTE DESLISSING. MIDDEL VOOR RET EERST
VOORGEDRAGEN VOOR RET ROF VAN
BEROEP. MID DEL DAT DOOR DIT
ROF MOET WORDEN ONDERZOORT.

1° H et ~·echterlijk gewijscle inzake di~·ecte
belastingen vindt zijn wettelijke grandslag niet in de m·tikelen 1350 en 1351
(1) (2) en (3) Raadpl. de in de conclusie
van het openbaar ministerie geciteerde verwijzingen (Bull. en PAsrc., 1969, biz. 4 en
volg.),

ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 24 februari 1965 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van
de Grondwet, 1316, 1349, 1350, inzonderheid 3o, 1351, 1352 van het Burgerlijk
Wetboek, 61, inzonderheid § 3, 65 en 66
van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij het besluit
van de Regent van 15 januari 1948, 6
van de wetten betreffende de nationale
crisisbelasting, gecoordineerd bij het besluit van de Regent van 16 januari 1948,
·do01·dat het bestreden arrest, niet ontv:ankelijk verklaart als zijnde een nieuwe
eis of betwisting die niet aan de directeur

-5werd voorgelegd en door deze niet werd
onderzocht, het middel dat de eisers hebben afgeleid uit het gezag van het gewijsde toegekend aan de beslissingen van
de directeur van 4 mei 1955 en 27 augustus 1956, en zijn beslissing rechtvaardigt
op grond « dat tussen dezelfde partijen,
ten deze de Belgische Staat en de
rechthebbenden van wijlen Henri Verstuyft, de enige betrokken partijen
zowel bij dit arrest als bij de beslissingen
van de directenr van 4 mei 1955 en
27 augustus 1956, een eis nieuw kari
zijn door zijn voorwerp of door zijn
oorzaak ; dat in de beide instanties het
voorwerp hetzelfde is : dat het gaat om
de volledige nietigverklaring van aanslagen van dezelfde aard die op dezelfde
bestanddelen werden gevestigd; dat
evenwel de oorzaak verschillend is ; dat,
voor de directeur die de beslissingen van
4 mei 1955 en 27 augustus 1956 wees,
deze oorzaak in hoofdzaak het niet belastbaar zijn van de getaxeerde bestanddelen was ; dat, zo zulks nog het geval
is in deze instantie, de aangevoerde grieven echter worden voorafgegaan door
een andere grief die, zonder betrekking
te hebben op de grond van de zaak,
alleen op zichzelf zou volstaan om de
aanslagen te doen vernietigen : de exceptie van het gewijsde ; dat deze exceptie
bestaat ongeacht de vraag of de zaak
goed of slecht werd berecht, hetgeen erop
neerkomt te zeggen, om de draagwijdte
ervan vast te stellen, dat de Staat niet
meer gerechtigd zou zijn te onderzoeken
of de grondslag van de aanslag ten laste
van een werkende vennoot niet veeleer
artikel 35, § 4, dan artikel 15, § 2. van de
gecoi:irdineerde wetten was; dat het volstaat dat er definitief werd beslist terecht of ten onrechte - dat de aanslagen in de bedrijfsbelasting, de nationale crisisbelasting en de aanvullende
personele belasting niet verschuldigd
waren; dat het gewijsde niet noodzakelijk de waarheid, de intrinsieke
gegrondheid of ongegrondheid van een
recht impliceert ; dat het enkel wordt
beschouwd deze draagwijdte te hebben :
p1·o vetitate habetut; dat tevergeefs zou
worden beweerd dat artikel 1350 van
het Burgerlijk W etboek, waarbij de
exceptie wordt ingesteld, in het hoofdstcu>: van de « bewijzen " voorkomt ; dat
deze exceptie, welke slechts in strafzaken
de openbare orde raakt, niets heeft uit
te staan met het bewijs van een feit of
van een recht ; dat het wettelijk vermoeden dat eraan wordt toegekend essentieel tot doel heeft de met de macht tot
vonnissen beklede overheid te doen eer-

biedigen door aan een definitief geworden
beslissi,ng al haar gevolgen toe te kennen,
ongeacht de kwaliteit ervan ; dat, in die
voorwaarden, de verzoekers wei degelijk
ten onrechte .. . enkel in de opgeworpen
exceptie een nieuw middel zien dat de
aard van de oorspronkelijke eis niet wijzigt ; dat wegens de oorzaak waarop ze
steunt, ze wei degelijk een nieuwe eis
uitmaakt die moet worden verworpen ;
dat ... een nieuwe eis, dit is een eis die zoals deze exceptie - noch in de reclamatie werd opgeworpen noch ambtshalve door de directeur werd ingeroepen,
slechts ontvankelijk is in zover hij betrekking heeft op het verval, hetgeen niet
het geval is, of in zover een overmach t
opleverende gebenrtenis de verzoeke:i1.de
partij heeft verhinderd er eerder melding
van te maken, hetgeen niet is bewezen en
des te minder het geval is daar de aangevoerde beslissingen van de directeur
(4 mei 1955 en 27 augustus 1956) veel
onder waren dan de reclamaties welke in
het huidige dossier berusten >>,
te1•wijl, aangezien het inroepen van het
gezag van het gewijsde geen nieuw geschil
kan zijn - en ten deze niet is - , maar
hoogstens een nieuw middel tot staving
van een grief tegen de door de administratie gevestigde aanslagen, het arrest, on1.
de redenen die het vermeldt, dit middel
niet ontvankelijk kon verklaren hetwelk
de eisers regelmatig hebben voorgedragen
tot staving van de grieven van hun reclamatie :
Overwegende dat het hof van beroep,
waarbij het beroep van de belastingplichtige tegen de beslissing van de directeur der belastingen aanhangig is gemaakt, principieel slechts kennis kan
nemen, behoudens ovennacht, van de
door de belastingplichtige aan de directeur voorgelegde betwistingen alsmede
van de kwesties waarover de directeur
ambtshalve uitspraak heeft gedaan, en
zijn bevoegdheden zou overschrijden indien het een kwestie onderzocht die voor
de eerste maal voor het hof wordt opgeworpen en door haar voorwerp, haar aard
of haar juridische grondslag verschilt van
die welke bij de directeur der belastingen
aanhangig werd gemaakt of waarvan hij
kennis heeft genomen ;
Overwegende evenwel dat, evenals het
het hof van beroep kan en moet onderzoeken, zelfs ambtshalve, of de administratie niet van het recht om de belasting te vestigen vervallen was wegens
het verstrijken van de wettelijke termijnen, het kan en moet onderzoeken,
zelfs ambtshalve, of de administratie niet
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het recht om nog de belasting te vestigen
had verloren wegens het gezag toegekend
aan het rechterlijk gewijsde door de directeur der belastingen op de reclamatie van
de belastingplichtige of door het hof van
beroep op het beroep tegen deze beslissing;
Dat, evenals het verval, het gezag van
het aldus gewijsde een grond van nietontvankelijkheid uitmaakt die de rechter
definitief belet de grondslag van de aanslag te onderzoeken en die zich, in elke
stand van het geding tegen de vestiging
van de belasting verzet ;
Overwegende, derhalve, dat door te
weigeren het middel te onderzoeken hetwelk de eisers hebben afgeleid uit het
gezag van het gewijsde door vorige beslissingen van de directeur der belastingen
die dezelfde aanslagen had vernietigd, om
de reden dat de betwisting noch aan de
directeur was voorgelegd noch door hem
was beoordeeld en aldus een nieuwe eis
uitmaakte in de zin van artikel 66 van
de gecoordineerde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, het arrest, benevens deze wetsbepaling, artikel 65 van
genoemde wetten, grondslag van het gewijsde inzake directe belastingen, heeft
geschonden ;
Om die redenen, en zonder dat er acht
dient geslagen te worden op het tweede
en het derde middel, 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 L-uik.
3 september 1968. 2e kamer. Voo1·zitter, H. van Beirs, voorzitter. Verslaggever, H. De Bersaques.- Gelijkluidende conclusie, H. Paul Mahaux,
eerste advocaat-generaal. Pleitm·s,
HR. Baltus (van de balie bij het Hof
van beroep te Brussel) en Van Leynseele.

Op dezelfde dag werd een gelijkaardig
arrest gewezen, in zake Van den Bergh
tegen Belgische Staat, Minister van financien, op voorziening tegen een op dezelfde
datum door hetzelfde hof van beroep
uitgesproken arrest.

2e

KAMER. -

3 september 1968.

1°TAAL (GEBRUIKVANDENEDERLANDSE EN FRANSE).- VooRZIENING IN CASSATIE.- DIRECTE BELAS·
TINGEN. VoORZIENING IN EEN AN·
DERE TAAL DAN DIE VAN DE BESTREDEN
BESLISSING. NIETIGHEID.
2° VOORZIENING IN OASSATIE. DIRECTE BELASTINGEN. IN RET
NEDERLANDS
OPGESTELD
VERZOEK·
SCHRIFT. - I N RET FRANS GEWEZEN
ARREST.
N lET
ONTVANKELIJKE
VOORZIENING.

1° en 2° Is nietig inzake di1·ecte belastingen
het ve1·zoekschrijt in cassatie dat in het
N ede1·lands is opgesteld tegen een in het
Fmns gewezen a1'1'est (1). (Wet van
15 j"Lmi 1935, art. 27 en 40.)
(VAN LANGENAKEN, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

RET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 31 mei 1966 door het Hof van
beroep te Luik gewezen ;
Over de grond van niet-ontvankelijkheid door verweerder tegen de voorziening opgeworpen en afgeleid uit de schending van de artikelen 27, zoals gewijzigd
bij artikel 9 van de wet van 20 juni 1953,
en 40 van de wet van 15 juni 1935 :
Overwegende dat het cassatieverzoekschrift dat in het Nederlands is opgesteld,
terwijl de bestreden beslissing in het
Frans is gewezen, nietig is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
3 september 1968. 2e kamer.
Voo1·zitte1', H. van Beirs, voorzitter.
Verslaggever, H. De Bersaques.- Gelijkl~ddende concl~tsie, H. Paul Mahaux,
eerste advocaat-generaal.
Pleite1·,
H. Van Leynseele.

Op dezelfde dag werden twee gelijkaardige arresten gewezen, inzake de(1) Oass., 15 maart 1966 (Bttll. en PASIC.,
1966, I, 913); verg. cass., 16 maart 1965 (ibid.,
1965, I, 749).
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zelfde partijen, op voorziening tegen
twee arresten op dezelfde datum door
hetzelfde hof van beroep uitgesproken.

1e

KA.MER. -

5 september 1968.

HUUR VAN WERK. -

HuuR vAN ARBEID. ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR
BEDIENDEN. 0VEREENKOMST VOOR
EEN ONBEPAALDE TIJD. GROEPSVERZEKERING GESLOTEN TENEINDE OP
65 JAAR EEN AANVULLEND RUSTPENSIOEN TE VERZEKEREN. BIJ
OVEREENKOMST VASTGESTELD REGLEMENT DAT DE OUDERDOM VAN HET
PENSIOEN VOOR DE AANGEGANE VERZEKERING VASTSTELT EN DE VOORWAARDEN VAN HET BEDIENDENOONTRAOT
NIET WIJZIGT. -:- GEEN BEDING VAN
EEN BEPAALDE TERMIJN WAAROP DIT
CONTRACT ZAL EINDIGEN.

Indien de pa1·tijen gebonclen cloo1• een bediendencont1·act voo1· een onbepaalcle
tijcl een vaste te1'rnijn kunnen bepalen
wellce aan dit contmct een eincle zal
maken, als dit tot dan is blijven
bestaan, zoals de clag waarop cle bediencle de oude1·dom bm·eikt wam·op hij
met pensioen gaat, dit is 65 jaar, wordt
de1·gelijke teTmijn niet ajgeleid uit de
enkele omstandigheicl dat een gToepsveTzekeTing aangegaan weTd om aan
de pmwoneelsleden een aanvullend 1'UStpensioen toe te lcennen, wannee1• het
dienaangaande tussen pa1·tijen bij ove1'eenlcomst vastgesteld 1·eglement enkel de
oudeTdom van het pensioen vaststelt
« voo1• de gesloten veTzeke1'i1~g " en de
voo1·waa1·den van het bediendencont1·act
niet wijzigt (1).
(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « LES AOIERS
FINS DE LA SARRE », T. WARIOHET.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 23 februari 1967 gewezen
door de W erkrechtersraad van beroep
te Luik, bediendenkamer ;

(1) Raadpl. cass., 16 december 1965 (Bull.
en PAsrc., 1966, I, 511) en de noot getekend
W. G.

Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1134, 1135, 1315,
1319, 1320, 1322, 1325 en 1347 van het
Burgerlijk Wetboek, 2, 5, 14, 15, 22 van
de wetten betreffende de arbeidsovereenkomst voor bedienden, gecoordineerd
bij koninklijk besluit van 20 jnli 1953
(voornoemd artikel 5 gewijzigd bij artikel 2 van de wet van 20 juli 1961 en
voornoemd artikel 15 gewijzigd bij artikel 32 van de wet van 10 december 1962)
en I van de wet van 30 juli 1963 tot
instelling van het statuut der handelsvertegenwoordigers,
doo1'dat de bestreden beslissing zegt
dat eiseres niet bewijst dat in de arbeidsovereenkomst voor bedienden voor onbepaalde duur, die de partijen bindt,
een termijn is voorgeschreven, houdende
de einddatum der verbintenis, met name
wanneer verweerder de pensioenleeftijd,
dit is 65 jaar, zal bereiken, en dienten'
gevolge eiseres veroordeelt tot betaling
van een opzeggingsvergoed:i:ng,

ee1'ste oncle1'deel, op grand dat '' eiseres
in hager beroep (thans eiseres) aantoont
dat artikel 5 van het reglement der
pensioenkas de pensioenleeftijd op 65 jaar
stelt en beweert dat gedaagde in hager
beroep (verweerder) door ondertekening
van het toevoegsel bij de overeenkomst
van groepsverzekering zijn instem1ning
ermee heeft betuigd dat de arbeidsovereenkomst voor bedienden van rechtswege
de eindtermijn bereikt wamleer hij 65 jaar
zal worden : .. . dat het in die stelling
niet meer gaat om een overeenkomst
tussen partijen, maar om het vermoeden,
afgeleid uit het feit dat een partij kennis
had van een reglement en blijkens welk
vermoeden die partij aldus haar instemming heeft betuigd met de wijziging van
de schriftelijke overeenkomst die hen
bindt ; .. . dat zodanig vermoeden niet
kan gelden om de bewoordingen van een
geschrift te wijzigen; ... dat niet is
aangetoond dat gedaagde in hager beroep
kennis had van het reglement toen hij
de overeenkomst van groepsverzekering
ondertekende ; . .. dat, luidens de overeenkomst R. 729 nr 14, gedagtekend van
I januari I955 en door gedaagde ondertekend, die verzekering beheerst wordt
door het reglement van de groepsverzekering van de hoger beroep instellende
vennootschap, waarvan de genoemde
verklaart kennis te hebben genomen;
... dat die zelfde overeenkomst die volgens
een brief van eiseres in hager beroep aan
gedaagde door haar werd opgezegd voor
3I december I959, in artikel 5 bepaalt
dat de afkoop er voor de verzekering-

-8nemer in bestaat een einde te maken
aan de overeenkomst en tevens een som,
de afkoopprijs, in gereed geld te trekken ;
... dat, op bevel van de eiseres in hager
beroep van 12 mei 1960, de gedaagde
per brief van 27 mei 1960 verzocht de
overeenkomst af te kopen en op 1 juni
1960 een vervroegde kwijtbrief van
l13.057 frank ontving tot vereffening
van deze overeenkomst ; ... dat deze overeenkomst dus voorgoed ongedaan gemaakt werd ; . . . dat eiseres in hoger
beroep op 30 januari 1962 ter kennis
bracht van gedaagde dat de raad van
beheer beslist had de gemengde overeenkomst, bij de « Assurances Generales "
in 1955 aangegaan en, ten aanzien van
gedaagde, in 1959 ongedaan gemaakt,
opnieuw in werking te stellen; ... dat
uit het voorgaande volgt dat de aanvankelijke overeenkomst voorgoed ongedaan gemaakt was en dat het in werkelijkheid niet ging om een nieuwe indiensttreding, maar om een nieuwe, in 1962
aangegane overeenkomst waarin de oude
voorwaarden werden overgenomen ; dat
het toevoegsel bij de overeenkomst van
groepsverzekering R 729 nr 14, dat door
gedaagde werd ondertekend en dagtekent
van 1 januari 1962, in werkelijkheid een
nieuwe overeenkomst is waarin een enkele
premie op 1 januari 1961 van 180.296 fr.
wordt bedongen ; ... dat deze overeenkomst niet vermeldt dat zij beheerst
wordt door het reglement van de groepsverzekering waarvan gedaagde kennis
zou hebben gehad; ... dat dit reglement
dat is hetwelk in 1961 gewijzigd werd en
op 25 juli 1962 aan gedaagde werd gezonden wat gemakkelijk te begrijpen is daar
het melding maakt van de goedkeuring
door de toeziende overheid van 14 jLmi
1962; ... dat de overeenkomst van 1 januari 1962 (toevoegsel n" 1) dus niet kan
worden beschouwd als de schriftelijke
aanneming van een reglement dat eerst
op 25 juli 1962 verzonden is ; ... dat uit
geen enkel gegeven van het dossier kan
worden opgemaakt dat het reglement
dat voor goedkeuring voorgelegd werd,
ooit ter kennis werd gebracht van gedaagde; dat de briefwisseling tussen
partijen er volledig over zwijgt ''•
te1'wijl, enerzijds, de overeenkomst van
1 januari 1962 het toevoegsel nr 1 was
bij de overeenkomst van groepsverzekering R 729 nr 14 van 1 fanuari 1955 en
dus aangegaan werd onder de voorwaarden van voornoemde overeenkomst
van 1 januari 1955, die zegt, onder de
handtekening van verweerder, dat de
verzekering beheerst wordt « door het

reglement van de groepsverzekerin.g van
de naamloze vennootschap « Les Aciers
fins de la Sarre ''• waarvan de verzekerde
verklaart kennis te hebben genomen "•
en, anderzijds, de in 1961 aan het reglement van de groepsverzekering aangebrachte wijzigingen in artikel IV niet
hebben afgeschaft, maar integendeel
hebben overgenomen het in het onderhavige geval essentieel beding volgens
hetwelk de pensioenleeftijd voor het
mannelijk personeel 65 jaar is, met het
voorbehoud evenwel dat, luidens de
nieuwe tekst, de pensioenleeftijd bepaald
is op de 1 e van de maand na de 65e verjaardag van de aangeslotene, waaruit
volgt dat de bestreden beslissing een
miskenning is van de bewijskracht
(schending van de artikelen 1319, 1320
en 1322 van het Bu:rge:rlijk Wetboek) en,
in elk geval, van de bindende k:racht
(schending van de artikelen 1134 en
1135 van het Burgerlijk Wetboek) van
de overeenkomst van 1 januari 1962
(toevoegsel nr 1) en dientengevolge van
de overeenkomst van 1 januari 1955 en
van a.rtikel IV, in zijn aanvankelijke
zowel als in zijn gewijzigde en gecoordineerde tekst, van het reglement van
de groepsverzekering naar hetwelk beide
overeenkomsten verwijzen; zodat de
rechte:r onwettelijk beslist dat de overeenkomst van 1 januari 1962 (toevoegsel nr 1) niet a.ls vermoeden kan gelden
om de bewoordingen van een geschrift
te wijzigen, daa:r deze overeenkomst
een schriftelijk bewijs of althans een
begin van bewijs door geschrift oplevert
(schending van de artikelen 1315, 1322,
1325 en 1347 van het Burgerlijk Wetboek);
tweecle onde1'cleel, op grond dat artikel IV van het in 1961 gewijzigd en
gecoordineerd reglement van de groepsverzekering « betekent dat voor de aangegane verzekering de pensioenleeftijd
op 65 jaar gesteld is, maar dat het kan
beginnen op zestigjarige leeftijd of kan
worden uitgesteld op verzoek van de
vennootschap; ... dat in dit reglement
nergens wordt gezegd dat de arbeidsovereenkomst voor bedienden een einde
zal nemen op de voor de pensionering
bepaalde leeftijd; ... dat lid 2 van artikel XIII uitdrukkelijk bevestigt dat de
pensioenregeling niet mag worden uitgelegd als zou zij aan de aangeslotene
enig recht geven om zijn dienst blijvend
uit te oefenen en dat daaruit niets mag
worden opgemaakt over de voorwaarden
van de dienstbetrekking; ... dat deze
tekst duidelijk is : het reglement laat

9de tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst voor bedienden ongewijzigd, en dat het door eiseres in hoger
beroep ingeroepen reglement uitdrukkelijk verbiedt het nit te leggen in de zin
als door haar wordt voorgesteld,
ter·wijl voornoemd artikel XIII, lid 2,
slechts betekent dat de aangeslotene
zich niet op de groepsverzekering kan
beroepen om te beweren dat de werkgever
niet gerechtigd is om de verbintenis te
verbreken voordat de pensioenleeftijd
is bereikt, waaruit volgt dat de beslissing
een miskenning is van de bewijskracht
(schending van de artikelen 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek)
en, in elk geval, van de bindende kracht
(schending van de artikelen 1134 en
1135 van het Burgerlijk Wetboek) van
voornoemd artikel XIII, lid 2 ;
.der·de onder·deel, op grond dat, aan de
hand van artikel XIV van het reglement
van de groepsverzekering, gewijzigd en
gecoiirdineerd in 1961, « eiseres in hoger
beroep het reglement kan wijzigen wanneer zij het noodzakelijk acht; ... dat
het wel gaat om technische regels die
eigen zijn aan de verzekeringsovereenkomst, maar niet aan de arbeidsovereenkomst voor bedienden, aangezien een
enkele partij het eenzijdig naar eigen
goeddunken kan wijzigen, onder het
enige voorbehoud dat het geen terugwerkende kracht heeft ... of de vennootschap niet opnieuw in het bezit doet
treden van de betaalde premies ... ; ...
dat, zelfs bij ontstentenis van wettelijke
gebiedende bepalingen die de wetgever
genoodzaakt is aan de arbeidsovereenkomst voor bedienden toe te voegen om
te verkrijgen dat zij steeds minder van
haar maatschappelijk doel wordt afgeleid,
dit reglement niet kan worden geacht een
contractuele hepaling te zijn, aangezien
een partij het naar eigen goeddunken
kan wijzigen; ... dat artikel IV in al zijn
bepalingen nietig is krachtens artikel 22
van de wet hetreffende het arbeidscontract voor hedienden ; .. . dat dit artikel
niet slechts de pensioenleeftijd hepaalt,
1naar alleen eiseres in hoger heroep machtigt om hem te wijzigen, zodat zij bij een
eenvoudige heslissing van haar raad van
heheer aan haar personeel zou kunnen
hetekenen dat zij het op zestigjarige
leeftijd pensioneert zonder enige wettelijke opzegging en dat zij zou komen
beweren dat zulks in overeenstemming
is met artikel IV van het reglement, dat
een aanvulling is van de arheidsovereenkomst voor hedienden; ... dat zij krachtens voornoemd artikel XIV een andere

pensioenleeftijd zou kunnen vaststellen,
waarvan zij nog zou komen heweren, op
grond van het regleme~t, dat hij een
aanvulling is van de aanvankelijke
arheidsovereenkomst voor hedienden en
geldt als de eindtermijn van die overeenkomst ; . . . dat dit reglement in zijn
hepalingen. en in zijn geest helemaal
in strijd is met artikel 22 van de gecoiirdineerde wetten op het hediendencontract, aangezien aan de hand ervan
de werkgever te allen tijde zijn hediende
zou kunnen afdanken door hem te pen.sioneren bij beslissing van haar raad
van heheer ",
teTwijl artikel 22 van de wetten
hetreffende het bediendencontract de
hedingen waarhij kortere opzeggingstermijnen hepaald worden dan vermeld
in de artikelen 14 en 15, nietig verklaart
en, indien men de wettelijkheid van het
reglement der groepsverzekering kon
betwisten daar waar het krachtens artikel XIV aan de werkgever het recht zou
verlenen om de hediende af te danken
in de omstandigheden aangegeven door
de rechter, de onwettelijkheid van het
heeling hoogstens het genoemde artikel
zou treffen en niet artikel IV dat de
pensioenleeftijd op 65 jaar stelt (schending van artikel 22 van de wetten
hetreffende het arheidscontract voor bedienden, gecoiirdineerd hij koninklijk
besluit van 20 juli 1955);
en dooTdat derhalve, vier·de onder·deel,
de hestreden heslissing, door eiseres te
veroordelen tot betaling van de bedoelde
schadevergoeding, onwettelijk weigert de
nodige gevolgen te verbinden aan het
heeling van een vaste termijn waarop
verweerders dienstverbintenis, die voor
onbepaalde tijd is aangegaan, moest
eindigen indien zij tot dan toe in werking
was gebleven (schending van de artikelen 2, 5, 14 en 15 van de wetten betreffende het hediendencontract, gecoiirdineerd bij het koninklijk hesluit van
20 juli 1955, genoemd artikel 5 gewijzigd
hij artikel 2 van de wet van 20 juli 1961
en genoemd artikel 15 gewijzigd bij
artikel 32 van de wet van 10 december
1962, 1 van de wet van 30. juli 1963,
1134 en 1135 van het Burgerlijk Wethoek):
Overwegende dat de bestreden sententie beslist dat eiseres aan de arheidsovereenkomst voor bedienden voor onbepaalde duur die partijen verhond,
geen einde mocht stellen zonder inachtneming van de wettelijke opzeggingstermijn ; dat de werkrechtersraad van

beroep die beslissing hierop grondt dat
eiseres niet het bewijs !evert van de
<< aanvullende " overeenkomst die voortvloeit uit de bepaling van artikel IV van
het reglement der groepsverzekering
waarbij de pensioenleeftijd van het door
deze verzekering begunstigde personeel
op 65 jaar wordt gesteld, welke bepaling,
volgens eiseres, een eindgrens stelt aan
de vroeger gesloten arbeidsovereenkomst
voor bedienden voor onbepaalde duur ;
Overwegende dat de beslissing achtereenvolgens releveert : 1o dat de
overeenkomst van 1 januari 1962, genoemd « Bijvoegsel nr 1 bij de overeenkomst van groepsverzekering R 729
nr 14 '' van 1 januari 1955, die door
eiseres ingeroepen was, slechts een vermoeden kan opleveren en « zodanig
vermoeden niet kan gelden om de schriftelijke overeenkomst te wijzigen ,, dit
wil zeggen de in 1951 gesloten arbeidsovereenkomst voor bedienden; 2° dat
de overeenkomst van 1 januari 1962,
hoewel « toevoegsel '' genoemd, een voiledig nieuwe en afzonderlijke overeenkomst
is, die dan ook geen enkele verwijzing
insluit naar het reglement van toepassing op de overeenkomst van groepsverzekering R 729 nr 14 van 1 januari
1955, daar deze laatste overeenkomst
door afkoop in 1960 « voorgoed ongedaan
gemaakt is''; het enige, op de overeenkomst van 1 januari 1962 toepasselijke
reglement is eerst later vastgesteld en
op 25 juli 1962 aan verweerder gezonden,
zodat uit de overeenkomst van 1 januari
1962 niet kan wqrden afgeleid dat verweerder zijn instemming heeft betuigd
met artikel IV van dit reglement waarbij
de pensioenleeftijd op 65 jaar wordt
gesteld; 3° meer subsidiair, « indien
men, niettegenstaande hetgeen voorgaat,
wilde beschouwen dat de op 1 januari
1962 ondertekende overeenkomst gold
als schriftelijke instemming met of althans als stilzwijgende kennisneming van
het reglement, het nog onmogelijk zou
zijn daarin het bewijs te vinden dat
gedaagde in hoger beroep het eens was
om aan de aanvankelijke overeenkomst
voor bedienden een eindtermijn te stellen ; ... dat artikel IV van dit reglement
betekent dat, voor de gesloten verzekering, de pensioenleeftijd op 65 jaar
gesteld is ... ; dat lid 2 van artikel XIII
uitdrukkelijk bevestigt dat de pensioenregeling niet mag worden uitgelegd als
zou zij aan de aangeslotene enig recht
geven om zijn dienst blijvend uit te
oefenen en dat daaruit niets mag worden
opgemaakt over de voorwaarden van
de dienstbetrekking '' ;

10
Overwegende dat deze laatste gronden
die de werkrechtersraad van beroep
meer subsidiair heeft aangevoerd om
zijn beslissing te verantwoorden, weliswaar bestreden worden in het tweede
onderdeel van het middel, maar slechts
in zover de beslissing in artikel XIII,
lid 2, van het reglement dat van toepassing is op de overeenkomst van
1 januari 1962, de « bevestiging '' vindt
dat artikel IV van het reglement waarin
de pensioenleeftijd wordt bepaald, slechts
betrekking heeft op de uitvoering van
de verzekeringsovereenkomst en niet de
voorwaarden van de arbeidsovereenkomst
voor bedienden raakt; dat eiseres dus
de besliss:i:ng niet bestrijdt in zover deze
beschikte dat artikel IV, waarin de
pensioenleeftijd bepaald wordt, enkel
slaat op cc de gesloten verzekering '' ;
Overwegende dat artikel XIII, lid 2,
van het regelmatig overgelegde reglement stelt dat cc de pensioenregeling niet
moet worden uitgelegd als zou zij aan
de aangeslotene enig recht geven om
zijn dienst blijvend uit te oefenen en
dat daaruit niets mag worden opgemaakt
over de voorwaarden van de dienstbetrekking '' ;
Overwegende dat de werkrechtersraad
van beroep heeft kunnen overwegen, op
grond van een uitlegging van deze bepaling, die niet onverenigbaar is met de
bewoordingen ervan, dat artikel XIII
bevestigt dat het reglement de voorwaarden van de arbeidsovereenkomst
voor bedienden niet wijzigt ; dat in dit
opzicht het middel feitelijke grondslag
mist;
Overwegende dat vermits deze subsidiaire redengeving van de bestreden
sententie voldoende is om ze wettelijk
te verantwoorden, afgezien van de granden, bestreden door de andere onderdelen
van het middel, deze laatste niet ontvankelijk zijn wegens het ontbreken van
belang;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
5 september 1968. 1e kamer. Voo1·zitte1·, H. Bayot, eerste voorzitter.
- Verslaggever, H. Perrichon. - Gelijkltddende conclusie, H. Delange, advocaatgeneraal. Pleiters, HH. Fally en
Faures.
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KA.MER. -

5 september 1968.

VERZEKERINGEN.- VERPLICRTE
AANSPRAKELIJKHEIDSVElRZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN. BESLISSING
DAT DE \'ERZEKERAAR GEBONDEN IS
DOOR EEN VONNIS GEWEZEN OP DE
BURGERLIJKE REORTSVORDERING VAN
DE BENADEELDE TEGEN DE VElRZEKERDE.
VoORZIENING VAN
DE
VERZEKERAAR. MIDDEL DAT BETOOGT DAT DIT VONNIS TEGEN DE
VERZEKERAAR NIET KAN WORDEN OPGEWORPEN.- GEGRONDREID VAN HET
VONNIS NIET BEKRITISEERD VOOR DE
FEITENREOHTER. MIDDEL NIETTEMIN ONTVANKELIJK.
VERZEKERINGEN. VERPLICHTE
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN.
VONNIS
GEWEZEN OP DE BURGERLIJKE REORTSVORDERING
VAN
DE
BENADEELDE
TEGEN
DE
VERZEKERDE.
KAN
TEGEN DE VERZEKERAAR WORDEN OPGEWORPEN. VoORWAARDEN.
VERZEKERINGEN. VERPLICRTE
AANSPRAKELIJKHEIDSVElRZEKERING INZAKE
MOTORRIJTUIGEN.
EIGEN
RECHT VAN DE BENADEELDE TEGEN
DE VERZEKERAAR. VooRWAARDE.

4°

VERZEKERINGEN. VERPLICRTE
AANSPRAKELIJKHEIDSVElRZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN. VASTSTELLING, NADAT HET SORADEGEVAL ZIOR
HEEFT VOORGEDAAN, VAN RET NIETBESTAAN VAN DE VElRZEKERINGSOVEREENKOMST. KAN NIET WORDEN
OPGEWORPEN TEGEN DE BENADEELDE
DIE GEEN PARTIJ IS GEWEEST IN RET
AKKOORD
OF IN RET BURGERLIJK
GESORIL TUSSEN VERZEKERAAR EN
VERZEKERDE.

5°

VERZEKERINGEN. VERPLIOHTE
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERIN G
INZAKE MOTORRIJTUIGEN. EXOEPTIES DIE DOOR DE VElRZEKERAAR TEGEN
DE BENADEELDE NIET KUNNEN WORDEN
OPGEWORPEN.- BEGRIP.

(1) Raadpl. cass., 18 oktober 1965 (Bull.
en PAsrc., 1966, I, 219); 15 september 1966
en 22 mei 1967 (Arr. cass., 1967, blz. 63 en
1139).
(2) Cass., ·1 februari 1968 (Arr. cass., 1968,
blz. 735).
(3) Cass., 18 jaimari 1962 (Bull. en PAsrc.,
1962, I, 578).

1° De vm·zekeraar van de burgerrechtelijlce
aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen, die zich in cassatie heeft voo1·zien
tegen een beslissing die hem gebonden
ve1·klaart door een vonnis gewezen op
de bu1·ge1·lijke 1'echtsvorde1·ing van de
benadeelde tegen de vm·zekm·de, is ontvankelijk om aan te voe1·en dat dit vonnis
tegen hem niet lean w01·den tegengesteld,
zelfs al heeft hij de geg1·ondheid van dit
vonnis voor de feitem·echte1' niet betwist.

2° Het vonnis gewezen tussen de benadeelde
en de verzelee1·de in een geschil ter zake
van door een mot61'1'ijtuig ve1'001'Zaalete
schade kan slechts aan de ve1·zeleeraa1·
worden tegengesteld indien hij in het
geding partij is geweest of erin ge1•oepen
we1·d of indien is lcomen vast te staan
dat hij in feite de leiding van het
geding op iich heeft genomen (1).
(Wet van 1 juli 1956, art. 9).
3° Het eigen 1'echt dat artilcel 6 van de wet
van, 1 juli 1956 ten behoeve van de
benadeelde tegen de ve1·zeleemar in het
leven 1·oept, is afhanleelijle van het
bestaan van een ve1·zelce1·ingsove1•eenlcom.st tot delcking van de bu1·gerrechtelijke aanspmleelijlcheid van de eigenaar,
houde1' of bestuu1·der van het motor1·ijtuig op het ogenblik van het ongeval (2).
4° Vanaf het ogenblilc dat een schadegeval
zich heeft voorgedaan, lean de vaststelling
van het niet-bestaan van de ve1·zeleeTingsove1·eenlcomst ingevolge een akkoord
tussen de verzekeraa1· en de verzelee1•de of
een beslissing van een btwge1·lijk gerecht,
waa1·bij de benadeelde geen partij is
geweest, diens 1'echtstreekse 1'echtsvordering tegen de ve1·zelcema1· niet verhinderen (3).
5° De excepties voortsp1•u1:tend uit de
ve1·zekeringsove1·eenlcomst die, naa1· luid
van artikel 11 van de wet van 1 juli
1956 betreffende de vm·plichte aanspmkelijleheidsve1·zeke1·ing inzalee motorrijtuigen, do01· de verzekeraa1· tegen de
benadeelde niet kunnen worden opgeworpen, zijn die wellee de verzelceraar lean
steunen op een bestaande ove1·eenkomst
om zich te beV1·ijden van zijn ve1•plichtingen jegens de ve1·zelcerde en niet die
Hetzelfde geldt voor de ontbinding of de
schorsing van de overeenkomst nadat een
schadegeval zich heeft voorgedaan : cass.,
26 november 1965 (ibid., 1966, I, 408); 10 oktober 1966 en 3 mei 1967 (Ar1·. cass., 1967,
blz. 179 en 1073); 16 oktober 1967 (ibid.,
1968, blz. 238).
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ove1·eenkomst bet1·etfen ·(1).
(NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP
VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ «HELVETIA ll,
T.
NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP
<< LES
AUTOS TAXIS DE BRUXELLES >>.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis op 17 april I967 gewezen door
de Rechtbank van koophandel te Brussel ;
Gelet op het eerste middel, afgeleid
uit de schending van de artikelen I,
2, 3, 6 en 9, inzonderheid lid I en 2, van
de wet van 1 juli I956 betreffende de
verplichte aan sprakelijkheidsverzekering
inzake motorrijtuigen, I3I7, I3I9, 1320,
1322 van het Burgerlijk Wetboek aangaande de bewijskracht van de akten
(in het onderhavige geval de tekst van
de conclusie, ten behoeve van eiser
genomen voor de rechtbank van koophandel) en 97 van de Grondwet,
doonlcd, ter verwerping van het verweermiddel, door eiseres bij conclusie
hieruit afgeleid dat het vonnis van
2I oktober 1965 van de Politierechtbank
te Brussel die haar zogenaamde verzekerde, J. Duray, tot betaling van
14.800 frank schadevergoeding aan verweerster had veroordeeld, haar niet kon
worden tegengeworpen aangezien zij
niet in het geding geroepen was noch
in staat was gesteld om de leiding ervan
op zich te nemen, het bestreden vonnis
hierop stetmt dat, wat zijn strafrechtelijke beschikku'lgen betreft, bedoeld
vonnis gezag van gewijsde heeft tegenover
allen, en, in zijn andere beschikkingen,
aan eiseres kan worden tegenworpen,
daar deze zich ertoe beperkt te stellen
dat het vonnis haar niet kan worden
tegengeworpen, zonder ten groncle enige
geldige kritiek uit te oefenen op de
bepalil1g van de aansprakelijkheid of
op de raming van de schade, en het dientengevolge eiseres veroordeelt om aan
verweerster te betalen het voornoemde
bedrag van 14.800 frank, vermeerderd
met 1.190 frank wegens gerechtskosten
vruchteloos gemaakt tegen de verzekerde van eiseres, smnen 15.990 frank,
vermeerclerd met de vergoedingsrente
vanaf 4 maart 1965 tQt op de dag van
(1) Cass., 10 oktober 1966 en 22 mei 1967
(A1'1'. cass., 1967, blz. 178 en 1124).

de dagvaarding, met de gerechtelijke
interest en de kosten,
terwijl, em·ste onclenleel, volgens de
bewoordingen zelf van voornoemd artikel 9 van de wet van I juli 1956, een
vonnis gewezen in een geschil ter zake
van door een motorrijtuig veroorzaakte
schade onder meer aan de verzekeraar
slechts kan worden tegengeworpen indien
deze in het geding partij is geweest
of daarin is geroepen, tenzij is komen
vast te staan dat hij in feite de leiding
van het geding op zich heeft genomen
(schending van de voormelde bepa.Iingen
van de wet van I juli I956, inzonderheid
van het eerste en tweede lid van artikel 9) ;
tweede onclm·deel, door te verldaren
dat eiseres zich ertoe beperkte te stellen
dat voornoemd vonnis haar niet kon
worden tegengeworpen, zonder ten gronde
enige geldige lu·itiek uit te oefenen, het
vonnis de bewijskracht van de conclusie
van eiseres miskent, inzover die conclusie deed gelden dat, indien eiseres geroepen was geworden in het geding, het
waarschijnlijk mogelijk ware geweest,
door tussenkomst van het Parket, << de
juiste identiteit van het rijtuig dat de
schade had veroorzaakt >> te bepalen, en
dat u'l elk geval de gerechtskosten en de
kosten van tenuitvoerlegging van het
vonnis, dit is 1.190 frank, die onbetwistbaar geen << door het motorrijtuig veroorzaakte schade >> zijn, waarschijnlijk zouden vermeden zijn, en het vmmis overigens geen enkel passend antwoord geeft
op het aldus gestelde verweermidclel
(schending van artikel 97 van de Grandwet en van de artikelen 1317, l3I9, I320
en I322 van het Burgerlijk Wetboek);
Over de grond van niet-ontvankelijkheid, door verweerster aangevoercl tegen
het eerste onderdeel van het middel en
afgeleid uit het ontbreken van enig
belang aangezien de veroordelu'lg van
eiseres wettelijk verantwoord blijft door
de vaststelling dat deze geen geldige kritiek heeft uitgeoefend op de bepaling
van de aansprakelijkheid of op de raming
van de schade door de beslissu'lg die haar
werd tegengeworpen, wat erop wijst dat
de feitenrechter aangenomen heeft dat
het bewijs geleverd was van de gehele
aansprakelijkheid van Duray, alsmede
van het bestaan en van het bedrag van
de aan verweerster veroorzaakte schacle :
Overwegende dat een derde die aanvoert dat een rechterlijke beslissing hem
niet kan worden tegengeworpen, niet
gehouden is de gegrondheid ervan te
betwisten;
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geen uitspraak doet over de burgerlijke
aansprakelijkbeid van Duray of over het
bestaan of het bedrag van de door verweerster aangevoerde scbade ; dat het
zich ertoe beperkt te beslissen dat eiseres
door de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering van verweerster tegen
Duray gebonden is, op grand dat zij geen
geldige kritiek uitoefent op deze beslissing;
Dat de grand van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen ;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, krachtens artikel 9
van de wet van 1 juli 1956, een vonnis
gewezen in een geschil tussen de benadeelde persoon en de verzekerde ter
zake van door een motorrijtuig veroqrzaakte scbade, slechts aan de verzekeraar
kan worden tegengeworpen indien hij
in een geding partij is geweest of erin
geroepen werd of indien is komen
vast te staan dat hij in feite de leiding
van het geding op zich heeft genomen ;
Overwegende dat het vonnis, hetwelk
niet vaststelt dat een van die voorwaarden vervuld was met betrekking
tot de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering van verweerster tegen Duray
gewezen, zijn beschikkend gedeelte, hetwelk verklaart dat eiseres door genoemde beslissing gebonden is, niet
wettelijk heeft gerechtvaardigd ;
Dat het middel gegrond is ;
Gelet op het tweede middel, afgeleid
uit de schending van de artikelen 97
van de Grondwet, 1317, 1319, 1320,
1322 van het Burgerlijk Wetboek aangaande de bewijskracbt van de akten
(in het onderhavige geval de conclusie,
voor de feitenrechters genomen ten
behoeve van eiseres),

doordat, in antwoord op bet verweermiddel, bij conclusie door eiseres hieruit
afgeleid dat het niet bewezen was dat het
rijtuig waardoor bet bedoelde ongeval
werd veroorzaakt, bij baar gedekt was
door een geldige verzekeringsovereenkomst, het bestreden vonnis, dat de
stelling van eiseres ten onrechte interpreteert als ertoe strekkende te doen vaststellen dat de verzekeringsovereenkomst
tot dekking van het rijtuig dat het ongeval heeft veroorzaakt, door haar op
25 januari 1965 vernietigd was geweest
wegens « niet-betaling van de premie ''•
verklaart dat deze stelling « niet kon
gelden aangezien in het onderhavige

geval de ingeroepen vernietiging niet
volgt uit een akkoord tussen verzekeraar
en verzekerde of nit een rechterlijke
beslissing en dat verweerster (thans
eiseres) dientengevolge aansprakelijk is,
met dien verstande dat zij zich op haar
verzekerde kan verhalen ''•

te1·wijl eiseres in haar conclusie, op
grand van het feit dat twee voorstellen
van verzekeringspolis, door haar aan
Duray, onderscbeidenlijk in april 1964
en december 1964 overhandigd en
trouwens bestemd om het gebruik van
verschillende rijtuigen te delcken - noch
het ene noch het andere aanvaard of ondertekend werden door degene die zij haar
« potentiiile verzekerde '' noemde, uitdrukkelijk betwistte dat het rijtuig waardoor het ongeval veroorzaakt werd,
gedekt was door een geldige verzekeringsovereenkomst, aangezien, volgens haar
stelling, het bewijs niet gebracht was
dat « een verzekeringsovereenkomst tussen partijen was tot stand gekomen en
dat deze overeenkomst de schade dekte
die berokkend was door het rijtuig,
oorzaak van de scbade '' ; onder die
omstandigheden de verwijzing van de
feitenrecbters naar de regel volgens
welke de verzekeraar aan hem die benadeeld is door een ongeval, veroorzaakt
door een motorrijtuig, de zogenaamde
vernietiging van de tnssen hem en zijn
verzekerde tot stand gekomen overeenkomst, met name wegens niet-betaling
van de premie, slechts kan tegenwerpen
indien die vernietiging volgt uit een
overeenkomst met de verzekerde of uit
een rechterlijke beslissing, in het onderhavige geval niet ter zake dienend was
en niet kon worden beschouwd als een
passend antwoord op het door eiseres
aangevoerde middel ;
Over de grand van niet-ontvankelijkbeid, door verweerster aangevoerd en
hiernit afgeleid dat het middel geen
belang oplevert, aangezien het beschikkende gedeelte van het vonnis dat beslist
dat eiseres aansprakelijk is jegens verweerster, onverminderd het verhaal van
eerstgenoemde tegen haar verzekerde,
wettelijk verantwoord blijft omdat het
niet-bestaan van de overeenkomst door
de verzekeraar aan de benadeelde slechts
kan worden tegengeworpen indien zulks
voor het ontstaan scbadegeval erkend
is hetzij door een overeenkomst tussen
de verzekeraar en de verzekerde, hetzij
door een rechterlijke beslissing, hetgeen,
volgens een althans impliciete vaststelling van het bestreden vonnis, bier
niet bet geval is :
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de verzekeraar dat artikel 6 van de wet
van 1 juli 1956 ten behoeve van de benadeelde in het leven roept, afhankelijk
is van het bestaan van een verzekeringsovereenkomst tot dekking van de burgerr~chtelijke aansprakelijkheid van de
e1genaar, houder of bestuurder van het
motorrijtuig waardoor de schade is
veroorzaakt ;
Overwegende weliswaar dat, nadat een
schadegeval zich heeft voorgedaan, de
vaststelling van het niet-bestaan van
de verzekeringsovereenkomst door een
overeenkmnst tussen de verzekeraar en
de verzekerde of door een beslissing van
een burgerlijk gerecht waarbij de benadeelde geen partij is geweest diens
rechtstreekse rechtsvordering tegen de
verzekeraar niet kan verhinderen ;
Overwegende echter dat de verzekeraar
tegen wie de benadeelde een rechtstreekse
rechtsvordering instelt, hem het nietbestaan kan tegenwerpen van de overeenkomst waarop deze zich beroept ; dat
immers de excepties, bedoeld in artikel 11
van de voornoemde wet, die zijn welke
de verzekeraar kan tegenwerpen, wanneer
er een verzekeringsovereenkomst bestaat,
om zich te bevrijden van zijn verplichtingen jegens de verzekerde, maar niet
de verweermiddelen die, zoals hier het
geval is, het bestaan zelf van de ingeroepen overeenkomst betreffen ;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid wettelijke grondslag mist ;
Over het middel :

door Duray, die ,weigerde enige premie
te betalen ; dat, op vaststelling dat deze
bij zijn weigering bleef een premie te
betalen voor een van de twee aangeboden
verzekeringsvoorstellen, verweerster hem
op 25 januari 1965 per aangetekende
brief liet weten dat zij voornemens was
haar voorstellen in te trekken en ongedaan te maken >> en dat zij concludeerde
dat eiseres (thans verweerster) niet het
bewijs bracht dat een verzekeringsovereenkomst tussen partijen tot stand was
gekomen;
Overwegende dat het vonnis erop wijst
« dat, terwijl het bedoelde ongeval dagtekent van 4 maart 1965, zij (eiseres)
op 24 januari 1965 de verzekeringsovereenkomst vernietigd had wegens nietbetaling van de premie; dat zij hieruit
afleidt dat zij in het onderhavige geval
niet aansprakelijk is en daartoe aanvoert
dat haar tussenkomst als verzekeraar
afhankelijk is va~'l een geldige verzekeringsovereenkomst ; dat die stelling
niet kan worden aangenomen, daar in
het onderhavige geval de aangevoerde
vernietiging niet volgt uit een overeenkomst tussen verzekeraar en verzekerde
of uit een rechterlijke beslissing >> ;
Overwegende dat het vonnis de bewijskracht miskent van de conclusie van de
eiseres, die niet beweerde dat zij een
bestaande verzekeringsovereenkomst vernietigd had wegens niet-betaling van de
premies, maar wei dat zodanige overeenkomst nooit was tot stand gekomen,
daar de verzekerde zijn instemming niet
had betuigd met de voorstellen van
overeenkomst die eiseres hem had doen
toekomen en die zij uitdrukkelijk ingetrokken had v66r het ongeval ;
Dat het middel gegrond is ;

Overwegende dat eiseres bij een rege1lnatig genomen conclusie stelde dat
«de verzekerde Duray, gebruiker van
een wagen Simca Aronde, chassis
nr 173.459, motor nr 849.138, weliswaar
Om die redenen, vernietigt het bein april 1965 verzekeringsvoorstellen streden vonnis ; beveelt dat van dit arrest
vanwege verweerster (thans eiseres) heeft melding zal worden gemaakt op de kant
gekregen op formulier nr 345.797 met het ' van de vernietigde beslissing ; verooroog op het sluiten van een polis, maar deelt verweerster in de kosten ; verwijst
dat verweerster betwist met haar po- de zaak naar de Rechtbank van eerste
tentieel verzekerde ooit tot een akkoord aanleg te Nijvel, zitting houdende in
te zijn gekomen omtrent die voorstellen handelszaken.
en hem dientengevolge een ondertekende
polis te hebben overhandigd en nog
5 september 1968. 1e kamer. minder de betaling van de premie te
VooTzitter, H. Bayot, eerste voorzitter.
hebben ontvangen; dat Duray in 1964 V M'slaggever, H. De Bersaques. onder belofte zijn premie te betalen,
Gelijkluidende conclusie, H. Delange,
verzocht om een nieuw voorstel van advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Fau ·
verzekeringspolis, polis nr 348.867, tot res en Van Ryn.
dekking van een ander chassis nr 240.640
en een andere motor nr 916.658 tegen
een lager bedrag dan de vroegere voorstellen ; dat deze polis, evenmin als de
vorige, aangenomen of ondertekend werd
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II
1e KAMER. -

5 september 1968.

1° CASSATIEMIDDELEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. ARREST DAT EEN
DOOR EEN ONBEKWAAl\1VERKLAARDE
AANGEGANE HYPOTHEOAIRE LENING
VERNIETIGT, EN DE TEGENEIS VERWERPT, DOOR DE UITLENER Il'fGESTELD TOT TERUGBETALING VAN DE
,UITGELEENDE GELDEN J\iET BEHOUD
VAN DE H~TOTHEEK TOT AAN DE BETALING, EN GEGROND HIEROP DAT DE
LENING DE ONBEK.WAAJ\iVERKLAARDE
TOT VOORDEEL HEEFT GESTREKT EN DAT
DE REOHTSVORDERING TOT TUSSENKOJ\iST EN TOT SOHADEVERGOEDING VAN
DE UITLEN'ER TEGEN DE NOTARIS DIE DE
AKTE HEEFT VERLEDEN INWILJ.IGT. GEIHNG GEVOERD TUSSEN ALLE PARTIJEN VOOR DE FEITENREOHTER. VOORZIENING VAN DE NOTARIS TEGEN
DE ANDERE BETROK.KEN PARTIJEN. MIDDEL DAT DE WETTELIJKHEID BETWIST VAN DE BESLISSING OP DE TEGENEIS. - 0NTVANKELIJK MIDDEL.
2° ONBEKWAAMVERKLARING EN
GERECHTELIJK RAADSMAN. NIETIGVERKLARING VAN EEN LENING
DOOR
EEN
ONBEKWAAJ\iVERDIE
KLAARDE WERD AANGEGAAN v66R
ZIJN ONBEKWAAl\iVERKLARING DOOR
OP EEN OGENBLIK DAT DE OORZAAK
ERVAN ALGEJ\iEEN BEKEND WAS. LENING DIE GEDIEND HEEFT TOT DE
TERUGBETALING VAN EEN VROEGERE
LENING DIE OOK DOOR DE ONBEKWAAMVERKLAARDE OP HETZELFDE 'l'IJDSTIP WERD AANGEGAAN EN EVENEENS
VERNIETIGBAAR WAS.- GEBRUIK DAT
NIET NOODZAKELIJK HET BEWIJS IJ\1PLIOEERT DAT DE VERNIETIGDE LENING DE ONBEKWAAJ\iVERKLAARDE TOT
VOORDEEL HEEFT GESTREKT.

1° JiVanneer een a1'1·est een door een onbekwaamve1·klaa1·de aangegane hypothecai1·e lening nietig ve1·klaa1't en de
tegeneis van de uitlene1· venverpt, die
door hem werd ingesteld tot te1·ugbetaling van de geleende gelden met
behoud van de hypotheek tot aan de
betaling, tegeneis geg1·ond hie1·op dat
de lening de onbekwaamve1·klaarde tot
voordeel heejt gest1·elct, en het aangenomen
en gegrond ve1·lclaard hee:ft de rechtsvorde1•ing tot tussenkomst en schadevergoeding, die de uitlener heejt ingesteld tegen de notaris die de akte had
verleden, is ontvankelijk het middel,
dat de wettelijkheid betwist van de be-
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slissing op de tegeneis van de tdtlene1'
en tot staving van de voo1·ziening van
de notaris we1·d voo1·gesteld zowel tegen
de oo1·spronkelijke eiser als tegen de
oorspronkelijlce ve1•weerder waa1·mee voor
de jeitemechter geding we1·d gevoe1'Cl (1),
2° In geval van ve1·nietiging van een lening
die de onbelcwaamve1·klaa1'de had aangegaan v661· zijn onbelcwaamvM·lcla1·ing
doch op een tijdstip dat de oo1·zaalc e1·van
algemeen belcend was, impliceert het
jeit, dat de geleende gelden gediend hebben tot de teTugbetaling van een vroegere,
1'oncl hetzelfde tijdstip aangegane en
eveneens veTnietigbaTe lening, niet noodzakelijlc het bewijs dat de vemietigde
lening de onbelcwaamve1'lclaa1'de tot voo1'deel heejt gestrelct. (Burg. vVetb., artikel 503 en 1312.)
(MONNOYER, .T. HAJ\iBYE q.q.,
J. EN P. DIEU EN STIEVENART.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 8 februari 1967 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Gelet op het middel afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 503 en 1312 van het Burgerlijk W etboek, zoals dit artikel gewijzigd
is bij artikel 7, § 7, van de wet van 30 april

1958,

do01·dat, ten antwoord op het middel
afgeleid hieruit dat de hypothecaire
lening (bij akte van 12 maart 1954
verleden voor eiser, toen notaris te
Paturages) de onbekwaamverklaarde tot
voordeel gestrekt heeft, aangezien zij
met deze lening schulden heeft kunnen
betalen, waartoe zij gehouden was jegens
een derde (met name de heer Wattier
en de Brouwerij Piedbceuf), het arrest
al neemt het aan dat het grootste
deel van deze lening ten belope van
200.000 frank gediend heeft tot de
terugbetaling van beide hypothecaire
leningen, aangegaan op 29 februari 1952,
een van 100.000 frank verleend door de
heer Wattier en een andere van 65.000 fr.
toegestaan door de Brouwerij Piedbamf
- tegen dit middel enkel aanvoert dat
« daze leningen nochtans aangegaan wa(1) Raadpl. cass., 19 juni 1958 (Bull. en

PAsw., 1958, I, 1170) en 23 april1965 (ibid.,
1965, I, 883).

-16ren tijdens dezelfde periode van kennelijke krankzinnigheid van Mevrouw Dangre en dat zij eveneens konden nietig
verklaard worden; dat de bev.rijding
van dergelijke schuld geen verrijking
is ; dat in dit geval evenmin een toepassing kan gemaakt worden van de
slotbepaling van artikel 1312 van het
Burgerlijk W etboek >> en aan de hand
van deze overwegingen als ongegrond
afwijst de tegeneis, waarbij de litis·
consorten Dieu, die zich beriepen op
het voordeel dat de onbekwaamverklaarde uit de hypothecaire lening gehaald had, stelden dat zij, indien
deze lening nietig verklaard werd, in
elk geval recht hadden op de terugbetaling van het door hen uitgeleende
bedrag, zodat de doorhaling van de
hypotheek slechts kon gevorderd worden
na de terugbetaling,

te1·wijl, ee?'ste onde1·deel, om te beoordelen of in verband met de nietigverklaring van de hypothecaire lening, toepassing kon gemaakt worden van artikel 1312 van het Burgerlijk Wetboek,
het van weinig belang was dat de vroegere
leningen ook eventueel konden worden
nietig verklaard, van het ogenblik dat
zij, zoals overigens door het bestreden
arrest vastgesteld wordt, in feite terugbetaald werden met de gelden voortkomende uit de lening, zodat het arrest
de artikelen 503 en 1312 van het Burgerlijk W etboek heeft geschonden ;
tweede onde1·deel, in zover het beslist
dat de vroegere leningen eveneens « konden nietig verklaard worden >> en dat << de
bevrijding van dergelijke schuld geen
verrijking >> is, het arrest verzuimt een
antwoord te verstrekken op het middel
door eiser bij conclusie afgeleid hieruit,
dat ten gevolge van de kwestieuze akte
in het vermogen van de onbekwaamverklaarde behouden werd een om·oerend
goed, dat anders onvermijdelijk moest
verkocht worden, krachtens een eindvonnis van de Rechtbank van eerste
aanleg te Bergen, die bevolen had dat
het goed openbaar zou verkocht worden
op verzoek van de schuldeiser, de
Brouwerij Piedbceuf (schending van artikel 97 van de Grondwet);
Over de grond van niet-ontvankelijkheid opgeworpen door de eerste verweerder en hie1·uit ajgeleid, dat aileen
de tweede en de derde verweerder
bevoegd waren om het arrest te bestrijden, in zover het beslist dat de lening
van 12 maart 1954 Mevrouw Dangre
niet tot voordeel heeft gestrekt en

dientengevolge het geleende bedrag niet
l10eft te worden terugbetaald, daar door
eiser overigens niet betwist wordt dat
de bestreden beslissing, in zover zij
rechtdoet op de eis tot vrijwaring,
gegrond is op de fout die hij gepleegd
heeft, terwijl deze reden volstaat om
de te zijnen laste uitgesproken veroordeling te rechtvaardigen :
Overwegende dat uit de regelmatig
aan het Hof overgelegde stukken blijkt
dat: 1° de eerste verweerder, handelende
als voogd van Mevrouw Dang:t·e, welke
onbekwaam verklaard werd bij vonnis
van 17 oktober 1965, de nietigverldaring
heeft gevorderd, op grond van artikel 503
van het Burgerlijk W'etboek, van verschillende alden van v66r de onbekwaamverklaring, toen de oorzaak ervan kennelijk bestond, met name van de door
eiser op 12 maart 1954 verleden all::te,
waarbij Mevrouw Dangre en de vierde
verweerder,
toen haar
echtgenoot,
200.000 frank hebben ontleend, waarvan
50.000 frank van de tweede en de derde
verweerder, en een hypotheek verleenden
op twee onroerende goederen, toebehorende aan Mevrouw Dangre ; 2° de tweede
en de derde verweerder in hoofdzaak
de gegrondheid betwist hebben van de
tegen hen gerichte eis en subsidiair bij
wedereis gevraagd hebben dat het bedrag
van 50.000 frank, dat hun rechtsvoorganger uitgeleend had, zou terugbetaald
worden en dat de hypotheek zou blijven
bestaan tot de betaling van dit bedmg ;
zij de eiser tot tussenkomst en tot
vrijwaring hebben opgeroepen om hem
te horen veroordelen, voor het geval dat
de lening nietig verklaard en de hypotheek zonder terugbetaling doorgehaald
werd, om het door zijn schuld geleden
nadeel te vergoeden ; 3° de eerste
rechter bij een enkele beslissing de
leningsakte van 12 maart 1954 nietig
verklaard heeft, de tegeneis van de
tweede en de derde verweerder ontzegd en eiser veroordeeld heeft tot
de betaling van 37.500 frank, op grond
dat hij voor drie vierde verantwoordelijk was voor het verlies van het uitgeleende kapitaal; 4° de tweede en derde
verweerder hoger beroep hebben ingesteld
zowel tegen eerste verweerder als tegen
eiser, en. dat deze ook in hager beroep
gekomen is tegen eerste verweerder en
een incidenteel beroep heeft i:ngesteld
tegen de tweede en de derde verweerder ;
5° de eerste verweerder de on.tvankelijkheid van het hoger beroep van eiser tegen.
hem niet heeft betwist en dat zij heiden
voor het hof van beroep gecon.cludeerd

-17hebben de ene tegen de andere betreffende
de gegrondheid van do hoofdeis tegen de
tweede en de derde verweerder en de
tegeneis deze verweerders ;
Overwegende dat eruit volgt dat in
hoger beroep het geding gevoerd we~d
tussen alle partijen wat de gegrondhercl'
van de hoofdeis en de tegeneis betreft
en dat eiser ontvarikelijk is om de wettelijkheid te betwisten van de beslissing
bp deze eisen waarvan het bestaan
afhangt van d~ schade waa.rvoor hij de
tweede en de derde verweerder client
t.e vergoeden;
Overwegende dat in strijd met het
betoog van verweerder Hambye, de
veroordeling van eiser ten voordele van
de verweerders Dieu niet uitsluitend
gegrond is op de fout die hij gel?leeg;d
heeft, doch ook op de omstandrgherd
dat de lening niet tot voordeel van de
onbekwaamverklaarde heeft gestrekt,
vermits, indien dergelijk yoordeel bestaan
had, de verweerders Dwn de terugbetaling van de lening zouden bekomen
hebben en, vermits zij aldns geen nadeel
zouden geleden hebben, zij tegen eiser
geen hoger beroep hadden kunnen instollen;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden ingewilligd ;
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, na,. ~onder
dienaangaande te worden gekrrtrseerd,
de hypothecaire lening van 12 maa~~
1954 nietig te hebben ver)daard, biJ
de beoordeling of deze lening de onbekwaamverklaarde tot voordeel heeft
gestrekt, erop wijst dat « deze lening
enkel belang had voor de echtgenoot
(thans de vierde verweerder), bierhandelaar >>en" bijdroeg tot de ondergang van
Mevrouw Dangre, zodanig dat deze gauw
ten laste van de commissie van openbare onderstand gevallen is » ; dat zo
het juist is dat het groots~e deel van de
Iening van 200.000 frank drende om twe~
hypothecaire leningen van 29 februan
1952 terug te betalen, '' deze leningen
aangegaan werd~n tijdens. de~elf~e periode van kennehJkB krankzmnrgherd van
Mevrouw Dangre en ook konden nietig
verklaard worden; dat de bevrijding van
derg~?lijke schuld geen verrijking is»;
Overwegende dat het arrest ald.us
vaststelt dat Mevrouw Dangre nret
wettig verplicht was beide te voren
aangegane leningen terug te betalen en
door een soevereine feitelijke beoordeling
eruit afleidt dat, zelfs in de mate dat
de lening van 12 maart 1954 tot deze

terugbetaling gediend had, zij de onbekwaamverklaarde niet tot voordeel had
gestrekt en integendeel haar ondergang
had bewerkt;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het hof van beroep
de in het middel bedoelde conclusie in
acht heeft genomen, daar het erop wijst
dat eiser « eveneens de nadruk legt op
het voordeel behaald door Mevrouw
Dangre, die met de lening erin gelukt
zou zijn de goederen in haar vermogen
te behouden » ;
Dat het, door crop te wijzen « dat er
niet behoeft te worden teruggekomen
op de niet-gegrondheid van deze stelling »,
naar de bovenvermelde redenen verwijst
en op dit verweer passend antwoord~ door
in feite vast te stellen dat, zelfs m de
mate waarin de lening gediend had om de
schuldvordering van de Brouwerij Piedbceuf die niet door Mevrouw Dangre
verschuldigd bleek te zijn, terug te
betalen, en waarin ze te dien tijde het
mogelijk gemaakt had te vermijden dat
een gehypothekeerd onroerend .go~d gerechtelijk verkocht werd, de nwtrg verklaarde lening van 12 maart 1954 Mevrouw Dangre niet tot voordeel had
gestrekt, doch integendeel haar ondergang had bewerkt ;
Dat geen onderdeel van het middel
kan worden ingewilligd ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten,
5 september 1958. 1 e kame~. VooTzitte1·, H. Bayot, eerste voorzrtter.
Ve1·slaggeveT, H. De Bersaques. Gelijkluidende conclusie, H. Delange,
advocaat-generaal.- Pleite1·s, HH. Fanres, Struye en Simont.

1e KAMER. -

6 september 1968.

10 ARBEIDSONGEVAL. HERZIENING. - 00RZAAK.·

EIS TOT

20 OPENBARE ORDE. ARBEIDSONGEVAL. - GEOOORDINEERDE WET·
TEN VAN 28 SEPTEMBER 1931. ARTIKEL 28, LID 2. - BEPALINGEN
VAN OPENBARE ORDE.
30 CASSATIEMIDDELEN. -

LIJKE ZAKEN. -

BURGER•
MIDDEL AFGELEID

-18UIT DE SCHE:N'DING VAN' ARTIKEL 28,
LID 2, VAN DE GECOORDINEERDE WETTEN BETREFFENDE DE VERGOEDING
DER SCHADE VOORTSPRUITENDE UIT
ARBEIDSONGEVALLEN. MIDDEL NIET
OPGEWORPEN VOOR DE FEITENRECHTER.
0NTVANKELIJKHEID.

1° De eis tot he1·ziening, bedoeld bij artikel 28, lid 2, van de wetten bet1·efjende
de ve1·goecling de1· schade voo1·tspr~titende
uit a1•beidsongevallen, kan enlcel geg1·ond
worden op een nieuw feit of een wijziging
in de toestand van de getrotfene sincls
het alckoord tttssen de pm·tijen of het
eindvonnis op de oo1•spronlcelijlce eis (1).
2° De bepalingen van m·tilcel 28, lid 2,
van de gecoonlineenle wetten betretfende
de ve1•goecling der schade voortsp1'Uitende
uit arbeidsongevallen, bet1·efjencle de
herziening van de ve1·goeclingen, raken
de openbare orcle (2). (Impliciete oplossing.)
3° Het miclclel dat in bu1·gerlijlce zalcen

afgeleid wonlt uit de schending van
m·tilcel 28, lid 2, van de gecoordinee1·de
wetten bet1·efjende de i>M·goeding der
schade voo1·tspruitende uit a?·beidsongevallen, welke wetsbepaling cle openbare
orde 1·aalct, lean voo1· het em·st in cassatie
wo1·den opgeworpen (3). (Impliciete
oplossing.)
( GEMEENSCHAPPELIJKE
VERZEKERINGSRAS « BELGISCHE NATIO:N'ALE ASSURANTIEKAS TEGEN ARBEIDSONGEVALLEN ll,
T. VAN DE VOORDE.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 24 maart 1967 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Gent;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1, 2 en 28, in het
bijzonder artikel 28, lid 2, van de wetten
betreffende de vergoeding der schade
voortspruitende uit arbeidsongevallen,

(1) Cass., 30 november 1944 (Bttl!. en PA1945, I, 57) en de noot; raadpi. cass.,
26 april 1968 (A1·r. cass., 1968, biz. 1078) en
de noot getekend E. K.; HoRION, Traite des
accidents du t1·avail, n"8 590 en 598; DE

gecoordineerd bij koninklijk besluit van
28 september 1931, 1351 van het Burgerlijk W etboek en 97 van de Grondwet,
doonlat het bestreden vonnis, hoewel
het vaststelt dat het ongeval op 23 september 1960 gebeurd is, dat de door
artikel 26 van de wetten op de arbeidsongevallen bedoelde overeenkomst op
14 mei 1962 bekrachtigd werd en dat
<< eerst vijf maanden na het ongeval ontdekt werd dat appellant (thans verweerder) door suikerziekte was aangetast ll, de
door verweerder ingestelde eis tot herziening niettemin ontvankelijk verklaart,
terwijl de herziening aileen mogelijk is
wegens nieuwe feiten en men dan
geen rekening mag houden met letsels,
onbekend op het ogenblik van de overeenkomst, waarvan de herzienin.g gevraagd is, indien de letsels op dit ogenblik
reeds bestonden (schending van al de
in het middel aangeduide bepalingen) :
Overwegende dat het vonnis uitspraak
doet over een eis, ingesteld bij toepassing
van artikel 28, lid 2, van de gecoordineerde wetten betreffende de vergoeding der
schade voortspruitende uit arbeidsongevallen, tot herziening van een tussen
partijen gesloten overeenkomst, zulks
wegens het verergeren van de gebrekkelijkheid van verweerder door het optreden, als gevolg van het ongeval, van
suikerziekte ;
Overwegende dat het vonnis vaststelt,
enerzijds, dat verweerder op 23 september 1960 getroffen werd door een arbeidsongeval waarbij hij een hersenschudding
opliep en, anderzijds, dat vijf maanden
na dit ongeval ontdekt werd dat hij door
suikerziekte was aangetast, waaruit
voortvloeit dat, volgens de rechter, deze
ziekte in de loop van de eerste maanden
van 1961 werd vastgesteld;
Dat het verder blijkt uit de stukken
van de rechtspleging dat een overeenkomst werd gesloten waarbij de door verweerder ten gevolge van het ongeval
geleden letsels bepaald werden alsook het
percentage van zijn blijvende arbeidsongeschiktheid en dat deze overeenkomst
op 14 mei 1962 werd vastgesteld door de
bevoegde vrederechter; dat deze overeenkomst geen gewag maakt van suikerziekte en dat uit de bedoelde stukken

SIC.,

LEYE, De vergoeding van de a1•beidsongevallen,
nrs 332

en 333,

(2) Raadpl. cass., 19 april 1968 (Arr. cass.,
1968, biz. 1049) en de arresten vermeid in de
noot 1, biz. 1050.
(3) Cass., 18 februari 1955 (Bull. en PASIC.,
1955, I, 651).

niet blijkt dat de vaststelling van die
ziekte onmogelijk was ;
Overwegende dat, naardien de rechter
aldus aanneemt dat reeds vele maanden
v66r het sluiten van de overeenkomst
ontdekt werd dat verweerder door suikerziekte was aangetast, er geen eis tot herziening wegens het optreden van deze
ziekte door deze laatste kon ingesteld
worden, zodat het v6nnis niet wettelijk
de eis kon ontvangen ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis ; beveelt dat melding van
dit arrest zal gemaakt worden op de kant
van de vernietigde beslissing; gelet op
de wet van 20 maart 1948, veroordeelt
eiseres in de kosten ; verwijst de zaak
naar de Rechtbank van eerste aanleg
te Dendermonde, rechtdoende in hoger
beroep.

6 september 1968. 1e kamer. Voorzitter, H. Belpaire, raadsheer waarnemend voorzitter.
Ve1·slaggeve1·,
H. Hallemans. Gelijkluidende conalusie, H. Paul Mahaux, eerste advocaatgeneraal. - Pleiter, H. Demeur.

1e KAMER. -

6 september 1968.

1° VOORZIENING IN CASSATIE. PERSONEN TEGEN WIE EEN VOORZIENING KAN WORDEN INGESTELD. BURGERLIJKE'ZAKEN.- GEEN GEDING
TUSSEN' DE EISER EN DE VERWEERDER
VOOR DE FEITENRECHTER. NIET
ONTVANKELIJKE VOORZIENING.

2° VOORZIENING IN CASSATIE. GROND VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID.
BURGERLIJKE ZAKEN. GROND
VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID OPGEWORPEN DOOR RET OPENBAAR MINISTERIE. - BETEKENING.

3° VOORZIENING IN CASSATIE. VORM. BURGERLIJKE ZAKEN. GEEN MID DEL VOORGEDRAGEN.- NIET
ONTVANKELIJKE VOORZIENING.

4o AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). VERKEERSONGEVAL. - FoUT BEGAAN DOOR DE
BESTUURDER VAN EEN DER VOERTUI-
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GEN EN DOOR EEN DERDE. - 0NTBREKEN VAN EEN OORZAKELIJK VERBAND
TUSSEN DE FOUT VAN DE DERDE EN
DE SCHADE. AFWEZIGHEID VAN
OORZAKELIJKHEID KAN NIET WORDEN
AFGELEID ALLEEN HIERUIT DAT DE
SCHADE ZICH NIET ZOU HEBBEN VOORGEDAAN ZONDER DE FOUT VAN DEZE
BESTUURDER.

5° TUSSENKOMST. -

BURGERLIJKE
ZAKEN.- CASSATIEGEDING.- EISER
NIET ONTVANKELIJK OM ZIOH TE VOORZIEN TEGEN EEN DER VERWEERDERS. EISER DIE AAN DEZE VERWEERDER
IN EENZELFDE AKTE EEN VOORZIENING
BETEKENT ALSMEDE EEN DAGVAARDING
IN TUSSENKOMST TOT BINDENDVERKLA·
RING VAN RET ARREST. - 0NONTVANKELIJKHEID VAN DE VOORZIENING ZONDER UITWERKING OP DE GELDIGHEID
VAN DE DAGVAARDING IN TUSSENKOMST.
-KOSTEN VAN DEZE PROCEDURE.

1° Is niet ontvankelijk de voorziening ingesteld tegen een partij tegen wie de eiser
niet geconcludem·d heeft en ten voordele
van wie de best1·eden beslissing geen
veroordeling ten laste van de eiser uitspreekt (1).

2° Het openbam· ministe1·ie bij het Hoj
van cassatie, dat van ambtswege een
grand van niet-ontvankelijkheid opwerpt
tegen een in burgedijke zalcen ingestelde
voorziening, moet voomj bi,j ter post
aangetekend schrijven hie1·van lcennis .
geven aan de advocaten van de partijen (2). (Wet van 25 februari 1925,
art. 17ter.)
3° Is niet ontvanlcelijlc in burge1'lijlce zalcen
de voo1·ziening tot staving waarvan
geen middel, dat de best1'eden beslissingen bek1'itiseert, wm·dt voo1•gedragen (3).

4o VVannem· in bu1·gm·l~jlce zaken een jmtt
begaan wo1'dt doo1• de bestuurder van
een der voe1·tuigen en doo1• een derde,
kan de rechte1· het ontbrelcen van een
oo1·zalcelijlc ve1·band tussen de jout van
de de1•de en de uit het ongeval voort_sp1•uitencle schacle niet wettelijk afleiclen
uit cle enlcele omstandigheid dat de
schade zich niet zou hebben voorgedaan

(1) en (2) Cass., 13 januari 1967 (.Arr. cass.,
1967, biz. 577).
(3) Cass., 5 april 1968 (Arr. cass., 1968,
biz. 1020).

-20zonde?' de jout van cleze bestutwcler ( 1).
(Burg. Wetb., art. 1382.)
5° De omstancligheicl clat in btwgerlijke
· zaken een eiser in cassatie, die niet ontvanlcelijk is om zich tegen een der ve?'weerders in cassatie te vom·zien, aan deze
laatste bij eenzeljrle akte een voo1·ziening
betekenrl heejt, alsmecle een dagvaa1·cling
in tussenkomst tot bindenclverkla?·ing van
het a?'?'est, maalct de dagvaanling in
tussenkomst niet ongeldig en b1·engt geen
bijkomende kosten mecle; wonlt de op?'oeping in tussenkomst aangenomen, dan
vallen cle kosten van cleze p1·ocecltwe ten
laste van de in tussenkomst opge1·oepen
pm·tij (2).

den en enkel de gebeurlijke aansprakelijkheid van de gemeente Gooik jegens
eiser betreffen :
Overwegende dat de voorgestelde middelen geen enkele grief aanvoeren tegen
de beslissingen gewezen over voormelde
vorderingen ;
Dat, derhalve, de voorziening, wat die
beslissingen betreft, niet ontvankelijk is ;

Over de grand van niet-ontvankelijkheid door het openbaar ministerie aangevoerd, waarvan overeenkomstig artikel 17te1' van de wet van 25 februari 1925
kennis gegeven werd, en hieruit afgeleid
dat de voorgestelde ndddelen geen grief
tegen de beslissingen gewezen over de
vorderingen van de echtgenoten SteensBottinga en Haeck-De Backer doen gel-

Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van
de Grondwet en 1382 van het Burgerlijk
Wetboek,
clom·clat het bestreden arrest, na vastgesteld te hebben dat eiser van mening
mocht zijn de voorrang van rechts te
genieten omdat het teken nr 1a, geplaatst
op de Strijlandstraat die hij volgde,
slechts geldig was voor het kruispcmt
met een zijstraatje, doch niet voor het
kruispunt met de grate baan HalleNinove waarop verweerder Steens kwan1
gereden en waarop het verkeersongeval
zich voordeed, na verder vastgesteld te
hebben dat eiser te kort gekomen was
aan zijn algemene verplichting van voorzichtigheid door de rijksbaan op te
rijden met een tamelijk hoge snelheid,
zonder te vertragen noch zelfs naar links
nit te kijken, en zonder tegen te spreken
dat, zoals eiser het in zijn conclusie
staande hield, verweerster, de gemeente
Gooik, ook een font begaan had door de
Strijlandstraat niet te signaleren als
zijnde ondergeschikt tegenover de baan
Halle-Ninove, uit de door eiser begane
font afleidt dat het ongeval uitsluitend
aan deze onvoorzichtigheid toe te schrijven is en dat de afwezigheid van een
verkeersteken nr 1a v66r het kwestieus
kruispcmt zonder oorzakelijk verband is
met het ongeval, en dientengevolge eiser
afwijst van zijn vordering tot schadevergoeding tegen verweerster, de gemeente Gooik, en hem. veroordeelt de
ganse door de andere verweerders geleden
schade te vergoeden,
te1·wijl het tegenstrijdig is enerzijds
vast te stellen dat de afwezigheid van een
verkeersteken nr 1a v66r het kwestieus
kruispunt eiser moest doen geloven dat
hij de voorrang van rechts genoot tegenover de weggebruiker Steens, die uit de

(1) Raadpl. cass., 28 februari en 9 mei 1966
(Bull. en PAsiO., 1966, I, 833 en 1143).
Omtrent sommige gevolgen van het plaatsen van het verkeersteken nr 2 op een weg,
zonder dat de andere wegen, die op het kruis-

punt uitlopen, voorzien zijn van het tekcn
nr 1a of van het teken nr 26, raadpl. cass.,
19 januari 1959 (ibid., 1959, I, 505).
(2) Cass., 8 mei 1958 (Arr. Ve1'b1·., 1958,
blz. 712).

(BLANOKAERT, T. GEMEENTE GOOIK
EN OONSORTEN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestrerlen
arrest, op 25 febrimri 1967 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over de grand van niet-ontvankelijkheid door verweerder, de Belgische Staat,
aangevoerd en hieruit afgeleid dat eiser
niet geconcludeerd heeft tegen deze verweerder noch tegen he1n enigerlei verdering ingesteld heeft, zomin voor de rechter in hager beroep als voor de eerste
rechter :
Overwegende dat niet blijkt dat eiser
voor de rechter enigerlei vordering ingesteld heeft tegen de Belgische Staat ;
dat het arrest in het voordeel van deze
verweerder geen veroordeling ten laste
van eiser uitspreekt ;
Dat derhalve de voorziening, in zover
zij tegen de Belgische Staat is gericht,
niet ontvankelijk is ;

-21richting Halle aangereden kwam, en
anderzijds te beslissen dat de afwezigheid ·
van een teken nr la geen oorzakelijk
verband heeft met het ongeval, of minstens met de omvang van de schadelijke
gevolgen ervan, en dat eiser aileen aansprakelijk is voor het ongeval,
te1·wijl het feit dat eiser niet vertraagd
heeft op een kruisp1.mt waarop hij de
voorrang genoot geenszins bewijst dat
hij niet vertraagd zou hebben indien hij
geweten had dat hij deze prioriteit niet
genoot,

en te1'wijl alleszins het arrest niet dnidelijk vaststelt dat het bewezen is dat
eiser niet zon vertraagd hebbmi indien
hij znlks geweten had, zodat het arrest
niet gemotiveerd is overeenkomstig arti-,
kel 97 van de Grondwet en de rechtsregels van artikel 1382 van het Burgerlijk W etboek schendt :
Overwegende dat bet arrest, na te
hebben vastgesteld, enerzijds, dat de
door eiser gevolgde baan niet als ondergeschikt gesignaleerd was ten opzichte
van de grote baan Halle-Ninove, door
verweerder Steens gevolgd, derwijze dat
eerstgenoemde van mening mocht zijn de
voorrang van rechts te genieten tegenover Steens, en, anderzijds, dat deze
mening hem niet ontlastte van de algemene verplichting van voorzichtigheid
waaraan hij klaarblijkelijk te kort gekomen is door een voorname rijksbaan
op te rijden met een tamelijk hoge snelheid, zonder enigszins te vertragen noch
zelfs naar links uit te kijken, beslist « dat
de afwezigheid van een verkeersteken
nr la v66r het luuisp1.mt dns zonder oorzakelijk verband is met het ongeval "•
hetwelk nitsluitend aan de onvoorzichtigheid van eiser toe te schrijven is ;
Overwegende dat de omstandigheid
dat eiser de hem toegeschreven font heeft
begaan andermans font niet nitslnit;
dat de rechter dienvolgens niet heeft
kunnen oordelen dat, gelet op de door
eiser begane font, « de afwezigheid van
een verkeersteken nr la v66r het kruispunt dus zonder oorzakelijk verband is
met het ongeval >> ;
Dat het middel in die mat,e gegrond is ;
Overwegende dat, vermits eiser er belang bij heeft het anest voor de Belgische
Staat bindend te horen verklaren, de
oproeping tot tussenkomst door hem te
dien einde tegen de Belgische Staat subsidiair gedaan gegrond is ; dat nu de
voorziening en de oproeping tot tussenkomst door een zelfde aide gedaan zijn,

de betekening van de voorziening geen
bijkomende kosten teweeggebracht heeft ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zover het, nitspraak doende
jegens eiser en verweerster, de gemeente
Gooik, beslist dat het ongeval nitsluitend
aan eiser toe te schrijven is en het over
de kosten nitspraak doet ; verwerpt de
voorziening in zover zij gericht is tegen
de andere verweerders ; verklaart het
arrest bindend voor de Belgische Staat ;
beveelt dat melding van dit arrest zal
gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt eiser in de helft van de kosten en
de gerneente Gooik in de andere helft,
ter nitslniting van de kosten van bet in
de zaak stellen van de echtgenoten
Steens-Bottinga en Haeck-De Backer,
welke ten laste van eiser blijven, en van
de kosten van de oproeping tot tussenkomst van de Belgische Staat, waarin
deze laatste veroordeeld wordt; verwijst
de aldus beperkte zaak naar het Hof van
beroep te Gent.
6 september 1968. Ie kamer. Voo1·zitte1', H. Belpaire, raadsheer waarnemend voorzitter.
Ve1'slaggeve1·,
H. Delahaye.- Gelijkluidende conclusie,
H. Paul Mahaux, eerste advocaat-generaal. - Pleite1·s, HH. Struye, Van Ryn
en DeBruyn.

I e KA,MER. -

6 september 1968.

1° CASSATIEMIDDELEN.- BURGERLIJKE ZAKEN. MIDDEL GEGROND
OP EEN BEDING VAN EEN COLLECTIEVE
ARBEIDSOVEREENKO:MST.- TEKST VAN
DEZE OVEREENKOMST NIET OVERGELEGD TOT STAVING VAN DE VOORZIENING EN BLIJKEND NOOH UIT DE
VERMELDINGEN VAN DE BESTREDEN
BESIISSING NOOH UIT EEN PROCESSTUK.
- NIET ONTVANKELIJK :MIDDEL.
2° VOORZIENING IN CASSATIE. VORM. BURGERLIJKE ZAKEN. MEMORIE VAN ANTWOORD. - OVERLEGGING TER GRIFFIE NA DE BIJ DE
WET VASTGESTELDE TERMIJN. - HET
HoF SLAAT HIE'ROP GEEN ACHT.
30 GERECHTSKOSTEN. -

BURGERLIJKE ZAKEN. - 0ASSATIEGEDING. MEMORIE VAN ANTWOORD TER GRIFFIE
OVERGELEGD NA DE BIJ DE WET VAST·
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VERWORPEN. - KOSTEN VAN DE MEMORIE VAN ANTWOORD TEN LASTE VAN
DE VERvVEERDER.
1o Is niet ontvankelijk het middel ajgeleid

uit de schencling, doo1· de rechtM', van
een beding van een collectieve a?·beidsOVM'eenkomst, wannee1· de tekst van deze
overeenkomst niet bij de vom·ziening
is gevoegd en noch de best1·eden beslissing
noch enig ande1· processtuk de bewoorclingen e1·van ove1•neemt (1).
2° In bu1·ge1·lijke zaken sl!aat het Hof geen

acht op een memm·ie van antwoonl welke
te1· g?·itfie ovm·gelegd we1·d na de bij m·tikel 16 van de wet van 25 feb?·ua?·i 1925,
op st1·afje van verval, vastgestelcle terrm:jn (2).
3° T'Vannee?' een memo1•ie van antwoo1•d

te1· g?·itfie werd overgelegd na de b~j de
wet vastgestelde te1·mijn, blijven de eraan
verbonden kosten ten laste van de ve?'weerde?·, zelfs in geval van verwe1·ping
van de voorziening (3).

schillen 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 van voormelde overeenkomst het Hof in de mogelijkheid zou
kunnen stellen over de draagwijdte van
de overeenkomst, en dienvolgens over
de gegrondheid van het middel te oordelen;
Overwegende dat die tekst blijkt noch
uit de sententie, noch uit de overgelegde
stukken;
Overwegende dat het middel dienvolgens niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, en zonder acht te slaan
op de memorie van antwoord door verweerder ter griffie van het Hof overgelegd
na het verstrijken van de termijn bepaald
bij artikel 16 van de wet van 25 februari
1925, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten, behalve in die
veroorzaakt door het overleggen van de
memorie van antwoord, welke ten laste
van verweerder worden gelaten.
6 september 1968. -

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « OITEX ,,
T. DAENEN.)
ARREST,
RET HOF ; - Gelet op de bestreden
sententie, op 27 jLmi 1966 gewezen door
de W erkrechtersraad van beroep te Antwerpen, kmner voor bedienden ;
Overwegende dat eiseres, in de onderscheiden onderdelen van het middel, de
sententie verwijt de op 27 december 1928
tussen de werlmemers 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 alle havenarbeiders zonder onderscheid was afgesloten, dit is ook voor die
:velke, zoals verweerder, hoofdzakelijk
mtellectuele arbeid verrichten en dat
die overeenkomst een beding bevat luidens hetwelk, ook voor individuele ge-

(1) Cass., 7 juni 1968 CArr. cass., 1968,
blz. 1214).
(2) en (3) Cass., 18 februari 1966 (B~tll.
en PASIC., 1966, !, 795).

1e kamer.

V om·zitte1', H. Belpaire, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. Hallemans. Gelijkluidende conclusie, H. Paul Mahaux, eerste advocaatgeneraal.
Pleiters, HH. Bayart en
Struye.

2e KA.MER. -

9 september 1968.

1° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). VERKEERSONGEVAL.- BOTSING.- VONNIS DAT
EEN DER BESTUURDERS TOT EEN STRAF
VEROORDEELT OMDAT HIJ ZIOH NIET
NAAR DE VERKEERSTEKENS GEDRAGEN
HEEFT EN VASTSTELT DAT, INDIEN HIJ
DEZE IN AOHT GENOMEN HAD, HIJ DE
BOTSING ZOU VERMEDEN HEBBEN. VONNIS DAT NIETTEMIN ALLE AANSPRAKELIJKHEID VOOR HET ONGEVAL TEN
LASTE VAN DE ANDERE BESTUURDER
LEGT. - ONWETTELIJKHEID.
2° CASSATIE. OMVANG. - STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE REOHTSVORDERINGEN. - VoNNIS DAT ALLE AANSPRAKELIJKHEID VOOR EEN ONGEVAL
TEN LASTE VAN EEN BEKLAAGDE LEGT
ME.T UITSLUITING VAN DE ANDERE
BEKLAAGDE. VONNIS VERNIETIGD
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OMDAT
ONWETTELI,TK
VERKI.AARD
WERD DAT RET DOOR DE TWEEDE BEKLAAGDE GEPLEEGDE MISDRIJF GEEN
OORZAKELIJK VERBAND MET DIT ONGEVAL HEEFT.- VERNIETIGING VAN DE
BESLISSING DIE DE EERSTE BEKLAAGDE
ERTOE VEROORDEELT DE TWEEDE VOLLEDIG TE VERGOEDEN EN REM ZIJN
BURGERLIJKE REORTSVORDERING TEGEN DEZE LAATSTE ONTZEGT. - VERNIETIGING DIE ZIOR NIET UITSTREKT
TOT DE BESLISSING DAT DE EERSTE
BEKLAAGDE EEN FOUT REEFT BEGAAN
DIE REM VOOR RET ONGEVAL AANSPRAKELIJK STELT.
go GERECHTSKOSTEN. STRAFZAKEN. 0ASSATIEGEDING. VooRZIENING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ,
- VOORZIENING NIET GERIOHT TEGEN
RET OPENBAAR MINISTERIE. - BETEKENING VAN DE VOORZIENING AAN
RET OPENBAAR MINISTERIE. - KoSTEN
VAN DEZE BETEKENING TEN LASTE VAN
DE BURGERLIJKE PARTIJ.
1o RecMuaa1·digt niet wettelijk zijn dis-

positiej het vonnis dat, al ve1·oo1·deelt
het een van de beklaagden tot een stmf
omdat Mj, als besttm1·der vmu een voe1'tuig op de openba1·e weg, zich niet gedmgen heeft naa1· de verkee1•stekens aangebracht ten einde het ve1·kee1' te regelen,
en al stelt het vast dat, indien hij deze in
acht had genomen, Mj de botsing met het
doo1· de ande~·e beklaagde bestuunle
voertttig zott ve1·meden hebben, niettemin
alle aansp1'akelijkheid voo1· het ongeval
ten laste van deze laatste beklaagde
legt (1).
2° Wannem· een vonnis alle aanspmkelijkheid voo1• een ongeval ten laste van een
beklaagde legt, met uitsluiting van de
andere beklaagde, strekt de vernietiging
van de beschikkingen, die de CB1'Bte beklaagde e1·toe ve1•oo1·delen de tweede volledig te ve1'goeden en de d001' de eerste
beklaagde tegen deze laatste geriohte
b?;trgerl!jke .1·echtsvo1•de1•ing ontzeggen,
zwh ntet utt tot de beslissing dat de
eerste beklaagde een fout heejt begaan

(1) Verg. cass., 5 september 1966 (Bull. en

PASIO,, 1967, I, 19).
(2) Cass., 5 september 1966 (.Arr. cass., 1967,
biz. 11); 18 juni 1968 (ibid 1968, biz. 1278);
verg. cass., 18 september 1967 (ibid., 1968,
biz. 85).
(3) Cass., 6 februari 1967 (Arr. cass., 1967,
biz. 693). Zie het volgend arrest.

die hem voor het ongeval aansprakelijk
stelt (2).
go JiVanneer de burge1·lijke pm·tij ve1·klaard

heeft een voo1·ziening in te stollen tegen
de belclaagrle, dooh niet tegen het openbaar ministe1·ie, en zij desniettemin haa1·
voo1·ziening aan het openbam· ministerie heeft betekend, moeten de kosten
van rleze betekening te hm·en laste blijven,
zeljs indien de voorziening woTdt aangenomen (3).
(VITALE, T. PEOHER.)
ARREST.
H~T HOF ; Gelet op het bestreden
vomns, op 18 oktober 1967 in hager
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Bergen ;

A: <";>P de voorziening gericht tegen de
b.eshs~m~

op de strafvordering die tegen
erser rs mgesteld :

Overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
B. Op de voorzieningen gericht tegen
de beshssingen op de bLITgerlijke rechtsvordering die door de verweerder tegen
de eiser en door deze tegen de verweerder
is ingesteld :
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1382 en 1383 van
het Burgerlijk 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,

do01·dat het bestreden vonnis eiser volledig aanspral-=elijk stelt voor de betwiste botsing, op grand, « dat hoewel
Pecher de botsing zou hebben voorkomen
door zich naar het teken nr g2 te gedragen, deze botsing in de opeenvolgende
kenmerken van haar verloop als rechtstreekse, onmiddellijke en doelmatige oorzaak heeft de overtreding, door een zelfde
persoonlijke daad van de appellant Vitale, van de artikelen 12 en 20 van het
algemeen reglement over de politie van
het wegverkeer », en dat « de botsing
de uitslag is van die overtreding, doch
slechts het gevolg van die welke begaan
is door de appellant Pecher »,
te1·wijl de correctionele rechtbank, aldus uitspraak doende, aanneemt dat,
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zonder de fout die het tegen de verweerder Fecher bewezen acht, de bedoelde
botsing zich niet zou hebben voorgedaan
en het derhalve niet wettelijk heeft kunnen beslissen dat deze font in geen oorzakelijk verband staat met de botsing,
noch eiser er volledig aansprakelijk voor
kan stellen :
Overwegende dat het vonnis vaststelt
dat de verweerder die per auto een rijbaan
volgde waarop een reglementair teken
nr 32 was aangebracht, niet stopte, niettegenstaande uit de tegengestelde richting het voorranghebbende voertuig van
eiser op zichtbare wijze aangereden kwam,
en dat hij aldns artikel 7-2 van het wegverkeersbeslnit heeft overtreden; dat bij
het vervolgen van zijn weg verweerder
een stenen grenspaal op zijn rechterkant
aanreed en dat zijn wagen zijdelings naar
links weggeslagen werd en in botsing
kwam met eisers voertuig, wat het bedoelde ongeval veroorzaakt heeft ;
Overwegende dat, om te beslissen dat
de aansprakelijkheid voor de botsing
uitsluitend op eiser rust, het vonnis stennt
op de overvveging dat, hoewel verweerder
die botsing zou hebben voorkomen indien
hij zich naar het teken nr 32 had gedragen, de botsing niettemin << als rechtstreekse, onmiddellijke en doelmatige oorzaak " heeft de door eiser begane overtrading van de artikelen 12 en 20 van het
wegverkeersbesluit;
Overwegende dat een font die, zoals
hier, de middellijke oorzaak van de
schade is, krachtens de artikelen 1382
en 1383 van het Bmgerlijk Wetboek de
aansprakelijkheid van de dader meebrengt, indien het verband met de schade
noodzakelijk is, dit wil zeggen indien
de schade, zoals zij zich in concreto voordoet, niet zou verwezenlijkt zijn zonder
deze font;
Overwegende dat, door te beslissen,
enerzijds, dat verweerder de botsing zon
hebben voorkomen door zich te gedragen
naar het teken nr 32, het vom1is vaststelt
dat het ongeval zich niet zou hebben
voorgedaan zonder de font van verweerder en wijst op het bestaan van een noodzakelijk verband tussen verweerders
font en de nit de geuoemde botsing volgende schade ;
Dat, door te beslissen, anderzijds, dat
die font in geen oorzakelijk verband staat
met de botsing en dat de aansprakelijkheid uitsluitend op eiser rust, het vonnis
zijn beslissing niet wettelijk heeft verantwoord en de in het middel aangehaalde
wettelijke bepalingen schendt ;
Dat bet middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, in zover het uitspraak doet
op de burgerlijke rechtsvorderingen, behalve evenwel in zover het beslist dat
eiser een font heeft begaan waardoor hij
aansprakelijk wordt ; verwerpt de voorzieningen voor het overige; veroordeelt
eiser en verweerder elk in de helft van de
kosten, met uitslu:iting van die gemaakt
om aan het openbaar ministerie de door
eiser als bmgerlijke partij ingestelde
voorziening te betekenen, welke ten laste
blijven van laatstgenoemde, aangezien
deze voorziening niet tegen de openbare
partij is gericht ; 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 Oorrectionele
Rechtbank te Charleroi, zitting houdende
in hoger beroep.
9 september 1968. -

2e kamer. -

Voo1'zitte1', H. van Beirs, voorzittep. Verslaggeve1', H. de Waersegger. - Gelijkluidende conclusie, H. Depelchin, advocaat-generaal. Pleite1's, HH. De
Bruyn en Ansiaux.

ze

KAMER. -

9 september 1968.

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.BURGERLIJKE REORTSVORDERING. OoNOLUSIE.- VoNNIS DAT ZIOR ERTOE
BEPERKT TE VERKLAREN DAT DE
REOHTBANK DE DOOR DE TEGENPARTIJ
IN BEWOORDINGEN VAN EEN OONOLUSIE
UITGEDRUKTE OVERvVEGINGEN OVER·
NEEMT.- GEEN AANDUIDING VAN DE
REDENEN WAAROP DEZE LAATSTE CONOLUSIE IS GEGROND. SOHENDING
VAN ARTIKEL 97 VAN DE GRONDWET.
2° GEREOHTSKOSTEN. STRAFZAKEN. 0AsSATIEGEDING. VooRZIENING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ.
- VOORZIENING NIET GERIORT TEGEN
HET OPENBAAR MINISTERIE. - BETEKENING VAN DE VOORZIENING AAN HET
OPENBAAR MINISTERIE.- KOSTEN VAN
DEZE BETEKENING TEN LASTE VAN DE
BURGERLIJKE PARTIJ.

1° Schendt artikel 97 van de G1·ondwet
het vonnis dat, nadat een pa1•tij een conclusie had neergelegd, om deze te ve1'-
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dat de 1·echtbank de door de tegenpa1·tij
in bewoordingen van een conclusie uitgedrukte ove1·wegingen overneemt, zonder
de 1•edene1~ aan te duiden waarop deze
conclusie is geg1·ond (1).

2° W annee1· de bu1·gerlijke pa1·tij verklaa1·d
heeft een voorziening in te stellen tegen
de beklaagde, doch niet tegen het openbaa?' ministe1·ie, en zij desniettemin haar
voo1·ziening aan het openbaa1· rninistM·ie
heejt betekend, rnoeten de kosten van deze
betekening te hm·en laste blijven, zelfs
indien cle voorziening w01·clt aangenomen (2).
(ELOY
EN' NAAMLOZE
VENNOOTSOHAP
<< BELGISOHE MAATSOHAPPIJ VAN' ALGEMENE VERZEKERINGEN OP HET LEVEN
EN' TEC+EN ONC+EVALLEN "' T. LEGRAND.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 8 december 1967 in hager beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Charleroi ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 3 en 4 van de wet
van 17 april 1878, houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, 1382 en 1383 van het Burgerlijk W etboek en 97 van de Grondwet,
clo01·dat het bestreden vonnis de eerste
eiseres, qualitate q~ta, veroordeelt om aan
verweerder schadevergoeding te betalen
en de rechtbank onbevoegd verldaart om
kennis te nemen van de burgerlijke
rechtsvordering die de eiseressen tegen
de verweerder hadden in.gesteld,
zoncle1· te antwo01•clen op de conclusies
die de eiseressen regelmatig in hager beroep hadden genomen en waarin zij zich
onder meer aansloten bij de conclusie
van de tweede eiseres, « dat in de onderstelling dat Legrand op het Iaatste ogenblik gestopt heeft deze zeer onwaarschijnlijke onderbreking van zijn maneuver enkel verricht zou zijn op het ogenblik dat hij gekruist ging worden door
Navez die voorrang had op hem; dat
Navez tegenover het dreigende en zeer
nabije gevaar waaraan hij blootgesteld
(1)
1962,
1955,
1959

Cass., 10 april 1962 (Bull. en PAsrc.,
I, 895); verg. cass., 10 juni 1955 (ibid.,
I, 1106) en noot 1, blz. 1107, en 22 juni
(ibid., 1959, I, 1091); raadpl. cass.,

was door het maneuver dat v66r hem uitgevoerd werd, kennelijk - niets anders
meer kon doen dan onmiddellijk met
uiterste kracht te remmen en dat elke
andere zienswijze er zou op neerkomen
te stellen dat N avez op gevaar af een
frontale en uiterst erge botsing te veroorzaken op schuldige wijze mocht
speculeren op het stoppen van zijn
tegenligger, wei ter zijde van zijn doorgangsweg en heel wat voor de kruising,
zulks in strijd met aile waarschijnlijkheid "• en bij de conclusie van de eerste
eiseres die, met betrekking tot de motivering van de eerste rechter, onder meer
stelde « dat Legrand weliswaar beweert
stil te hebben gestaan bij de botsing,
maar niet zegt sinds hoelang hij had gestopt ; dat op het ogenblik waarop N avez
geremd heeft, de toestand voor hem
als volgt was : hij heeft bemerkt dat een
weggebruiker, die zopas gestopt had of
die nog Iangzaam reed of die plotseling
naar links afsloeg, hem een beperkte
doorgang liet ; dat zijn remmen dus
begrijpelijk is en het slippen van zijn
wagen hem niet kan worden ten laste
gelegd" :
Overwegende dat, ter rechtvaardiging
van de beslissingen in het middel vermeld, de rechter er zich toe beperkt te
verklaren dat de rechtbank de overwegingen overneemt die Legrand (thans verweerder) als conclusie had dqen gelden;
Dat hij aldus niet regelmatig antwoordt
op het verweer dat door de eisers voor
de rechter in hager beroep is aangevoerd
en in het middel is overgenomen ;
Overwegende dat de enkele verwijzing
naar de overwegingen die in de conclusie
van een partij ontwikkeld zijn, niet
verduidelijkt op welke gronden de rechter
tot zijn overtuiging gekomen is ;
Dat dientengevolge het vonnis niet
voldoet aan de verplichting bij artikel 97
van de Grondwet aan de rechter opgelegd
om zijn beslissing met redenen te omkleden;
Overwegende dat het middel gegrond
is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zover het de
tegen Albert Navez ingestelde strafvordering vervallen verklaart en de verweerder Legrand vrijspreekt; beveelt
dat van het thans gewezen arrest melding
5 november 1956 (ibid., 1957, I, 230) en
4 december 1967 (A1~·. cass., 1968, blz. 480).
(2) Zie het voorgaand arrest en de noot
eronder.
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zal worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing; verwijst de aldus beperkte zaak naar de
Correctionele Rechtbank te Nijvel, zitting houdende in hager beroep ; veroordeelt verweerder in de kosten, met uitzondering van die van de betekening der
voorziening aan het openbaar mi:nisterie,
Welke ten laste van de eiseressen zullen
blijven.
9 september 1968. -

2e kamer. -

Voo1'zitter, H. van Beirs, voorzitter. Verslaggeve1·, Baron Richard. - Gelijkl~bidende concltbsie, H. Depelchin, advocaat-generaal. Pleiter, H. Faures.

2e KAMER, -

die het arrest hebben uitgesproken dezeljcle niet zijn, moet dit m·1·est vemietigd
wm·den (1) (Wet van 20 april 1810,
art.

7).

2° De vernietiging, op de voor·ziening van

cle beklaagde, van de beslissing op de
stmjvm·de1ing brengt de ve1·nietiging
mede van de niet definitieve be8lissing
op de rechtsvm·dering van de bu1•ge1·lijke partij, zelfs indien de beklaagde
tegen deze laatste beslissing geem voo1'ziening heejt ingesteld (2).
stn~fzaken de beklaagde
zijn voo1'ziening heeft doen betekenen
aan het openbaa1· ministerie en aan de
bu1·ge1•lijke pa1·tij, moete1~ de kosten van
deze betelceningen te zijnen laste worden
gelaten, zeljs indien zijn voorziening
tvonlt aangenomen (3).

3° vVannee1' in

9 september 1968.

1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE.
STRAFZAKEN. SAMENSTELLING
VAN DE ZETEL. VERSCHILTJEND
VOLGENS HET PROCES-VERBAAL VAN
DE TERECHTZITTING EN DE UITGIFTE
VAN HET ARREST. - NIETIGHEID VAN
RET ARREST.
2° CASSATIE. OMVANG. - STRAFZAKEN. - VooRZIENING VAN DE BEKLAAGDE. - VERNIETIGING, VAN DE
BESLISSING OP DE STRAFVORDERING. BRENGT DE VERNIETIGING MEDE VAN
DE NIET DEFINITIEVE BESLISSING OP
DE RECHTSVORDERING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ.
GERECHTSKOSTEN.
STRAFZAKEN.- 0ASSATIEGEDING.- VOORZIENING VAN DE BEKLAAC+DE. - BETEKENING VAN DE VOORZIENING AAN
HET OPENBAAR MINISTERIE EN AAN
DE BURGERLIJKE PARTIJ. - KOSTEN
VAN DEZE BETEKENINGEN TEN LASTE
VAN DE EISER.

(LOPEZ-FUEYO, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ
« LE SOLEIL l> EN ANDEREN.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 18 november 1967 gewezen
door het Hof van beroep te Brussel ;
Overwegende dat eiser zich in cassatie
heeft voorzien : a) als beklaagde, tegen
de beslissing op de strafvordering die
tegen hem is ingesteld en tegen de
burgerlijke eindbeslissingen, b) als burgerlijke partij, tegen Alfred Destate en
de verzekeringsmaat;mhappij « General
Accident";

3°

1° vVannee1' volgens de Ve1·meldingen van

het pmces-ve1·baal van de te1'echtzitting,
eenscleels, en volgens die van de uitgifte
van het arrest, anderdeels, de rechters
(1) Cass., 5 december 1966 en 10 april 1967
Arr. cass., 1967, blz. 444 en 968).
(2) Cass., 11 januari 1965 (Bull. en PASIC.,
1965, I, 452); 26 september 1966 (Arr. cass.,
1967, blz. 101); 18 december 1967 (ibid., 1968,
blz. 564).
(3) Cass., 11 september 1967 (Arr. cass.,
1968, blz. 43).

Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 7 van de wet van
20 april 1810 op de organisatie van de
rechterlijke orde en 97 van de Grondwet,

doordat, blijkens de vaststellingen van
het bestreden arrest, die beslissing zou
gewezen zijn door een ll::amer samengesteld uit de heren Misonne, voorzitter,
de Rasse, voorzitter, en Wah·avens,
raadsheer,
terwijl het proces-verbaal van de
terechtzitting waarop dit arrest is uitgesproken, de heren Misonne, voorzitter,
Walravens en Scheyvaerts, raadsheren,
als leden van het hof van beroep vermeldt,
waaruit volgt dat die beslissing nietig
is, aangezien het voor het Hof van cassatie onmogelijk is na te gaan of alle rechters die aan de uitspraak van het arrest
hebben deelgenomen, aanwezig waren
bij de behandeling van de zaak :
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vaststelt dat de zaak berecht en het
arrest uitgesproken is ter terechtzitting
van 18 november 1967 waarop de heren
Misonne, voorzitter, de Rasse, voorzitter,
en Walravens, raadsheer, aanwezig waren
terwijl het proces-verbaal van genoemde
terechtzitting vaststelt dat het arrest
gewezen is door het hof van beroep,
samengesteld uit de heren Misonne,
voorzitter, Walravens en Scheyvaerts,
raadsheren ;
Overwegende dat het Hof aan de hand
van deze tegenstrijdige vermeldingen
niet kan nagaan of artikel 7 van de wet
van 20 april 1810 al dan niet in acht
genomen is;
Dat het middel gegrond is ;
Overwegende dat de voorziening niet
gericht is tegen de beslissingen, niet
uitgesproken over een bevoegdheidsgeschil en niet definitief in de zin van artikel 416 van het Wetboek van strafvordering, die gewezen zijn op de rechtsvorderingen . tegen eiser ingesteld door de
burgerlijke pa.rtijen Nationaal Verbond
van Socialistische Mutualiteiten, Landsbond der Christelijke Mutualiteiten,
Vause, Destate, Brouckaert en Tubetti ;
Overwegende dat de vernietiging van
de beslissing op de strafvordering die
tegen eiser is ingesteld, de vernietiging
1neebrengt van deze beslissingen die het
gevolg zijn van de eerste en waartegen
eiser in de stand van het geding geen
cassatieberoep kon instellen ;
Overwegende dat eiser, handelende
als beklaagde, niet verplicht was de
voorziening te betekenen aan het openbaar ministerie of aan de verweerders
Duquesne, « Societe de transports intercommunaux de Charleroi "• naamloze
vennootschap « Le Soleil " en naamloze
vennootschap « Charleroi Automobiles ";
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zover het uitspraak doet
op de strafvordering die tegen eiser is
ingesteld, en op de burgerlijke rechtsvorderingen die door hem en tegen hem
zijn ingesteld, behalve in zover het
onder bevestiging van het beroepen
vonnis, aan de burgerlijke partijen
Duquesne en « Charleroi Automobiles ll
een deel van hun eisen ontzegt ; beveelt dat van het thans gewezen arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ;
laat de kosten ten laste van de Staat,
behalve die van de betekening der voorziening aan Willy Duquesne, aan de
naamloze vennootschap verzekeringsmaatschappij « Le Soleil l>, aan de naam-

loze vennootschap « Charleroi Automobiles >> en aan de « Societe de transports
intercommunaux de Charleroi l>, die ten
laste van eiser zullen blijven; verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van beroep te Luik.
9 september 1968. 2e kamer. Voorzitter, H. van Beirs, voorzitter. Verslaggever, H. Busin.- Gelijkluidende
conclusie, H. Depelchin, advocaat-generaal.- Pleiter, H. Simont.
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9 september 1968.

WEGVERKEER.
WEGVERKEERS·
REGLEMENT, ARTIKEL 21-2-a. - INIrALING.- VERPLICHTING ZIOir ERVAN
TE VERGEWISSEN DAT DE WEG OVER
EEN VOLDOENDE UITGESTREKTHEID
VRI.J IS.- DRAAGWIJDTE.

Artikel 21-2-a van het wegverkem·s?·eglement legt in algemene bewoordingen
aan elke bestuu1·der de vm·plichting
op zich m·van te vergewissen of de weg
op een voldoende uitgestrektheid vrij
is om elk gevaar voor een ongeval te
ve?"mijden; de omstandigheid dat een
tegenligge?' onwettelijk op de middenstrook van de 1·ijbaan 1'ijdt, sluit het
misdrijj dat volgt ttit het niet-nakomen
van voomoemde ve1•plichting niet uit (1).
(TAQUET EN DE FIRMA « TAQUET FRE;RES "•
T. FAUCONNIER EN << LA NATIONALE
DE BRUXELLES ll,)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 17 januari 1968 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;
Op de voorziening van Jean-Claude
Taquet, beklaagde :

A. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering :
Over het eerste middel, afgeleid nit
de schending van de artikelen 20, 12 en
22 van het wegverkeersbesluit,
I

(1) Raadpl. cass., 8 februari 1960 (Bull.
en PAsiC., 1960, I, 645).
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doordat het bestreden arrest eiser veroordeelt wegens overtreding van genoemd
artikel 21 waarbij de inhaling van voertuigen op de openbare weg wordt geregeld,
teTwijl eiser, die zijn voertuig bestuurde
op een rijbaan met drie rijstroken, de
middenstrook nam om een voertuig in
te halen dat voor hem reed en in botsing
kwam met een tegenligger die op dezelfde
middenstrook reed en bestuurd werd
door verweerder ; de bestuurder, die
geen enkel voertuig inhaalde, niet op de
middenstrook mocht rijden; het voor
de feitenrechters gestelde vraagstuk dus
niet de inhaling betrof maar wel de kruising, wat door artikel 20 van het wegverkeersbesluit geregeld is; en de fout
van degene die, zoals hier de verweerder,
een voertuig kruist zonder het in te
halen, de aansprakelijkheid uitslcut van
degene die zoals hier de eiser, bij het
knusen een voertuig inhaalt op de
rijstrook die daartoe ingericht is en derhalve hem is voorbehoude11
Overwegende dat eiser vervolgd is
wegens overtreding van artikel 21-2-a
van het wegverkeersbesluit waarbij de
inhaling van voertuigen op de openbare
weg wordt geregeld ; dat he~ arrest vaststelt dat eiser een vrachtwagen en een
verhuiswagen is beginnen in te halen
ofschoon hij wegens de weersomstandigheden zich on~ogelijk kon gedragen
naar het bepaalde van artikel 21-2-a
van het reglement over de politie van
het wegverkeer ;
Dat die bepaling in algemene bewoordingen aan elke bestuurder de verplichting oplegt, alvorens in te halen, er zich
van te vergewissen dat de weg over een
voldoende uitgestrektheid vrij is zodat
er geen gevaar voor ongevallen is ; dat
de omstandigheid dat een tegenligger
onwettelijk op de middenstrook van de
rijbaan rijdt, het misdrijf dat volgt uit
het niet nakomen van voornoemde
verplichting, niet uitsluit ;
Dat het middel naar recht faalt ;

Overwegende dat eiser geen bijzonder
middel aanvoert;
Op de voorziening van de :firma
Taquet Gebroeders, burgerrechtelijk aansprakelijke partij :
Overwegende dat uit geen enkel processtuk waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat eiseres haar voorziening heeft doen betekenen aan de
partijen waartegen deze is gericht; dat
de voorziening derhalve niet ontvankelijk is;
·
01n die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eisers in de
kosten.
9 september 1968. 2e kamer.
V ooTzitte1·, H. van Beirs, voorzitter.
Ve1·slaggeve1', H. de Waersegger.
GeUjlcluidende conclttsie, H. Depelchin,
advocaat-generaal.

ze

KA,MER. -

9 september 1968,

1° VOORZIENING IN CASSATIE.STRAFZAKEN. PERSONEN DIE BE·
VOEGD ZIJN OM EEN OASSATIEBEROEP
IN TE STELLEN. - VoNNIS DAT EEN
PARTIJ BURGERREOHTELIJK AANSPRA·
KELIJK VERKLAART VOOR DE GELD·
BOETE EN DE KOSTEN VAN DE STRAF·
VORDERING.- VOORZIENING VAN HET
OPENBAAR MINISTERIE.- 0NTVANKE·
LIJKHEID.
2° 'iTERJARING. STRAFZAKEN. STRAFVORDERING.
0VERTREDING
VAN HET WEGVERKEERSREGLEMENT.GEEN OORZAAK VAN SOHORSING VAN
DE VERJARING. - VERJARING NOOD·
ZAKELIJK VERKREGEN NA VERLOOP
VAN TWEE JAAR.

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

3° VERWIJZING NA CASSATIE. STRAFZAKEN.- VERNIETIGING OMDAT
DE STRAFVORDERING VERJAARD IS. KOSTEN VAN DEZE REOHTSVORDERING
MOETEN TEN LASTE VAN DE STAAT
BLIJVEN. VERNIETIGING ZONDER
VERvVIJZING.

B. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering die tegen eiser is ingesteld :

1° Het openbaar ministe~·ie is bevoegd om
een cassatiebe1·oep in te stellen tegen
de beslissing die een pm·tiJ" buTgerTechtelijlc aanspmlcelijlc veTlclaaTt voor
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2o De strajvo?·de?·ing die voortvloeit Hit een

overt1·eding van het wegverlcee?'s?·eglement verjaart noodzakelijlc, in afweziglwid van om•zaalc van schorsing van
de vm:iaring, na verloop van twee jaar
sinds dejeiten (2). (Wet van 1 augustus
1899, art. 7; wet van 17 april 1878,
gewijzigd op 30 mei 1961, art. 22,
24 en 25).
3° lVannee1· de beslissing op de st?·ajvo?'-

dm·ing vernietigd wordt omdat deze V01'cle1·ing verjaa1•d is, en de lcosten van
deze vo1·dering ten laste van de Staat
moeten blijven, geschiedt cle vernietiging zonder venvijzing (3).
(PROCUREUR DES KONINGS TE LUIK,
T. CANKOV, NEBOUT EN NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP « COJ\'[pAGNIE ARDENNAISE VAN GENDT l>.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 29 januari 1968 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Luik ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 22, 23 en 25 van de
wet van 17 april 1878, houdende de
voorafgaande titel van het W etboek
van strafvordering, en 7 van de wet van
1 augustus 1899, houdende herziening
van de wetten en reglementen op de
politie van het vervoer :
Overwegende dat het vonnis tegen de
verweerders Cankov en N ebout een
geldboete uitspreekt wegens de op 31 december 1965 begane overtreding van
artikel 27-1, lid 2, van het koninklijk
besluit houdende algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer ;
Overwegende dat, in afwezigheid van
enige oorzaak van schorsing, de strafvordering die voortvloeit uit de overtreding van het genoemde reglement,
noodzakelijk verjaard was op 29 januari
'1968, datum van het vonnis, aangezien
meer dan twee jaar verlopen waren vanaf

(1) Verg. cass., 30 januari 1950 (Bull. en
PAsiC., 1950, I, 367) en de noot; 6 oktober
1952 (ibid., 1953, I, 41); 21 jlmi 1954 (ibid.,
1954, I, 904).

de dag waarop dit misdrijf door elk van
de eerste twee verweerders begaan werd ;
Dat de veroordeling die tegen hen
deswege is uitgesproken, dus onwettelijk is;
Overwegende dat de onwettelijkheid
van de ten laste van de eerste verweerder
uitgesproken veroordeling tot een straf
zich uitstrekt tot de beslissing waarbij
verweerster burgerrechtelijk aansprakelijk is verklaard voor de veroordeling
die op deze rechtsvordering uitgesproken
is tegen de eerste verweerder, tegen
welke beslissing eiser regelmatig cassatieberoep heeft ingesteld;
Overwegende dat de kosten van de
strafvordering in het onderhavige geval
ten laste ·moeten blijven van de Staat;
Om die redenen, vernieti.~St het bestreden vonnis, in zover het uitspraak doet
op de rechtsvordering die het openbaar
ministerie tegen de drie verweerders heeft
ingesteld; beveelt dat van het thans
gewezen arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissi{lg ; laat de kosten
ten laste van de Staat ; zegt dat er geen
grond is tot verwijzing.
9 september 1968. 2e kamer. Voo1·zitter, H. van Beirs, voorzitter. Ve1•slaggevm·, H. Busin. - Gelijlcluidende
conclttsie, H. Depelchin, advocaat-generaal.

,2e KAJ\'[ER. -

9 september 1968.

1° HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN.
VORJ\'I. TERMIJN. VONNIS
VAN DE POLITIERECHTBANK.- HoGER
BEROEP VAN DE PROCUREUR DES KoNINGS. TERMIJN VOOR DE BETEKENING DIE EINDIGT OP EEN ZATERDAG,
EEN ZONDAG OF EEN ANDERE WETTELIJKE FEESTDAG. - VERLENGING TOT
DE EERSTVOLGENDE WERKDAG.

2° CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. HoGERE BEROEPEN VAN
HET OPENBAAR MINISTERIE EN VAN DE
BEKLAAGDE. - BESLISSING IN HOGER
BEROEP DIE HET HOGER BEROEP VAN
(2) Oass., 11 september 1967 (.Arr. cass.,
1968, blz. 54); raadpl. cass., 12 februari
1968 (ibid., 1968, biz. 773),
(3) Oass., 12 februari 1968 (Arr. cass., 1968,
biz. 773).
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IIET OPENBAAR MINISTERIE NIET ONT·
VANKELIJK VERKLAART EN DE BE·
Kr,AAGDE VRIJSPREEKT. VooRZIE·
NING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE.
MIDDEL WAARBIJ WORDT AANGE·
VOERD DAT HET HOGER BEROEP VAN
HET OPENBAAR MINI STERlE ONTVAN·
KELIJK WAS. MrDDEL VAN BELANG
ONTBLOOT.

1o vVanneer de wettelijke termijn waarin

de procu1·eu1· des Konings het door hem
ingestelde hoge1• beroep tegen een door
de politie1·echtbank gewezen vonnis moet
betelcenen eindigt op een zaterdag, een
zondag of een anden wettelijke jeestdag,
tvo1·dt deze te1·mijn verlengd tot de ee1·stvolgencle werlcdag (1). (W'etboek van
strafvordering, art. 644, lid 1.)
2° Van belang ontbloot en dientengevolge
niet ontvanlcelijk is het midclel door
het openbaa1• ministe1·ie ajgeleid hieruit,
clat het door hem ingestelde hager beroep
tegen een vonnis van cle politie1·echtbanlc door cle correctionele 1'echtbank
onwettelijk niet ontvankelijk is Ve?'·
klaanl, wannee1· het bestreclen vonnis,
uitspmak doende op het hoge1• be1•oep
van de belclaagde, cleze v1·ijgesproken
heejt (2).
(PROOUREUR

DES KONINGS
T. ROSOUX.)

TE

LUIK,

ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 31 februari 1968 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Luik;
Over het middel, afgeleid nit de
schending van het nieuw artikel 644
van het Wetboek van strafvordering,
enig artikel van de wet van 23 december
1963, waarbij de termijnen van de proceshandelingen in strafzaken verlengd
worden wanneer de termijn eindigt op
een zaterdag, op een zondag of op een
andere wettelijke feestdag,
do01•dat het vonnis de betekening aan
verweerder op 30 oktober 1967 gedaan
van het hoger beroep van eiser tegen
het vonnis van de politierechtbank van
13 oktober 1967, niet ontvankelijk heeft
verklaard, omdat ze te laat gedaan is :
(1) Raadpl. cass., 15 februari 1965 (Bull.

en PAsrc., 1965, I, 607) ; 24 april en 22 mei
1967 (Arr. cass., 1967, blz. 1025 en 1136); verg.

I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing waarbij verweerder
tot 15 frank geldboete veroordeeld is
wegens overtreding van het wegverkeersbesluit :
Overwegende dat, wanneer de termijn
om een proceshandeling in strafzaken
te verrichten, eindigt op een zaterdag,
op een zondag of op een andere wettelijke feestdag, hij verlengd wordt tot
de eerstvolgende werkdag ;
Overwegende dat in het onderhavige
geval de wettelijke termijn op zaterdag
28 oktober 1967 eindigde en het hoger
beroep van eiser aan de verweerder betekend werd op de eerstvolgende werkdag, dit is op maandag 30 oktober 1967;
Dat, door te beslissen dat het hoger
beroep van eiser te laat ingesteld was,
het vonnis artikel 644, lid 1, van het
Wetboek van strafvordering heeft ge·Schonden;
Dat het middel gegrond is ;
II. In zover de voorziening gericht
is tegen de beslissing waarbij verweerder vrijgesproken is van het hem ten
laste gelegde vluchtmisdrijf :
Overwegende dat het beroepen vonnis
verweerder wegens vluchtmisdrijf had
veroordeeld ;
Overwegende dat ten gevolge van diens
hoger beroep en na het openbaar ministerie in zijn vordering te hebben gehoord,
het bestreden vonnis die beslissing wij ·
zigt en de telastlegging niet-bewezen verklaart ·
Ove;wegende dat dientengevolge, zelfs
indien eisers hoger beroep ontvankelijk
was verklaard, het zonder gevolg zou
zijn gebleven, daar de vrijspraak de
toepassing van enige straf belette ;
Dat dit onderdeel van het middel dus
niet ontvankelijk is wegens het ontbreken van enig belang ;
En overwegende, met betrekking tot
de voornoemde vrijspraak, dat de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat het vonnis niet aangetast
is door enige onwettelijkheid die vernietiging kan medebrengen ;
Om die redenen, vernietigt het bestre- .
den vonnis, behalve in zover dit verweerders hoger beroep ontvankelijk vercass., 3 roei 1954 (Bt~ll. en PAsrc., 1954, I, 743)
en de noot 1.
(2) Raadpl. cass., 10 juni 1968 (Arr. cass.,
1968, blz. 1233).

-31klaart en uitspraak doet over het ten
laste gelegde vluchtmisdrijf; beveelt
dat van het thans gewezen arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt verweerder in de helft van de
kosten ; laat de overige helft ten laste
van de Staat ; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de Correctionele Rechtbank
te Hoei, zitting houdende in hager beroep.
9 september 1968. 2e kamer. Voorzitter, H. van Beirs, voorzitter. Ve1•slaggeve1•, H. Busin. - Gelijkluidende
conclusie, H. Depelchin, advocaat-generaal.

2e

KA,MER. -

9 september 1968.

VERKEERSBELASTING OP DE MOTORRIJTUIGEN. AANGIFTE DIE
VOOR HET VQI,GEND JAAR GELDIG
IS GEBLEVEN. BEDRAG VAN DE
BELASTING EN BETALINC+SlVIODALITEI·
TEN.

fVannee1", wegens niet-kennisgeving van
het tegendeel, de aangijte betretfende
de ve1·keersbelasting op de moto1"1"ijtuigen,
die de belastingschuldige voor een bepaald jam· heeft gedaan, geldig is gebleven voo1· het volgend jam·, is de belasting
veTsclntldigd voo1• gans het volgend jaaT r
en moet zij, in beginsel (1), volledig
voor de fe janttari van dit jaa1· wo1·den
betaald. (Wetten betreffende de verkeersbelasting op de autovoertuigen,
gecoordineerd op 10 april 1951, art. 1,
17 en 25 ; W etboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde tak.
sen, art. 1, 21 en 29.)
(BELGISOHE STAAT, MINISTER
VAN FINANOIEJN, T. THYRION.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 13 november 1967 gewezen
door het Hof van beroep te Brussel ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1, 4, 17, 18 en 25
(1) Zie artikel 26 van de gecoordineerde
wetten van 10 april1951 en artikel 30 van het
W etboek van de met de iukomstenbelastingen
gelijkgestelde taksen.

van de wetten betreffende de verkeers ·
belasting op de motorrijtuigen, gecoordineerd op 10 april 1951,
dom·dat verweerder vervolgd werd om
de 19e februari 1964 te Anderlecht op de
openbare weg gebruik te hebben gemaakt
van een motorvoertuig zonder de jaarlijkse verkeersbelasting v66r 1 januari
1964 te hebben betaald, en het bestreden
arrest- hem van vervolging ontslaat op
grand dat hij op 17 februari 1964 de
belasting heeft betaald voor een periode
van 3 maanden ingaande op 1 januari
voordien; verweerder, hoewel de aangifte
die hij voor dit voertuig in 1963 had
gedaan geldig gebleven was wegens nietkennisgeving van het tegendeel, niet verplicht was de belasting over het jaar 1964
volledig te betalen v66r 1 januari van
dit jaar, aangezien artikel 18 van de
gecoordineerde wetten van 10 april 1951
de " vervroegde n betaling van de be.lasting toeliet voor een periode van
3 maanden, artikel 25 de betaling na
1 jab_uari toeliet zelfs voor een jaar en
verweerder geen gebruik had gemaakt
van zijn voertuig in januari 1964,
te1·wijl de belasting die, krachtens
artikel 18, voor drie of voor zes maanden
kan worden betaald, enkel en aileen
waarde heeft voor de periode waarvoor
zij is betaald, en aangezien de aangifte
van de verweerder in 1963 geldig gebleven is voor het jaar 1964, de belasting
volledig moest worden betaald v66r
1 januari van dit jaar :
Overwegende dat, krachtens artikel 1
van de wetten betreffende de verkeersbelasting op de motorrijtuigen, gecoordineerd op 10 april 1951, zoals zij
toentertijd in werking waren, de stoomof motorvoertuigen dienende hetzij tot
het vervoer van personen, hetzij tot
het vervoer van goederen of van welke
voorwerpen ook, aan een jaarlijkse
belasting onderworpen waren; dat valgens artikel 31 van die wetten de voor
een jaar voorgelegde aangifte van ingebruikneming van een van die voertuigen
geldig was voor de volgende jaren bij
gebreke van een strijdige kennisgeving;
dat in artikel 17 van diezelfde wetten
bepaald was dat de belasting, welke ook
de modaliteiten ervan wezen, verschuldigd is voor het gehele jaar, wanneer
het voertuig " in de loop van het eerste
kwartaal n gebruikt wordt ;
Overwegende dat blijkens de vaststellingen van het arrest verweerder in
1963 een aangifte heeft gedaan van
ingebruikneming van het voertuig dat
hij op 19 februari 1964 gebruikt heeft,
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na op 17 februari 1964 een verkeersbelasting te hebben betaald voor een
periode van 3 maanden ingaande op
1 januari 1964; dat hij dus de jaarlijkse
verkeersbelasting die voor het gehele
jaar 1964 verschuldigd was, niet heeft
voldaan, hoewel hij in de loop van het
eerste kwartaal van het jaar 1964 gebruik
heeft gemaakt van het voertuig waarvan
de ingebruikneming door hem in de
loop van het jaar 1963 was aangegeven;
Overwegende dat, bij gebreke van
voorafbetaiing van de belasting voor een
van de in termijnen ingedeelde perioden
van het jaar onder de omstandigheden
bepaald in de artikelen 18 en 26 van de
voornoemde gecoordineerde wetten, het
hof van beroep niet heeft kunnen beslissen, zonder de in het middel vermelde
bepalir1gen te schenden, dat verweerder
niet verplicht was de jaarlijkse verkeersbelasting ineens te voldoen, ook al was
het gebruikte voertuig, zoals het arrest
erop wijst, in januari 1964 door een
defect buiten gebruik gesteld, zoals
verweerder deed gelden ;
Dat 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; verwijst de zaak naar het
Hof van beroep te Luik; veroordeelt
verweerder in de kosten, uitgezonderd
die van de betekening van de voorziening aan het openbaar ministerie,
welke ten laste van eiser zullen blijven.
9 september 1968. 2 kamer. Voo1·zitter, H. van Beirs, voorzittt"Jr. Verslaggever, Baron Richard. - Gelijkluidende concl~tsie, H. Depelchin, advocaat-generaal.
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1D BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ
(WET
TOT).
BESLISSING VAN DE COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ DIE
EEN AANVRAAG TOT INVRIJHEIDSTELLING VAN DE GEINTERNEERDE VERWERPT.- HOREN VAN DE PROCUREUR
DES KONINGS. V ASTSTELLING IN
DE BESLISSING.- GRENZEN.

2D BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ (WET TOT). BESLISSING VAN DE COll'lMISSIE TOT BESCHER-

li'!ING VAN DE li'!AATSCHAPPIJ DIE EEN
AANVRAAG TOT INVRIJHEIDSTELLING
VAN DE GEINTERNEERDE VERWERPT,
BESLISSING NIET UITGESPROKEN
IN OPENBARE TERECHTZITTING.

3D BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ (WET TOT). BESLISSING VAN DE COMMISSIE TOT BESCHERli'!ING VAN DE MAATSCHAPPIJ DIE EEN
AANVRAAG TOT INVRIJHEIDSTELLING
VAN DE GEINTERNEERDE VERWERPT.
MEERDERHEID VAN STEMMEN. VERMOEDEN.

4D BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ (WET TOT).- BESLISSING VAN DE COMMISSIE TOT BESCHER•
MING VAN DE MAATSCHAPPIJ DIE EEN
AANVRAAG TOT INVRIJHEIDSTELLING
VAN DE GEINTERNEERDE VERWERPT.
BERAADSLAGING, UITSLUITENDE
AANWEZIGHEID VAN DE LEDEN VAN
DE COll'lMISSIE EN VAN DE SECRETARIS.
- VASTSTELLING IN DE BESLISSING.

1D De beslissing, waarbij de commissie

tot besche1·ming van de maatschappij
een aanvmag tot inm·ijheidstelling van
de ge~ntM·neerde verwe1·pt, moet vaststellen dat de procu1·eu1' des Konings
gehoonl werd, doch zij moet niet p?·eciseren welke mening hij heejt geuit.
(Wet tot bescherming van de maatschappij, art. 16, lid. 3, en art. 18,
lid 1 en 2.)
2D De beslissing, waarbij de commissie

tot bescherming van de maatschappij
een aanvmag tot invrijheidstelling van
de ge~nte1•neerde ve?'WM'pt, moet niet
in openbare te1·echtzitting wm·den uitgesp?·olcen ( 1).
3D De beslissing, waarbij de commissie

tot bescherming van de maatschappij
een aanvmag tot invrijheidstelling van
de ge~nterneet·de verwe1·pt, wm·dt geacht
bij mee1'de1·heid van stemmen te zijn
gewezen (2).
4D De beslissing, waarbij de commissie
tot besche1·ming van de maatschappij
een aanvmag tot invrijheidstelling van
de ge'intenwe1·de ve1·werpt, stelt vast,
door te vermelden dat de commissie
heejt beslist na bemadslaagd te hebben
overeenkomstig de bepalingen van het
laatste lid van a1·tikel 16 van de wet
(1) Raadpl. cass., 9 oktober 1959 (Bull.
en PASIC., 1960, I, 170).
(2) Verg. cass., 4 oktober 1965 (B~tll. en
PAsiC., 1966, I, 162).

-33van 1 jttli 1964, dat de drie leden van
de commissie en de secretaris alleen
aanwezig waren bij de beraadslaging.
(Wet tot bescherming van de maatschappij, art. I6, laatste lid, en art. I8,
lid I en 2.)
(DEFLEM.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 2I mei 1968 in laatste
aanleg gewezen door de commissie tot
bescherming van de maatschappij bij
de psychiatrische afdeling van de gevangenis te Luik;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet,
doonlat de commissie tot bescherming
van de maatschappij bij de psychiatrische afdeling van de gevangenis te
Luik eisers verzoek om invrijheidsteiling
op proef verwerpt op grond van de overwegingen dat « de geestestoestand van
de betrokkene niet verbeterd is ,,
terwijl die beslissing I 0 niet uitdrulffi:elijk vermeldt dat het openbaar ministerie
zich niet verzet heeft tegen de invrijheidsteiling, maar de commissie zelfs verzocht
heeft om die te bevelen; 2° niet in openbare terechtzitting is uitgesproken ;
3° zich ertoe beperkt te zeggen dat de
geestestoestand van de ge!nterneerde
niet verbeterd is en dat zijn reklassering niet verzekerd is, zonder de redenen
aan te geven waarop de commissie gemeend heeft te moeten bevestigen wat
zij zegt, en het tegendeel blijkt nit de
gegevens van het dossier
Over de eerste grief :
Overwegende dat de beslissing van
de connnissie tot beschenning van de
maatschappij, gewezen met toepass:i:n~
van artikel 18 van de wet tot bescherming van de maatschappij, moet vaststeilen dat het openbaar ministerie
gehoord is, wat in het onderhavige geval
de bestreden beslissing vaststelt ; maar
dat zij nochtans niet moet preciseren in
welke zin_ het openbaar ministerie heeft
geconcludeerd ;
Over de tweede grief :
Overwegende dat de uitspraak in
openbare terechtzitting van de beslissingen genomen met toepassing van
CASSATIE, 1969. - 2

artikeli8 van de wet tot bescherming van
de maatschappij vereist is noch door de
tweede bepaling van artikel 97 van de
Grondwet, die aileen rechtens toepasselijk is op de rechtbanken van de rechterlijke orde, noch door de wet tot bescherming van de maatschappij ;
Over de derde grief :
Overwegende dat, in afwezigheid van
een conclusie van eiser, de bestreden
beslissing niet verplicht was de gronden
van !mar motivering te preciseren en dat,
voor het overige, het middel kritiek
oefent op feitelijke vaststeilingen en dus
niet ontvankelijk is ;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 140 van de
wet van I8 juni 1869,
doordat de bestreden beslissing niet
preciseert dat zij op zijn minst bij meerderheid van stemmen van de !eden der
commissie tot bescherming van de maatschappij genomen is :
Overwegende dat de beslissing, gewezen met toepassing van artikel 18 van
de wet tot bescherming van de maatschappij, vermoed moet worden met
meerderheid van stemmen te zijn gewezen;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het de1·de middel, afgeleid uit
de schending van artikel 16, laatste lid,
van de wet tot bescherming van de
maatschappij van 1 juli I964,
doo1·dat de bestreden besliss:i:ng niet
vaststelt dat zij aileen door de drie leden
van de conmlissie en de secretaris is
genomen, buiten de tegenwoordigheid
van de verschillende personen wier
tegenwoordigheid duidelijk en uitdrukkelijk aan het begin van de beslissing vermeldt wordt :
Overwegende dat, blijkens de vermeldingen van de bestreden beslissing, de
commissie uitspraak heeft gedaan na
te hebben beraadslaagd overeenkomstig
het bepaalde in het laatste lid van artikel16 van de wet van 1 juli 1964, luidens
hetwelk aileen de drie !eden van de commissie en de secretaris bij de beraadslag:i:ng aanwezig zijn ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
En overwegende dat de substantiele
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of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd
en dat de beslissing overeenkomstig de
wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.

9 september 1968. 2e kamer.
V oo1·zitte1·, H. van Beirs, voorzitter.
Ve1·slaggever, H. de Waersegger.
Gelijlclniclencle concl·nsie, H. Depelchin,
advocaat-generaal.
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1° INKOMSTENBELASTINGEN.
BurTENGEWONE TERMIJNEN. TERMIJNEN GESOHORST DOOR ARTIKEL 1
VAN DE BESLUITWET VAN 17 DECEMBER
1942 TOT DE DATUJ\1 VAN HET KONINKLIJK BESLUIT UITVAARDIGEND DAT RET
LEGER TERUG OP VREDESVOET WORDT
GEBRAOHT.

2° INKOMSTENBELASTINGEN.
EUITENGEWONE TERMIJNEN. BurTENGEWONE TERl\UJN VAN VIJF JAAR.
EEDOELING DE BELASTING TE ONTDUIKEN.- SOEVEREINE BEOORDELING
DOOR DE FEITENREOHTER.

1° De bttitengewone ter1nijnen gestelcl bij
a1·tilcel 74 van cle gecoonlineercle wetten
bet1·efjencle de inlcomstenbelastingen We1'den gescho1·st door a1·tilcel i van de
besluitwet van 17 decembe1· 1942 tot op
cle datttm van het lconinlclijlc besluit
uitvaa1·digend clat het lege1· tentg op
vreclesvoet wo1·dt geb1·acht, clit wil zeggen
tot op 1 juni 1949 (l).
2° De bedoeling de belasting te ontcluilcen
w01·dt soeverein door de 1·echter in jeite
beo01·deelcl (2). (Gecoordineerde wetten
betreffende de inkmnstenbelastingen,
art. 7 4, lid 3.)
(LORENT, T. BELGISOHE STAAT,
MINISTER VAN FINANOIEN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 25 1naart 1964 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;

Over het eerste middel, afgeleid nit
de schending van artikel 7 4 van de wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij het besluit van de Regent
van 15 januari 1948,
cloonlat het bestreden arrest geen rekening heeft gohouden met het verval van
de aanslagen die in 1954 ten kohiere
werden gebracht bij navordering van
rechten over de dienstjaren 1946 tot 1951
(inkomsten van de jaren 1945 tot 1950),
tenvijl er rneer dan vijf jaar verstreken
waren 1net inbegrip van het jaar naar hetwelk het dienstjaar wordt aangecluid :
Overwegende dat de besluitwet van
17 december 1942 de termijnen van artikel 7 4 heeft geschorst tot de datum van
het koninklijk besluit uitvaardigend dat
het leger terug op vreclesvoet worclt gebracht;
Dat clit besluit op l j1.mi 1949 wercl gonomen; dat clientengevolge op de clag
clat het kohier van de aanslagen uitvoerbaar werd verklaarcl, clit is op 24 mei 1954,
de bij genoerncl artikel 7 4 gestelde termijn 11iot verstreken was ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Over het derde middel, afgeleid uit
de schending van artikel 74 van voormelde gecoordineerde wetten,

doo1·clat het bestreden arrest een vermoeden van kwade trouw en van onvolledige of onjuiste aangifte ten laste van
eiser afieiclt nit zogenaamde indicien die
van alle gegrondheid of van alle zekerheid
ontbloot zijn, zoals de niet-aangifte over
de dienstjaren 1947, 1948 en 1953,
terwijl het niet vaststond dat eiser aan
de aanvullende personele belasting was
onderworpen; het niet-opgeven in de
aangifte over de clienstjaren 1950 en 1951
van een in het gebied van de bevoegcle
controleur gelegen pand waarvan de staat
van volledige onbewoonbaarheid ten gevolge van de verwoestingen door de
Duitse en geallieerde legers sinds verscheidene jaren bekend was en waarvoor
elk jaar vrijstelling van grondbelasting
werd aangevraagd; tenslotte een zogenaamde tegenstrijdigheid van eiser, welke
zo onwaarschijnlijk als onbewezen en
(1) Oass., 20 december 1960 (Bull. en PAsrc., 1961, I, 447).
(2) Oass., 24 november 1964 (Bttll. en PAsrc., 1965, I, 301); 6 januari 1968 (A1·r. cass.,
1968, blz. 618}.
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uitdrukkelijk ontkend is, wat de prijs
van 81.000 frank of van 381.000 frank
betreft voor de verkoop op 23 oktober
1945 aan de ambassade van de U.S.S.R.
van een zeer belangrijk meubilair met
zilverwerk, kristal en tapijten, door een
brandpolis gedekt voor een waarde van
325.000 frank, en waarvan de prijs van
381.000 frank aan iedere onbevooroordeelde persoon, tussen de betrokken partijen, op het ogenblik van volledige penurie en onder de omstandigheden van deze
verkoop normaal voorkomt :
Overwegende dat de rechter, die de
hem voorgelegde gegevens beoordeelt,
soeverein beslist in feite dat de belastingplichtige een vrijwillig onvolledige of
onjuiste aangifte heeft overgelegd ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
10 september 1968. -

2 8 kamer.

Voo1·zittm·, H. Valentin, raadsheer waarnemend voorzitter.
Ve1·slaggeve1·,
H. Polet. Gelijlchtidende conchtsie,
H. Colard, advocaat-generaal. - Pleite1·s,
HH. Paridant de Cauwere (van de balie
bij het Hof van beroep te Brussel) en
Fally.
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10 september 1968.

INKOMSTENBELASTINGEN.
AFTREKBARE BEDRIJFSUITGAVEN EN
-LASTEN. HUUR EN RUURLASTEN
BETREFFENDE DE ONROERENDE GOEDEREN OF DE GEDEELTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN DIENENDE TOT RET
UITOEFENEN VAN RET BEDRIJF. 0NROERENDE GOEDEREN OF GEDEELTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN DIENENDE TOT RET UITOEFENEN VAN RET
BEDRIJF. - BEGRIP.

INKOMSTENBELASTINGEN.
AFTREK VAN DE BEDRIJFSUITGAVEN EN
-LASTEN. V ASTSTELLING DAT DE
DOOR EEN VENNOOTSORAP GEDANE UITGAVEN NIET TOT VOORWERP REBBEN DE
VERWERVING OF RET BEROUD VAN DE

(1) Verg. cass., 9 april1957 (Btt.ll. en PASIC.,
1957, I, 976) en de in noot 1 geciteerde
arresten; raadpl. cass., 15 maa.rt 1966 (ibid.,
1966, I, 913).

BEDRIJFSINKOMSTEN VAN DEZE VENNOOTSORAP.- GEEN AFTREK VAN DEZE
UITGAVEN VAN RET BEDRAG VAN DE
BRUTO-INKOMSTEN.
WETTELI.JKREID.

3° OVEREENKOMST. -

TussEN PARTIJEN WETTELIJK GESLOTEN OVEREENKOMST. - GEVOLGEN. - KUNNEN DE
BEPALINGEN VAN OPENBARE ORDE VAN
DE BELASTINGWETTEN NIET ONTDUI-

KEN.

4° BELASTINGEN.- TUSSEN PARTIJEN
WETTELIJK GESLOTEN OVEREENKOMSTEN. - KUNNEN DE BEPALINGEN VAN
OPENBARE ORDE VAN DE BELASTINGWETTEN NIET ONTDUIKEN.

1° Zijn alleen ajtrelcbaa1· als bedrijjslasten,
de huren en h~t1wlasten betretJenae on1'oe?'enae goedeten of gecleelten van on1'oerende goede1·en clienende tot het uitoejenen van het bedrijj, d. w. z. bestemd
of gebnoilct tot clit uitoejenen (1). (Gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 26, §§ 1, 2-1 o
en 3.)
2° De 1·echter die vaststelt dat de door

een handelsvennootschap geaane uitgaven niet tot doel haclden het ve1·lcrijgen
of behouclen van bed1·ijjsinlcomsten van
deze vennootschap, cloch de uitgestelde
betaling van een activa-element uitmalcen, 1·echtvaarcligt wettez.ijlc de beslissing
deze niet te beschouwen als beclrijfsttitgaven aft1·elcbaa1' van de aan de bedrijjsbelasting onde1•hevige bruto-inlcomsten (2). (Gecoi:irdineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, artikel 26.)

3° en 4° De beclingen van een tussen
pa1·tijen wettelijlc gesloten overeenlcomst
lcunnen niet tot gevolg hebben de
bepalingen van openbm·e m·de van de
belastingwetten te ontcl1tilcen (3).
(PERSONENVENNOOTSORAP J\IET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKREID "CAFE LA NATION "• T. BELGISORE STAAT; l\UNISTER
VAN FINANCIEN.)
ARREST.
HET HOF ; -

G;elet op het bestreden

(2) Cass., 7 september 1965 (Bttll. en PAsro.,
1966, I, 32).
(3) Cass., 26 november 1957, redenen (Bnll.
en PASIC., 1958, I, 325).

-36arrest, op 30 maart 1965 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel ;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 26, § 1, 2, 1°,
en § 3, van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, gecoordineerd op
15 januari 1948 (artikel 26, § 1, gewijzigd
bij de wet van 28 maart 1955, artikel 1;
artikel 26, § 2, gewijzigd bij de wet van
8 maart 1951, artikel 7, en bij de wet
van 13 juli 1959 [II] artikel 2), 1134,
1135 en 1832 van het Burgerlijk Wetbook, 116, 4, 7,. 8, 10 en 1 van de wetten
op de handelsvennootschappen, gecoordineerd bij het koninklijk besluit van
30 november 1935, en, voor zoveel als
nodig, 1709, 1728, 2°, van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet,
doonlat het bestreden arrest, na vastgesteld te hebben dat eiseres beweert
dat de bedragen van huur, grondbelasting, verwarming en watervoorziening
lokalen betrefEen die door haar akte van
oprichting kosteloos ter beschikking van
een van haar vennoten werden gesteld
en dat het voor haar gaat o1n een onontkoombare uitgave die zij verplicht is te
doen voor iedere belastbare periode,
zonder welke zij haar beroepsbedrijvigheid niet zou kunnen voortzetten, beslist
dat deze uitgaven geen als bedrijfslasten
aftrekbare uitgaven voor eiseres zijn, op
grand dat : 1° " in zover zij een last van
de door eiseres overgenomen huur uitmaken, artikel 26, § 2, van de gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen uitdrukkelijk bepaalde dat
als bedrijfslast slechts beschouwd worden
de normale huur en de normale huurlasten betreffende de onroerende goederen of gedeelten van onroerende goederen
dienende tot het uitoefenen van bet bedrijf, en alle algemene onkosten wegens
het onderhouden, verwarmen, verlichten
daarvan .. . enz. ll,
terwijl artikel 26, § 2, bepaalt dat " inzonderheid als bedrijfslasten worden aangezien de huur en de huurlasten betreffende de onroerende goederen of gedeelten
van onroerende goederen dienende tot
het uitoefenen van het bedrijf en a.lle
algemene onkosten wegens bet onderhouden, verwarmen, verlichten daarvan,
enz ... )) en dat "niet als bedrijfslast aangenomen wordt het gedeelte van de huur
en van de huurlasten dat overdreven
blijkt, rekening houdend met de htTLIT
en de huurlasten van gelijkaardige onroerende goederen of gedeelten van onroerende goederen onder normale voor-

waarden gehuurd )) ; dat verder nog bepaald wordt (wet van 13 juli 1959 [II],
artikel2) dat « bij afwezigheid van dergelijk vergelijkingsptmt, het gedeelte van
de huurprijs en van de hmrrlasten dat
overdreven voorkomt, bepaald wordt
met inachtneming van het kadastraal
inkomen van de in huur genomen goederen, de ligging van deze laatste, de
huurvoorwaarden en alle andere beoordelingselementen ll, zodat artikel 26, § 2,
ten deze niet toepasselijk was, aangezien
de betwisting er niet om gaat of het huurgeld en de in het hucrrcontract bepaalde
lasten overdreven zijn ten aanzien van
de normale hum· (hetgeen moet opgelost
worden met behulp van vergelijkingspunten), maar de eigenlijke betwisting
betrekking heeft op het feit, in conclusie
omschreven, dat eiseres ertoe gehouden
is gedurende de duur van de vennootschap kosteloos aan weduwe Van Hasbroeck de vrije beschikking te laten over
de eerste verdieping van het onroerend
goed en over het appartement gelegen
tussen de eerste en de tweede verdieping,
en zulks krachtens het vennootschapscontract, en dat de tot de oprichting
van eiseres ingebrachte handelszaak passief de verplichting voor haar inhield .
de huur te betalen voor de benedenverdieping, de eerste verdieping en het bovengenoemd appartement, alsook de
belastingen, met het gevolg dat de bedoelde uitgaven niet voortvloeien uit
een hutrrcontract waarvan de huurprijs
en de lasten abnormaal zouden gebleken
zijn ten aanzien van die van soortgelijke
onroerende goederen of gedeelten van
onroerende goederen, onder de voorwaarden bepaald bij artikel 26, § 2, maar
dat zij integendeel aan de eisende v'ennootschap door het vennootschapscontract zelf, door de akte van oprichting
van de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, worden opgelegd, . als een contractuele verplichting
jegens een derde (andere dan de verhn'LITder), die zij moet vervullen om een handelszaak te mogen exploiteren, dit wil
zeggen om haar bedrijfsinkomsten te verkrijgen of te behouden, zodat het algemeen beginsel van de aftrekbaarheid van
deze bedrijfsuitgave in het onderhavig
geval toepasselijk is kracbtens artikel 26,
§ 1, van de genoemde gecoordineerde
wetten;
2° « § 3 van artikel 26 daarvan uitsluit,
de uitgaven van persoonlijke aard, zoals
de huurprijs van het gedeelte van het
onroerend goed dienende tot waning ll,

terwijl, krachtens de genoemde § 3,
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afgetrokken de uitgaven van persoonlijke
aard, zoals de huurprijs van het gedeelte
van het onroerend goed dienende tot
waning, het onderhoud van het gezin
van de belanghebbende, de kosten van
onderricht, opvoeding en aile andere
uitgaven, welke tot het uitoefenen van
het bedrijf niet noodzakelijk zijn "' zodat
het in deze bepaling gaat om uitgaven
van persoonlijke aard, voor de belanghebbende belastingplichtige, betreffende
zijn waning, zijn gezin, zijn uitgaven « die
tot het uitoefenen van het bedrijf niet
noodzakelijk zijn "' en niet, zoals bier,
om een uitgave gedaan ter uitvoering
van een contractuele verplichting met
betrekking tot de inbreng van de handelszaak zelf, om deze te mogen exploiteren
en om bedrijfsinkomsten te verkrijgen,
daar de handelsvennootschap, eisende
vennootschap en betrokken belastingplichtige, trouwens geen « waning " heeft ;

3o " het van weinig belang zou zijn
dat de vennoten van eiseres zulks hebben
gemaakt tot een last van hun inbreng
in de vennootschap "'
te1'wijl de eisende vennootschap gehouden is het vennootschapscontract nit te
voeren door aan weduwe Van Hasbroeck
kosteloos de vrije beschikking te laten
over de eerste verdieping van het onroerend goed en over het appartement gelegen tussen de eerste en de tweede verdieping, hetgeen eiseres verplicht de
bedoelde uitgaven te doen, rekening houdend met het feit dat de ingebrachte
handelszaak, volgens de bewoordingen
van de akte van oprichting die de voorwaarden va.n de inbreng bepaalt, passief
de verplichting bevat om de huurprijs
te betalen van de benedenverdieping,
de eerste verdieping en het appartement,
gelegen tussen de eerste en de tweede
verdieping, alsook de gezamenlijke belastingen en terwijl deze uitgaven derhalve
noodzakelijk zijn om de handelszaak te
mogen exploiteren, zodat de uitvoering
van de in het vennootschapscontract
bepaalde last voor eiseres verplicht is en
het arrest zulks niet heeft kmmen miskennen dan door tegelijk te schenden
het beginsel van de bindende kracht van
het vennootschapscontract dat bij de
aide van oprichting, op 30 september
1950 voor notaris Rape verleden, werd
vastgesteld, dat, zoals door de wet voorgeschreven, in de bijlagen van het Staatsblad van 20 oktober 1950, nr 22.680,
werd bekendgemaakt (schending van de
artikelen ll34, ll35 van het Burgerlijk
r

Wetboek en van de voorgenoemde artikelen betreffende de vennootschappen),
de bewijskracht van het genoemde vennootschapscontract (schending van de
artikelen 1317, 1319, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk Wetboek), dat uitdrnkkelijk wijst op de door het arrest miskende verplichting, en artikel 26 van
de wetten betreffende de inkomstenbelastingen dat de aftrek aanneemt van
de bedrijfsuitgave, gedurende de belastbare periode gedaan om de bedrijfsinkomsten van de belastingplichtige te verkrijgen of te beschouwen :
Overwegende dat, krachtons artikel 26
van. de in hot middel aangehaalde gecoordmeerde wetten, zoals bet toepasselijk
was op de aanslagen in de bedoelde
bedrijfsbelasting, ten kohiere gebracht
door wijziging over de dienstjaren 1960
en 1961 door navordering van recbten
over de dienstjaren 1958 en 1959 enerzijds en op het dienstjaar 1960 anderzijds, van het brntobedrag van de in
artikel 25 vermelde bedrijfsinkomsten
aileen aftrekbaar zijn de uitgaven of
de lasten die gedurende de belastbare
periode betaald werden om die inkomsten te verkrijgen of te behouden
of die gedurende die periode het karakter van zekere en vaststaande schnlden
of verliezen hebben verkregen en a.Is
zodanig geboekt werden ;
Dat bet met toepassing van dit algemeen beginsel slechts als aftrekbare bedrijfslasten beschouwt de huur en de
huurlasten betreffende de onroerende
goederen of gedeelten van onroerende
goederen dienende tot het uitoefenen van
het bedrijf, dit wil zeggen bestemd of
gebruikt voor die uitoefening ;
Overwegende dat het arrest, zonder
dienaangaande bestreden te worden, erop
wijst dat de handelszaak bij eiseres
ingebracht door de vennoten die deze
personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht, het
huurcontract insloot van het onroerend
goed waarin de handel werd gedreven,
welk huurcontract oorspronkelijk gesloten was door de echtgenoten Van Hasbroeck-Ruquois aan wie de bandelszaak
ten belope van 60 t. h. toebehoorde, terwijl de overige 40 t. h. de eigendom bleven
van de twee andere vennoten ; dat deze
inbreng, welke het huurrecht inhield,
door al deze personen aan eiseres werd
toegestaan onder verplichting voor haar
om kosteloos, gedm'ende de dum' van de
vennootschap, « de vrije beschikking over
de eerste verdieping van het onroerend
goed en over het appartement gelegen
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aan weduwe Van Hasbroeck-Ruquois
te laten ... en na haar, aan haar erfgenamen, om het genot ervan te hebben
en de hu"LIT voor hun eigen rekening te
innen '' ; dat cc alle verplichtingen die uit
de huur voortvloeien, namelijk de verplichting om de huur betreffende de
evengenoemde eerste verdieping en het
evengenoemd appartement zowel als de
gezamenlijke aanslagen betreffende gans
het onroerend goed op eiseres rusten " ;
Overwegende dat nit de vaststellingen,
enerzijds, dat de betaling door eiseres
van de hn"LIT en van de huurlasten betreffende deze eerste verdieping en dit
appartement een last van de inbreng van
de hn"Llr van het onroerend goed uitmaakt
en derhalve de uitgestelde betaling van
een bestanddeel van het actief en niet
een uitgave om de inkomsten, voortvloeiende uit de winstgevende bedrijvigheid van eiseres, te verkrijgen of te behouden, anderzijds dat die zelfde gedeelten van het onroerend goed dienen tot
het uitsluitend gebruik en nut van een
der vennoten of van zijn erfgenam.en
en niet tot de uitoefening van haar beclrij vigheid door eiseres, het arrest wettelijk
heeft afgeleid dat de betaling van de
genoemde huur en h:m.1rlasten in geen
geval een aftrekbare uitgave is in de zin
van artikel 26 van de gecoordineerde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen;
Overwegende dat de bepalingen van
een overeenkmnst niet tot gevolg kunnen
hebben de bepalingen van openbare
orde van de belastingwetten te ontduiken ; dat het arrest, zonder schending
van de bindende kracht tussen partijen
van het vennootschapscontract, in het
derde onderdeel van het middel aangehaald, noch van de bewijskracht van de
bewoordingen ervan, heeft beslist dat het
er voor de aanslag van de belastbare
beclrij£sinkomsten weinig toe deed dat
de vennoten die uitgaven tot een last
van hml inbreng in de vennootschap
hebben gemaakt;
Dat geen enkel onderdeel van het middel kan worden aangenmnen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
10 september 1968. 2e kamer. Voo1·zitter, H. Valentin, raadsheer waarnmnend voorzitter.
Tfe1'Slaggeve1',
H. Richard. Geli}kluidencle conclusie,
H. Colard, advocaat-generaal. Plei-

te1·s, HH. De Meulder (van de balie bij
het Hof van beroep te Brussel) en Fally.

1e

RAMER. -

12 september 1968.

CASSATIEMIDDELEN.
BuRGERLIJRE ZAREN. MIDDEL VREEMD AAN
DE OPENBARE ORDE. MIDDEL AFGELEID UIT DE SOHENDING VAN ARTI·
REL ll35 VAN RET BURGERLIJK WET·
BOEK.- NIET AAN DE FEITENREOHTER
OVERGELECiD.
0NONTVANKELIJK·
REID.

De eiser is niet ontvankeli}k om voo1·
het eerst voo1· het Hoj te beweren dat de
ttitlegging van de litigieuze overeenkomst,
welke door de venveenle1· we1'd voorge ·
steld en cloo1· de best1'eden beslissing we~·d
aangenomen, a1·tikel 1135 van het Btt1'·
gedi}k vVetboek schendt (2).
(CHABOT EN PIERARD, T. GREGOIRE.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 5 januari 1967 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Dinant ;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 528, 696
en 701 van het Bm·gerlijk vVetboek,
cloonlat het bestreden vonnis de eisers
hun rechtsvordering ontzegt op grond
namelijk dat het geschil betrekking
heeft op de uitoefening van een recht
van overgang van de eisers, dat, in geval
van twijfel· omtrent de uitgestrektheid
van dit recht, ten voordele van het dienstbare erf moet worden beslist en cc gemak "
niet 1noet worden verward m.et de gemakkelijkste · overgang ten nadele van het
dienstbare erf, dat de verweersters terecht inroepen dat de berijdbare doorgang
zich op hml erf over een grotere breedte
uitstrekt dan op het heersende erf, waar
ze werd beperkt door de eisers die er een
mestlmil hebben aangebracht,
te1·wijl, ee1'ste onclenleel, deze beperkende uitlegging tot gevolg heeft de erf(1) Verg. cass., 18 janual'i 1968 (A1"1'. cass.,
1968, blz. 680).
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(schending van artikel 701 van het Burgerlijk Wetboek);
tweede onclenleel, deze beperkende nitlegging tot gevolg heeft aan de . eisers
alles te weigeren wat voor het gebruik
van haar erfdienstbaarheid nodig is
(schending van artikel 696 van het Burgerlijk Wetboek);
de1·de onclerdeel, het argument afgeleid
uit het aanbrengen van een n1.estkuil
niet ter zake dienend is, aangezien mest
roerend is terwijl de door de verweersters
opgerichte muurtjeR onroerend zijn
(schending van artikel 528 van het Burgerlijk vVetboek), zodat het bestreden
vonnis, door niett8lnin de vordering van
de eisers af te wijzen, de in het middel
aangeduide bepalingen heeft geschonden :
W at het eerste en het tweede onderdeel
betreft :
Overwegende dat het vonnis beslist
dat de door de eisers ingeroepen erfdienstbaarheid hun geen recht van overgang geeft op het trottoir langs de
« aisances " of « de binnenplaats " in de
door partijen overgelegde akten bedoeld;
Dat het aldus het gebruik van het
dienstbare erf niet vermindert, dit niet
ongemak.kelijker maakt, en niet beslist
over hetgeen voor de eisers nodig is om
hem erfdienstbaarheid te gebruiken, maar
zich ertoe beperkt de richting van deze
erfdienstbaarheid, enig voorwerp van het
geschil, vast te stellen ;
Dat deze onderdelen van het middel,
die aan het vonnis beslissingen toeschrijven welke het niet bevat, feitelijke
grondslag missen ;
'Vat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het vonnis niet de
aanwezigheid van mest maar een mestkuil op het erf van de eisers bedoelt ;
Dat ook dit onderdeel van het middel
feitelijke grondslag mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1135, 1158,
1162, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk
W etboek en 97 van de Grondwet,
doOTclat het bestreden vonnis beslist
dat de bewoordingen van de overeenkomst er schijnen op te wijzen dat partijen hebben gewild dat de erfdienstbaarheid op het berijdbaar gedeelte en
in elk geval niet noodzakelijk op het
trottoiJ: wordt uitgeoefend, dat er twijfel
bestaat omtrent de uitgestrektheid van

de erfdienstbaarheid, dat de bewoordin'gen « binnenplaats " en '' aisances >> zonder onderscheid ku:nnen worden gebruikt
en dat de overeenkomst beperkend
moet worden uitgelegd ten nadele van
de eisers,
te?'wijl, ee1•ste oncle?"cleel, door te beslissen
dat er grond bestond tot uitlegging van
een volkomen duidelijke overeenkomst,
de feitenrechter het beginsel van de
bewijskracht van de alden heeft miskend
(schending van de artikelen 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek);
tweede onclm·deel, de beperkende nitlegging ertoe leidt dat de erfdienstbaarheid niet meer volgens de billijkheid, het
gebruik en de wet wordt uitgeoefend
(schending van artikel 1135 van het
Burgerlijk Wetboek);
dercle oncle?·deel, de bewoordingen "aisances >> en " binnenplaats >> n1.oesten
worden opgevat in de zin die met de
inhoud van het contract het best overeenstemde, met name die welke het trottoir in de uitgestrektheid van de erfdienstbaarheid begreep (schending van
artikel 1158 van het Burgerlijk Wethoek);
vienle onde1·deel, het beginsel van de
uitlegging ten nadele van de bedinger
en ten voordele van de schuldenaar in
het onderhavige geval geen toepassing
vindt, aangezien de overeenkomst, bij
ontstentenis van twijfel, niet moest worden uitgelegd (schending van artikel1162
van het Burgerlijk vVetboek) ;
vijjde ondenleel, het bestreden vonnis,
dat steunt op een eenvoudige onderstelling uitgedrukt door de formule
"beide alden ... schijnen er wei degelijk
op te wijzen dat ... ,, niet met redenen
is omkleed (schending van artikel 97
van de Grondwet), zodat het bestreden
vonnis, door niettemin te beslissen dat
de overeenkomst diende uitgelegd te
worden en door ze uit te leggen zoals
het dit heeft gedaan, de in het middel
aangeduide bepalingen heeft geschonden :

vVat het eerste en het vierde onderdeel
betreft :
Overwegende dat deze onderdelen van
het middel rusten op de bewering dat de
overeenkomst duidelijk was ;
Overwegende dat deze bewering a£stuit
op de niet als dusdanig belu·itiseerde overwegiJ1.gen van het vonnis waaruit de
rechter afleidt dat de aan weerskanten
ingeroepen overeenkomsten twijfel laten
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bestaan met betrekking tot de uitgestrektheid van de erfdienstbaarheid ;
Dat deze onderdelen van het middel
feitelijke grondslag missen ;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat voor de feitenrechter
de eisers zich ertoe hebben beperkt in
te roepen hetgeen, volgens hen, in de
overeenkomst was uitgedrukt ;
Dat ze derhalve niet ontvankelijk zijn
voor het Hof te doen gelden dat het recht
om over het trottoir te gaan ten deze
een niet in genoemde overeenkomst uitgedrukt gevolg is, dat door de billijkheid,
het gebruik en de wet aan de verbintenis
van de verweerders wordt toegekend ;
Dat dit onderdeel van het middel niet
ontvankelijk is ;
W at het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat dit onderdeel van
het middel rust op de feitelijke bewering
dat de zin die het best met de inhoud
van het contract overeenstemde die was
welke het trottoir in de zetting van de
erfdienstbaarheid begreep ;
Overwegende dat de feitelijke beoordeling welke dit middel omvat buiten
de bevoegdheid van het Hof valt ;
Wat het vijfde onderdeel betreft :
Overwegende dat, door een twijfel uit
te druk:ken met betrekking tot de aan
de bewoordingen van de overeenkomsten
toe te kennen zin, het vonnis niet de nitlegging die het aanneemt, maar het beroep op de uitlegging wil rechtvaardigen ;
Dat dit onderdeel van het middel feitelijke grondslag mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eisers in de k:osten,
12 september 1968. - 1 8 kamer. Vom·zitter en Ve1·slaggever, H. De Bersaques, raadsheer waarnemend voorzitter.- Gelijkluidende conclttsie, H. Depelchin, advocaat-generaal.
Pleiters,
HH. Van Ryn en Ansiaux.

18

KA.MER.-

12 september 1968.

BEWIJS. -BEWIJS DOOR GESCHRIFT.BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. BURGERLIJKE ZAKEN. 0VEREEN •
KOlVIST.- UITLEGGING DOOR DE RECH·
TER. UITLEGGING NIET VERENIG·

BAAR MET DE BEWOORDINGEN VAN DE
AKTE DIE DE OVEREENKOMST VAST·
STELT. MISKENNING VAN DE BE·
WIJSKRAOHT VAN DEZE AKTE.

De bewijskmcht van de akte, die een overeenkomst vaststelt, wordt miskend door
de 1·echter die van deze akte een uitlegging
geeft die onverenigbaar is met de bewoo1·dingen ervan (1).
(DERWEDUEZ, T. FARIN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 17 maart 1967 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Bergen ;
Over het middel afgeleid 1.ut de schending van de artikelen 1101, 1134, 1162,
1319, 1320, 1322, 1774, § 2, II (wet van
7 juli 1951, artikel 11), 1775 (wet van
7 juli 1951, artikel 14, gewijzigd bij de
wet van 15 j1.mi 1955, artikel l) van het
Burgerlijk W etboek, en 97 van de
Grondwet,
doonlat het bestreden vonnis verklaart
dat, zoals het is opgesteld, het beding 9
van de pachtovereenkomst van 9 april
1956 - waarbij wordt bepaald dat "de
verpachter zich het recht voorbehoudt
de pacht te beeindigen om zelf het goed
in bedrijf te nemen of om de exploitatie
ervan over te dragen aan een van de
personen vermeld in artikel 1774, § 2,
lid 4, en zulks met inachtneming van
de wettelijke opzegging » - niet toelaat
te zeggen of partijen het recht van
terugneming hebben ''illen beperken
tot het in artikel 177 4, § 2, II, lid 2,
bedoelde geval, dan wel of zij het
eveneens hebben willen uitbreiden tot
het geval omschreven in artikel 177 4,
§ 2, II, lid 1 >>, en, na aldus het probleem gesteld te hebben, meent dit op
te lossen door zich ertoe te beperken te
zeggen dat " in geval van twijfel, overeenkomstig artikel 1162 van het Burgerlijk W etboek, het beding moet worden
uitgelegd ten voordele van hem die zich
heeft verbonden en ten nadele van de
verpachter die heeft bedongen >> en besluit dat de opzegging door eiser aan

{1) Cass., 22 juni 1067 (A1'1', cass., 1067,
biz. 1280); Yerg. cass., 5 januari 1968 (ibid.,
1968, biz. 605).

-41verweerder gedaan voor 1 oktober 1964
slechts voor het einde van de eerste
gebruiksperiode, door partijen op 36 jaar
vastgesteld met ingang op 1 oktober
1956, dit is voor 1 oktober 1992, geldig
kan worden verklaard,

te1·wijl de vraag niet was of pa.rtijen
het recht van terugneming hebben willen
« beperken " tot « het geval bedoeld " in
het tweede lid van artikel 177 4, § 2, II,
van het Burgerlijk Wetboek, of « uitbreiden tot het geval omschreven " in
het eerste lid van deze afdeling, maar
wel of, aangezien eiser (verp;'1chter) beweert het « recht van terugneming " te
zijnen voordele uit te oefenen, en partijen hebben bedongen dat «de verpachter zich het :r:echt voorbehoudt de pacht
te beeindigen om zelf het goed in bedrijf
te nemen '' (of om de exploitatie ervan
over te dragen aan de personen verm.eld
in een wettekst waarnaar wordt verwezen), htm bedoeling is geweest ten voordele van de verpachter zelf het recht vast
te stellen om gedurende de eerste gebruiksperiode de pacht te beeindigen,
wie ook de andere personen hebben
kunnen zijn in wier voordeel partijen
dit recht hebben willen vestigen, en
wat ook de geldigheid van het beding
jegens deze of gene van die andere personen mag zijn, zodat : 1° aangezien het
bestreden vonnis alle onzekerheid heeft
weggenomen met betrekking tot de identificatie van de wettekst bedoeld door
de woorden « artikel 1774, § 2, lid 4 "•
en heeft beslist dat het ging om artikel
1774, § 2, II, lid 2, van het Burgerlijk
W etboek (hetgeen betekent dat naar
die tekst moet worden verwezen om
de personen vast te stellen in wier
voordeel partijen het voorbehoud van
de vervroegde ontbinding hebben bedongen), het op onwettelijke wijze verklaart toepassing te maken van artikel 1162 van het Burgerlijk Wetboekhetwelk trouwens niet de absolute draagwijdte heeft die het vonnis er schijnt aan
toe te kennen - om uit een twijfel te
geraken die niet bestaat of in elk geval
vreemd is aan het debat (schending van
de artikelen 1134, 1162, 1319, 1320, 1322
van het Burgerlijk W etboek en 97 van
de Grondwet) ; 2° het vonnis, door het
probleem te stellen zoals het zulks doet
en door te beslissen dat bet recht om de
pacht te beein.digen slechts kan worden
uitgeoefend, zelfs voor een inbedrijfneming door de verpachter zelf, hetgeen
hier het geval is, in de loop van de
zogenaamde
wettelijke
verlengingsperiode, en niet in de loop van de eerste

gebruiksperiode, de overeenkomst van
partijen heeft geschonden en de bewijskracht van artikel 9 van de pachtovereenkomst heeft miskend, hetwelk
niet naar « het geval » van artikel 1774,
§ 2, II, lid 2, van het Burgerlijk W etboek
verwijst, maar op zichzelf de formulering
van een voorbehoud van vervroegde antbinding ten voordele van de verpachter
en van sommige personen bevat, en
slechts voor de vermelding van die personen naar de wettekst verwijst, en hetwellr dus in elk geval, zonder de minste
dubbelzinnigheid, het recht van vervroegde ontbinding ten voordele van de
verpachter zelf, gedurende de pacht, dit
is gedurende de eerste gebruiksperiode,
vaststelt (schending van de artikelen 1101, 1134, 1319, 1320, 1322, 1774,
§ 2, II, en 1775 van het Burgerlijk Wethoek):
Overwegende dat het vonnis vaststelt
dat de reden door eiser opgegeven in de
tekst van de door hem aan verweerder
gedane opzegging als volgt was opgesteld : << Ingebruikneming door mij per~
soonlijk en de leden van mijn gezin » ;
Overwegende dat uit deze vaststelling
voortvloeit dat de opzegging door eiser
is gedaan om zelf het verpachte goed in
bedrijf te nemen, en niet om de exploitatie ervan over te dragen aan deze of
gene van de personen vermeld in lid 1
en 2 van artikel 1774, § 2, II, van het
Burgerlijk W etboek ;
Overwegende dat het vonnis er anderzijds op wijst dat artikel 9 van de tussen
partijen gesloten pachtovereenkomst bepaalt dat « de verpachter zich het recht
voorbehoudt de pacht te beeindigen om
zelf het verpachte goed in bedrijf te
nemen of om de exploitatie ervan over
te dragen aan een van de personen vermeld in artikel 1774, § 2, lid 4, en zulks
met inachtneming van de wettelijke
opzegging )) ;
Dat het beslist dat deze verwijzing naar
artikel1774, § 2, lid 4, van het Burgerlijk
Wetboek volgende tekst bedoelt : « Zij
(de partijen) kunnen eveneens overeenkomen dat de verpachter, onder dezelfde
voorwaarden, de pacht zal kunnen opzeggen in de loop van de wettelijke verlengingsperiode van negen jaren, om zelf
het verpachte goed in bedrijf te nemen
of de exploitatie ervan over te dragen aan
zijn afstammelingen, zijn aangenomen
kinderen of zijn bloedverwanten in de
opgaande lijn, aan zijn echtgenoot, diens
bloedverwanten in de opgaande of nederdalende lijn, aan zijn broeders en zusters,
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B?~oonbroeders en schoonzusters, of aan
ZlJn neven en nichten " ;
Overwegende dat dit de tekst van
artikel 1774, § 2, II, lid 2 van hot Burgerlijk W etboek is ;
'
Overwegende dat hot vonnis niettemin, verklaart dat hot boding ;an artikel 9 van de pachtovereenkomst hot
n.i.et mogelijk maakt to zeggen of partl~en hot recht van terugneming hebben
Willen beperken tot hot in artikel 177 4
§ 2, . ~I, lid 2, bedoelde geval, dan wei
of ZlJ hot eveneons hebben willen uitbreiden tot hot geval mT:tsclll'even in artikel 177:~, § 2, II, lid 1, en dat in geval
van twlJfol, overoenkomstig artikel 1162
van hot Bmgerlijk vV etboek, hot boding
ten voordele van verweerder 1noet worden
uitgelegd; dat. hot dientengevolge beslist
dat de opzeggn:tg slechts door eiser kan
worden gedaan « voor hot einde van de
zesendertig jaren ,, hetgeen de duur van
de oerste gebruiksperiode is ;
Overwegende dat hot vonnis, door hot
gel:teol van de overwegingen ingeroepen
tor rechtvaardiging van dit beschikkonde
gedeelte, artikel 9 van de pachtovereenkomst uitlegt in die zin dat de orin
voo~~mmende verwijzing naar hot BurgerhJk W etb?ek niet aileen hot geval
bedoelt waarm do verpachter opzegging
doet om do exploitatie van hot verpachte
good over to dragon, n1.aar ook hot geval,
zeals ten doze volgens de vaststelling
van hot ?,~st~eden vonnis, waarin hij de
pacht beemd1gt om zelf dit good in bodrijf to nomen ;
Ov~rwege~de dat doze uitlegging onveremgbaar JS met de bewoordingen van
do overeenkomst ;
Dat hot middel gegrond is ;

Om die redenen, vernietiat hot bestreden vonnis ; boveelt dat v~n dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietig?-e beslissing; veroordoelt verweerder m de. kosten; verwijst
de zaak naar de Rechtbank van eerste
aanleg to Charleroi, zitting houdende in
hoger beroep.
12 september 1968. 1e kam.er. Voo1·zitter on V e1·slaggever, H. De Bersaques, raadshoer waarnon1ond voorzitter: - Gelijkl~ticlencle conclusie, H. Depelchm, advocaat-generaal. - Pleiters,
HH. Dassesse en Struye.

1e KAM:ER. -

13 september 1968.

1° ARBEIDSONGEVAL. VERHAAL
VAN RET BEDRIJFSHOOFD OF VAN DE
VERZEKERAAR-ARBEIDSONGEVALLEN OP
DE VOOR HET ONGEVAL AANSPRAKELIJKE DERDE. AFSTAND VAN
DIT VERHAAL KAN ENKEL BLIJKEN UIT
HUN PERSOONLIJKE VERBINTENIS.
2° ARBEIDSONGEVAL. AFSTAND
VAN DE GETROFFENE, VAN ZIJN RECHTHEBBENDEN OF VAN HET BEDRIJFSHOOFD VAN ELK VERRAAL OP DE VOOR
RET ONGEVAL AANSPRAKELIJKE DERDE.
- AFsTAND ZONDER GEVOLG OP RET
RECHT VAN DE iVERZEKERAAR-ARBEIDSONGEVALLEN DE RECHTSVORDERING VAN DE GETROFFENE TEGEN DEZE
DERDE IN TE STELLEN.
l

0

H et bedrijfshoofcl of de verzekemm·m·bwidsongevallen ktmnen afzien van elk
ve1·haal op de voor een m·beiclsongeval
aansprakelijke dm·clen of op sommigen
van hen; cloch de?·gelijke afstancl lean
sl~chts. blijken uit httn pe1·soonlijke ve?'bu~tems (1). ( Gecoordineerde wetten
van 28 september 1931, art. 21.)

2° De afstand vcm de get?'offene, van zijn
rechthebbenden of van het beclrijfshoofcl
van elk verhaal op cle voo?' een arbeidsongeval aansprakelijke clerde ontneemt
ar:n de ve?·zeke?'ctct?'-arbeiclsongevallen,
dw met cleze afstancl niet zou hebben
ingestemd, geenszins het hem bij cle wet
ve1·leencle ?'echt de ?'echtsvo?·dering van
de get1·o ffene tegen cleze dercle in te stellen (2). (Gecoordinoordo wetton van
28 september 1931, art. 21.)
(NAAM:LOZE VENNOOTSCHAP « THE OCEAN
ACCIDENT AND GUARANTEE CORPORATION LIMITED ll, T. STAD BRUSSEL.)
ARREST.
HET HOF ; - Golot op hot bestrodon
arrest, op 14 maart 1967 door hot Hof
van boroop to Brussol gowozon ;
Over hot middol afgoleid uit do schonding van do artikolon 1, 9, lid 2, 19,
lodon 3 en 8, 21 van do wetten betroffendo do vorgoeding der schado voortspruitonde nit de arboidsongevallon, go(1) en (2) Oass., 3 februari 1967 (A1·r. aass.,
1967, blz. 686).
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28 september 1931, welk artikel 19 gewijzigd is bij artikel 10, 1° en 2°, van de
wet van 10 juli 1951 en bij artikel 3 van
de wet van 16 maart 1954, 22 van de
wet van l l juni 1874 houdende de titels X en XI van het Wetboek van !wophandel, 6, 1165, 1382, 1383 van het
Burgerlijk W etboek en 97 van de Grondwet,
doo?'dat het bestreden arrest ten opzichte van verweerster « stad Brussel ))
de rechtsvordering van eiseres tot terugbetaling van het bedrag van de forfaitaire vergoedingen, die zij als verzekeraar
van het bedrijfshoofd heeft betaald aan
de getroffene van een arbeidsongeval,
niet ontvankelijk verldaart op grond dat
in geva.l van een arbeidsongeval de rechtsvordering tegen de aansprakelijke derde,
welke het bedrijfshoofd bezit, haar wettelijke grond viTldt in artikel 19 van de
gecoi.irdineerde wetten betreffende de
vergoeding der schade voortspruitende
uit arbeidsongevallen en de rechtsvordering, welke de verzekeraar van het
bedrijfshoofd, die de bij genoemde wetten
bepaalde vergoedingen heeft betaald,
tegen deze derde bezit haar grond heeft
in artikel 22 van de wet van 11 juni 1874
op de verzekeringen; dat het bedrijfshoofd of de verzekeraar-arbeidsongevallen afstand kunnen doen van elk verhaal
op de aansprakelijke derde of op sommigen van hen, doch dat een dergelijke
afstand slechts zou kunnen voortvloeien
uit hun persoonlijke verbintenis en niet
uit een handeling van de getroffene ; dat
ten deze niet de getroffene maar het
bedrijfshoofd bij overeenkomst afstand
heeft gedaan van « elk verhaal op . . . de
stad Brussel wegens ongevallen die aan
zijn personeel konden worden veroorzaakt »en dat ten gevolge van het subrogatiekarakter van het verhaal van de
verzekeraar-arbeidsongevallen, deze afstand van het bedrijfshoofd aan eiseres
kan worden tegengeworpen omdat zij
ofwel met haar verzekerde heeft gecontracteerd na kennis te hebben gekregen
van genoemd beding van vrijstelling van
aansprakelijkheid en aldus heeft aanvaard zich te verbinden wetende dat zij
op de stad Brussel geen verhaal zou hebben, ofwel slechts haar verzekerde kan
verantwoordelijk stellen inclien deze een
contractueel beding heeft verzwegen dat
een invloed uitoefende op het te verzekeren risico,

verzekeringen en 19, lid 8, van de gecoordineerde wetten betreffende de vergoeding der schade voortspruitende uit de
arbeidsongevallen, de rechtsvordering
van de getroffene van een arbeidsongeval
tegen de aansprakelijke derden wettelijk
toebehoort aan de verzekeraar die aan
de getroffe~le de forfaitaire vergoedingen
bepaald bij genoemde gecoi.irdineerde
wetten heeft betaald ; de daarmede strijdige overeenkomsten van rechtswege
nietig zijn ; ze in elk geval zonder uitwerking zijn jegens de verzekeraararbeidsongevallen die daarbij geen partij
is geweest, en dus aan deze laatste het
verhaal dat de wet hem toekent op de
aansprakelijke derden niet kan worden
ontnmnen, noch door een afstand van de
getroffene, noch door die van het bedrijfshoofd, waarmede hij niet zou hebben
ingestemd, zodat het arrest, dat op geen
enkele afstand van eiseres wijst, op grond
van de vermelde redenen niet wettelijk
heeft lnmnen verklaren dat de rechtsvordering van eiseres niet ontvankelijk
is ten opzichte van verweerster :

te1·wijl, ten gevolge van de dubbele
indeplaatsstelling krachtens de artikelen 22 van de ·wet van l l juni 1874 op de
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Overwegende dat het bedrijfshoofd of
de verzekeraar-arbeidsongevallen, weliswaar, kunnen afzien van elk verhaal
op de aansprakelijke derden of op sommigen van. hen, doch dat een dergelijke
afstand slechts uit hun persoonlijke verbintenis zou kunnen voortvloeien ;
Dat aldus de verzekeraar-arbeidsongevallen van het hem door de wet erkende
verhaal niet kan worden beroofd, noch
ingevolge de afstand door de getroffene,
noch ingevolge de afstand door het
bedrijfshoofd, waarmede hij niet zou
hebben ingestemd;
Overwegende dat, nu de rechter op
geen afstand wijst waarmede eiseres zou
hebben ingestemd, het, op grond van de
opgegeven redenen, niet wettelijk heeft
k1.mnen verklaren dat de rechtsvordering
van deze laatste niet ontvankelijk is;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zover het de tegen verweerster ingestelde rechtsvordering niet ontvankelijk heeft verklaard en eiseres in
de kosten van genoemde rechtsvordering
heeft veroordeeld ; beveelt dat melding
van dit arrest 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 beroep te Luik.

-44dende conclusie, H. Colard, advocaatPleiter, H. De Bruyn.

(SOHIOHTEL, T. OONSORTEN HUEGAERTS.)

generaal. -

ARREST.

1 8 KAMER.- 13 september 1968.
}D

OVEREENKOMST. - UITLEGGING
DOOR DE RECHTER. BEDING VATBAAR VOOR TWEE BETEKENISSEN.
UITLEGGING GEGROND ZOWEL OP DE
INHOUD VAN HET CONTRACT ALS OP
DE GEl\lEENSCHAPPELIJKE BEDOELINC+
VAN DE PARTIJEN, WAARDOOR AAN HET
BEDINC+ EEN BETEKENIS WORDT TOEC+EKEND DIE VERENIC+BAAR IS MET DE
BEWOORDINC+EN ERVAN, ZODAT HET
GEVOLC+EN KAN HEBBEN. - TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 1156 EN 1157
VAN HET BURGERLIJK WETBOEK.

2D OVEREENKOMST. -

RECHT VAN
UITLEC+C+INC+ VAN DE REOHTER. - 0MVANC+.

3D CASSATIEMIDDELEN. -

BuRe+ERLIJKE ZAKEN. -1\IIIDDEL DAT KRITIEK
OEFENT OP EEN TEN OVERVLOEDE GEGEVEN REDEN. -- NIET ONTVANKELIJK
l\HDDEL.

1D Maakt toepassing van de a1•tikelen 1156
en 1157 van het Burgerlijk Wetboelc, de

rechte1· die, steunende op de inho~ld van
het contmct en op de gemeenschappelijlce
bedoeling van de pa1·tijen, aan een beding
dat voo1· twee betelcenissen vatbaar is,
de betelcenis toelcent clie ve1·enig baar is
met cle bewoo1·clingen ervan, zodat het
becling enig gevolg kan hebben, in plaats
van die waanloo1· het zoncle1· uitwe1'7cing
zou blijven (1).
2D Het recht van de rechter om een overeenlcomst u1:t te leggen is niet beperlct tot de
inter·pi·etatie van de bewooTclingen welke
cloo1• cle pa1·tijen geb1•uilct werclen in het
contract, clat deze oveTeenlcomst vaststelt (2).
3D Is zoncle1· belang en cle1•halve niet
ontvanlcelijk het micldel clat kTitiek
oefent op een ten oveTvloecle gegeven Teden
van de bestreden beslissing (3).
(1) Raadpl. cass., 7 januari 1966 (Bull. en

PAsrc., 1966, I, 599); 2 septmnber en 23 december 1966 (Arr. cass., 1967, biz. 1 en 526).
(2) Raadpl. cass., 13 juli 1939 (Bull. en
PAsrc., 1939, biz. 366) en de noot 1, getekend
R. H., biz. 367.
(3) Cass., 23 februari 1968 (A1'1', cass., 1968,
biz. 834).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 14 maart 1967 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 1317, 1319, 1320,
1322, 1341, 1349, 1353 van het Burgerlijk
\Vetboek en 97 van de Grondwet,

doo1·clat, nu de verweerders van eiser
betaling van de helft van het bedrag
van de aan de personenvennootschap
met beperkte aansprakelijkheid Chr.
Schichtel toegekende vergoedingen voor
oorlogsschade hebben gevorderd op grond
van een complexe akte van schenking
en van verdeling die op 31 december
1946 in authentiek:e vorm werd verleden
tussen eiser, zijn n1oeder Lea Evrard
en zijn zuster Nelly Schichtel van wie de
verweerders de rechthebbenden zijn, en
meer in het bijzonder van het heeling
volge1w hetwelk << de oorlogsschade, waarop Mevrouw Schichtel en de nalatenschap
van haar man recht zouden hebben en die
welke door de vennootschap terug te
vorderen zijn, aan Mevrouw Schichtel en
ha.ar kinderen zou toekomen », het bestreden arrest, om eiser te veroordelen,
er enerzijds vooreerst op wijst dat, zo
genoemd beding « in zijn letterlijke zin
moest worden opgevat, hot klaarblijkelijk
nietig zou zijn, vennits, als men zich
strikt aan zijn bewoordingen houdt, het
de verbintenis vaststelt van een rechtspersoon die, aangezien hij geen partij
was in de akte, zich ongetwijfeld niet
heeft kunnen verbinden », vervolgens
verschillende extrinsieke elementen in
aanmerking neemt waaruit het afleidt
« dat het hierboven onderzocht heeling
dus, in weerwil van zijn bewoordingen,
moet worden uitgelegd alsof het een persoonlijke verbintenis van Rodolphe
Schichtel jegens zijn toen nog levende
moeder en jegens zijn zuster hevat " en,
anderzijds, zegt « dat Rodolphe Schichtel
het evenwicht tussen de deelbewijzen
moest herstellen door een verbintenis
aan te gaan en dat aileen hij een dergelijke verbintenis had ; .. . dat een verbintenis van de personenvennootschap
met beperkte aansprakelijkheid zonder
oorzaak zou geweest zijn, aangezien vanzelfsprekend een vrijgevige bedoeling van
harentwege ondenkbaar was ; .. . dat de
verbintenis in 1948 door de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid aangegaan .. . dus niet als het
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dekking van de persoonlijke verbintenis
van haar zaakvoerder, hoofdschuldenaar,
voorkomt "•
te1·wijl, ee1•ste onde1·deel, de rechter, die
zoals in het onderhavige geval verklaart,
onder verwijzing naar extrinsieke elementen, een akte uit te leggen in weerwil
van de bewoordingen ervan, de akte niet
uitlegt maar de bewijskracht, ervan miskent (schending van de artikelen 1317,
1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wethoek) alsook de regels van het schriftelijk
bewijs (schending van de artikelen 1341,
1349, 1353 van het Burgerlijk 'Vetboek)
of, altlmns, niet zonder dubbelzinnigheid
verklaart dat hij de akte regelmatig uitlegt (schending van artilwl 97 van de
Grondwet);
tweede ondeTdeel, zo de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid om de door het bestreden arrest
vermelde reden geen hoofdverbintenis
heeft kunnen aangaan, een subsidiaire
verbintenis van borgstelli:ng van harentwege om dezelfde reden insgelijks moest
worden uitgesloten, waaruit volgt dat
het arrest zich tegenspreekt (schending
van artikel 97 van de Grondwet) :
vV at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, zonder deswege te
worden bekritiseerd, de feitenrechter erop
wijst dat het litigieuze beding, indien
het in zijn letterlijke zin moest worden
opgevat, geen enkel gevolg zou hebben
en dat het « dus noodzakelijkerwijs moet
worden uitgelegd "• omdat « het zeker
is en niet wordt betwist dat partijen
hebben gewild dat het beding op geldige
wijze gevolg zou hebben >>;
Dat deze, van dubbelzinnigheid ontblote overwegingen doen uitschijnen
dat het ten deze gaat om een toepassingsgeval van de artikelen 1156 en 1157 van
het Burgerlijk W etboek die de rechter
in een dergelijk geval toestaan van zijn
uitleggingsbevoegdheid gebruik te rnaken;
Dat genoemde bevoegdheid niet beperkt is tot de verklaring van de door
partijen gebruikte bewoordingen, aangezien deze partijen zich op onbeholpen
wijze hebben kunnen uitdrukken en aan
de door hen gebruikte woorden een andere
zin dan de gewone betekenis ervan hebben kunnen toekennen ;
Overwegende dat het ten deze vaststaat dat de rechter, die de tekst van
het betwiste peding als grond van zijn

uitlegging heeft genomen, de feiten heeft
gepreciseerd en de redenering heeft uiteengezet waarop de uitlegging rust welke
hij van genoemd beding geeft ;
Dat de juistheid van die feiten niet
wordt betwist en dat niet wordt aangevoerd dat de rechter uit die feiten onlogische, dubbelzinnige of tegenstrijdige
gevolgtrekkingen zou hebben gemaakt;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest zijn beslissing hierop steunt dat het beding vervat in de akte van verdeling van 31 december 1946 moet worden uitgelegd alsof
het een persoonlijke verbintenis van eiser
vaststelt;
Dat de redenen met betrekking tot
de aard van de verbintenis op 8 november
1948 door de personenvennootschap met
beperkte aansprakelijkheid « Etablissements Ohr. Schichtel >> aangegaan derhalve overtollig zijn en dat het middel,
in zover het deze redenen bestrijdt, geen
belang vertoont ;
Dat geen van de onderdelen van het
middel kan worden aangenomen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
13 september 1968. 1e kamer.
Voo1·zitte1', H. Bayot, eerste voorzitter.V e1•slaggeve1', H. Valentin. Gelijkluidende conclttsie, H. Oolard, advocaatgeneraal. - PleiteTs, HH. Fally en De
Bruyn.
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1o UITVINDINGSOOTROOI. -

Oc-

TROoi BETREFFENDE DE NIEUWE TOEPASSING VAN DE GEKENDE GEVOLGEN
VAN EEN GEKEND PRODUKT. - RECHTSVORDERING WEGENS NAMAKING. ~
VERWERPING GEGROND OP DE AFWEZIGHEID VAN EEN INVENTIEVE IDEE
EN VAN ORIGINALITEIT.- WETTELIJKHEID.

2° UITVINDINGSOOTROOI. -

OoR-

ZAKEN VAN NIETIGHEID VASTGESTELD
BIJ DE ARTIKELEN 24 EN 25 VAN DE
WET VAN 24 MEI 1854. NIET BEPERKENDE OPSOJ\'lMING.

-461° W ettelijk is de beslissing die een Techtsvonle?·ing wegens namalcing van een
uitvindingsoctTooi bet1·efjencle cle n,;euwe
toepassing van de gelcencle gevolgen van
een gekend p1·ochdct ve1·we1'pt, cloo1' de
afwezigheid vast te stellen vcm een
inventieve ·idee en van o1·iginaliteit in de
beweerde uitvinding (1).
2° De 001'zalcen van nietigheicl vastgestelcl
bij de artikelen 24. en 25 van de wet van
24 mei 1854. op de ttitvinclingsoetmoien
zijn niet op bepe1·lcende w·ijze opgesomcl (2).
(ANDREADIS, T. NAAl'IILOZE VENNOOTSOHAP
« 1\'I:AATSOHAPPIJ
VOOR
PHARll'l:AOEUTISOHE HANDEL EN INDUSTRIE >l.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 25 april 1967 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel ;
Over het eerste middel, afgeleid .uit
de schending van artikel I van de wet
van 24 mei 1854 op de uitvindingsoctrooien,
clo01·clat het bestreden arrest, na de
samenvatting van de omstandigheden
van het geding en de redenen van het
beroepen vonnis te hebben overgenomen,
enerzijds heeft vastgesteld dat volgens
de bewoordingen van het octrooi, waarvan eiser deed gelden dat het door verweerster was nagemaakt, de uitvinding
ernaar streefde, door gebruik te maken
van dihydroxyacetone door toedoen van
een bindmiddel of van een bijpassend
basisprodukt, een schoonheidsmiddel te
bezorgen dat, op de menselijke huid aangebracht, een bronzen kleciT geeft, gelijkmatig van intensiteit, aan het water of
aan de wasmiddelen weerstand biedend,
zonder schadelijke uitwerking op de huid
of op de organen van de mens en waarvan
de werking behouden blijft gedurende
(1) Raadpl. cass., 5 november 1925, redenen
(Bull. en PASIC., 1926, I, 45); 28 februari en
2 mci 1963 (ibid., 1963, I, 718 en 933); Novelles, Droits intellectuels, d. I, vo B1•evets,
nrs 14, 103, 166, 293 en volg. ; Rep. pmt. dto
droit belge, V0 B1·evets d'invention, nrs 35 en
volg., 66 en volg.; TH. BRAUN en P. STRUYE,
P1•ecis des b1·evets d'invention, uitg. 1935,
nrs 61 tot 64; ;r, .DASSESSE, « Les brevets
d'invention "• in Revtoe critique de jto1'isprudence belge, jaar 1963, blz. 363 en volg., en
jaar 1968, blz. 99 en volg.; P. RouBIER, Le

vier a zes dagen ; dat voor het nemen
door eiser van zijn octrooi, niemand de
samenstelling van de schoonheidsmiddelen die het voorwerp waren van dit octrooi, beschreven of gefabriceerd had
noch het voorstel had gedaan dergelijke
samenstellingen op de opperhuid aan te
brengen om het gewenste esthetisch effect
te bereiken en dat de werken en publikaties waarvan het gezag werd ingeroepen, slechts in aanmerking konden genolnen worden als precedenten van wetenschappelijke aard waarvan de praktische
toepassing aileen was overwogen geworden bij de behandeling van de suikerziekte, of juister bij gelegenheid van die
behandeling, en nadat de patienten ervoor
werden gewaarschuwd dat het geneesmiddel een onesthetische maar gevaarloze en voorbijgaande bruine kleur van
de tanden of van de huid kon veroorzaken, en anderzijds het betwist octrooi
nietig en zonder gevolg heeft verklaard
en eisers rechtsvordering, gegrond op de
miskenning van dit octrooi, heeft verworpen om de reden dat de enige beweerde
oorspronkelijkheid van het octrooi bestand in het toevoegen aan diverse
schoonheidsprodukten, zoncler oorspronkelijkheid, van dihydroxyacetone in
uiterst veranderlijke hoeveelheid en zonder enige orde, dat dihydroxyacetone
een sinds lang gekend produll:t en
geneesmiddel was, dat insgelijks geweten
was dat het aan de huid een bruine
kleur gaf gedurende verscheidene dagen zonder ander fysisch nadeel, dat
deze bruine kl3ur onuitwisbaar was
zolang het produkt uitwerking had en
dat dit oplosbaar was in verschillende
produkten die bij de samenstelling van
de schoonheidsmiddelen gebruikt worden,
dat de modegrillen verscheidene schoonheidsmiddelen op de markt hebben gebracht waaraan produkten waren toegevoegd die het bruin worden van de huid
tot uitwerking hadden, dat eiser er een
ander had gebruikt dat even goed gekend
d1·oit de la 1n·opriete indtosb·ielle, 1954, d. I,
nr 25, blz. 109, en d. II, nr 153, blz. 120 en
volg. ; AI, CASALONGA, T1•aite techniqtoe et pmUque des b1·evets cl'invention, cl. I, nr 154; cass.
fr., 13 augustus 1845 (8i1·ey, 1845, I, 689)
en 24 december 1921, door Casalonga geciteercl. Zie ook, met betrekking tot hetzelfde
uitvindingsoctrooi van eiser Andreaclis : cass.
fr., 28 februari 1968 (Bull. civil, 1968, IV, 74,
en D. H., 1969, I, 76, met de noot van professor R. PLAISANT).
(2) Novelles, Droits intellectuels, d. I, V 0
B1·evets, nrs 741 en volg.

-47was als de voorgaande, dat de samenvoeging van die produkten niet ontstaan
was dank zij een scheppende verbeelding,
dat hm1 gebruik op natuurlijke wijze kon
bedacht worden door een vakman, die,
zoals eiser, niet iets nieuw trachtte te
ontdekken 1naar aileen aan de modegrillen wenste te voldoen door het aanwenden van gekende produkten die de
eigenschap hebben de gevraagde uitwerki:ng op te leveren, dat de wet geen gebruiksmo:nopolie kan toekennen voor bet
enkel aa:nwenden van een gekend middel,
zelfs indien het nog niet dikwijls werd
gebruikt, dat tot afievering van een geldig
octrooi vereist is dat iets nieuw werd gevonden, tot dusverre onbekend, dat te
danken is aan het scheppend genie van
de ontdekker, en ont de reden dat geruime
tijd v66r de beweerde ontdekking van
eiser de fabrikanten van schoonheidsprodukten zich hadden beziggehouden m.et
op ku:nstmatige wijze de lmid te bruinen,
dat de door eiser geroemde eigenschappen, hoedanigheden en uitwerkingen geen
andere waren dan die welke vermeld en
beschreven zijn in al de door verweerster
aangehaalde werken en die aile onder
zijn dan het betwist octrooi, dat eiser
weliswaar een nieuw handelsartikel op
de markt had gebracht maar slechts gebruik had gemaakt, volgens de in de
industrie van de schoonheidsprodukten
gebruikelijke methodes, van een welbekend produkt en dit zonder enige nieuwe
combinatie of aanpassing en zonder andere uitwerking dan die weil{e door de
auteurs omstandig beschreven is, dat
zijn innovatie zonder enige technische
waarde was, dat eiser tevergeefs beweerde dat het vernuftig karakter van
de uitvinding hierin lag dat, spijts haar
uitgesproken belang, die uitvinding nooit
v66r het depot van het betwist octrooi
verwezenlijkt was geworden, dat noch
bet middel noch de uitwerking nieuw
waren en dat het feit van tussen aile
gekende produkten diegene op te zoeken,
die de eigei1schappen, hoedanigheden en
gewenste uitwerking verenigen en er eenvoudig gebruik van te maken volgens
methodes die in een bepaalde industrie
gebruikelijk zijn, geen uitvinding was
waarop een octrooi kon genomen worden,
te1'wijl bet feit van op een nieuwe manier de gekende uitwerking van een gekend produkt toe te passen, namelijk
zoals hier bet feit van dihydroxyacetone
te mengen in schoonheidsprodukten met
het doel de huid te bruinen, van bet
ogenblik af dat tot dusverre dit produkt
nooit op die wijze en tot dat doel was
gebruikt en dat zulk gebruik nooit was

voorgesteld geworden, een technische
nieuwheid is die octrooieerbaar is in de
zin van artikel 1 van de wet van 24 mei
1854;
tenvijl die nieuwe toepassing van de
gekende uitwerkingen van een gekend
produkt niet ophoudt octrooieerbaar te
zijn tengevolge van bet ontbreken, van
teclmisch oogpunt uit, van elk belang,
verdienste of moeilijkheid van die uitvinding :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, opdat een technisch
procede octrooieerbaar zou zijn, het niet
volstaat dat bet gaat over een nieuwe
toepassing van een gekend produkt waarvan de uitwerking ·zelf gekend is, maar
dat vereist is, zoals het beroepen vonnis
erop wijst met redenen die door het arrest
overgenomen zijn, « dat iets nieuw werd
ontdekt, tot dusvene onbekend, dat te
danken is aan het scheppend genie van
de ontdekker >> ;
Dat dienaangaande het arrest vaststelt,
zonder desbetreffend bekritisE)erd te zijn,
dat eiser « slechts gebruik had gemaakt,
volgens de in de industrie van de schoonheidsprodukten gevolgde methodes, in
uiterst veranderlijke hoeveelheid en zonder enige orde, van een welbekend produkt en dit zonder enige nieuwe combinatie noch aanpassing en zonder andere
uitwerking dan die welke door de auteurs
omstandig beschreven is >> ;
Dat nit die elementen de feitenrechter
wettelijk heeft kunnen afieiden dat << de
beweerde uitvinding geen enkel inventieve idee bezit >> en dat derhalve die
uitvinding, zonder enige oorspronkelijkheid, niet octrooieerbaar was ;
Dat dit onderdeel van het middel naar
recht faalt;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de beweeggronden
van het arrest betreffende het ontbreken
van elk belang, verdienste of moeilijkheid
in de methode dienvolgens overbodig zijn
en dat bet middel, in zover het ze bestrijdt, niet ontvankelijk is wegens het
ontbreken van belang;
Over het vierde middel, afgeleid nit
de schending van de artikelen 24 en 25
van de wet van 24 mei 1854,
doordat het bestreden arrest, dat in
feite soeverein vaststelt dat geen anterioriteit tegen het octrooi van eiser wordt
opgeworpen, het bedoeld octrooi niettemin nietig heeft verklaard om de reden
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dat de in het octrooi genoemde eigenschappen, hoedanigheden en uitwerkingen geen andere zijn dan die welke vermeld en beschreven zijn in al de door
verweerster aangehaalde werken en publikaties,
tenvijl de oorzaken van nietigheid van
een octrooi op beperkende wijze opgesomd zijn in de artikelen 24 en 25 van de
wet van 24 mei 1854, die onder meer toestaan het produkt, dat vroeger reeds in
het buitenland werd geexploiteerd, door
een octrooi te beschermen bij gebreke
van een der op beperkende wijze opgesomde oorzaken van nietigheid, en
de oorzaak van nietigheid die door het
arrest wordt aangenomen niet vermeld
staat bij de door de artikelen 24 en 25
van de wet van 24 mei 1854 op beperkende wijze opgesomde oorzaken van
nietigheid :
Overwegende dat de opsomming van
de oorzaken van nietigheid in de artikelen 24 en 25 van de wet van 24 mei 1854
vermeld niet beperkend is ;
Dat inderdaad nietig client verklaard
te worden het octrooi dat een procede
dekt dat aan de door artikel 1 van bovenvermelde wet gestelde vereisten niet voldoet;
Dat het middel naar recht faalt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.

docling voortvloeit uit het verlies van
zijn be1·oepsinlcomsten bestaat in de
clerving van het deel van deze inlcomsten
waa1·uit zij een pe1·soonlijlc voordeel
t?·olcken · is cle1·halve onwettelijk, het
a1·1·est d~t deze schade vaststelt op basis
van het b1'tttoloon van het slachtotfer,
zonde1· acht te slaan op de aan dit
loon gegeven bestemming (1). (Burg.
Wetb., art. 1382.)

(RENDRIOKX, T. RUTTEN, CfERITS
EN DRIESJ\IIANS.)

ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 17 januari 1968 gewezen door
het Hof van beroep te Luik ;

I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de strafvordering :
Overwegende dat de substantiele of op
strafle van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de burgerlijke
vordering :

13 september 1968. 18 kamer. Voorzitter, H. Bayot, eerste voorzitter.Verslaggever, H. Valentin. - Gelijkluidende conclusie, H. Colard, advocaatgeneraal.
Pleite1·s, HH. Bayart en
Faures.

a) van verweerster Rutten in eigen
naam en qttalitate qua voor haar minderjarige kinderen :

2e KAMER.- 16 september 1968.

doonlat het bestreden arrest, na beslist
te hebben dat de eerste rechter « een
missing begaan had wanneer hij, om de
aan tweede verweerster, weduwe van het
slachtofler van het kwestieus verkeersongeval, uit hoofde van inko:J?stenverlies
verschuldigde schadevergoedmg te berekenen het door het slachtofler verdiende
netto-ioon in aanmerking genomen
heeft "• de bedoelde schadevergoeding op
het bruto-loon berekend heeft, en dienvolgens eiser veroordeeld heeft om aan

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). ONOPZETTELIJK DODEN.- SCHADE DIE VOOR DE
RECHTHEBBENDEN VAN RET SLAGHTOFFER VOORTVLOEIT UIT DE DERVING
VAN ZIJN BEROEPSINKOMSTEN. .ARREST DAT DE SCHADE VASTSTELT OP
BASIS VAN RET BRUTO-LOON VAN RET
SLAOHTOFFER, ONGEAOHT DE BESTEMMING VAN RET LOON.- 0NWETTELIJKHEID.

De schade die voo1· de 1'echthebbenden van
het slachto !fer van een onopzettelijke

Over het eerste middel, afgeleid nit
de schending van de artikelen 97 van
de Grondwet, 1382 van het Burgerlijk
Wetboek, 20 tot 32 van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen (gecoi:irdineerde wetten van 26 februari 1964),

(1) Oass., 12 april 1965 (Bull. en PABIC.,
1965, I, 861) ; raadpl. cass., 10 juni 1968
(A1·r. cass., 1968, blz. 1225).
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inkomsten, een som van 1.712.241 frank
te betalen, en deze beslissingen gegrond
heeft bp de overweging dat " de uit
hoofde van inkomstenverlies uit te keren
vergoedingen belastbaar zijn in de bedrijfsbelasting »,
te?·wijl, ee?'ste onderdeel, het nadeel, hetwelk verweerster, weduwe van de getroffene, ten gevolge van het wegvallen
van dezes bedrijfsinkomsten ondergaat,
hierin bestaat dat zij dat gedeelte van
die bedrijfsinkomsten moet derven waaruit zij een persoonlijk voordeel trok,
het arrest derhalve niet wettelijk het
bruto-loon in aanmerking genomen l.teeft,
zonder de aan het bruto-loon gegeven
bestemming in acht te nemen ;
tweede ondenleel, geen enkele bepaling
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen de aan de weduwe van een slachtoffer toegekende vergoeding belastbaar
maakt in de bedrijfsbelasting,
het bestreden arrest bijgevolg zijn
beslissing, betreffende het in aanmerking
nemen van het bruto-loon, niet wettelijk
kon staven op deze zogezegde belastbaarheid,
trouwens een vergoeding die wegens
het overlijden van haar echtgenoot aan
een weduwe verleend wordt, geen bedrijfsinkomen uitmaakt ;
derde onderdeel, alleszins uit de motivering van het bestreden arrest onmogelijk kan opgemaakt worden uit welk
artikel van de fiscale wetten de rechter
heeft kunnen afleiden dat « de uit hoofde
van inkomstenverlies uit te keren vergoedingen belastbaar zijn in de bedrijfsbelasting », bijgevolg het Hof in de
onmogelijkheid gesteld wordt zijn cont.rolerecht over de wettelijkheid van de
bestreden beslissing uit te oefenen, de
onduidelijkheid van de motivering dient
gelijkgesteld te worden met het gebrek
nan de door axtikel 97 van de Grondwet
vereiste motivering :
Overwegende dat het arrest, met betrekking tot de schade door de weduwe
~pgelopen ten gevolge van het verlies
1ran de beroepsinkomsten van haar echt;s·enoot, beslist dat de eerste rechter ten
lnrechte het netto-loon van het slachtJ:ffer in aanmerking genomen heeft in
Jlaats van het bruto-loon om de opge~;even reden dat de uit hoofde van inkomltenverlies uit te keren vergoedingen
)elastbaar zijn in de bedrijfsbelasting ;
Overwegende dat de schade die voor
le verweerster, weduwe van het slacht,ffer, voortvloeit uit het verlies van de

beroepsinkomsten van dit laatste in de
derving bestaat van het deel van de
beroepsinkomsten waaruit zij een eigen
voordeel trok ;
Overwegende dat het arrest bijgevolg
niet wettelijk kon beslissen dat het brutoloon van het slachtoffer moest in aanmerking genomen worden, zonder acht
te slaan op de aan dit bruto-loon gegeven
bestemming ;
Dat het middel gegrond is ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet,

doo1·dat het bestreden arrest eiser veroordeeld heeft om« de vergoedende interesten vanaf de dag van het ongeval en
de gerechtelijke interesten vanaf de dag
van de burgerlijkepartijstelling op al
de aan de verweerders toegekende hoofdsom.n1.en te betalen »,
tenvijl eiser in zijn conclusie onder meer
staande gehouden had dat « het inkomstenverlies een toekmnstige schade is
welke verdisconteerd werd door de kapitalisatie, dat het niet opgaat sedert de
dag van het ongeval interesten toe te
kennen op sommen die, was het slachtoffer blijven I even, slechts later en maand
per maand zouden zijn verworven, dat
de interesten slechts kunnen toegekend
worden vanaf de dag van de beslissing
van de rechtbank over de kapitalisatie,
daar de schade alleen kan bestaan in de
te late betaling van het kapitaal », en
het bestreden arrest deze conclusie niet
beantwoord heeft,
tenvijl, om wettelijk gemotiveerd te
zijn naar luid van artikel 97 van de
Grondwet, de arresten en vonnissen al
de door de partijen in regelmatig neergelegde conclusies ingeroepen middelen
~n excepties moeten beantwoorden :
Overwegende dat het arrest de vergoedende en de gerechtelijke interesten
op aile sommen toekent zonder de in het
middel aangehaalde conclusie met betrekking tot het inkom.stenverlies te
beantwoorden ;
Dat het middel gegrond is ;
b) van verweerders Jacobus Gerits en
Jeannette Driesmans :
Overwegende dat eiser geen middel
inroept;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zover het, uitspraak doende
over de burgerlijke vordering van verweerster Marie-Jose Rutten, in eigen
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naam en qualitate qtta voor haar minderjarige kinderen, beslist dat het brutoloon van het slachtoffer in aanmerking,
moet genom en worden en dienvolgens een
vergoeding van 1.712.241 frank toekent
voor verlies aan inkomsten alsook in
zover het met be-trekking tot de vergoeding van dit inkomstenverlies de vergoedende en de gerechtelijke interesten
toe-kent ; verwerpt de voorziening voor
het overige ; beveelt dat meldin.g van dit
arrest zal gemaakt worden op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ;
veroordeelt eiser in de helft van de kosten
en verweerster Marie-Jose Rutten, in
eigen namn en quctlitate qtta, in de andere
helft; verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van beroep te Brussel.
16 september 1968. - 2e lmmer. Voo1·zitter en Ve1•slaggever, H. Rutsaert,
raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijkltticlencle conclttsie, H. Krings, advocaat-generaal. - Pleiter, H. Struye.

2e KAMER. -

16 september 1968.

VOEDlNGSWAREN.- VLEESKEURING
EN VLEESHANDEL.
KONINKLIJK
BESLUIT VAN 12 DECEMBER 1955 BETREFFENDE DE VLEESWINKELS GENOMEN TER UITVOERING VAN DE WET VAN
5 SEPTEMBER 1952. - GROTE DISTRIBUTIEBEDRIJVEN. - BEGRIP.

Regelmatig gemotiveenl is het arrest clat
beslist clat cle oncle1'1wming vcm eise1•
noch cloo1• cle vele soo1·ten van cle te koop
aangeboclen wcwen noch cloo1· cle omvang
van cle installatie verschilt van cle gewone
kleinhanclelsoncle1·nemingen, zoclat zij
niet lean beschottwcl wonlen als een g1·oot
clistributiebecl1·~jj in cle zin van a1·tikel 2
van het koninlclijlc besluit van 12 clecembe1' 1955 bet1·efjencle cle vleeswinlcels en
cle clam·bij behoTencle be1·eiclingswe1·lcplaatsen, genomen te1· uitvoe1·ing , van
cle wet van 5 septembe1· 1952 bet1·etfencle
cle vleeslceu1·ing en de vleeslwnclel.
(VAN BAELEN.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 16 januari 1968 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;

Over het middel afgeleid nit de schending van de artikelen 1, inzonderheid 1,
1°, h, en 2, van het koninklijk besluit
van 12 decern.ber 1955 betre:ffende de
vleeswinkels en de daarbij behorende
bereidingswerkplaatsen, en 97 van deGrondwet,

cloonlat het bestreden arrest, hoewe1
het aam1emnt dat de bepalingen van
artikel1, 1°, h, van het koninklijk besluit
van 12 december 1955 niet toepasselijk
zijn op de grote distributiebedrijven,
weigert de uitbating van de beklaagde te
rekenen tot de grote distributiebedrijven,
op de gronden dat de uitdrukkingen
" grote distributiebedrijven " en- " warenhuizen " be-trekking hebben op gelijksoortige uitbatingen; dat beide ondernemingen zijn die tot doel hebben
in 't klein aan het publiek koopwaren
te verkopen ; dat zij zich van de gewone" winkel >> onderscheiden voornamelijk
door de vele soorten van te koop aangehoden waren en door de omvang van
de installatie ; dat de wetgever eenzelfdeorde van grootheid voor ogen heeft gehad ; dat de litigieuze uitbating aan deze
orde van grootheicl niet heantwoordt ;
dat het gaat om een handel in 't klein
zoals er van oudsher vele bestaan vooral
in de kleinere plaatsen, waarin vele verschillende produkten en waren worden
aangeboden; dat het enig verschil tussen
de vanouds gevestigde bedrijven en die
van de beklaagde niet zodanig ligt in de
omvang van het bedrijf of in het aantal
der te koop aangeboden waren maar in
de wijze van schikken en uitstallen der
waren en in de bedieningswijze (zgn.
self service) ;
tenvijl het arrest, door in dezer voege
uitspraak te doen, niet vaststelt dat de
exploitatie van de beldaagde de elen:tenten niet verenigt welke het zelf nodig
en toereikend oordeelt om een groot
distributiebedrijf in de zin van het koninklijk hesluit van 12 december 1955
uit te maken, te weten : " de vele soorten
van de te koop aangeboden waren en
de omvang van de installatie " ; terwijl
het mitsdien niet wettelijk zijn beslissing
rechtvaardigt dat de uitbating van eiser
geenszins kan doorgaan als een groot
distrihutiebedrijf, noeh de veroordeling
welke het ten laste van eiser wijst wegem
de hmn. ten laste gelegde overtreding :
Overwegende dat het bestreden arrest
na erop gewezen te hebben dat een grooi
distrihutiebedrijf zich onderse}-:teidt va-r
de gewone winkel voornamelijk door dE
vele soorten van de te koop aangeboder
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waren en door de omvang van de installatie, beslist dat de winkel van eiser aan
dit criterium niet beantwoordt omdat
het gaat oin. een handel in 't klein zoals
er van oudsher vele bestaan, vooral in
kleinere plaatsen, en dat het enige verschil tussen het bedrijf van eiser en de
van oudsher gevestigde bedrijven niet
bestaat in een grotere omvang of in een
grater aantal te lmop aangeboden waren,
maar in de wijze van schikken, uitstallen
en bedienen van die waren ;
Overwegende dat het arrest zodoende
duidelijk te kennen geeft dat het bedrijf
van eiser noch door het aantal te !mop
aangeboden waren noch door de omvang
van de installatie verschilt van de vroeger
reeds bestaande « kleinhandelszaken » en
derhalve niet als een « groot >> distributiebedrijf kan worden aangemerkt ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en
dat de beslissing overeenkomstig de wet
is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
16 september 1968. - 2e kamer. Voo1·zitte1·, H. Rntsaert, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. Naulaerts.- Gelijlclttidende conclusie,
H. Krings, advocaat-generaal.

2e

KAMER. -

16 september 1968.

MISDRI.JF.
RECHTVAARDIGINGSGROND. 0NOVER;KOMELIJKE DWALING.
SOEVEREINE BEOORDELING
DOOR DE FEITENREOHTER.

De jeitenrechte1• beoordeelt soeverein in
feite het bestaan van een onove?·lcomelijlce
dwaling, die dam· de belclaagde als een
rechtvaa?·digingsg1·ond wordt aangevoe?'d (I). (Strafwetb., art. 71.)
(JANSSENS.)

Over het middel afgeleid uit de schending van artilwl 97 van de Grondwet,
doo1·ilat het bestreden arrest het verweer dat eiser in conclusie in ondergeschikte orde op de onoverkomelijke dwaling steunde niet naar behoren beantwoordt, nu het zich ertoe beperkt te
verklaren dat het advies dat eiser ter
zake zou ingewonnen hebben bij derden
zonder invloed blijft op de wettelijke
verplichtingen die hij had,
terwijl eiser liet gelden dat hij reeds
in november 1964 veiligheidshalve met
de erkende bevoegde beroepsorganisatie,
zijnde de Fecleratie cler Chemische Nijverheid van Belgie, contact nam om
alclus de vigerende toe te passen regelen
te kennen ; dat na zijn geval onderzocht
en ontleed te hebben, deze groepering
tot het besluit kwam dat, aangezien de
prijsvergelijking in feite omnogelijk bleek,
er geen voorafgaande aangifte van prijsverhoging kon opgesteld worden en dat
alclus de voorziene procedure niet te
volgen was ; dat de Federatie op haar
bemt bij de bevoegde diensten van het
Ministerie van Economische Zaken om
inlichtingen ging, dat deze diensten hetzelfde standptmt gehuldigd hebben, en
dat deze adviezen uitclruldmlijk aan eiser
medegedeeld en bevestigd geweest zijn ;
en terwijl dit motief ontoereikend is
daar het niet het advies is van een
« derde >> dat eiser veiligheiclshalve ingewomlen had, wat natuurlijk geen grand
van onoverkomelijke dwaling zou kunnen
uitmaken, doch eerder het standptmt van
de organen die bevoegd zijn om de procedure tot prijsverhoging in te leiden, na
te gaan en eventueel goed te keuren of
te verwerpen, te weten enerzijds de
Federatie der Chemische Nijverheid van
Belgie, bevoegde beroepsorganisatie, en
anderzijds de diensten van het Ministerie van Economische Zaken die allebei
eiser in tempore non suspecto gerustgesteld hadden met de overweging dat het
hem niet mogelijk was aan de administratieve en wettelijke verplichtingen
en modaliteiten te voldoen :
Overwegende dat het bestreden arrest
het in ondergeschikte orde aangevoerd
en in het middel overgenomen verweer
van eiser beantwoordt door er op te wijzen « dat de subsidiaire .stelling van betichte evenmin kan aangenom.en worden ;

ARREST.

HET HOF ; - G~Iet op het bestreden
trrest, op 30 januari 1968 door het Hof
'an beroep te Brussel gewezen ;

(1) Cass., 22 mei 1967 (Arr. cass., 1967,
blz. 1130) en noot 1; raadpl. LEGROS, L'el6ment moral dans les infractions, blz. 291.
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ingewonnen bij derden zonder invloed
blijft op de wettelijke verplichtingen die
hij had "• en aldus aan het vonnvereiste
van artikel 97 van de Grondwet voldoet ;
Overwegende dat, in zover het 1niddel
de beslissing van het arrest kritiseert
luidens welke de ingewonnen advie:z:en
geen onoverkomelijke dwaling bij eiser
veroorzaakt zouden hebben, het tegen
de soevereine beoordeling van de rechter
stuit;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en
dat de beslissing overeenkomstig de wet
is;

2° De jeiten1·echteT die vaststelt clat eiseT,
voetgange1', vooT venveeTcle1· een onvooTzienba?"e hinclen~is is geweest en alleen
voo1• het ongeval aansp1·akelijk is, stelt
alclus het oo1·zakelijk veTbancl vast tusse1~
de ove?'tTecling van aTtikel 48, 3, 5°, van
het VVegveTkeeTS?'eglement, die hij bewezen veTklaa1·t, en de clooT de VM'weenler
geleden schade (2).

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

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

16 september 1968. 2e kam.er. V ooTzitteT, H. Rutsaert, raadsheer waarnemend voorzitter.
Ve?"slaggever·,
H. Wauters. - Gelijklttiaende conclusie,
H. Krings, advocaat-generaal. - PleiteT,
H. Chr. Vanderveeren (van de balie bij
het Hof van beroep te Brussel).

Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van
de Grondwet, 154 en volgende van het
Wetboek van strafvordering, 1315 van
het Burgerlijk Wetboek,

(WILLEMS, T. DE JONGHE.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 10 februari 1968 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Brussel ;

dooTdat het vonnis enerzijds beslist :
dat niemand getuige is geweest van de
feiten ; dat tot de opheldering ervan de
voorkeur dient gegeven te worden aan
de 1.utleg van ge!ntimeerde De Jonghe,
die een ldare blik over de toestand gehouden heeft, liever dan aan de onderstellingen van beroeper Willems, die zich
van het gebeurde niets herinnert, en
waarvan het bijzonder hoog alcoholgehalte in het bloed, te weten 2, 7 4 t. lL
moet doen aannemen dat hij het onbewustzijn benaderde "•
<<

2e RAMER.- 16 september 1968.

1° BEWIJS.- STRAFZAREN.- REC:S:TER DIE ZIJN BESLISSING GRONDT
OP DE GEGEVENS VAN RET DOSSIER
DIE HEM GELOOFWAARDIG SCHIJNEN.
- MIDDEL WAARBIJ AAN DE RECHTER
VERWETEN WORDT DAT HIJ GESTEUND
HEEFT OP ZIJN PERSOONLIJKE RENNIS.
- MIDDEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG
MIST.

te1·wijl geen enkel element der zaa.k
deze eenzijdige verklaring staaft, en
integendeel de beklaagde geen enkel
bewijs dient te leveren van zijn onschuld,
zonder wederrechtelijke omkering van de
bewijslast;

2° AANSPRAKELIJKHEID (BillTEN
OVEREENKOMST). - OORZA:KELIJR
VERBAND TUSSEN EEN MISDRIJF EN DE
SCHADE. V ASTSTELLING DOOR DE
FEITENREOHTER.

doo1·dat anderzijds het vonnis beslist
dat de rechtbank de mening. is toege.
daan dat beroeper reeds de rechterkani
van de baan bereikt had, aan de kani
van de trmnsporen, en dat, na vaststellinf
dat hij zijn werkzak aan de overkan1

Ste~mt zijn beslissing niet op zijn pe1'soonlijke lcennis de ?'echte?' die de gedTaging van een pa1'tij ve1·klaaTt op g1'ond
van gegevens van het dossieT, die hem
geloojwaaTdig schijnen (1).

(1) Verg. cass., 16 december 1960 (Bt<ll
en PAsiC., 1961, I, 423).
(2) Raadpl. cass., 6 september en 26 okt<
ber 1965 (Bull. en PASIC., 1966, I, 20 en 283

1°

<<
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is teruggelopen op het ogenblik dat het
voertuig van geYntimeerde hem reeds
te dicht genaderd was "•
tenvijl geen enkel element van het
dossier, noch enige verldaring van om
het even welke partij hiervan ooit heeft
gewag gemaakt, en de rechter niet ge- .
machtigd is uit eigen ervaring, buiten
de debatten op tegenspraak, enig middel
te putten of aan te wenden, en enkel
mag sterinen op de processen-verbaal en
verslagen en op getuigenissen die deze
bevestigen of staven, terwijl in het
ganse dossier geen enkel element voorhanden is c1at hiervan gewag maakt, zodat eiser zelfs niet in staat geweest is
deze motieven te bestrijden, temeer daar
hij had lnmnen bewijzen dat het contactpunt van zijn lichaam rechts gelegen
was, vern1its hij een rechter bekkenbreuk
opliep, alsmede een snijwonde aan de
rechterknie, zodat dergelijke motivering
gelijkstaat met een volledig gebrek aan
motivering :
Overwegende enerzijds dat de rechter
soeverein de bewijskracht van de verklaringen van de partijen beoordeelt en
aan die van verweerder de voorkeur vermocht te geven, zelfs indien zij door geen
andere getuigenissen gestaafd werd ; dat
zodoende de rechter de bewijslast niet
omgekeerd heeft ;
Overwegende anderzijds dat de rechter, door een verldaring van de gedraging
van eiser te geven op grond van de elementen van het dossier welke hem geloofwaardig schenen, zijn beslissing niet op
zijn persoonlijke kennis gesteund heeft ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van
de Grondwet, 1350 en volgende van het
Burgerlijk Wetboek en 154 en volgende
van het Wetboek van strafvordering,
doo1·dat het vonnis beslist « dat de remsporen achtergelaten door dit voertuig
op de aardeberm erop wijzen dat geYntimeerde, toen hij de dronkaard bemerkte,
een uitwijkingsmaneuver langs rechts
uitvoerde en tegelijkertijd hevig remde;
dat de korte remsporen insgelijks aanduiden dat de snelheid van het voertuig
niet hoog lag "•
terwijl het enige element betreffende
de remsporen bestaat in de aanduiding
van de schets opgesteld door de verbalisanten en deze sporen parallellopen met
de as van de rijbaan, zodat er geen sprake

van enig uitwijkingsmaneuver kan zijn,
zodat de bewijskracht van de akte werd
geschonden, en ook deze · motivering
gelijkstaat met een volledig ontbreken
van motivering :
Overwegende dat de in het door de
Rijkswacht opgemaakte proces-verbaal
en de daarbijgevoegde schets aangeduide
remsporen rechts liggen van de te voren
door verweerder gevolgde richting, weshalve de rechter daaruit heeft kunnen
afieiden, zonder de bewijskracht van die
akte te miskennen, dat verweerder een
uitwijkingsmaneuver naar rechts uitgevoerd heeft ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het derde middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van
de Grondwet en 48, 3, van het koninklijk besluit van 8 april 1954,
doordat het vonnis niet antwoordt op
de conclusie van eiser waar hij deed gelden : 1° dat het remspoor achter de
wagen parallel is met de as van de baan,
zodat er zel£g geen uitwijkingsmaneuver
is gebeurd ; dat, verbrekkend van het
linker remspoor en met inachtneming van
de spoorbreedte van de wagen (1,90 meter), duidelijk blijkt dat de wagen met
zijn rechterwiel onbetwistbaar op de
aardeberm reed en daar het slachtoffer
aangereden heeft ; 2° dat geen enkel
element uit het ganse dossier toelaat te
bewijzen of als bewezen te aanzien dat
eiser nog op ·de rijbaan zou zijn geweest ;
dat daarenboven dient rekening te
worden gehouden met het feit dat hij
het recht had de baan over te steken
op de plaats van het ongeval indien hij
tijdig de overkant van de baan kon bereiken, derwijze dat de normaal aandachtige weggebruiker zijn weg ongehinderd
kon voortzetten, gebruik makend van
de aangebrachte rijstroken; 3° dat tevens
dient rekening gehouden te worden met
het feit dat de baan ter plaatse goed verlicht was en dat, zelfs zo de zichtbaarheid
minder dan 100 meter bedroeg, de burgerlijke partij hetzij haar kruis- hetzij haar
koplichten diende te gebruiken, en in elk
geval haar snelheid moest regelen in
functie van haar gezichtsveld en van
de zichtbaarheid ; 4° dat in elk geval
de minste twijfel nopens het feit of
eiser al dan niet op de aardeberm
was, in zijn voordeel dient te worden
uitgelegd :

Overwegende dat het bestreden vonnis
de conclusie van eiser beantwoordt door
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wijkingsmaneuver uitgevoerd heeft, b)
dat eiser de baan overgestoken heeft toen
het voertuig van verweerder hem reeds
te dicht genaderd was, c) dat verweerder
n>et een aangepaste snelheid gereden
heeft;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en
dat de beslissing overeenkomstig de wet
·is;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de burgerlijke
vordering :
Over het derde middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van
de Grondwet en 48, 3, van het koninklijk
besluit van 8 april 1954,
doordat het vonnis niet antwoordt op
de conclusie van eiser waar hij deed gelden : dat, zelfs indien de rechtbank moest
n>enen de ten laste van eiser gelegde
inbreuk te moeten weerhouden - quod
non - , in elk geval op burgerlijk gebied
de ganse verantwoordelijkheid of minstens het grootste gedeelte ervan ten
laste van de bmgerlijke partij dient gelegd te worden ; dat inderdaad, op een
rechte en verlichte baan, iedere voetganger die de baan reeds voor meer
dan 10 meter in rechte lijn heeft
overgestoken, een voorzienbare hindernis
is, waarvoor moet kunnen worden gestopt of die Ininstens moet kunnen worden vermeden, door een voorzichtig autobestuurder ; dat tenslotte de dronken
toestand van eiser op zichzelf geen
enkel oorzakelijk verband heeft, noch
kan hebben, met het ongeval, onder meer
gezien de afgelegde afstand,
En over het vierde middel, afgeleid
uit de schending van de artikelen 1382,
1383 van het Burgerlijk Wetboek en 97
van de Grondwet,
doonlat de bestreden beslissing de uitsluitende verantwoordelijkheid van eiser
afleidt 1.ut persoonlijke bevindingen, niet
in het dossier terug t.e vinden, en onjuist
aangehaalde verklaringen van verweerder
en geen enkele fout in hoofde van eiser
aanduidt, en tevens nalaat het oorzakelijk verband aan te duiden tussen een
eventuele fout van eiser en de vastgestelde schade :
Overwegende dat de rechter in feite
soeverein vaststelt dat erser voor ver-

weerder een hindernis uitgemaakt heeft
die niet kon worden voorzien en dat alleen
eiser aansprakelijk is voor het ongeval ;
dat hij meteen het oorzakelijk verband
tussen de door eiser begane overtreding
van artikel 48, 3, 5°, van het wegverkeersreglement van 8 april 1954, welke
hij bewezen verklaart, en de door verweerder geleden schade vaststelt ;
Overwegencle, voor het overige, dat
uit het antwoord op de eerste twee middelen blijkt dat de rechter de uitsluitende aansprakelijkheid van eiser afgeleid heeft noch uit persoonlijke bevindingen noch uit elementen welke in het dossier niet voorhanden zijn ;
Dat de middelen niet kunnen aangenomen worden ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
16 september 1968. - 2 8 kamer. T'oo1·zitter, H. Rutsaert, raadsheer waarnemend voorzitter.
Ym·slaggeve1·,
H. Naulaerts.- Gelijkhticlende conclttsie,
H. Krings, advocaat-generaal.
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BEWIJS. STRAFZAKEN. -BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. BEWIJSLAST. TWIJFEL Vi'EI"KE DE BEKLAAGDE TEN GOEDE KOMT.

De regel volgens welke cle twijjel aan de
belclctagcle ten goecle komt is toepasselijk
op de beslissing over cle btwgerlijke
1'echtsvorcle1·ing (1).
(A. EN R. FEYS, T. HOUTTEKIER.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op de bestreden
arresten, op 10 april 1965, 19 mei 1967
en 9 februari 1968 door het Hof van beroep te Brussel op verwijzing gewezen;
(1) Verg. cass., 31 mei 1943 (Bull. en PAsiC.,
1943, I, 223) ; 27 mei 1968 (A1~·. cass., 1968,
blz. 1170) ; cfr. STORME, De bewijslast in het
Belgisch privaat?·echt, Gent, 1962, nr 32; LEo
RosENBERG, Die Beweislast, Miinchen en
Berlijn, 4° uitg., 1956, blz. 2/3; LEGEAIS, Les
1•egles de p1'ettve en droit civil, Parijs, 1955,
blz. 101.

-55Gelet op het arrest van het Hof van
22 jtmi 1964;

uitspraak ten gunste van de verwezene
zal moeten doen uitvallen »,

I. In zover de voorziening gericht is
tegen de arresten van 10 april 1965 en
19 mei 1967 :

terwijl een zodanige regel niet bestaat
ter berechting van burgerlijke belangen
waar integendeel de op de eiser wegende
bewijsplicht kan worden vervuld door
het inroepen van vermoedens en het juist
tot het wezen van de vermoedens behoort
dat zij geen volledige zekerheid opleveren
maar wei een aan zekerheid grenzende
waarschijnlijkheid :

Overwegende dat de eisers, burgerlijke
partijen, geen middel aanvoeren ;

II. In zover de voorziening gericht is
tegen het arrest van 9 februari 1968 :
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 4 van het
Wetboek van strafvordering, 1134, 1319
en 1320 van het Burgerlijk Wetboek en
97 van de Grondwet,
doonlctt het bestreden arrest van 9 februari 1968 de eis van de eisers ongegrond
verldaart,
te?·wijl verweerder niet betwistte dat
de eisers recht hadden op schadevergoeding wegens knieletsel en in zijn conclusie
van 13 maart 1965 erkende daarvoor een
saldo van 19.453 frank versclmldigd te
zijn, zodat het bestreden arrest, door te
weigeren aan de eisers die som toe te
kennen, een betwisting heeft opgeworpen
die tussen partijen niet bestond,

en te?·wijl geen der door het arrest
tot staving van zijn beslissing gegeven
redenen op het knieletsel betrekking
heeft, zodat het arrest op dat punt niet
met redenen is omkleed :
Overwegende dat het bestreden arrest,
na vastgesteld te hebben dat er niet met
zekerheid kan worden beslist dat het
oogletsel van het slachtoffer het gevolg
is geweest van de aanrijding, beslist dat
de eis van het slachtoffer, Roger Feys,
in zijn geheel ongegrond is, hoewel tussen
partijen buiten betwisting was dat die
eis althans tot beloop van 19.453 frank
gegrond was, wegens een knieletsel dat
het slachtoffer ingevolge bedoelde aanrijding opgelopen had ;
Dat het middel gegrond is ;

Overwegende dat, zo het bestreden
arrest, bij het berechten van de burgerIijke belangen, de regel toepast volgens
welke de twijfel " omtrent een de uitspraak beheersende orn.standigheid » ten
gunste van verweerder moet uitvallen,
het zulks gedaan · heeft omdat het oordeelde dat er geen voldoencle zekerheid
bestond omtrent het oorzakelijk verband
tussen het oogletsel en de aanrijding, en
zodoende zich ertoe beperkt heeft het aan
de bewijslast inherent risico op juiste
wijze te waarderen en de partij te bepalen
aan wie de twijfel dienaangaande ten
goede client te kon:ten;
Dat het nudclel naar recht faalt ;
Om die redenen, vernietigt het best,reden arrest van 9 februari 1968 in zover
het de eis van Roger Feys wegens knieletsel afgewezen heeft; verwerpt de voorziening voor het overige ; beveelt clat van
clit arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de gecleeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerder
in de helft van de kosten ; Iaat de andere
helft ten laste van de eisers; verwijst
de aidus beperkte zaak naar het Hof van
beroep te Luik.
16 september 1968. - 2e kamer. Voo?"zitte?", H. Rutsaert, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggeve1·,
H. Naulaerts.- Gelijkluidmule conclusie,
H. Krings, advocaat-generaal. - Pleite1·s, HH. Van Heeke en Struye.

Over het tweede middel, afgeleid nit
de schending van de artikelen 1315 en
1353 van het Bmgerlijk Wetboek,
doo?·dat het bestreden arrest, om de eis
van de eisers te verwerpen in zover hij
gericht was op de vergoeding van de
uit het oogletsel volgende schade, overweegt dat " in dezen de regel zal moeten
gelden dat twijfel omtrent een de uitspraak . beheersende omstandigheid, die
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BEDROG OMTRENT DE VERKOCHTE ZAAK. -BEDROG OMTRENT
DE AARD VAN DE ZAAK. - BESTANDDELEN.
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Rechtvaa1·digt wettelijk Z~:Jn beslissing, de
?'echter die zowel het mate1·ieel als het
opzettelijk bestanddeel van het misd1·ijj
van bed1·og omt1·ent de aa1·d van de verkochte zaak omsch?'ijjt, wanneer hij uit
de door hem ve1·melde vaststellingen
afleidt dat de beklaagcle de koper beclmgen
heejt omt?·ent de essentiele hoedanigheid
van de verkochte zaak en gehandeld heejt
met het opzet een voordeel te bekomen ten
nadele van cleze lcope1· (1). (Strafwetboek, art. 498, lid 3.)
( COOPJ\rAN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 19 februari 1968 gewezen door
het Hof van beroep te Gent ;
Overwegende dat de voorziening beperkt is tot de beslissing over de strafvordering;
I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de telastleggingen
A en 0:
Overwegende dat eiser, bij ontstentenis
van belang, niet ontvankelijk is zich te
voorzien tegen een beslissing die hem.
vrijspreekt;

II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de telastlegging B :
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 498 van het Strafwetboek en 97 van de Grondwet,
doo1·dat het bestreden arrest eiser veroordeeld heeft tot een gevangenisstraf
van een maand, tot een geldboete van
50 frank en tot een derde der kosten van
beide aanleggen, wegens bedrog omtrent
de aard van een door eiser verkochte
naaimachine, en deze veroordeling enkel
en aileen gegrond heeft op de vaststelling
dat eiser "een gewone zig-zag naaimachine verkocht had, die zelfs niet
kan geautomatiseerd worden "' en op de
overweging dat \< niet aileen eiser aan
de koper voorgehouden heeft dat de
naaimachine vol-automatisch was en alle
naaiwerk kon verrichten, maar ook de
gevraagde prijs (12.500 frank) die is van
een volledige automatische naaimachi:ne >>,
(1) Raadpl. cass., 15 oktober 1962 (Bttll.
PASIO., 1963, I, 197); CoNSTANT, Manuel
de cl1·oit 7Jenal, d. II, nrs 1483 en 1485.

en

terwijl, ee1·ste onde1·deel, uit de vaststellingen van het arrest zelf blijkt dat
eiser die een naaimachine aan een koper
moest leveren een naaimachine werkelijk
geleverd heeft, een gebeurlijk bedrog
nopens de hoedanigheden van een verkochte naaimachine of over de normale
prijs ervan geen bedrog is omtrent de
aard van het verkochte voorwerp, door
artikel 498 van het Strafwetboek enkel
en aileen het bedrog omtrent de aard
van het verkochte goed bestraft wordt,
minstens de rechter had moeten vaststellen dat het <( vol-automatisme >> een
wezenlijke hoedanigheid was van de
aangekochte naaimachine, en dat bij
gebrek aan deze hoedanigheid de aard
van de verkochte zaak gewijzigd was,
wat hij niet vastgesteld heeft, zodat het
arrest niet wettelijk gemotiveerd is;
tweecle onclenleel, minstens om het bedrog omtrent de aard van de verkochte
naaimachine als strafbaar te mogen beschouwen, het arrest het bedrieglijk
opzet en het gebruik van leugens of
arglisten in hoofde van eiser had moeten
vaststellen, wat het niet gedaan heeft,
weshalve de veroordeling niet wettelijk
gemotiveerd ·is ;
clerde oncle1·deel, alleszins het arrest
de conclusie van eiser niet beantwoord
heeft, in zoverre zij staande hield dat
het wanbedrijf van bedrog omtrent
de aard van de verkochte zaak niet bewezen was om de reden : 1° (( dat de verkochte naaimachine automatisch is in
de zin door vele personen aanvaard (verklaring Puype, stuk 32) >> 2° <( dat de
koopster een demonstratie kreeg ; dat
ze wist wat ze kocht "'
teTwijl, om regelmatig gemotiveerd te
zijn, de arresten en vonnissen al de door
de partijen in regelmatig neergelegde
conclusie ingeroepen middelen en excepties moeten beantwoorden,
te1·tvijl minstens uit de bewoordin.gen
van het bestreden arrest onmogelijk kan
opgemaakt worden : 1° of de rechter in
feite heeft willen beslissen dat, ondanks
de verklaring van getuige Puype, het niet
juist was dat het verkochte toestel (( automatisch is in de zin door vele personen
aanvaard >> dan wel of hij in feite heeft
willen beslissen dat, zelfs indien het bewezen was dat het toestel automatisch
was in de zin door vele personen aanvaard, eiser toch te kwader trouw de
koopster bedrogen had en met bedJ:ieglijk opzet de kwestieuze naaimachine
verkocht had, of dat hij in rechte heeft
willen beslissen dat, zelfs indien eiser
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door een naaimachine te verkopen << die
automatisch is in de zin door vele
personen aanvaard » niet te kwader
trouw en met bedrieglijk opzet gehandeld
had, hij zich toch schuldig zou gemaakt
hebben aan het door artikel 498 van het
Strafwetboek bestrafte wanbedrijf van
bedrog omtrent de aard van de verkochte zaak ; 2° of de rechter in feite
heeft willen beslissen ofwel dat het niet
juist was dat de koopster een demonstratie
kreeg van de verkochte naaimachine ofwei dat de koopster wei een demonstratie
kreeg, doch desondanks niet wist wat
zij kocht, en dat de demonstratie dus
niet wegnam dat eiser de koopster bedrogen had, ofwel nog of hij in rechte
heeft willen beslissen dat, zelfs indien het
juist was dat de koopster een demonstratie kreeg en wist wat zij kocht, eiser
zich toch met bedrieglijk opzet en met
gebruik va1:1 leugens of arglisten schuldig
zou gemaakt hebben aan het door artikel 498 van het Strafwetboek bestrafte
wanbedrijf van bedrog omtrent de ·aard
van de verkochte zaak,
terwijl de onduidelijkheid en de dubbelzinnigheid van deze motivering het Hof
van cassatie in de onmogelijkheid stellen
zijn controlerecht uit te oefenen over de
wettelijkheid van de bestreden beslissing
en met het gebrek aan de door artikel 97
van de Grondwet vereiste motivering
gelijkstaan :
Overwegende dat het arrest erop wijst
dat eiser voor de prijs van een volledige
automatische naaimachine een gewone
zig-zag naaimachine verkocht heeft,
waarvan hij aan de koper voorgehouden
had dat zij aile naaiwerk kon verrichten
en vol-automatisch was, naaimac~1ine die
in schijn geleek op een vol-automatische
die de koper meende te kopen ;
Overwegende dat uit die vaststellingen
blijkt dat de rechter geoordeeld heeft dat
eiser gehandeld heeft met het doe! een
winst te verwezenlijken ten nadele van
de koper en deze laatste omtrent een
essentiele hoedanigheid van bedoelde
machine bedrogen heeft ;
Dat het arrest alzo zowel het materieel
als het opzettelijk bestanddeel. van het
misdrijf gekenmerkt heeft en zijn beslis·sing wettelijk gerechtvaardigd heeft ;
Dat het meteen de in het middel bedoelde conclusie passend beantwoord
heeft; dat inderdaad nit de vorenvermelde redenen van het arrest blijkt dat
in feite, eensdeels, het verkochte toestel
geen vol-auton:mtisch toestel was, en
anderdeels, de koper, nu hij een vol-automatisch toestel n1eende te kopen, niet
wist wat hij kocht ;

Dat geen onderdeel van het middel
kan aangenomen worden ;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en
dat de beslissing overeenkornstig de wet
is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
16 september 1968. - 2e kamer. Voorzitter, H. Rutsaert, raadsheer waarnemend voorzitter.
V erslaggever,
Ridder de Schaetzen. Gelijklttidende
conclusie, H. Krings, advocaat-generaal.
- Pleiter, H. Struye.
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1° WEGVERKEER. OvERTREDING
VAN ARTIKEL 2, 17, § 1, VAN DE WET
VAN 1 AUGUSTUS 1899. GEEN
VERZAOHTENDE Ol\fSTANDIGHEDEN.
2° STRAF. - OvERTREDING VAN ARTIKEL 2, 17, § 1, VAN DE WET VAN 1 AUGUSTUS 1899. GELDBOETE VAN
25 FRANK. - 0NWETTELIJKHEID.
I 0 De verzachtende omstancligheden bedoeld
in § 2 van artilcel 2 - 17 van de wet van

1 augustus 1899 houdende herziening
van de wetgeving en de verordeningen
op de politie van het wegve1·keet hebben
enkel betrelclcing op de ove1·ttedingen
waa1·van spmlce is in bedoelde § 2 en zijn
niet van toepassing op de overttedingen
omschreven bij § 1.
2° Beneden het bij de wet voorgeschfeven
wettelijk minimum en derhalve onwettelijk is de geldboete van 25 fmnk, uitgesproken wegens overtreding van m·tikel 2-17, § 1, van de wet van 1 attgustus
1899 houdende hm·ziening van de wetgeving en de ve1·ordeningen op de politic
van het wegve1·lcee1', daar de bij deze
bepaling omsclweven ove1·t1·edingen gest?·ajt worden met een gevangenisstraj
van acht dagen tot zes maanden en met
een geldboete van 500 tot 2.000 jmnk, of
met een van die stmfjen alleen, en de
vet•zachtende omstandigheden waarvan
spmlce is in § 2 van dit a1·tilcel niet van
toepassing zijn op de bij § 1 omschTeven
overtredingen.

-58(PROCUREUR DES KONINGS TE VEURNE,
T. J. EN A. MARTIN.)

nemend voorzitter.
T' e1'slaggeve1·,
H. Wauters. - Gelijlclt~idende conalusie,
H. Krings, advocaat-generaal.

ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 5 maart 1968 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Veurne;
Over het middel afgeleid uit de schending van artikel 2-17, § 1, van de wet
van 1 augustus 1899,
doonlat het bestreden vonnis, bij bevestiging van het beroepen vonnis, eerste
verweerder tot een geldboete van 25 frank
veroordeelt wegens inbreuk op voorrnelde
wetsbepaling,
tenvijl dergelijke inbreuken beteugeld
worden 1net een gevangenisstraf van
acht dagen tot zes 1naanden en met een
geldboete van 500 frank tot 2.000 frank,
of met een van die straffen aileen :
Overwegende dat het bestreden vonnis, bij bevestiging van het beroepen vonnis, eerste verweerder tot een geldboete
van 25 frank veroordeelt wegens inbreuk
op artikel2-17, § 1, 2°, van de wet van
1 augustus 1899 (artikel 7 van de wet
van 1 augustus 1963) en tweede verweerder burgerlijk verantwoordelijk voor deze
boete verklaart;
Overwegende dat krachtens dit artikel
de in § 1 ervan bedoelde misdrijven beteugeld worden met een gevangenisstraf
van acht dagen tot zes maanden en met
een geldboete van 500 frank tot 2.000 fr.,
of met een van die straffen aileen ; dat
de verzachtende mnstandigheden vermeld in § 2 van artikel 2-17 slechts op
de misdrijven welke in deze § 2 bedoeld
worden betrekking hebben en van geen
toepassing zijn op de in § 1 bedoelde
misdrijven ;
Dat hieruit volgt dat de door het bestreden vonnis uitgesproken straf niet
wettelijk is ;
Dat het middel gegrond is ;
01n. die redenen, vernietigt het bestreden vonnis ; beveelt dat melding van dit
arrest zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt de verweerders in de kosten; verwijst de zaak naar de Correctionele
Rechtbank te leper, rechtdoende in hoger
beroep.

16 september 1968. -

2e kmner. --

T' oo1·zitte1·, H. Rutsaert, raadsheer waar-
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10 DRONKENSCHAP. - BESLUITWET
VAN 14 NOVEMBER 1939, ARTIKEL 1,
§ l. - NrEUWE HERHALING. - TOEPASSELIJKE STRAF.
20 STRAF. - DRONKENSOHAP.- BESLUITWET VAN 14 NOVEMBER 1939,
ARTIKEL 1, § l. - NIEUWE HERHALING. - GELDBOETE VAN 50 FRANK
ALLEEN UITGESPROKEN. - ONWETTELIJKHEID.
1o en 2° Omvettelijlc is de Ve1'001'deling
alleen maa1• tot een geld boete van 50 j1·anlc
om op een openba1·e ]Jlaats in staat van
d1·onlcenschap te zijn aanget1·o fjen, in
geval vcm niet~we heThc~ling in het jaaT
sinds de tweecle ve1·oo1·cleling, dctM de
ove1·t1·eclingen van m·tilcel 1, § 1, van de
besluitwet van 14 novernbe1' 1939 bet1'etfencle de betet~geling van de d1·onlcenschap gestTajt wor·den met een gevangenisst1·aj van acht clagen tot een rnaancl
en met een geld boete van 50 jmnlc tot
100 j1·ank, en ar·t·ikel 85 van het Stmjwetboek niet van toepassing is op cle
bij cleze besluitwet ornscMeven ove1·t1·ecling en.
(PRGCUREUR DES KONINGS TE GENT,
T. BOLLAERT.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 26 maart 1968 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Gent;
Over het middel afgeleid nit de schending van artikel 1, § 1, van de besluitwet
van 14 november 1939 betreffende de
beteugeling van de dronkenschap,
cloor·clat het bestreden vonnis verweerder wegens het feit van openbare dronkenschap in staat van tweede herhaling
tot een geldboete van 50 frank veroordeelt,
ter·w·ijl deze straf beneden het wettelijk
mini1nmn is :
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Overwegende dat het bestreden vonnis
meld en wegens welke ajzonde1·lijlce VM'verweerder wegens openbare dronkenvolgingen te zijnen laste We1'den ingestelcl.
schap in staat van tweede herhaling tot
een geldboete van 50 frank veroordeelt ;
Overwegende dat, luidens § 1 van
artikel 1 van de besluitwet van 14 no(ARRAS, T. BROUWERI.J PIEDBCEUF EN
vember 1939, hij die in een openbare '
VENNOOTSCHAP IN GEMEENSCHAPPEplaats in staat van dronkenschap wordt
LI.JKE NAAJ\i «G. SIMONS EN 0° )),)
bevonden, gestraft wordt met een gevangenisstraf van acht dagen tot een
ARREST.
maand en met een geldboete van 50 frank
tot 100 frank in geval van nieuwe herHET HOF ; - Gelet op het bestreden
haling binnen een jaar na de tweede verarrest, op 15 Inei 1968 door het Hof van
oordeling;
Overwegende dat, nu artikel 85 van beroep te Brussel gewezen ;
het Strafwetboek niet toepasselijk is op
de inbreuken bepaald door voormelde
I. In zover de voorziening gericht is
besluitwet, de uitgesproken straf ben eden tegen de beslissing over de strafvordehet wettelijk minimum ligt ;
ring :
Dat het middel gegrond is ;
Over het eerste middel, afgeleid uit
Om die redenen, vernietigt het bestre- de schending van de rechten van de
den vonnis ; beveelt dat van dit arrest verdediging,
melding zal worden gemaakt op de kant
cloo1·dat als bewijsstuk van verschillende
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt telastleggingen in beslag genomen voorverweerder in de kosten; verwijst de werpen, namelijk een koevoet en een
zaak naar de Correctionele Rechtbank sierdentakje, ondanks de aanvraag van
te Denderrnonde, zetelende in hoger be- eiser, niet bij het dossier voor het hof van
roep.
beroep werden gevoegd noch aan bedoeld
hof ter inzage overgelegd :
16 september 1968. - 2e kamer. Overwegende dat het hof van beroep,
Voorzitte1·, H. Rutsaert, raadsheer waarnemend voorzitter.
Ve1·slaggever, met betrekking tot de koevoet, beslist
H. ·wauters. - Gelijlclniclende conclnsie, dat er dienaangaande twijfel bestaat en
H. Krings, advocaat-generaal.
dat er derhalve geen acht daarop kan
worden geslagen ;
Overwegende dat het hof van beroep,
met betrekking tot het sierdentakje
beslist dat uit de vaststellingen van de
politiediensten blijkt « dat het takje, dat
zich aan de achterschokbreker van de
camionette bevond, en de donkerkleurige
2 8 KAMER.- 16 september 1968.
aarde in dit voertuig aangetroffen gelijkaardig zijn respectievelijk met de beschadigde sierden en de donkerkleurige
UITLEVERING. - VERVOLGINGEN EN aarde rond de bungalow " ;
VEROORDELING WEGENS FElTEN WAARDat het alzo de conclusie van eiser
VOOR DE UITLEVERING IS TOEGESTAAN.
- AFzONDERLI.JK ONDERZOEK \VEGENS beantwoordt, die enkel de bevvijskracht
FElTEN DIE IN DE AANVRAAG OM van die vaststellingen betwistte ; dat uit
UITLEVERING NIET WAREN VERMELD. geen stuk, waarop het Hof acht vermag
te slaan, blijkt dat eiser de overlegging
- WETTELI.JKHEID.
van bedoeld takje heeft gevorderd;
Dat mitsdien het middel feitelijke
De vm·oonleling van de belclaagde wegens grondslag mist ;
jeiten waa1·voo1' zijn ttitlevering acm
Belgie we1·d veTleencl is niet doo1· onTegelOver het tweede middel, him·nit afgematigheid aangetast, orndat tijclens het leicl dat eiser, met betrekking tot de te
geTechtelijlc oncleTzoek waa1·aan cleze zijnen laste bewezen verklaarde diefjeiten in Belgie aanleicling hebben ge- stallen, door de N ederlandse Staat aan
geven, de belclaagcle oolc ondeTvraagd Belgie uitgeleverd werd (ingevolge een
wm·d nopens andere feiten die in de ministerieel besluit van 11 september
aanv1'aag om ttitleve1'ing niet wann vm·- 1967), I.naar dat hij, tijdens het gerechte-
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diefstallen waarvoor de uitlevering gevraagd werd, ook ondervraagd werd met
betrekking tot een zedenzaak, waarvoor
hij voor de correctionele rechtbank gedagvaard werd, zaak welke door die
rechtbank sine clie uitgesteld werd, aangezien dit feit in de vraag tot uitlevering
niet vermeld was,

terwijl eiser aileen kon ondervraagd
en vervolgd worden betreffende de feiten
waarvoor de uitlevering gevraagd werd
en het niet toegelaten was hem voor een
andere zaak te dagvaarden, zelfs indien
die zaak sine clie uitgesteld werd, weshalve de ganse procedm·e hierdoor door
nietigheid aangetast is :
. Overwegende dat de beweerde onregelmatigheid geen weerslag kan hebben op
de regelmatigheid van de tegen eiser uitgesproken veroordeling wegens de feiten
waarvoor de uitlevering toegestaan werd ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en
dat de beslissing overeenkomstig de wet
is;

2° BEWIJS. -

DIREOTE BELASTINGEN.
- ARREST VAN EEN HOF VAN BEROEP
DAT ENERZIJDS UIT GEGEVENS VAN
HET ADJ\HNISTRATIEF DOSSIER AFLEIDT
DAT EEN BELASTINGPLIOHTIGE SOORTGELIJKE AMBTEN UITOEFENT ALS DIE
VAN EEN BEHEERDER VAN EEN VENNOOTSOHAP OP AANDELEN. - ARREST
DAT ANDERZIJDS VASTSTELT DAT DE
BELASTINGPLIOHTIGE HET OP HEM BUSTEND TEGENBEWIJS NIET LEVERT DAT
DEZE GEGEVENS NIET BEWIJSKRAOHTIG
ZIJN. -ARREST DAT AAN DE BELASTINGPLIOHTIGE GEEN BEWIJS OPLEGT
DAT OP HEM NIET RUST.

3° VENNOOTSCHAPPEN. -

NAAMLOZE VENNOOTSOHAP. - BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BEHEER. STATUTEN VAN DE VENNOOTSOHAP DIE
TOELATEN DAT BEPAALDE BEVOEGDHEDEN OVERGEDRAGEN WORDEN AAN
DERDEN, AL DAN NIET VENNOTEN.
BEVOEGDHEDEN DIE IN BEGINSEL
AAN DE RAAD VAN BEHEER TOEBEHOREN.

4°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEROEP VOOR HET HOF VAN BEROEP.VERPLIOHTING VOOR RET HOF VAN
BEROEP OM, BINNEN DE GRENZEN VAN
HET BIJ RET HOF AANHANGIGE C+ESOHIL,
ZELF DE AANSLAG TE BEOORDELEN.HET HOF VAN BEROEP KAN AAN DE
STAAT NIETS MEER TOEKENNEN DAN
WAT HEM DOOR DE BESLISSING VAN DE
DIREOTEUR DER BELASTINC+EN WERD
VERLEEND.- BEVOEC+DHEID VAN RET
HOF VAN BEROEP OM AMBTSHALVE TE
WIJZEN OP DE GEC+EVENS DIE VAN
AARD ZIJN DE VESTIC+ING VAN DE
AANSLAC+ TE REOHTVAARDIC+EN.

5°

INKOMSTENBELASTlNGEN.
BEROEP VOOR HET HOF VAN BEROEP.AAN RET HOF VAN BEROEP OVERC+ELEC+D
GESOHIL. - BEC+RIP.

6o

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEROEP VOOR HET HOF VAN BEROEP.VERWERPINC+ VAN HET BEROEP C+EC+ROND OP EEN AMBTSHALVE DOOR RET
HOF VAN BEROEP OPC+EWORPEN MIDDEL.
MIDDEL AFC+ELEID UIT e+EC+EVENS
DIE REC+ELJYIATIC+ AAN DE BEOORDELING
VAN HET HOF VAN BEROEP WERDEN
OVERC+ELEC+D EN DOOR DE PARTIJEN
BESPROKEN WERDEN. GEEN VOORAFC+AANDE HEROPENINC+ VAN DE DEWETTELIJKHEID VAN DE
BATTEN. BESLISSINC+.

II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de burgerlijke
vorderingen :
Overwegende dat eiser geen bijzonder
middel aanvoert ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.

16 september 1968. - 2e kamer. Voorzitte?', H. Rutsaert, raadsheer waarnelnend voorzitter.
Verslaggeve?',
H. Naulaerts.- Gelijkluiclencle conclusie,
H. Krings, advocaat-generaal.
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17 september 1968.

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING. - PERSONEN DIE
SOORTGELIJKE AMBTEN UITOEFENEN
ALS DIE VAN EEN BEHEERDER.- GEOOORDINEERDE WETTEN BETREFFENDE
DE
INKOMSTENBELASTINGEN,
ARTIKEL 25, § 1, 2°, b. - BEWIJSLAST. BEGRIP.

7o VENNOOTSCHAPPEN. LOZE VENNOOTSOHAP. -

NAAJYIDAC+ELIJKS

-
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BEHEER VAN DE ZAKEN VAN DE YEN·
NOOTSOHAP.- GEOOORDINEERDE WET·
TEN OP DE HANDELSVENNOOTSOHAPPEN,
ARTIKEL 63.- BEGRIP.

8°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING.
GEOOORDI·
NEERDE WETTEN, ARTIKEL 25, § 1,
2°, b. - PERSONEN DIE SOORTGELIJKE
AJVIBTEN UITOEFENEN ALS DIE VAN EEN
BEHEERDER VAN EEN VENNOOTSOHAP
OP AANDELEN. BEGRIP.

1 o en 2° H et a1'r'est van een hof vcm ber•oep

dat, na · ontleding var1 de stat~tten van
een naamloze vennootschap, van de akte
van over·dTacht van bevoegdheden waa1'van een persoon die geen lid is van de
r·aad van beheeT van bedoelde vennootschap het voor·wer·p is geweest, en van
de werkelijlce activiteit die deze peTsoon
heeft ontwilckeld, er·uit afleidt dat hij
ambten heeft ttitgeoefend die eigen zijn
aan een behee1'der van een vennootschap
op aandelen en d1ts soor·tgelijlce ambten
als die van een dergelijlce lasthebber, in
de zin van m·tikel 25, § 1, 2°, b, van de
gecoii1'Clineerde wetten bet1wfjende de
inkomstenbelastingen, lcem·t de wettelijke
bewijslast niet om door te pTeciser·en
clat bedoelde belastingplichtige geen enlcel
gegeven voo1'legt clat volgens hem moest
bewijzen clat de feiten waar·van het ar·r·est
het bestaan van cleze soor·tgelijke ambten
afleidt, niet bewijslcmchtig zijn, wanneeT
op hem de ver·plichting rust dit tegenbewijs te lever·en (1).
3o De bevoegdheden van de mad van behem·

van een naamloze vennootschap die,
volgens haar• statuten, door hem kunnen
over·geclmgen w01·clen aan cler•clen, al clan
niet vennoten, blijven bevoegclheclen die
in beginsel aan de r·aacl toebeh01·en.
4° H et hof van bm·oep clat, wegens het
lcm·alcter· van openbar·e orde van de belastingen, binnen de gTenzen van het

(1} Raadpl. cass., 13 april 1965 (Bull. en
PAsrc., 1965, I, 869}.
(2} (3) en (4} Cass., 10 oktober 1967 (A1·r·.
cuss., 1!168, blz. 203}.
(5) Raadpl. cass., 28 september 1965 en
24 mei 1966, twee al'l·esten (Bull. en PAsrc.,
1966, I, 129, 1208 en 1209); L. FREDERICQ,

'I'r·aite de dr·oit commercictl belge, d. V, ur 459,
l'U ;r, VAN RYN, Principes de droit cormnercial,
d. I, ur 649.

bij het hof aanhangige geschil de r·egelrnatig oveTgelegcle gegevens van de zaak
moet beoorclelen, zoncler gebonden te zijn
clo01• cle overwegingen in feite en in
r·echte - al worden ze niet belcr·itiseeTcl
- van de beslissing van de cli?·ecteur•
cler belastingen, of clo01· cle concl1tsies
van de partijen, lean, zonde·r evenwel
aan de Staat meer• toe te lcennen clan
wat hem door· deze beslissing wor·clt verleencl, ambtshalve wijzen op alle gegevens die de vestiging van de aanslag
lc1tnnen r·echtvaanligen (2). (Gecoi.irdineerde wetten betreffende de inkom.
stenbelastingen, art. 66.)

5° Het hof van ber•oep, clat zich ertoe beper·lct
de veTTichting, waaTover· de beslissing
van de directeur• der belastingen is gewezen, op ver·schillencle wijze te beoor··
clelen en te lcwalificeren, over·sclwijclt
geenszins de grenzen van het geschil
clat door· het ber•oep van de belastingplichtige tegen deze beslissing bij dit
hof aanhangig is en neemt geen lcennis
van een betwisting die do01· dit beToep
aan het hof niet is over·gelegd (3). (Gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 66.)
6° Het hof van be1'0ep clat het do01· de belastingplichtige tegen de beslissing van de
clir·ectettr' der belastingen ingestelde ber·oep ver·weTpt, hier·bij stettnende op een
rniddel dat het hof arnbtshalve heeft afgeleicl uit gegevens die r·egelmatig aan zijn
beoor·cleling zijn over·gelegd en door• de
par·tijen bespTolcen zijn, is niet ve1'plicht voomf de her•opening van de debatten te bevelen (4). (Gecoi.irdineerde
wetten betreffende de inkomstenbelas- ·
tingen, art. 66.)
7° Handelingen of ver'1'ichtingen betr'Bjfende het dagelijks behee1' der zalcen van
de vennootschap, in de zin van ar•tilcel 63
van de gecoiirdineer·cle wetten op de handelsvennootschappen, zijn die welke door·
het clagelijlcs leven van de vennootschap
ver·eist woTden of die wellce zowel wegens
lmn ger·ing belang als wegens de noodzalcelijkheid van een snelle oplossing de
t1tssenkomst van de r•aad van beheer'
zelf niet r•echtvaar·digen (5).
8° H et arrest van het hof van ber·oep dat

vaststelt dat een per·so011, die geen ambt
bekleedt van een beheenler van een
vennootschap, maar• niettemin in de
plaats van de belwer·der·s getteclen is bij
het ver'1'ichten · van hanclelingen die
lcmchtens de wet of het rnaatschappelijk
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leidt daCI!I'uit wetteli} k af dat deze pet•soon
sooTtgeli}ke ambten heeft vM·vulcl als
die van een beheet'dM', in de zin van
at·tilcel 25, § 1, 2°, b, vwn de gecoo1'dinee?·de tvetten bett•effende de inkomstenbelastingen (1).
(GOLDBERG, T. BELGISOHE STAAT,
MINISTER VAN FINANOIEN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 16 februari 1966 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel ;
Over het eerste middel, afgeleid nit
de schendil>g van de artikelen 25, § 1,
2°, letter b, 55, 56, 62 van de wetten
betreffende de inkmnstenbelastil>gen, gecoiirdmeerd bij besh:dt van de Regent
van 15 januari 1948, en 1315 van het
Bmgerlijk W etboek,
cloor-clat eiser had staande gehouden dat
de administratie ten onrechte had geoordeeld dat zijn rechtsvoorganger, wijlen
Robert Goldberg, ambten had uitgeoefend die soortgelijk waren met die van
een beheerder en het bestreden arrest
die aanvoermg verwerpt op grand dat
« verzoeker qttalitate qua, op wie de bewijslast rust, noch de reglementen van
inwendige orde noch de cb:ukke correspondentie waarvan sprake is in de stukken 15 en 16 van het dossier nmnmer
22.983 en die zijn zienswijze hadden moeten steunen, heeft overgelegd ll,
tenvi}l de bewijslast dat een belastmgschuldige, die geen beheerder, commissaris of vereffenaar is van een vennootschap op aandelen, ambten heeft uitgeoefend die soortgelijk zijn met die van
een beheerder, connnissaris of vere:ffenaar, op grand van voormelde bepalmgen, op de administratie rust, waaruit
volgt dat het arrest, dat het tegendeel
beslist, die bepalil>gen heoft geschonden
door de wettelijke orde van de bewijslast
mn te keren :
Overwegende dat het arrest, na ontledil>g van de statuten van de naamloze
vennootschap, van de alcte van 1nachts(1) Raadpl. cass., 17 november 1956, twee
arresten (Bttll. en PAsro., 1957, I, 277) en
de conclusie van Advocaat-generaal R. Delange, alsmede de in de noot 5, blz. 61,
vermelde anesten.

overdracht waarvan eisers rechtsvoorganger het voorwerp is geweest, en van
de werkelijke activiteit die deze laatste
heeft uitgeoefend, daaruit afleidt dat
functies, die eigen zijn aan een beheerder,
alzo overgedragen werden aan en uitgeoefend door bedoelde belastmgschulclige
en dat deze « het orgaan en niet de gewone aangestelde was van de vennootschap Mac Donald ill Belgie '' ;
Dat het arrest, uitsluitend wat betreft
door de rechtsopvolger van de belastingschuldige als tegenbewijs aangehaalde
elmnenten, erop wijst dat « verzoeker
qualitate qtta, op wie de bewijslast rust,
noch de reglementen van inwendige orde
... die zijn zienswijze hadden moeten
staven, heeft overgelegd '' ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van
de Grondwet, 1319, 1320 en 1322 van het
Bmgerlijk Wetboek,
doonlat het bestreden arrest beslist
dat de rechtsvoorganger van eiser in de
naamloze vennootschap '' The E.F. Mac
Donald Company Benelux ll ambten uitoefende die soortgelijk waren met die
van een beheerder omdat hij onder meer
de macht had om « alle koopwaar en
grondstoffen te kopen en te verkopen,
alle overeenkomsten aan te gaan ... , alle
betalil>gspapieren, mandaten, cheques,
wissels, orderbriefjes, overschrijvillgsbons en andere nodige doclunenten te
verhandelen of te endosseren, alle wissels
te accepteren, voor aval te tekenen, de
aanbiedmgstermijn van de wissels of van
de vervallen handelspapieren te verlengen, alle schuldvergelijkil1gen te doen
opmaken en aanvaarden, elke mdeplaatsstelling aan te nmnen of toe te staan ...
alle stukken te tekenen en kwijting te
verlenen ... alle agenten en bedienden
van de vennootschap te benomnen, te
ontslaan, af te zetten, hm> bezoldigingen,
rem.ises, lonen en gratificaties vast te
stollen, alsmode alle andere voorwaarden
voor hun aanvaarding of aftreden '' eu
da·t het hier betrof « daden die door de
statuten in principe uitdrukkelijk vom·behouden waren aan de beheerraad ,,
tet·wijl de statuten van die vennootschap, verre van die 1nachten aan dE
beheerders alleen voor te behouden, uit
drukkelijk de overdracht ervan toeston
den in de volgende bewoorclingen
"Artikel 16. - Behouclens gebeurlijlz<
overdracht van cleze macht, benomnt cl<
beheerraad en stelt hij af aile agente11
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vennootschap, hij bepaalt hun bevoegdheden, hij stelt hun bezoldigingen en
.emolumenten vast. - Artikel 17. - ...
De Raad kan ook aan een of meerdere
personen, vennoten of niet, de machten
opdragen, welke hij passend oordeelt
voor het bestuur van de zaken der
vennootschap. Hij kan met die persoon of personen contracten opmaken die
de uitgestrektheid van hun bevoegdheden
·en van h1n1 machten vastleggen . . . Hij
kan ook die gevolmachtigden toelaten
indeplaatssteilingen van n1.achten toe te
staan », waaruit volgt dat het bestreden
arrest aan bedoelde statuten een betekenis heeft gegeven die onverenigbaar
is 1net hun bewoordingen en de bewijskracht ervan heeft miskend (schending
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van
het Bmgerlijk Wetboek),
en teTwijl het bestreden arrest zelf
vaststelt dat bedoelde machten konden
worden overgedragen of zelfs bij ondervolmacht worden overgedragen aan een
of meerdere personen, vennoten of niet,
zodat het arrest, door nadien te beslissen
dat de statuten die machten aan de
beheerders aileen voorbehielden, zich in
de motivering tegenspreekt, wat gelijkstaat met het ontbreken van redenen (schending van artikel 97 van de
Grondwet) :
Overwegende dat het feit dat de statuten van een vennootschap aan de beheerraad toelaten aile of enkele van zijn
1nachten over te dragen, niet belet dat
die machten in principe aan bedoelde
raad voorbehouden zijn ;
Dat bijgevolg de verklaring dat de
1nachten, die de beheerraad mocht overdragon, in principe aan hem waren voorbehouden, niet onverenigbaar is met de
in het middel aangehaalde bewoordingen
van de statuten ; dat daaruit ook volgt
dat het niet tegenstrijdig is te verldaren
enerzijds dat die machten in principe
aan de beheerraad waren voorbehouden
en anderzijds dat diezelfde machten
konden worden overgedragen of zelfs bij
ondervolmacht overgedragen worden ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het derde middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van
de Grondwet, 65, 66 van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij besluit van de Regent van
15 januari 1948, 1350, inzonderheid 3°,
1351 en 1352 van hetBurgerlijk Wetboek,
2 van het decreet van 20 juli 1831 op

de pers en van de rechten van de verdediging,
dootdat het bestreden arrest beslist dat
de rechtsvoorganger van eiser ambten
uitoefende die soortgelijk waren met die
van een beheerder omdat hem onder
meer de volgende machten werden toegekend : " ... 5. Aile betalingspapieren, mandaten, cheques, wissels, orderbriefjes,
overschrijvingsbons en andere nodige
docun10nten verhandelen of endosseren,
aile wissels accepteren, voor a val tekenen,
de aanbiedingstermijn van de \'lrissels of
van vervailen betalingspapieren verlengen, aile schuldvergelijkingen doen opmaken en aanvaarden, elke indeplaatssteiling aannemen of toestaan ... 6. Aile
stukken tekenen en kwijting verlenen ...
aile agenten en bedienden van de vennootschap benoemen, afzetten, hun bezoldigingen, remises, lonen en gratificaties vaststeilen, alsmede aile andere
voorwaarden voor hun aanvaarding of
aftreden »,
tetwijl, ee1"ste onde1·deel, de directeur der
belastingen had aaugenon1.en dat de
rechtsvoorganger van eiser ambten had
uitgeoefend die soortgelijk waren met die
van een beheerder omdat hij de macht
had om " aile koopwaar en grondstoffen
te kopen en te verkopen, aile overeenkomsten aan te gaan » en " in namn van de
vmmootschap aile bank- of postcheckrekeningen te doen openen », en uitdrukkelijk beslist dat " de andere machten die
aan de belastingschuldige werden verleend, binnen het kader vailen van het
dagelijks beheer van de vennootschap »,
waaruit volgt dat het hofvan beroep,door
te beslissen dat voormelde machten van
eisers rechtsvoorganger de perken van
het dagelijks beheer hebben overschreden,
op onwettige wijze zijn bevoegdheid is
te huiten gegaan door de toestand van
de belastingschuldige te verzwaren
(schending inzonderheid van de artikelen 65 en 66 van de gecoiirdineerde wetten) en door de beslissing van de directeur
te wijzigen op een bepaald punt dat
hem niet was overgelegd door het beroep
van eiser, en dat derhalve gezag van
gewijsde bezat (schending inzonderheid
van de artikelen 1350 en 1352 van het
Burgerlijk Wetboek);
tweede onde1·deel, eiser in zijn conclusie
daaromtrent had doen gelden << dat partijen het eens zijn om aan te nemen dat
de andere machten die aan wijlen Robert
Goldberg werden toegewezen binnen de
perken blijven van het dagelijks beheer ;
en indien het hof van oordeel was zich
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bij het akkoord, het de heropening der
debatten diende te bevelen om de partijen in de mogelijkheid te stellen conclusies neer te leggen en hieromtrent verder te pleiten " en het arrest dat geen
antwoord geeft op die conclusie niet
regelmatig met redenen is omkleed
(schending van artikel 97 van de Grandwet);
de1'cle onde1'Cleel, het arrest door de gevraagde heropening der debatten niet
te bevelen, de rechten van de verdediging
schendt (schending van artikel 2 van het
decreet van 20 jnli 1831) :

W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de directe"LIT beslist
had dat eisers rechtsvoorganger functies
had nitgeoefend die soortgelijk waren
met die van een beheerder van een naamloze vennootschap en dat hij derhalve
het fiscaal stelsel moest ondergaan zoals
dit voortvloeit nit de toepassing van
artikel 25, § l, 2°, b, van de gecoi:irdineerde wetten ;
Dat hij zijn beslissing had gegrond op
de in het middel aangehaalde redenen ;
Dat het bestreden arrest dit beschikkend gedeelte bevestigt op grond van
dezelfde redenen en van andere die door
de directenr niet in aanmerking waren
genomen;
Overwegende dat aldus enerzijds het
arrest niets aan de Staat verleent hoven
dat wat de beslissing van de directeur
hem toekent ;
Dat anderzijds het hof van beroep zelf,
wegens het karakter van openbare orde
van de belastingszaken, binnen de perken
van het geschil dat voor dit hof aanhangig is, de bestanddelen van de zaak die
er op regelmatige wijze werden aan voorgelegd wettelijk heeft beoordeeld, zonder
gebonden te zijn noch door de feitelijke
of jnridische beschonwingen, zelfs niet
bekritiseerde, van de beslissing van de
directe"LIT der belastingen noch door de
conclnsies van de partijen, en alle bestanddelen van aard om de vestiging
van een jniste aanslag te rechtvaardigen
ambtshalve heeft doen gelden ;

W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de rechter, zonder
zijn oordeel te moeten rechtvaardigen,
soeverein beslist over de opportuniteit
van een heropening der debatten ;

W at het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het hof van beroep

hetwelk het beroep verwerpt dat door
een belastingschuldige tegen de beslissing
van de directeur der belastingen was
ingesteld, zelfs op grond van een middel
ambtshalve afgeleid nit elementen die
regelmatig aan zijn beoordeling en aan
de tegenspraak van de belastingschuldige
zijn onderworpen, niet verplicht is vooraf
de heropening der debatten te bevelen ;
Dat geen enkel onderdeel van het
middel kan aangenomen worden ;
Over het vierde middel, afgeleid nit
de schending van de artikelen 97 van
de Grondwet, 63 van de wetten betreffende de handelsvennootschappen, gecoordineerd bij koninklijk besluit van 30 november 1935, 25, inzonderheid § I, 2°,
letter b, van de wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij
besluit van de Regent van 15 januari
1948,

cloo1·clat het bestreden arrest beslist dat
de rechtsvoorganger van eiser functies
heeft uitgeoefend die soortgelijk waren
met die van een beheerder, omdat de
vmmootschap waar hij was te werk gesteld hem de volgende machten had verleend : 2. aile koopwaar en grondstoffen
kopen en verkopen, aile overeenkomsten
aangaan ... 5. aile betalingspapieren,
mandaten, cheques, wissels, orderbriefjes,
overschrijvingsbons en andere nodige
docnn-:~enten verhandelen of endosseren,
aile wissels accepteren, voor aval tekenen, de aanbiedingstermijn van de wissels of van de vervallen betalingspapieren
verlengen; aile schuldvergelijkingen doen
opmaken en aanvaarden, elke indeplaatssteiling aannemen of toestaan ... all&
stukken tekenen en kwijting verlenen ...
aile agenten en, bedienden van de vennootschap benoemen, ontslaan, afzetten,
h"Lm bezoldigingen, remises, lonen en
gTatificaties vaststellen, alsmede aile
andere voorwaarden voor hun aanvaarding of aftreden " en « dat het duidelijk
gaat over machten die binnen de bevoegdheid vailen van de beheerders ;, .dat
in het onderhavige geval h"Lm verWIJdering, nu ze allen wonen en verblijven in
het bnitenland, geen twijfel laat dat d&
de cuj~ts die macl~ten we~'.kelijk I:e~ft
nitgeoefend; dat dw verWIJdermg Jmst
de reden was van h"Lm machtsoverdracht >>
en " dat bijgevolg uit de pnblicaties in
het Belgisch Staatsblad en nit de elem~n
ten van de zaak volgt dat de de CUJUS·
werkelijk het orgaan was van de vennootschap Mac Donald in Belgie en niet aileen
de aangestelde "•
te1·wijl voormelde machten de perken_
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gaan - of ten minste niet noodzakelijk ze werkelijk had gesteld, vaststelt dat
te buiten gaan - , welk beheer krachtens die belastingschuldige beheersmachten
artikel 63 van de gecoordineerde wetten had die verder reikten dan de behoeften
betreffende de handelsvennootschappen van het dagelijks leven van de vennooten krachtens de statuten van de naamschap of de behoeften die, om reden
loze vennootschap « The E.F. Mac Donald zowel van het weinig belang dat ze
Company Benelux " geldig mag overge- vertonen als van de noodzakelijkheid
dragen worden aan andere personen dan · een vlugge oplossing te treffen, de tussenaan de beheerders, waaruit volgt dat komst van de raad van beheer niet rechthet bestreden arrest het begrip van dage- vaardigen en dat die machten dus niet,
lijks beheer van een naamloze vennoot- in de zin van artikel 63 van de gecoordischap heeft rniskend (schendin.g inzonder- neerde wetten betreffende de handelsheid van voormeld artikel) of althans,
vennootschappen, « het dagelijks beheer
door niet na te gaan of de rechtsvoorvan de zaken van de vennootschap "
ganger van eiser, binnen de perken van uitmaakten ;
de aldus bepaalde machten, daden had
Overwegende bijgevolg dat het arrest,
gesteld die omwille van hun belang, de
in strijd met wat het middel beweert,
perken van het dagelijks beheer waren vaststelt dat de rechtsvoorganger van
te buiten gegaan, niet wettig heeft ge- eiser daden heeft gesteld, die, wegens
rechtvaardigd dat de rechtsvoorganger hun belang, de perken van het dagelijks
van eiser functies had uitgeoefend die beheer zijn te buiten gegaan ;
soortgelijk waren met die van een beOverwegende ten slotte dat, nu het
heerder (schending van dezelfde bepaling
en van de artikelen 97 van de Grondwet arrest de bovenvermelde vaststeilingen
en 25, § l, 2°, letter b, van de gecoordi- had gedaan, het hof van beroep niet
neerde wetten) en bovendien niet heeft verder diende te preciseren of bedoelde
geantwoord op de conclusie van eiser belastingschuldige al dan niet belangrijke
die deed gelden dat « niet beweerd werd overeenkomsten had gesloten ;
en a jo1'tio1•i niet bewezen is dat verzoeker
Overwegende dat het arrest, uit het
belangrijke overeenkomsten had gesloten feit aileen dat de beheerders verwijderd
of leningen had aangegaan" (schending waren, geenszins afieidt dat de rechtsvan artikel 97 van de Grondwet),
voorganger van eiser de perken van het
en te1·wijl de afgevaardigde voor het dagelijks beheer was te buiten gegaan ;
dagelijks beheer van een naamloze venDat het arrest, na gewezen te hebben
nootschap, zonder zijn machten te buiten op het belang en de uitgestrektheid van
te gaan, geldig daden mag steilen die in de machtsoverdrachten die aan bedoelde
principe aan de beheerders zijn voorl;le- belastingschuldige werden toegestaan,
houden wanneer, om reden van hun ver- enerzijds preciseert dat die machtsoverwijdering, de tussenkomst van de raad drachten noodzakelijk gemaakt werden
·van beheer niet mogelijk is en wanneer door de verwijdering van al de beheerders
de nood het gebiedt voor de vrijwaring die in het buitenland woonden en er
van de maatschappelijke belangen, waar- verbleven en anderzijds dat om reden
uit volgt dat het bestreden arrest uit van die verwijdering die machten werkehet feit aileen dat de beheerders van de lijk uitgeoefend werden ;
vennootschap verwijderd waren, niet
Dat alzo het arrest erop wijst dat bewettelijk kon afieiden dat de rechtsvoor- doelde belastingschuldige zich werkelijk
ganger van eiser de perken van het dage- in de plaats heeft gesteld van de beheerlijks beheer van de vennootschap was ders en dus wettelijk vaststelt dat hij
te buiten gegaan (schending inzonderheid ambten heeft uitgeoefend die soortgelijk
van artikel 63 van de gecoordineerde waren met die van een beheerder ;
wetten betreffende de handelsvennootOverwegende dat het arrest, na verschappen) en derhalve functies had uitgeoefend die soortgelijk waren met die klaard te hebben dat de machten die het
van een beheerder (schending inzonder- opsomt het begrip van het dagelijks beheid van artikel 25, § l, 2°, letter b, van heer van een naarnloze vennootschap te
de gecoordineerde wetten betreffende de buiten gaan, vaststelt dat ten gevolge
van de verwijdering. van de beheerders,
inkomstenbelastingen) :
de vader van eiser die machten in feite
Overwegende dat het arrest, door erop heeft uitgeoefend ; dat het aldus op paste wijzen dat de rechtsvoorganger van sende wijze antwoordt op de conclusie
eiser de macht had gekregen om aile van eiser die ertoe strekte door het hof
daden en verrichtingen te steilen die in van beroep te doen erkenne11 dat Robert
0ASSA'riE, 1969, - 3
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niet verder reikte dan het dagelijks beheer van de vennootschap ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
17 september 1968. 2e kamer. Vom·zitter, H. van Beirs, voorzitter. Verslaggever, H. Trousse. Gelijkluidende conclusie, H. Dumon, advocaatgeneraal. Pleiters, HH. Perlberger,
Baltus (beiden van de balie bij het Hof
van beroep te Brussel) en Van Leynseele.

2e RAMER. -

17 september 1968.

1° INKOMSTENBELASTINGEN.
AFTREK VAN DE BEDRIJFSUITGAVEN
EN -LASTEN. - AFSOHRIJVINGEN. VOORWAARDEN VAN HUN AFTREK VAN
DE BRUTO-INKOMSTEN.
2° INKOMSTENBELASTINGEN.
AFTREK VAN DE BEDRIJFSUITGAVEN
EN -LASTEN. - AFSOHRIJVINGEN. EXPLOITATIEVERGUNNING VAN EEN IN
HET BEDRIJF BELEGD OOTROOI. AFSOHRIJVING VAN DE BELEGGINGSOF :iwSTPRIJS.- BEGRIP.
1° De afsch?'ijvingen die lcrachtens m·tilcel 26, § 2, 4°, van de gecoordineet·de
wetten betrefjende de inkomstenbelastingen van de bruto-inkomsten kunnen
worden afgetrolclcen zijn die welke
overeenstemmen met een werkelijlce waardeve?·mindering tijdens het belqstbaar
tijdperlc (1).
2° Een exploitatievergunning voor een
uitvindingsoctrooi, die door een belastingplichtige in zijn lanclbouw-, nijverheids- of lanclbouwbedrijf wercl belegd
lean niet het voorwe1·p uitmalcen van ee~
bij artilcel 26, § 2, 4°, van d.e gecoordinee?·de wetten betrefjende de inkomstenbelastingen bedoelde afschrijving, die
ajt1·elcbaar is van de b1·uto-inlcomsten van
een late1· clienstjaar dan datgene tijdens
hetwellc ze ellce waarde had ve1·lm·en.
(1) Cass., 4 november 1955 (Bull. en Pasrc.,
1956, I, 208); 14 maart 1957 (ibid., 1957,
I, 844) en 8 juni 1965 (ibid., 1965, I, 1086).

(PERSONENVENNOOTSOHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID << LE TREVIRE »,
T. BELGISOHE STAAT, MINISTER VAN
FINANCIEN.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 16 februari 1966 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel ;
Over de twee middelen samen, het
ee1·ste, afgeleid uit de schending van de
artikelen 97 van de Grondwet, 25, inzonderheid § 1, 1°, 26, inzonderheid §§ 1 en 2,
4°, 27, inzonderheid § 1, 32, inzonderheid
§ 1, en 66 van de wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij
het besluit van de Regent van 15 januari
1948, 6, 1319, 1320, 1322, 1582, 1689
en 1709 van het Burgerlijk Wetboek,
124, inzonderheid §§ 1 en 3, van de wet
van 14 februari 1961 voor economische
expansie, sociale vooruitgang en :financieel herstel,
doo1•dat het bestreden arrest de stelling
van eiseres verwerpt die beweerde dat
zij voor het dienstjaar 1961 « afschrijvingen )) mocht doen ten belope van
405.524,70 frank van de rechten die zij
verkregen had krachtens overeenkomsten
op 3 februari 1958 en 30 april 1959 aangegaan met een zekere Hirschfeld, aangaande de exploitatie van een octrooi
betreffende een fruitmes,
te1·wijl, ee1·ste ondercleel, eiseres, in tegenstelling met wat het arrest verklaart,
geenszins heeft aangenomen dat haar
beroep ongegrond diende verklaard te
worden van het ogenblik dat zij het bewijs niet leverde dat er een overdracht
van octrooi had plaatsgevonden, waaruit
volgt dat het arrest aan de conclusie van
eiseres een betekenis heeft gegeven die
onverenigbaar is meb haar bewoordingen
en haar bewijskracht heeft miskend
(schending van de artikelen 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek)
en bovendien, om reden van het karakter
van openbare orde der belasting, de omstandigheid dat eiseres de geldigheid van
de belasting zou aangenomen hebben
hoewel de voorwaarden voor de belastingschuld niet verwezenlijkt waren, de
verwerping van het beroep door het hof
van beroep, belast met de beoordeling
van de wettelijkheid van de betwiste
aanslagen, niet kon rechtvaardigen
(schending inzonderheid van de artikelen 6 van het Burgerlijk W etboek en
66 van de gecoordineerde wetten) ;
tweede oncle?·deel, de redenen van het
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vordering van eiseres niet wettelijk kunnen rechtvaardigen, bepaaldelijk omdat
er niet kan nit afgeleid worden dat zij
als tegenprestatie voor de krachtens voormelde overeenkomsten uitgekeerde bedragen geen activabestanddeel zou verkregen hebben dat vatbaar is voor afschrijving of herwaardering tijdens het
betwiste dienstjaar (schending inzonderheid van de artikelen 25, 26, 27 en 32
van de gecoordineerde wetten) (1);
dm·de onderdeel, de op 3 februari 1958
tussen eiseres en de heer Hirschfeld
gesloten overeenkomst bepaalde dat
" Hirschfeld aan de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid
« Le Trevire , het uitsluitend recht bedoeld octrooi te exploiteren voor Belgie,
overdraagt >> en dat " tengevolge van de
overdracht, zij (de overeenkomst) onbeperkt is ,, er). het contract van 30 april
1959 tussen dezelfde partijen bepaalde
dat " Hirschfeld verklaart aile rechten,
die hij persoonlijk bezit ten aanzien van
het octrooi, aan de personenvennootschap
met beperkte aansprakelijkheid " Le Trevire " over te dragen ... dit echter aileen
met betrekking tot het Belgisch gTondgebied , en dat '' deze overdracht gedaan
wordt voor het bedrag van 326.250 fr ... ,,
en deze contracten dus een overdracht
van rechten tot stand brengen tegen betaling van een prijs en geen toekenning
van een recht tegen betalin.g van een
retributie, zoals beslist wordt door het
bestreden arrest, dat aldus de bewijskracht miskent van de dnidelijke en
precieze bewoordingen van die overeenkomsten (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
W etboek) en de wettelijke begrippen van
de koop en van de hnur miskent (schending inzonderheid van de artikelen 1582,
1689 en 1709 van het Burgerlijk Wetboek) (2);
het tweede middel, afgeleid nit de schending van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest de steili:ng
van eiseres verwerpt die heweerde dat
zij voor het dienstjaar 1961 " afschrijvingen , mocht doen ten belope van

(1) en (2) Wat betreft ):wt verschil tussen
de vergunning van een roerend recht, bedoeld
bij het voorlaatstelid van § 1 van artikel 14
van de gecoordineerde wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, en de definitieve
overdracht van dergelijk recht, raadpl. cass.,
6 oktober 1964 (Bull. en PAsrc., 1965, I, 115),

405.524,70 frank van de rechten die zij
verkregen had krachtens overeenkomsten, op 3 febrnari 1958 en 30 april 1959
aangegaan met een zekere Hirschfeld
aangaande de exploitatie van een octrooi
betreffende een fruitmes, en zijn beslissing rechtvaardigt met de subsidiaire
reden " dat in elk geval nit het feit dat
het betrokken octrooi sedert juli 1959
in het openbaar. domein is gevailen volgt
dat de waardevermindering waarmee
verzoekster wenst dat rekening zou worden gehouden, in 1959 en niet in 1960
heeft plaatsgehad ; dat zelfs een bedrag
dat niet bij wijze van afschrijving werd
afgehouden van de bruto-inkomsten van
een belastingjaar, hoewel dit wettelijk
had knnnen geschieden, niet mag afgetrokken worden van de bruto-inkomsten
betrekking hebbend op een later belastingjaar ,,

te1·wijl eiseres in haar conclnsie de redenen had niteengezet waarom, hoewel het
octrooi in 1959 in het openbaar domein
was gevailen, de waardevermindering
waarvan zij gewag maakte, zich slechts
had voorgedaan in 1960, door onder meer
te · doen gelden " dat de pnblicatie van
het verval in de verzameling der octrooien nog niet was geschied " en " dat
overigens, in elk geval, het bezit van het
octrooi aan verzoeks.ter eeri belangrijke'
voorsprong had bezorgd op haar concurrenten, ten aanzien van de fabricage,
de reclame en de inplanting op de markt
(met name contracten met de grote warenhuizen) en het vanzelfsprekend uitge·
sloten is dat een concurrent, onmiddeilijk
na het verval van het octrooi, een gelijkaardig produkt op de markt had lmnnen
brengen ; en dat derhalve, zelfs al had
verzoekster de oorzaak van het verval
van het octrooi gekend, zij toch zou
hebben kunnen oordelen dat de door
haar verworven economische waarde niet
v66r 31 december 1959 verdwenen was;
dat de afschrijving, in 1960 doorgevoerd,
dns gerechtvaardigd is "• en het bestreden
arrest geen antwoord geeft op die omstandige conclnsie en dns niet regelmatig
met redenen is omkleed :
Overwegeride dat de afschrijvingen,
bedoeld in artikel26, § 2, 4°, van de gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, aileen aftrekbaar zijn
van de brnto-inkomsten wanneer zij
samengaan 1net een waardevermindering
welke zich gedurende de belastbare tijd
werkelijk heeft voorgedaan ;
Dat het arrest, na vastgesteld te hebben dat het in het openbaar domein ge-
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vallen octro6i aile waarde had verloren
in de loop van 1959, wettelijk heeft beslist dat het in elk geval tijdens dat jaar
is en niet later, dit is gedurende de betwiste dienstjaren, dat het activabestanddeel dat zogezegd ontstaan was uit
de verkrijging onder bezwarende titel
van het exploitatierecht van gezegd octrooi, had moeten afgeschreven worden ;
Overwegende dat het arrest alzo een
passend antwoord heeft gegeven op de
beweringen van de conclusie dat de publicatie van het verval van het octrooi
slechts in 1960 was geschied en dat spijts
dit verval verzoekster later nog « een
belangrijke voorsprong bezat op haar
concurrenten ten aanzien van de fabricage, de reclame en de inplanting op de
markt »;
·
Dat het eerste middel niet ontvankelijk is wegens het ontbreken van belang (1) en dat het tweede middel feitelijke grondslag mist ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
17 september 1968. 2e kamer. Vom·zitte1·, H. van Beirs, voorzitter. Ve1•slaggever, Ridder de Schaetzen. Gelijkluidende conclusie, H. Duman, advocaat-generaal. - Pleiters; HH. Delhez
(van de balie bij het Hof van beroep
te Brussel) en Van Leynseele.

2e
1°

KAMER. -

17 september 1968.

INKOMSTENBELASTINGEN.
AA:NSLAG EN INKOHIERING. ARTIKEL 74bis VAN DE GEOOORDINEERDE
WETTEN BETREFFENDE DE INKOMSTENBELASTINGEN. VERNIETIGING VAN
EEN AANSLAG IN DE SPECIALE BELASTING OP DE WINSTEN VOORTVLOEIEND
UIT LEVERINGEN EN PRESTATIES AAN
DE VIJAND.- VESTIGING OP DEZELFDE
BELASTINGELEMENTEN VAN EEN NIEUWE AANSLAG IN DE EXTRA-BELASTING
OP DE IN OORLOGSTIJD BEHAALDE EXOEPTIONELE BATEN. WETTELIJKHEID,

2° REOHTERLIJK

GEWIJSDE.

DIREOTE BELASTINGEN. -

HET REOHTERLIJK GEWI.JSDE. ARREST VAN HET HOF VAN BEROEP. 0MVANG.

3° REOHTERLIJK GEWIJSDE. DIREOTE BELASTINGEN. EERSTE
ARREST VAN EEN HOF VAN BEROEP
DAT EEN AANSLAG IN DE SPECIALE
BELASTING OP DE WINSTEN VOORTVLOEIEND UIT LEVERINGEN EN PRESTATIES AAN DE VI.JAND VERNIETIGT,
OMDAT NIET BEWEZEN IS DAT DE VERRIOHTINGEN WELKE DE IN DEZE BELASTING ONDERWORPEN WINSTEN HEBBEN
OPGEBRAOHT BETREKKING HADDEN OP
LEVERINGEN
AAN
DE
VI.JAND.
TWEEDE ARREST DAT BESLIST DAT DE
BELASTINGPLIOHTIGE DIE IN DE BI.JZONDERE BELASTING WERD AANGESLAGEN, HOEWEL HI.J IN BELGIE GEEN
WOON- OF VERBLI.JFPLAATS HEEFT AAN
DE EXTRA-BELASTING IS ONDERWORPEN, OMDAT HIJ IN BELGIE DE BIJ DE
WET VAN 16 OKTOBER 1945 BEDOELDE
INKOl\iSTEN, WINS TEN OF BATEN HEEFT
BEHAALD. GEEN SOHENDING VAN
HET REOHTERLIJK GEWI.JSDE.

1° W annee1· het hof van be1•oep of de di1•ecteur de1· directe belastingen een aanslag
in de speciale belasting op de winsten
voo1·tvloeiend uit leveringen en p1•estaties
aan de vijand geheel of gedeeltelijk heeft
ve1·nietigd, is de administ1'atie ge?'echtigd, in zover deze ve1·nietigde aanslag
niet vervallen was, op dezelfde belastingelementen een nieuwe aanslag in
de ext1·a-belasting te vestigen binnen
de termijnen gesteld bij a1'tikel 74bis
van de gecoordineeTde wetten betre ffende
de inkomstenbelastingen (2); cle vestiging van deTgelijlce aanslag is niet afhanlcelijlc van cle V001'Waa1'cle clat cle 1·eden
van cle ve1·nietiging van de aanslag in
de speciale belasting de onclerwerping
in de ext1·a-belasting impliceert. (Gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 74bis, en
wet van 28 december 1954, art. 3.)

2° Het gezag van het rechterlijlc gewijsde
st1·ekt zich ~•it tot het beschiklcend gedeelte van het a1'1·est van het hof van
beroep, clat ~•itspmak cloet op het be1•oep
van de belastingplichtige tegen de beslissing van de clirecteur cler directe

-

GEZAG VAN

(1) Zie de noot onderaan blz. 67.

(2) Cass., 8 december 1959 (Bull. en PAsiC.,
1960, I, 412); raadpl. cass., 28 september
1065 (Bull. en PASIC., 1966, I, 138),
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steunt; deze regel impliceert dat er alleen
schending van het rechte1·lijk gewijsde
is wannee1• een geschil hetzeljde is als
het geschil dat vtoeger tussen dezeljde
pa1·tijen We?'d beslecht (1).

Over het eerste middel, afgeleid nit
de schending van de artikelen 97 van
de Grondwet, 15 en 19 van de wet van
16 oktober 1945 tot invoering van een
extra-belasting op de in oorlogstijd behaalde exceptionele inkomsten, winsten
en baten, 74bis van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, gecoordi-

neerd bij het besluit van de Regent van
15 januari 1948, 3 van de wet van 28 december 1954 houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het dienstjaar 1955, 1319,
1320, 1322, 1350, 1351 van het Burgerlijk
Wetboek, 480, 10°, van het Wetboek van
burgerlijke rechtsvordering,
dom·dat de bestreden arresten beslissen
er:erzijds dat de betwiste aanslag, al is
die slechts op 17 oktober 1958 (en niet
1948 zoals de arresten vermelden tengevolge van een kennelijke verschrijving)
ten kohiere gebracht, toch niet door forclusie aangetast is, en anderzijds dat
de administratie, om die aanslag te ves-'
tigen, rechtsgeldig heeft kunnen beweren
dat eiser de belastingelementen, die eerst
o~1derworpen waren aan de speciale belastmg op de winsten voortvloeiend uit
levering~n en prestaties aan de vijand
en nadien aan de extra-belasting, in
Belgie had verkregen op gr<;md "dat die
aanslag (in de betwiste extra-belasting)
« ten kohiere is gebracht binnen de termijnen van artikel 74bis van de gecoordineerde wetten, becloeld in al'tikel 3
van de wet van 28 december 1954, na
het arrest door het hof van beroep op
28 april 1958 gewezen waarbij de aanslag
in de speciale belasting die op naam van
verzoeker (thans eiser) voor het dienstjaar 1949 onder artikel 196 was ten kohiere gebracht, vernietigd werd ; dat het
arrest van 28 april 1958 in overweging
neemt onder meer dat de oorsprong en
de plaats, waar de overvloedige winsten
werden gemaakt, die bij verzoeker aan
de dag gebracht werden, door verscheidene verklaringen waarop de administratie heeft gesteund om de aanslag te
zijnen laste te vestigen, in het onzekere
blijven ; dat die reden, hoewel verzoeker
zich erop beriep in Belgie geen woonplaats, verblijfplaats of inrichting te
bezitten, niet betekent dat de aan de
speciale belasting onderworpen inkomsten niet in Belgie verkregen werden;
dat die reden, die niet de noodzakelijke
steun is van het beschikkend gedeelte,
en gegrond is op de omstandigheid dat
het bewijs niet geleverd is dat verzoeker
leveringen heeft gedaan aan de vijand,

(1) Cass., 31 januari 1967 (Arr. cass., 1967,
blz. 673); 20 juni 1967 (ibid., 1967, blz. 1280
en noot get. W. G.); raadpl. cass., 3 september
1968, supm, blz. 4.
!2) Naar luid van artikel 1, § 2, c, van de
wet van 16 oktober 1945 tot invoering van
een extra-belasting op de in oorlogstijd bebaalde exceptionele inkomsten, winsten en

baten zijn enkel de inkomsten, winsten en
baten bedoeld in § 1 van artikel 1 en die in
BelgHi werden bebaald, onderworpen aan deze
belasting « als het gaat om natuurlijke personen of rechtspersonen die gedurende bet
belastbaar tijdperk noch woonplaats-, noch
verblijfplaats, noch inrichting in bet land
hebben gehad "·

3° W anneer een ee1·ste a?'1'est een aanslag
in de speciale belasting op de winsten
voo1·tvloeiend uit leveringen en p1·estaties
aan de vijand heeft ve1·nietigd op g1•ond
dat, indien de herlcomst en de plaats
van inning van de aldus belaste inkomsten onzeke1' blijven hoewel zij het gevolg
blijken te zijn van in een bezet land
uitgeoefende activiteiten, het niet bewezen
is dat de ver1·ichtingen of activiteiten
die deze inkomsten hebben opgeb1•acht
betrekking hadden op leveringen aan de
vijand, wo1·dt het gezag van het rechterlijk gewijsde van deze beslissing niet
geschonden door een later m·rest dat
beslist dat de belastin gplichti(Je, die
in de speciale belasting was aangeslagen aan de extra-belasting is onderwm·pen, hoewel hi.f in Belgie geen woonplaats, of verblijfplaats of in1·ichting
heeft gehad, omdat het bewezen is dat
hij e1• de bij de wet van 16 olctober 1945
bedoelde inkomsten, winsten of baten
heeft behaald (2).
(STEICHEN, T. BELGISOHE STAAT,
MINISTER VAN FINANOIEN.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op de bestreden
arresten, op 3 januari 1962 en 21 januari
1964 gewezen door het Hof van beroep
te Brussel;
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noch de oorsprong noch de plaats waar
de inkomsten van verzoeker verkregen
worden, in aanmerking kunnen genomen
worden als afdoend bewijs van in de
speciale belasting belastbare winston ; dat
in die voorwaarden de admi11istratie het
recht had op 17 oktober 1958 de betwiste
aanslag te vestigen voor zover de antlasting in de speciale belasting, door de
afschaffing van het bij artikel 10, § 1,
van de wet van 16 oktober 1945 bedoeld
dnbbel gebrnik, de onderwerping aan de
extra-belasting met zich kon brengen ,,

te1·wijl, eeJ'ste ondeJ'deel, de aanslag in
de speciale belasting op de winston
voortvloeiend nit leveringen en prestaties aan de vijand, op dezelfde belastingelementen gevestigd als de betwiste
aanslag in de extra-belasting, vernietigd
is geworden bij arrest van 28 april 1958
van het Hof van beroep te Brnssel
op grond onder meer dat, hoewel eiser
die in Belgie geen woonplaats,
verblijfplaats of inrichting had
« belangrijke nitgaven deed die overvloedige en gemakkelijk verkregen inkomsten
verraden, hun oorsprong en de plaats
waar ze verkregen werden niettemin onzeker blijven ,, d. w. z. om een reden
betreffende de territorialiteit van
de belasting - die niet de onderwerping
aan de extra-belasting medebracht, daar
de voorwaarden bepaald bij artikel 3
van de wet van 28 december 1954
en voor zover die bepaling hier
van toepassing zon zijn bij artikel 7 4bis van de gecoordineerde wetten niet aanwezig waren, met het gevolg
dat de betwiste aanslag door forclnsie
aangetast was (schendin:g van die bepaling en van artikel 15 van de wet van
16 oktober 1945),
tweecle onde?·cleel, de bestreden arresten, door aan te nomen dat de administratie kon bewijzen - en ook werkelijk
bewezen had- dat de belastingelementen die eerst aan de speciale belasting
en daarna aan de betwiste extra-belasting
onderworpen waren, verkregen waren in
Belgie, het gezag van gewijsde hebben
geschonden dat gehecht is aan voornoClnd
arrest van 28 april 1958 waarnit volgde
dat de plaats waar die inkomsten waren
verkregen niet bewezen was (schending
inzonderheid van de artikelen 1350 en
1351 van het Burgerlijk Wetboek);
clenle onclenleel, de bestroden arresten bovendien de bewijslu>acht van dit

arrest hebben miskend door een betekenis
eraan te geven die onverenigbaar is met
zijn bewoordingen (schending inzonderheid van de artikelen 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk Wetback) :
W at het eerste onderdeel betreft
Overwegende dat artikel 3 van de wet
van 28 december 1954 hondende de
Rijksmiddelenbegroting van het dienstjaar 1955, niets anders deed, zonder enige
wijziging eraan te brengen en zonder
nienwe voorwaarden eraan toe te voegen,
dan het recht te bevestigen dat aan de
administratie was toegekend bij artikel 7 4bis van de gecoordineerde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, om
de belastingplichtige geldig aan te slaan
naar rato van het bedrag der belastingen
welke hij wettelijk verschuldigd is en
welke ook de omstandigheden mogen
zijn, bniten het geval van forclusie ;
Overwegende dat, nn het arrest van
28 april 1958 van het Hof van beroep
te Brnssel de aanslag in de speciale belasting te niet gedaan had bij gebrek
aan bewijs vanwege de administratie dat
de belastbare inkomsten nit leveringen
aan de vijand voortvloeiden, dit is om
een andere reden dan de forclusie, wat
elk gevaar voor een dnbbele belasting
voortaan nitsloot, de administratie gemachtigd was op dezelfde inkomsten een
aanslag in de extra-belasting te vestigen;
Dat het arrest van 21 jannari 1964
vaststelt dat de voorwaarden voor de
onderwerping aan de extra-belasting van
de door eiser ge'inde inkomsten aanwezig
zijn;
Dat aldns de in het eerste onderdeel
van het middel bedoelde wetsbepalingen
in acht werden genomen ;
W at het tweede onderdeel betreft ;
Overwegende dat inzake directe belastingen, het gezag van gewijsde dat
aan een beslissing is gehecht, zowel aan
haar beschikkend gedeelte als aan de
redenen die de noodzakelijke steun ervan
zijn, inslnit dat het opgeworpen geschil
hetzelfde is als datgene dat vroeger tussen dezelfde partijen werd beslecht;
Dat het arrest van 28 april 1958 van
het Hof van beroep te Brnssel uitspraak
deed over de onderwerping van de inkomsten aan de speciale belasting en tot
staving van zijn beschikkend gedeelte
vaststelt dat, indien eiser zich tijdens de
oorlog n1.et handelsverrichtingen beziggehouden heeft, « het niet bewezen is dat
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aan de vijand >>;
Dat het arrest, het vermoeden in overweging nemende dat de administratis
hierop steunde dat eiser in Belgie belangrijke uitgaven gedaan had, die aantoonden dat hij rijkelijk en gemakkelijk verworven geldmiddelen had, ten aanzien
van deze geldmiddelen: erop wijst " dat
de herkomst en de plaats van inning
ervan onzeker blijven >> en preciseert, om
eruit te besluiten dat de aanslag waartegen de reclamatie was gericht onwettelijk was, dat, hoewel deze inkomsten
schenen voort te vloeien uit werkzaamheden die door eiser in een bezet land
hadden kunnen uitgeoefend worden om·
dat hij tot een organisatie van de vijand
behoorde en deswege faciliteiten had
kunnen bekomen, er evenwel niet bewezen was dat deze werkzaamheden leveringen aan de vijand beoogden ;
Dat aldus het door het arrest van
28 april1958 tussen de partijen. definitief
beslecht geschil enkel betrekking had op
het vaststellen van de aard van de werkzaamheid die de belaste winsten opleverde, en niet van de plaats waar deze
winsten verkregen werden ;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat de bestreden arresten
ook niet de bewijskracht van het arrest
van 28 april 1958 hebben kunnen miskennen vermits ze erop niet gegrond zijn
maar het afwijzen door te bepalen, zonder
eraan een met de bewoordingen ervan
onverenigbare draagwijdte toe te kennen,
dat "de ingeroepen reden niet de noodzakelijke steun is van het beschikkend
gedeelte »;
Dat het middel niet kan aangenorrien
worden;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van
de Grondwet, . . . . . . . . . . . . . . ,
doo1·dat de eiser had Iaten gelden . . . ,
te1·wijl die overwegingen van algemene
aard en de andere redenen van het arrest
geen passend antwoord geven op de precieze redenen die, door bewijselementen
gestaafd, door eiser in een regelmatige
conclusie voorgelegd zijn en de controle
van het Hof niet mogelijk maken omdat
onder meer. . . . . . . . . . . . . . . . :
Overwegende dat eiser in zijn voor
het Hof van beroep genomen conclusie
had doen gelden " dat uit geen enkel stuk
van het dossier blijkt dat verzoeker tij ·
dens de belastbare periode in Belgie be-

taalde of;' althans betaal bare bedragen
zou genoten hebben; dat integendeel uit
de overgelegde elementen duidelijk blijkt
dat, hoewel verzoeker misschien wijnen
in Belgie heeft gekocht en opgeslagen,
hij ze er niet heeft verkocht ; dat hij
bijgevolg de opbrengst van de verkopen
niet in Belgie heeft gei:nd; dat zelfs wat
de aan de organisatie Todt verkochte
waren betreft, in de onderstelling dat
het hier gaat over door verzoeker gedane
leveringeh- quod non - zoals hierboven
is aangetoond, het niet bewezen is en
zelfs niet beweerd wordt dat de leveringen
in Belgie zouden betaald zijn » ;
Overwegende dat het arrest zich ertoe
beperkt op dit omstandig verweer te
antwoorden " dat uit een geheel van gewichtige, bepaalde en met elkaar overeenstemmende vennoedens en onder
meer uit bovenvermelde stukken blijkt
dat verzoeker, die tijdens de belastbare
periode in Belgie geen woonplaats, noch
verblijfplaats noch vaste instelling had,
er inkomsten, winsten en baten heeft
behaald waarop artikel 2, § 1, van de wet
van 16 oktober 1945 doelt »;
Dat het arrest aldus geen passend
antwoord heeft gegeven op het verweer
en het in het middel vermelde artikel 97
van de Grondwet heeft geschonden;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, zonder dat er · acht
behoeft te worden geslagen op het overige
van het middel ,noch op de volgende
middelen, verwerpt de voorziening in
zover zij gericht is tegen het arrest van
3 januari 1962; vernietigt het arrest vah
21 januari 1964 behoudens in zover het
beslist dat de betwiste aanslag, ten lmhiere gebracht op 17 oktober 1948, niet
vervallen is ; beveelt dat van het thans
gewezen arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de gecleeltelijk
vernietigde beslissing ; veroorcleelt eiser
in een vijfde en verweercler in het overige
der kosten ; verwijst de alclus beperkte
zaak naar het Hof van beroep te Luik.
17 september 1968. - 2e kamer. Voo1·zitter, H. van Beirs, voorzitter. Ve7'slaggeve?·, H. Trousse. Gelijkluidende co7wlttsie, H. Dmnon, aclvocaatgeneraal. - Pleite7's, HH. Baltus (van
de balie bij het Hof van beroep te Brussel) en Fally.
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KAMER. -

19 september 1968.

STRAF. ARTIKEL 65 VAN HET
STRAJ!'WETBOEK. BEPALING WAARUIT VOLGT DAT DE STRAFRECHTER
VERPLICHT IS SLECHTS E:EJN ENKELE
STRAJ!' UIT TE SPREKEN W ANNEER EEN
GEBREK AAN VOORUITZICHT OF VOORZORG, DAT ALS l\USDRIJF STRAJ!'BAAR
WORDT GESTELD, EEN BESTANDDEEL
VAN EEN MISDRIJF VAN ONVOORZIICHTIGHEID OPLEVERT.

2°

REOHTERLIJK GEWIJSDE.
STRAJ!'ZAKEN. STRAJ!'RECHTER DIE
TWEE STRAFFEN UITSPREEKT RESPECTIEVELIJK WEGENS EEN MISDRIJF VAN
ONVOORZICHTIGHEID EN WEGENS EEN
FElT DAT EEN GEBREK AAN VOORUITZICHT OF VOORZORG OPLEVERT, HETGEEN ZELF ALS MISDRIJF STRAJ!'BAAR
WORDT GESTELD.- GEVOLG VAN DEZE
BESLISSING
OP
DE
BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING.

3°

REOHTERLIJK GEWIJSDE.
STRAJ!'ZAKEN.- HoF VAN BEROEP DAT
EEN BESTUURDER VAN EEN VOERTUIG
HEEFT VEROORDEELD TOT ONDERSCHEIDEN STRAJ!'FEN WEGENS ONOPZETTELIJK
DODEN EN OM EEN VOERTUIG IN STAAT
VAN ALCOHOLINTOXICATIE TE HEBBEN
BESTUURD. BESLISSING DIE << ERGA
OMNES " IMPLICEERT DAT DE STAAT
VAN ALCOHOLINTOXICATIE VAN DEZE
BESTUURDER NIET EEN VAN DE OORZAKEN VAN HET ONGEVAL IS GEWEEST.

1o De stmf1·echter is, kmchtens a1·tikel 65

van
een
een
dat

het Strafwetboek, vm·plicht slechts
enkele stntf uit te spreken wanneer
gebrek aan vooruitzicht of voo?'ZO?'g,
doo1· de strafwet als onde1•scheiden

(1) Raadpl. cass., 24 oktober 1955 (Bull.
en PAsiO., 1956, I, 171).
(2) en (3) Raadpl. cass., 25 mei 1967 (A1'1',
cass., 1967, biz. 1174); 9 februari 1914 (Bull.
en PASIO., 1914, I, 105); 25 februari en
14 juli 1924 (ibid., 1924, I, 215 en 475);
3 januari en 25 april 1955 (ibid., 1955, I,
429 en 923) en noot 3 ; 9 september 1963
(ibid., 1964, I, 27); 26 februari en 21 mei
1965 (ibid., 1965, I, 654 en 1021); noot
R. LEGROS onder cass., 8 februari 1961,
Rev. CJ'it. ju1·. belge, 1961, biz. 418 ; raadpl. ook
nootP. E. TRoussE onder Luik, 31 maart 1961,
Rev. d1·. pen. et m·im., 1961, biz. 784; van dezelfde auteur : "Autorite des decisions d'acquittement dans les poursuites du chef d'accident de la circulation sur l' action en reparation
exercee ulterieurement devant le juge civil "•

misd1·ijf 8t1·afbaar w01·dt gesteld, een
bestanddeel van een misdrijf van onvoorzichtigheid oplevm·t (1).
2° vVannee1· de straf1·echter, waarbij aanhangig is een wegens een misd1·ijf van
onvoorzichtigheid ingestelde vervolging,
voor een feit dat een gebrek aan vooruitzicht of voorzorg oplevert, hetgeen zelf
door de strafwet als misdrijf strafbaa1'
wo1•dt gesteld, een stmf heeft uitgesproken
die ondm·scheiden is van die welke hij
voo1· het misd1·ijf van onvoorzichtigheid
heeft uitgesproken, verplicht het gezag
van cleze beslissing de rechte1· waarbij
de burgedijke rechtsvorcler'ing aanhangig
is de fottt welke het geb1·ek aan voo?·uitzicht of V001'Z01'g oplevert als vreenul aan
het misd1'iif van onvoo1·zichtigheid te
beschouwen (2). (Strafwetb., art. 65;
wet van 17 april 1878, art. 4.)

3° vVannee1·, bij een in kmcht van gewijsde
gegane beslissing, de bestuttrder van een
vom·tuig vemordeeld w01·dt, eenscleels tot
een enkele straf wegens onopzettelijk
doclen en wegens overt1·eding van het
wegve1·kee1·sregleme1~t, en ande1•deels tot
een onde1•scheiden straf om een voe1·Mtig
te hebben besttt1trd na alcoholische dranken in zodanige hoeveelheid te hebben
geb1·uikt dat het alcoholgehalte van zijn
bloed op het ogenblik clat hij bestutwde
ten minste 1,5 gram per chtizend
beclroeg, is daardoo1' noodzakelijk erga
omnes geoo1•cleelcl dat de staat van
alcoholintoxicatie van bedoelde bestUU1'der noch de oorzaak noch een de?' 001'zctken is geweest van het ongeval waa1'voor hij aans[J1'akelijk wo1·clt gesteld (3).
(Strafwetb., art. 65; wet van 17 april
1878, art. 4; wet van 1 augustus 1899,
art. 2-3, gewijzigd en aangevuld bij
de wet van 15 april 1958, art. 3.)
noot onder Gent, 9 maart 1965, Rev, crit. ju1',
belge, 1967, blz. 154; CONSTANT, Tmite ezementai1•e de d1·oit penal, t. I, nr 216; zie
N. VALTIOOS, L'autorite de la cliose jugee
att criminel swr le civil, Parijs, 1953,
nrs 251 en 252; P. HEBRAUD, L'atdo1'ite de
la chose jttgee att criminel su1' le civil, Parijs
1929, blz. 375; J. RUTSAERT, « Autorite de la
chose jugee au criminel sur le civil "• Melanges
en l'honneu1• de Jean Dabin, Brussel, 1963,
d. II, biz. 892 en volg., nrs 10 tot 14; MAZEAUD, Tmite de la responsabilite civile, d. II,
4• uitg., nr 1793, biz. 642; verschillende auteurs, « Les conditions d'application du principe de l'autorite de la chose jugee au penal
sur le civil "• Rev, d1·. pen. et m·im., 1967,
biz. 657 en volg,, inzonderheid biz. 707 en
708.
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<< VERENIGING
DER BELGISCHE EIGENAARS ».)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 8 maart 1967 door het Hof
van beroep te Luik gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 9, 97 van de Grandwet, 2, 65 van het Strafwetboek, 3, 4
van de wet van 17 april 1878 houdende
de voorafgaande titel van het W etboek
van strafvordering, 360 van het W etboek
van strafvordering, 1319, 1320, 1349,
1350, inzonderheid 3°, 1351 en 1352 van
het Burgerlijk W etboek,
doo1•dat het bestreden arrest, om de
rechtsvordering van verweerster ontvankelijk en gegrond te verklaren welke ertoe
strekt terugbetaling te bekomen vari de
vergoedingen die zij als verzekeraar van
de aansprakelijkheid van eiser heeft
betaald ingevolge een ongeval waarvoor
eiser aansprakelijk is gesteld, beslist dat
de staat van alcoholintoxicatie van deze
laatste op het ogenblik van het ongE;Jval
een zware fout uitmaakt die in oorzakelijk verband staat met het ongeval, en
aldus vonnist hoewel, bij eindarrest van
8 februari 1963 gewezen op de vervolgingen door het openbaar ministerie
ingesteld naar aanleiding van hetzelfde
ongeval, eiser tot afzonderlijke straffen
werd veroordeeld wegens het wanbedrijf
van onopzettelijk doden en wegens bepaalde overtredingen van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer, die beschouwd worden als het gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg
hetwelk dit wanbedrijf oplevert, enerzijds, en wegens het feit op een openbare
plaats een voertuig te hebben bestuurd
na alcoholische drariken in zodanige
hoeveelheid te hebben gebruikt dat het
alcoholgehalte van zijn bloed, op het
ogenblik dat hij bestuurde, ten minste
1,5 gram per duizend bedroeg, anderzijds,
en het gezag e1·ga omnes van deze strafrechtelijke beslissing van de hand wijst
op grond " dat als principe geldt dat de
b·mgerlijke rechter slechts gehouden is
door hetgeen zeker en noodzakelijk door
de strafrechter werd gevonnist ; dat deze
leer insluit dat twijfel de burgerlijke
zaak ten goede komt, in deze zin dat
de burgerlijke rechter de keus heeft
tussen verschiilende mogelijke uitleggingen van de opvatting van de strafrec:hter ; dat de toepassing van twee

afzonderlijke straffen welke, ten deze,
schijnt te beantwoorden aan een opvatting van strafpolitiek in de beteugeling
van de verkeersongevailen veroorzaakt
door de bewuste staat van alcoholintoxicatie niet op zekere en noodzakelijke
wijze strijdig is met de gevolgtrekking
op burgerlijk gebied dat het ongeval
waarvoor eiser in hoger beroep aansprakelijk werd verklaard zou te wijten zijn
aan zijn staat op het ogenblik dat hij
zijn voertuig bestuurde ; dat de redenen
van de beslissing van 8 februari 1963
die ondubbelzinnig onderstrepen dat eiser
in hoger beroep in staat van alcoholintoxicatie verkeerde toen het ongeval
heeft plaatsgehad, het de burgerlijke
rechter mogelijk maken in aanmerking
te nemen dat deze staat de oorzaak of
althans een van de oorzaken is van het
ongeval dat gedaagde in hoger beroep
heeft vergoed » ;
terwijl, wanneer een zelfde feit verscheidene misdrijven oplevert, aileen de
zwaarste straf door de rechter mag worden uitgesproken; hieruit volgt dat de
beslissing waarbij, ten deze, eiser tot
twee afzonderlijke straffen werd veroordeeld wegens de bij het strafgerecht aan- ·
hangig gemaakte feiten, zeker en noodzakelijk insluit dat gevonnist werd dat
het tweede van de aldus bestrafte misdrijven niet een bestanddeel of de oorzaak van het eerste misdrijf is ;het tegendeel niet meer.kan worden beslist, vooral
wanneer die misdrijven als gelijktijdig
werden erkend, dan door de beslissing
van de strafrechter tegen te spreken en
door te verondersteilen dat de door hem
uitgesproken strafveroordelingen onwettelijk zijn ; het veroordelend arrest van
8 februari 1963 niet anders kan worden
begrepen en uitgelegd, zodat de verschiilende uitleggu1.g waarop het bestreden arrest is gegrond de wettelijke voorschriften schendt die aan de rechter opleggen aileen de zwaarste straf nit te
spreken, wanneer een zelfde feit verscheidene misdrijven oplevert (schending
van de artikelen 9, 97 van de Grondwet,
2 en 65 van het Strafwetboek) en de
bewijskracht van genoemd arrest van
8 februari 1963 miskent (schending van
de artikelen 1319 en 1320 van het Burgerlijk Wetboek) alsook het gezag van
het rechterlijk gewijsde dat eraan moet
worden toegekend (schending van de
artikelen 3, 4 van de wet van 17 april
1878 houdende de voorafgaande titel
van het 'Vetboek van strafvordering,
360 van het W etboek van strafvordering,
1349, 1350, inzonderheid 3°, 1351, 1352
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de Grondwet) :
Overwegende dat, wanneer het gebrek
aan voorzichtigheid of voorzorg, hestanddee! van een misdrijf van onvoorzichtigheid, bovendien het voorwerp is van
een afzonderlijke telastlegging, de rechter, wegens de onsplitsbaarheid van het
feit en bij toepassing van artikel 65 van
het Strafwetboek, gehouden is aileen de
zwaarste straf uit te spreken ;
Dat het gezag hetwelk aan een dergelijke beslissing van de strafrechter wordt
toegekend de rechter, bij wie de burgerlijke rechtsvordering aanhangig is gemaakt, derhalve verplicht de als dusdanig strafrechtelijk gesanctioneerde fout
als vreemd aan het misdrijf door onvoorzichtigheid te beschouwen ;
Overwegende dat eiser, bij het in
kracht van gewijsde gegane arrest van
8 februari 1963 van het Hof van beroep
te Luik, werd veroordeeld, enerzijds,
tot een enkele straf wegens doden door
onvoorzichtigheid en wegens overtredi:ngen van het wegverkeersreglement, en,
anderzijds, tot een afzonderlijke straf om
een voertuig te hebben bestuurd na alcoholische dranken in zodanige hoeveelheid
te hebben gebruikt dat het alcoholgehalte
van zijn bloed op het ogenblik dat hij
bestuurde ten minste 1,5 gram per duizend bedroeg ;
Dat door dit arrest zeker en noodzakelijk werd gevonnist dat de staat van
alcoholintoxicatie van eiser noch de oorzaak noch een van de oorzaken is geweest
van het ongeval waarvoor eiser aansprakelijk is gesteld en hetwelk verweerster,
zijn verzekeraar, moest vergoeden;
Dat derhalve het bestreden arrest,
hetwelk de staat van alcoholintoxicatie
van eiser beschouwt als een zware fout
die in verband staat met het ongeval,
de door verweerster tegen eiser ingestelde
rechtsvordering tot terugbetali:ng ten
onrechte heeft ingewilligd ;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest
(1) In strafzaken worden de debatten gesloten door het in beraad nemen. In burgerlijke
zaken en inzake directe belastingen daarentegen worden de debatten bij het hof van
beroep gesloten na de pleidooien en v66r de
mededeling van de zaak aan het openbaar
ministerie (wet van 18 juni 1869, art. 145). Zie

melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissi:ng ; veroordeelt
verweerster in de kosten; verwijst de
zaak naar het Hof van beroep te Brussel.
19 september 1968. - 1e kamer. VoMzitte7·, H. Bayot, eerste voorzitter.Ve1•slaggever, H. Legros. Gelijlcluidende conclusie, H. Ganshof van der
Meersch, procureur-generaal. - Pleite1·s,
HH. De Bruyn en Demeur.
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19 september 1968.

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. BuRGERLIJKE ZAKEN. - GEEN VERPLICHTING VOOR DE VOORZITTER TE
VERKLAREN DAT DE ZAAK IN BERAAD
GEHOUDEN WORDT.- GEEN VERPLICHTING DE DATUM VAN DE UITSPRAAK
VAST TE STELLEN.
2o RECHTERLIJKE ORGANISATIE.
- SAJ\'IENSTELLING VAN HET REOHTSCOLLEGE. - BURGERLIJKE ZAKEN. BEWIJS VAN DE REGELMATIGE SAMEN·
STELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE.REGELMATIGHEID DIE KAN BLIJKEN
ZOWEL UIT DE VERMELDINGEN VAN DE
PROCESSEN-VERBAAL VAN DE TERECHTZITTING ALS UIT DE BESLISSING ZELF.

so

HOGER BEROEP.- BURGERLIJKE
ZAKEN.- NIEUWE EI$.- WETBOEK
VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING,
ARTIKEL 464. - DRAAGWIJDTE.

40 HOGER BEROEP.- BURGERLIJKE
ZAKEN.- NIEUWE EIS.- WETBOEK
VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING,
ARTIKEL 464. - BEPALING DIE NIE'I'
VERBIEDT IN HOGER BEROEP HET BE·
WIJS TE LEVEREN VAN NIEUWE FElTEN.
-PERREN.
1o In bu1·gerlijlce zalcen scMijft de wet niet

voor dat de vom·zitter verlclaa1•t dat de
zaalc in beraad wordt gehottden, noch
dat hij de datttrn van de uitspmalc vaststelt (1).
noot 1 onder cass., 11 februari 1960 (Bull. en
PAsiC., 1960, I, blz. 677).
In burgerlijke zaken bestaat voor de voorzitter geen verplichting om de debatten gesloten te verklaren. Oass., 5 maart 1965 (Bttll.
en PAsro., 1965, I, 677); raadpl. ook de noot
onder cass., 11 februari 1960 (ibid., 1960,
I, 679).

-752o De 1·egelmatigheid van de gerechtelijke
procedu1·e op de tm·echtzitting kan blijken zowel uit cle ve1·meldingen van cle
1·egelmatige processen-verbaal van cle
te1·echtzitting als tdt cle 1'echtm·lijke beslissing zelve (1).
3° A1·tikel464. van het Wetboek van. bu1·gerlijke 1'echtsvo1·cle1•ing ver bieclt, bu1:ten cle
aangehaalcle uitzoncleringen, voo1· cle
rechtm· in hager beroep een nieuwe eis
in te stellen (2).
4o A1·tikel 464 van het JiVetboek van burge1'·
lijke rechtsvo1·clering vm·bieclt niet, in
hager beroep, het bewijs te leve1•en van
nieuwe jeiten tot naclm·e bepaling en
aanvulling van clie welke in ee1·ste aanleg
werclen aangevoe1·d, wannee1• cle ttiteenzetting van cleze jeiten cle oo1·zaak of
het vom·werp van de 001'8P1'onlcelijke
vm·cle1·ing niet wijzigt.

(MORSA, T. MARAITE.)

ARREST.

RET HOF ; - Ge1et op het bestreden
arrest, op 20 oktober 1966 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de artikelen 83, 470 (koninklijk besluit
nr 300 van 30 maart 1936, artikel 22)
van het W etboek van burgerlijke rechtsvordering, 163, inzonderheid lid 4 (wet
van 20 december 1957), van de wet van
18 jnni 1869 betreffende de rechterlijke
inrichting, 32, 34, 84, 87 van het decreet
van 30 maart 1808 tot regeling van de
politie en de tucht van de hoven en
rechtbanken, 96 en 97 van de Grondwet,

cloordat het proces-verbaal van de
terechtzitting in deze zaak gehouden op
29 september 1966 door het Hof van
beroep te Luik niet getekend is door de
rechter die de zitting voorgezeten heeft
en de niet-inachtneming van deze substantiele formaliteit, voorgeschreven bij
artikel 163 van de wet van 18 jnni 1869,
het Hof in onmogelijkheid stelt na te
gaan of de terechtzitting openbaar geweest is overeenkomstig artikel 96 van
de Grondwet, of het openbaar ministerie
(1) Verg. in strafzaken: cass., 17 juni 1968
(A1·r. cass., 1968, blz.1260); in belastingzaken:
cass., 12 november 1957 (Bull. en PAsrc.,
1958, I, 248),

regelmatig in zijii advies gehoord werd,
overeenkomstig de artikelen 83 en 470
van het W etboek van burgerlijke rechtsvordering, 84 en 87 van het decreet van
30 maart 1908, en of de zaak behoorlijk
in beraad gehouden werd, overeenkomstig de artikelen 32 en 34 van het decreet
van 30 maart 1808, wat de nietigverklaring van het bestreden arrest medebrengt
krachtens de even aangehaalde bepalingen en artikel 97 van de Grondwet :
Overwegende dat uit de regelmatig
aan het Hof overgelegde processen-verbaal van de terechtzittingen blijkt dat
de zaak bepleit werd, dat corrclusies neergelegd werden en dat de debatten gesloten verklaard werden op de terechtzitting
van 8 september 1966, waarop de heren
Fievet, de Bidlot-Thorn en Legrand zitting hadden, en dat de zaak verdaagd
werd op 29 september 1966, teneinde
het advies te horen van het openbaar
ministerie ;
Dat zo de vaststelling dat het openbaar
ministerie in zijn advies gehoord werd,
dat de zaak in be~:aad gehouden en verdaagd werd op 20 oktober 1966 voor de
uitspraak van het arrest, in het procesverbaal van de terechtzitting van 29 september 1966 enkel bevestigd wordt door
de handtekening van de griffier en niet
door die van de voorzitter, integendeel
dit proces-verbaal zowel door de handtekening van de voorzitter ·als door die
van de griffier het bewijs van de samen'stellirrg van de zetel bevestigt, welke
dezelfde was als op de terechtzitting van
8 september 1966;
Overwegende, anderdeels, dat het arrest van 20 oktober 1966 de volgende
vermelding bevat : " Gehoord het eensluidend advies van de heer Ziane, substituut van de procureur-generaal, in
het Frans gegeven op de openbare terechtzitting van 29 september 1966 » ;
Overwegende dat de regelmatigheid
van een gerechtelijke procedure zowel
kan blijken uit de vermeldingen van de
regelmatige processen-verbaal van de
terechtzittingen als uit de beslissing
zelve;
Overwegende dat uit de hierboven
aangehaalde gegevens volgt dat de samen(2) Cass., 28 januari 1965 (Bttll. en PAsrc.,
1965, I, 521) ; raadpl. cass., 18 november
1966 (A1•r, cass., 1967, blz. 379); BRAAS,
Procedtwe civile, n" 1225; GARSONNET en
C:EsAR-BRu, P1·ocedttre, nrs 173-174; MoREL,
Procedu1·e, n" 635.

-76stelling van de zetel niet gewijzigd werd
noch tijdens het onderzoek van de zaak
noch op het ogenblik van de uitspraak,
dat de terechtzitting van 29 september
1966 openbaar is geweest en het openbaar
ministerie in zijn advies werd gehoord ;
Overwegende dat in burgerlijke zaken
geen wetstekst voorschrijft dat de voorzitter zou verklaren dat de zaak in beraad
gehouden is noch dat hij de datum van
de uitspraak zou vaststellen ;
Dat het middel niet gegrond is ;
Over het derde middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1134, 1135
van het Burgerlijk Wetboek, 61, inzonderl-leid 3°, 462, 464, 465, inzonderheid
lid 2 en 3, van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering,
doonlat het bestreden arrest het in
eisers conclusie uitgedrukt aanbod van
bewijs verwerpt, om de redenen onder
meer " dat het feit IV, j, nieuw is en voor
het eerst aangevoerd wordt voor het
Hof, dat het als dusdanig client verworpen " en " dat het feit VIII, d en e, nieuw
is >>,
tenvijl, zo artikel 464 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering verbiedt in hoger beroep een nieuwe eis in
te stellen, het evenwel niet verbiedt een
of meer nieuwe middelen tot staving van
de eis aan te voeren, inzonderheid het
aanbieden van het bewijs van feiten die
voor de eerste rechter niet gesteld werden,
en overigens artikel 465 van hetzelfde
wetboek uitdrukkelijk de mogelijkheid
voorziet nieuwe middelen aan te voeren
voor de rechter in hoger beroep (schending van de artikelen 464, 465 en voor
zoveel als nodig van artikel 61, 3°, van
het W etboek van burgerlijke rechtsvordering); overigens het verbod in hoger
beroep een nieuwe eis in te stellen
de openbare orde niet raakt en, aangezien
verweerder in zijn conclusie geen exceptie
had opgeworpen, afgeleid hieruit dat
bepaalde door eiser aangevoerde feiten
nieuw waren, de rechter ze niet ambtshalve als nieuw kon verwerpen (schending
van de arbikelen 464, 465 en, voor
zoveel als nodig, 61, 3°, van het Wetboek
van burgerlijke rechtsvordering) zonder
bovendien de bewijskracht van verweer-ders conclusie te miskennen (schending
van de artikelen 1134, 1135 van het
Burgerlijk Wetboek en 462 van het
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering) :
Overwegende dat artikel 464 van het
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering
niet verbiedt in hoger beroep het bewijs
te leveren van nieuwe feiten tot nadere

bepaling en aanvulling van de in eerste
instantie aangevoerde feiten, wanneer het
stellen van deze feiten de oorzaak of het
voorwerp van de oorspronkelijke eis niet
wijzigt en bijgevolg geen nieuwe eis uitmaakt;
Overwegende dat de rechtsvordering
van eiser strekte tot de nietigverklaring
van het voor notaris Braas op 16 november 1962 verleden testament, naar luid
waarvan Julien Morsa het beschikbaar
gedeelte van zijn nalatenschap vermaakte aan Henri Maraite en Claire Leroy, op grond dat de erflater bij het verlijden van deze akte niet meer gezond
van geest was en dat het de vrucht was
van listen en suggestie vanwege de legatarissen;
Overwegende dat de door het arrest
als nieuw beschouwde feiten noch de
oorzaak noch het voorwerp van de eis
wijzigen;
Overwegende immers dat het eerste
feit strekt tot het bewijs dat de overledene niet meer gezond van geest was
rond de tijd toen het testament verleden
werd;
Dat de twee laatste tot doel hebben te
bewijzen dat de legatarissen leugenachtige beweringen aangevoerd hebben om
tussen de erflater en zijn zoon onenigheid
te scheppen en kunstgrepen aangewend
hebben om hem te verwijderen van zijn
vader ten tijde van diens ziekte;
Overwegende dat de feiten dientengevolge niet mogen beschouwd worden
als een nieuwe eis, die artikel 464 van
het W etboek van burgerlijke rechtsvordering verbiedt ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest ; beveelt dat melding van dit
arrest zal gemaakt worden op de kant
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt
verweerder in de kosten; verwijst de zaak
naar het Hof van beroep te Brussel.
19 september 1968. 1e kamer. Vom·zitte?', H. Bayot, eerste voorzitter. Verslaggeve1·, H. De Bersaques.- Gelijlcluiclende conclusie, H. Ganshof van der
Meersch, procureur-generaal. - Pleiter,
H. Fally.
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PARITAIR COMITE.- NATIONAAL
PARITAIR OOJVIITE VOOR RET BOUWBE-

77DRIJF. BEGRIP.
20

GESCHOOLD WERKMAN. -

PARITAIR COMITE.- NATibN.A.AL
PARITAIR COMITE VOOR HET BOUWBEDRIJF. GESCHOOLD WERKMAN. VERKORTING VAN DE TERMIJN VAN
DRIE JAAR VEREIST OM DEZE VAKKENNIS OP TE DOEN. VaORWAARDEN.

1o N aa1· luid van artikel 7, lid 1, van de
beslissing op 10 ap?"il 1964 genomen

dom· het N ationaal pa?"itai1· comite voor
het bouwbeclt·ijj, worclt als « geschoold
wet•kman >> enkel beschouwd de werknemer die het vak gedu1·ende ten minste
d1·ie jaar met een nm·male vaardigheid
en een 1w1·maal ?'endement hee,ft uitgeoejend (I).
2o De termijn van d1·ie jaa1· ve1·eist, ove?·eenkomstig artikel 7, lid 1, van de beslissing
op 10 april 1964 genomen dom· het
N ationaal pa1·itai1· comite voor het bouwbedrijj, opdat een werkman als een
« geschoold we1·kman » kan wm·den beschouwd, Jean naar het oordeel van de
werkgeve1• worden vm·lco1·t voor de
we1·knemm·s die in het bezit zijn van een
einddiploma, uitge?"e.ikt door een valeschool (2).
(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
«LA PRESERVATRICE », T. WILFART.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 28 juni 1966 in boger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Brussel ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet, 1, 2, 3 en 6, inzonderheid lid 8 (dat
lid 7 is geworden), van de wetten betreffende de vergoeding der schade voortspruitende uit arbeidsongevallen, gecoordineerd bij koninklijk besluit van
28. september 1931, welke wetten aange'vuld en gewijzigd zijn bij de besluitwet
van 9 juni 1945, de wet van 10 juli 1951,
de wet van 17 juli 1957 en de wet van

11 januari 1963, 467bis van het algemeen
reglement voor de arbeidsbescherming
zoals dit reglement is goedgekeurd, wat
de titels I en II betreft, bij het besluit
van de Regent van 11 februari 1946 en,
wat de titels III, IV en V betreft, bij
het besluit van de Regent van 27 september 1947, welk artikel gewijzigd is
bij artikel 2 van het koninklijk besluit
van 10 juli 1957,

dom·dat het bestreden vonnis, hetwelk
de beroepen beslissing gedeeltelijk wijzigt/
na te hebben verklaard dat, om het bedrag te bepalen van de vergoedingen
welke aan de' minderjarige zoon van verweerder toekomen, die door een arbeidsongeval werd getroffen toen hij op de
bouwplaats van zijn vader werkzaam
was, toepassing moet worden gemaakt
van artikel 7 van de wet van 7 januari
1951, ingevoegd in artikel 6 van de gecoordineerde wetten betreffende de vergoeding der schade voortspruitende uit
arbeidsongevallen, beslist dat het in aanmerking te nemen basisloon dit is van
een kraandrijver die, op 21-jarige leeftijd,
de hoogste beroepsbekwaamheid heeft
bereikt, en, bij ontstentenis van vergelijkingspunt dit loon « naar billijkheid >>
op 120.000 frank per jaar bepaalt, rekening houdend met de beginselaanwijzingen van de beslissingen van de paritaire
comites van 1962 en 1964, op grand'' dat
waarschijnlijk mag worden aangenomen
dat de hoedanigheid van zoon van een
aannemer hem ervoor bestemde de
hoogste beroepsbekwaamheid te bereiken
in de onderneming van zijn vader en
zich bezig te houden met het hanteren
van een kraan 00. dat niet kan worden
beweerd dat een werkman niet als kraandrijver zou kunnen gespecialiseerd zijn
v66r zijn meerderjarigheid, dat artikel 467bis van het algemeen reglement
voor de arbeidsbescherming, in de onderstalling dat het betrekking heeft op de
bediening van een kraan, alleen verbiedt
minderjarigen tot het bedienen van heftoestellen aan te stellen, maar geenszins
het verbod oplegt ze in het vak van
kraandrijver in te wijden; dat het derhalve, logisch gesproken, redelijk is te
menen dat bij zijn meerderjarigheid de
zoon van gedaagde in boger beroep, na
deze inwijding, de hoogste beroepsbekwaamheid zou hebben bereikt
»,
tm'wijl eiseres in de in haar naam voor
de rechtbank neergelegde hoofdconclusie
deed gelden dat, aangezien het basisloon
dat ten deze in aanmerking moest worden
genomen dit was van een 21-jarige werkman van dezelfde categoric als die van
oo•

(1) en (2) Beslissing van het Nationaal
paritair comite voor bet bouwbedrijf van
10 april 1964, bindend geworden ingevolge bet koninklijk besluit van 28 september
·1964 (Belgisch Staatsblad, 13 oktober 1964,
biz. 10826).

-78de getroffene, niet met het loon van een
kraandrijver mocht worden rekening gehouden, want de getroffene zou deze
beroepsbekwaamheid niet hebben kunnen
verwerven op de leeftijd van 21 jaar,
vermits naar luid van artikel 467bis van
het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming " de personen aangesteld tot
het bedienen van heftoestellen minstens
21 jaar oud moeten zijn "• zodat de getroffene pas op 21-jarige leeftijd zou hebben lrunnen beginnen met zich te specialiseren als kraandrijver, clat hij derhalve op de referentieleeftijd niet als
een " geschoold werkman " kon worden
beschouwd, en terwijl eiseres, die clit
middel ontwikkelde in de in haar naam
neergelegde aanvullende conclusie, zich
beriep op de bepalingen van de paritaire
overeenkomsten voor het bouwbedrijf
(categorie werklieden, artikel 7) naar luid
waarvan de geschoolcle werklieden van
de eerste of van de tweecle graad, om op
deze titel aanspraak te maken, hun vak
grondig moeten kennen, welke kemlis
verworven wordt of in de loop van een
ernstige leertijd of in een vakschool en
clit vak sedert drie jaar moeten uitoefenen, en hieruit afleidcle clat geen enkele
van die voorwaarden ten cleze had kunnen
vervuld worden op het ogenblik clat de
getroffene 21 jaar zou geworclen zijn,
waaruit volgt clat het bestreden vonnis
niet regelmatig met reclenen is omkleed,
daar geen enkele van zijn reclenen een
passend antwoorcl geeft op de conclusie
van eiseres (schending van artikei 97
van de Grondwet) en claar zijn i·edenen
althans door clubbelzinnigheicl zijn aangetast, hetgeen met niet-motivering gelijkstaat, want door te beslissen, enerzijcls, dat niets verbiedt een minderjarige
in het werk van kraandrijver in te wijclen
en, a~lderzijcls, dat de getroffene, zodra
hij meerderjarig is geworden, na invvijding, de beroepsbekwaalllheid zou hebben
bereikt, de rechter in het onzekere laat
· of hij heeft beschouwcl clat de getroffene,
die 21 jaar is geworden, pas de beroepsbekwaamheid zou bereiken na een zekere
inwijding na deze. meerclerjarigheicl, in
welk geval hij de regel zou hebben geschonclen volgens welke rekening moet
worden gehouclen met de categorie waartoe de minderjarige workman op 21 jaar
zou hebben behoord (schencling van de
artikelen 97 van de Grondwet, 1, 2, 3,
6 en inzonclerheid lid 8 [ dat lid 7 is goworden] van de wetten betreffencle de
vergoeding van de schade voortspruitende nit arbeiclsongevallen, gecoordineerd bij het koninklijk besluit van
28 september 1931, welke wetten gewij-

zigd en aangevukl zijn bij de besluitwet
van 9 jrmi 1945, de wetten van 10 juli
1951, :van 17 juli 1957 en van 11 januari
1963), clan wel of hij claarentegen heeft
aangenomen clat cleze opleiding reeds
voor de meerderjarigheicl was verworven,
in weerwil van het bij voornoemd artikel 467bis uitgevaardigde verbod voor
de minclerjarigen om heftoestellen te beclienen, in welk geval het vonnis onverenigbaar zou zijn met het bij die bepaling
gestelcl verbod (schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 467bis van het
algemeen reglement voor de arbeidsbescherming, zoals clit reglement is goeclgekeurcl, wat de titels I en II betreft,
bij het besluit van de Regent van 11 februari 1946, en, wat de titels III, IV en V
betreft, bij het besluit van de Regent
van 27 september 1947, welk artikel gewijzigd is bij artikel 2 van het koninklijk
besluit van 10 juli 1957) :
Overwegencle clat eiseres het bestreden
vonnis verwijt het basisloon voor de
vaststelling van de vergoeding welke aan
de minclerjarige zoon van verweerder
toekomt, die door een arbeiclsongeval
werd getroffen, te hebben bepaald volgens
het loon clat hij op 21 jaar als geschoolcl
workman, namelijk als kraandrijver, zou
hebben verdiend, zonder te antwoorden
op haar conclusie waarbij werd betoogcl
dat de getroffene cleze hoedanigheid niet
zou hebben kunnen verwerven omdat,
enerzijcls, artikel467bis van het algemeen
reglement voor de arbeiclsbescherming de
minclerjarigen verbiedt een kraan te
beclienen en, anclerzijds, artikel 7 van
de overeenkomsten opgemaakt door het
paritair comite voor het bouwbedrijf
slechts als geschoolcl workman beschouwt
de werknemer die, dank zij een ernstige
leertijd, zijn vak grondig kent, " na dit
vak gedurende ten minste drie jaar met
een normale vaardigheid en een normaal
rendement te hebben uitgeoefend "• terwijl genoemd artikel 467bis belette dat
een clergelijke voorwaarcle zou worden
vervuld;
Overwegende clat zo het vonnis erop
wijst '' dat artikel 467bis, in de onderstelling dat het betrekking heeft op de
bediening van een kraan, aileen verbiedt
minderjarigen tot het bedienen van heftoestellen aan te stollen, maar geenszins
het verbod oplegt ze in het beroep van
kraandrijver in te wijden "• het niet antwoordt op het middel dat op artikel 7
van de paritaire overeenkomsten is gegrond;
Overwegencle, immers, dat het niet
uitlegt hoe de zoon van verweerder, op
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21 jaar, met een normale vaardigheid en
een normaal rendement, gedurende ten
minste drie jaar, het vak van kraandrijver zou hebben kunnen uitoefenen en dit
grondig kennen, terwijl hij tot zijn meerderjarigheid geen kraan mocht bedienen;
Overwegende, weliswaar, dat genoemde
overeenkomsten bepalen dat '' die termijn
van drie jaar naar het oordeel van de
werkgever kan worden verkort voor
de werknemers die in het bezit zijn van
een einddiploma, uitgereikt door een vakschool ))' maar dat het vonnis zich ertoe
beperkt vast te stellen dat de getroffene
" vakonderwijs heeft genoten )) zonder
te preciseren of hij dit heeft beeindigd ;
Dat, bovendien, zo de termijn van
drie jaar gesteld voor de uitoefening van
een vak weliswaar kan worden verkort,
hij echter niet kan worden afgeschaft ;
Overwegende dat de redenen van ·het
vonnis dus de conclusie van eiseres niet
passend beantwoorden ;
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 ; 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.
19 september 1968. 1e kamer. Voo1·zitter, H. Bayot, eerste voorzitter. Ve1·slaggever, H. De Bersaques.- Gelijkluidende conclusie, H. Ganshof van der
Meersch, procureur-generaal. - Pleiters,
HR. Simont en Philips.

1e KAMER. -

20 september 1968.

1 o BESTENDIGE DEPUTATIE.
DIRECTE PROVINOIALE BELASTINGEN.
- UrTSPRAAK VAN DE BESLISSING.
0PENBAARHEID VAN DEZE UITSPRAAK DOOR GEEN WETSBEPALING
VOORGESCHREVEN.
2° GEMEENTELIJKE EN PROVINCIALE BELASTINGEN. NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER WATERLEIDINGEN. - WET VAN 26 AUGUSTUS
1913, ARTIKEL 15, VERVANGEN DOOR DE
WET VAN 16 MAART 1957, ARTIKEL 2.VoORWERPEN BESTEMD VOOR RET OP-

RICHTEN OF EXPLOITEREN VAN WATERVOORZIENINGSDIENSTEN. - BEGRIP.
1° De beslissingen van de bestendige deputatie inzake directe provinciale belastingen moeten niet in openbare terechtzitting worden uitgesproken, daar geen
wetsbepaling deze openbaarheid uitdrukkelijk of impliciet voorschrijjt (1).
2° Dam· de doo1· de Nationale Maatschappij de1· wate1•leidingen gewonnen en
verdeelde waters niet op duu1·zame wijze
aan de werking van de onde1•neming zijn
verbonden, maar exploitatiep1·orlukten
zijn, zijn zij geen voo1·we1·pen bestemd voor de inrichting of de exploitatie van de watervoorzieningsdiensten,
in de zin van artikel 15 van de wet van
26 augustus 1913, zoals dit ve1·vangen
is doo1· artikel 2 van de wet van 16 maMt
1957 (2).
(NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER WATERLEIDINGEN, T. PROVINOIE NAMEN.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
besluit, op 2 maart 1967 gewezen door
de bestendige deputatie van de provincieraad van N amen;
Overwegende dat de voorzieningen hetzelfde besluit bestrijden;
Over de op 20 april 1967 ingediende
voorziening :
Overwegende dat bij een verklaring
op 3 mei 1967 gedaan voor de provinciale
griffier van N amen, eiseres, te dien einde
vertegenwoordigd door Mr Huart, houder
van een bijzondere volmacht, afstand
heeft gedaan, onder voorbehoud van een
nieuwe voorziening, van die welke op
20 april 1967 ingediend werd;
Over de op 3 mei 1967 ingediende voorziening :
Gelet op het eerste middel, afgeleid
uit de schending van artikel 97 van de
Grondwet,

doordat het bestreden besluit de reclamatie verwerpt welke door eiseres werd
ingediend tegen haar aanslag in de provinciebelasting op de waterwinning,
(1) Verg. cass., 18 januari 1966 (Bull. en
PASIC., 1966, I, 644) en de noten 2 en 3.
(2) Raadpl. cass., 15 februari 1966 (Bull.
en PAsrc., 1966, I, 776).
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noch enig processtuk vaststellen dat het
ip openbare terechtzitting werd uitgesproken, waaruit volgt dat dit besluit
nietig is :

of exploiteren van watervoorzieningsdiensten van eiseres bestemd voorwerp
is ; waaruit volgt dat het bestreden besluit
eiseres niet wettelijk heeft kunnen onderwerpen aan de desbetreffende belasting :

Overwegende dat artikel 97 van de
Grondwet rechtens enkel van toepassing
is op de rechtbanken van de rechterlijke
orde; dat geen wetsbepaling hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet voorschrijft
dat de beslissingen van de bestendige
deputatie inzake directe provinciebelastingen in openbare terechtzitting moeten
worden uitgesproken ;
Dat het middel naar recht faalt ;

Overwegende dat naar luid van artikel 15 van de wet van 26 augustus 1913,
zoals vervangen door artikel 2 van .de
wet van 16 maart 1957, eiseres vrijgesteld
is van elke provincie- en gemeentebelasting wegens de voor het oprichten of
exploiteren van watervoorzieningsdiensten bestemde inm'lobilien, voorwerpen
en personeel ;
Overwegende dat het afgenomen water, onderworpen aan de bedoelde belasting en hetwelk door eiseres werd verdeeld, geen voorwerp is dat bestemd is
voor, dit wil zeggen op duurzame wijze
verbonden is aan de werking van de
onderneming, doch een exploitatieprodukt is;
Dat het middel naar recht faalt ;
En overwegende dat noch uit de bestreden beslissing noch nit de regelmatig
aan het Hof overgelegde stukken blijkt
dat een middel dat de openbare orde
raakt ambtshalve client te worden opgeworpen;

Gelet op het tweede middel, afgeleid
uit de schending van artikel 2 van . de
wet van 16 maart 1957 tot wijziging van
sommige fiscale bepalingen betreffende
de Nationale Maatschappij .der waterleidingen, alsmede de verenigingen van
gemeenten en van bijzondere personen
voor het tot stand brengen van watervoorzieningsdiensten, of voor doeleinden
van gemeentelijk belang, naar de vereisten der wet van 18 augustus 1907
opgericht, artikel 2 dat artikel 15 van
de wet van 26 augustus 1913 tot oprichting van eeli Nationale Maatschappij der
waterleidingen wijzigt, en, voor zoveel
als nodig, 'van de artikelen 97 van de
Grondwet en 1 van het besluit van de
provincieraad van N amen van 4 maart
1965 tot invoern'lg van een omslagbelast:ing op het opgevangen water, zoals dit
artikel gewijzigd is bij artikel 1 van het
besluit van 28 oktober 1965 van dezelfde
provincieraad,

doo1·dat het bestreden besluit de reclamatie verwerpt welke door eiseres werd
ingediend tegen haar aanslag in de provinciale omslagbelasting op de waterwinningen, om de reden dat het water,
grondslag van de belasting, niet kan
worden beschouwd als een voorwerp bestemd voor het oprichten of exploiteren
van watervoorzieningsdiensten van eiseres en dat deze, aangezien de belastingwetten strikt dienen te worden toegepast,
ten onrechte beweert dat zij van de provinciebelasting is vrijgesteld,

Om die redenen, voegt de voorzieningen samen ; decreteert de afstand van de
op 20 april 1967 ingediende voorziening;
verwerpt de op 3 mei 1967 ingediende
voorziening ; veroordeelt eiseres in de
kosten.
20 september 1968. - 1e kamer. Voo1•zitter, H. Belpaire, raadsheer waarnemend voorzitter.
V e1•slag gever,
H. Louveatu.- Gelijklttidende conclnsie,
H. Krings, advocaat-generaal.- Pleiters,
HR. Simont en Bayart.

1e
Jo

20 september 1968.

INKOMSTENBELASTINGEN.
AFTREK VAN DE REEDS BELASTE ELEMENTEN TENEINDE DUBBELE BELASTING TE VERMIJDEN. GRENZEN
WAARIN DEZE ELEJ\'IENTEN VAN DE
BELASTBARE INKOMSTEN KUNNEN WORDEN AFGETROKKEN.

terwijl eiseres vrijgesteld is van elke
provincie- en gemeentebelasting wegens
de voor het oprichten of exploiteren van
watervoorzieningsdiensten bestemde immobilien, voorwerpen en personeel,
en terwijl het door eiseres gewonnen
water dat ten grondslag ligt aan de bedoelde belasting een voor het oprichten
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INKOMSTENBELASTINGEN.
AFTREK VAN DE REEDS BELASTE ELE-

~

MENTEN TENEINDE DUBBELE BELAS·
TING TE VERMIJDEN. AOTIVA-ELE·
MENTEN DIE REEDS BELASTE INKOMSTEN KUNNEN VOORTBRENGEN.- BEGRIP.

3°

INKOMSTENBELASTINGEN.

AFTREK VAN DE REEDS BELASTE ELE·
MENTEN TENEINDE DUBBELE BELAS·
TING TE VERMIJDEN. ARTIKEL 52,
§ 4, VAN DE GEOOORDINEERDE WETTEN
BETREFFENDE DE INKOMSTENBELASTINGEN.- FINANOIELE LASTEN DRUK·
KENDE OP DE REEDS BELASTE INKOM·
STEN. BE GRIP.

4°

INKOMSTENBELASTINGEN.
AFTREK VAN DE REEDS BELASTE ELE·
MENTEN TENEINDE DUBBELE BELAS·
TING TE VERMIJDEN. BEWIJS DAT
ER OP DE REEDS BELASTE INKOMSTEN
GEEN FINANOIELE LASTEN DRUKKEN.BEWIJS DAT DOOR ELK REOHTSMIDDEL
KAN WORDEN GELEVERD.

1° De feeds belaste inkomsten kunnen enkel
van de belastbare inkomsten wm·den
ajget1·okken in zover deze 1·eerls belaste
inkomsten te1·ug voo1'komen in het batig
saldo van het boekjaa1', dit ~vil zeggen
voo1' hun totaal bed1·ag voomf ve1'minde1'd
met de dam·op dntkkende financiiile lasten en met een even1·edig aandeel in de
algemene onkosten (1). (Gecoordineerde
wetten betreffende de inkornstenbelastingen, art. 52, § 4).

2o Om de financiiile lasten d1·ukkende op
de bed!'agen die de belastingschuldige
geleend heejt om de activabestanddelen
te ve1·k1·ijgen welke 1'eeds aangeslagen
inkomsten kunnen opb1·engen in de zin
van m·tikel 52 van de gecoo1·dineeTde
wetten betTefjende de inkomstenbelastingen te bepalen, wo!'den alleen in aanme1·king genomen de activabestanrldelen
welke 1·eeds aangeslagen inkomsten vooT
het beschottwde belastingjam· hmnen opbTengen (2).
3o De algemene Tegel vMvat in § 4 van

artikel 52 van de gecoo1·rlinee1·de wetten
betrefjende de inkomstenbelastingen, valgens welke de reeds belaste inkomsten
slechts kunnen wo1·den ajgetTokken in
zove1· zij te1·ug vooTkomen in het batig
saldo van het dienstjaar, dit wil zeggen
(1) (2) en (3) Raadpl. cass., 18 april 1967
(A1•r. cass., 1967, biz. 1005); raadpl. cass.,
14 juni 1955 (Bull. en PAsrc., 1955, I, 1124).
(4) Raadpl. cass., 14 juni 1955 (Bull. en
l'ASIC., 1955, I, 1124).
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voor hun totaal bedTag voomf ve1minderd
met de daa1·op drukkende financiiile lasten, eist dat om hun ajtrelcbaar bedrag
te bepalen, van de 1·eeds aangeslagen
inkomsten slechts het gerleelte van de
finanoiiile lasten dat erop bet1·ekking
heejt moet wo1·den ajgetrokken (3).
4° Het staat aan de bdastingpliohtige het
bewijs te leve1·en van het bed1·ag van de
financiiile lasten op de reeds belaste inkomsten; geen bepaling van aTtikel 52
van de gecoo1·dinee1·de wetten betrefjende
de inkomstenbelastingen schi'ijft daartoe een bijzonder bewijsmiddel voo1',
en stelt evenmin deze lasten jo1jaitair
vast (4).
(BELGISOHE STAAT, MINISTER VAN FINAN·
OIEN, T. NAAli'I:LOZE VENNOOTSOHAP
cc OONTIBEI, >>.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 3 februari 1967 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over het rniddel afgeleid nit de schending van artikel 52, § 5, van de wetten
betreffende de inkornstenbelastingen, gecoordineerd bij het besluit van de Regent
van 15 januari 1948,
doonlat het bestreden arrest verklaart
dat de uitdrukking cc activabestanddelen
welke vatbaar zijn om reeds aangeslagen
inkornsten op te brengen >> slechts de
activabestanddelen kan bedoelen die
reeds aangeslagen inkornsten hebben opgebracht gedurende het voor de aanslag
in aanrnerking genornen dienstjaar, hetgeen de inkornsten uitsluit die in een
later boek- of rekeningjaar belastbaar
zijn,
terwijl deze uitdrukking onbetwistbaar
de activabestanddelen bedoelt die reeds
aangeslagen inkornsten kunnen opbrengen, ongeacht of deze bestanddelen al dan
niet dergelijke inkornsten hebben opgebracht gedurende het voor de aanslag
in aanrnerking genornen boek- of rekeningjaar,
en te1·wijl de wetstekst niet de financiele
lasten op het oog heeft van elk activabestanddeel afzonderlijk beschouwd en
die zouden moeten worden afgetrokken
van de inkornsten welke aileen door dat
bestanddeel werden opgebracht, deze
wetstekst integendeel een globale en forfaitaire forrnule invoert voor de gezarnenlijke activabestanddelen welke vatbaar
zijn om reeds aangeslagen inkornsten op
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te brengen, zonder het inkomstenbedrag
in acht te nemen dat door elk van die
bestanddelen is opgebracht :
Overwegende dat volgens § 1 van artikel 52 van de bij het besluit van de Regent gecoordineerde wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, de reeds in de
loop van een boekjaar aangeslagen inkomsten worden afgetrokken, ten bedrage van hun netto-gedeelte, van het
bedrag van de belastbare inkomsten dat
gedurende dit jaar werd verkregen;
Dat volgens § 4 van hetzelfde artikel
het netto-gedeelte van de reeds aangeslagen inkomsten wordt bekomen door
h"Lm totaal bedrag met de daarop drukkende financiele lasten en met hun evenredig aandeel in de algemene beheerskosten te verminderen ;
Overwegende dat uit het samenlezen
van die bepalingen volgt dat de financiele
lasten, in§ 5 van gezegd artikel omschreven als die welke verbonden zijn aan de
sommen die de belastingplichtige heeft
ontleend tot het verkrijgen van de activabestanddelen welke vatbaar zijn om reeds
aangeslagen inkomsten op te brengen, die
zijn welke betrekking hebben op de
activabestanddelen die het bij § 3 vereist permanent karakter vertonen en
aldus vatbaar zijn om de reeds aangeslagen inkomsten bedoeld in § 2 op te
brengen, hetgeen insluit dat aileen die
activabestanddelen in aanmerking worden genomen welke vatbaar zijn om reeds
aangeslagen inkomsten voor het beschouwde belastingjaar op te brengen;
Overwegende dat, zo weliswaar uit
§ 10 van het voormeld artikel 52 blijkt
dat de belastingplichtige het bedrag van
genoemde financiele lasten moet bewijzen, geen enkele bepaling van dit artikel
echter in dit opzicht een bijzonder bewijsmiddel invoert of deze lasten forfaitair
vaststelt;
Overwegende dat de algemene regel
door § 4 gesteld en volgens welke de reeds
aangeslagen inkomsten slechts mogen
worden afgetrokken in de mate waarin
zij in het batig saldo van het dienstjaar
terug voorkomen, dat wil zeggen voor
h"Lm totaal bedrag vooraf verminderd met
de« daarop drukkende "financiele lasten,
grammaticaal betekent dat, om het bedrag van de aftrekbare reeds aangeslagen
inkomsten te bepalen, van de reeds aangeslagen inkomsten slechts het gedeelte
van de financiele lasten dat erop betrekking heeft moet worden afgetrokken ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.

20 september 1968. - 1e kamer. Voorzitter, H. Belpaire, raadsheer waarnemend voorzitter.
Ve1·slaggever,
H. Louveaux. - Gelijkluidende conclusie,
H. Krings, advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Van Leynseele en Van Bastelaer (laatstgenoemde van de balie bij
het Hof van beroep te Brussel).

1e KAMER. -

20 september 1968.

INKOMSTENBELASTINGEN.
BuiTENGEWoNE A.ANSLAGTERMIJNEN.
TERMIJN VAN VIJF JAAR GESTELD
BIJ ARTIKEL 74 VAN DE GEOoORDINEERDE WETTEN.
ToEPASSINGS·
VOORWAARDEN.

Het a1·rest dat vaststelt dat de belastingplichtige stelselmatig te laat de nodige
inlichtingen heejt verst1·ekt voor het vestigen van cle aanslagen en clat die
inlichtingen onjuist zijn gebleken ingevolge het administratief onderzoek, beslist aldus impliciet dat de aangijte van
cle belastingplichtige onvollerlig en onjuist was en clat clie onjuistheden niet
het gevolg zijn van een clwaling, maar
van een opzet, aldus het bedrog 1''3leverencl
en de toepassing van de buitengewone
te1·mijn van vijj jaar, bepaalcl bij artikel 74 van de gecoo1·dineerde wetten,
wettelijk rechtvaardigend (1).
(NAAMLoZE VENNOOTSOHAP << USINES ROBERT OTTEN)), T. BELGISOHE STAAT,
MINISTER VAN FINANOIEN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 9 mei 1967 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet en 74, inzonderheid leden 2 en 3,
van de wetten betreffende de inkomsten
belastingen, gecoordineerd bij het besluit
van de Regent van 15 januari 1948, welk
artikel 74 gewijzigd is bij artikel 30 van
de wet van 8 maart 1951,
(1) Cass., 6 januari 1968 (Ar1•. cass., 1968,
biz. 618).
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hebben vastgesteld dat de reden door
de directeur der directe belastingen aangevoerd ter rechtvaardiging van de toepassing van de buitengewone aanslagtermijn van vijf jaar niet geldig was,
niettemin het middel van verval, dat
eiseres heeft voorgedragen met betrekking tot de aanslagen in 1960 gevestigd
bij navordering van rechten over 1956
en over 1957, verwerpt op grond « dat
uit het aan de beoordeling van het hof
voorgelegde dossier volgt dat eiseres
stelselmatig te laat aan de administratie
de inlichtingen heeft verstrekt welke nodig waren voor de vestigi.ng van de aanslagen en dat haar inlichtingen gedeeltelijk onjuist zijn gebleken na het administratief onderzoek )) en dat « die onjuiste inlichtingen met name betrekking
hebben op het overdreven karakter van
haar huurprijzen en van haar andere
bedrijfslasten waarin zij kosten heeft
doen voorkomen die inherent zijn aan de
werking van andere vennootschappen ))'
terwijl, ee1•ste onde1·deel, uit geen enkele
van die overwegingen volgt dat eiseres
zich ervan zou hebben onthouden haar
inkomsten aan te geven met het inzicht
de belasting te ontduiken of vrijwillig
onvolledige of onjuiste aangiften zou
hebben ingediend, zodat het arrest voormeld artikel 7 4 schendt ;
tweede onderdeel, het arrest, met scherrding van artikel 97 van de Grondwet,
geen passend antwoord bevat op de conclusie van eiseres strekkende tot rechtvaardiging van de niet-aangifte van inkomsten welke haar door verweerder was
verweten en waarop het arrest wijst
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, na eraan herinnerd
te hebben dat de inkohieringstermijn van
de aanslag op vijf jaar is gesteld « wanneer de belastingplichtige vrijwillig heeft
gehandeld met het inzicht de belasting
te ontduiken ))' het hof van beroep vaststelt dat ten deze eiseres << stelselmatig ))
te laat de nodige inlichtingen heeft verstrekt en deze gedeeltelijk onjuist zijn
gebleken, namelijk die met betrekking
tot << het overdreven karakter van haar
huurprijzen en van haar andere bedrijfslasten waarin zij kosten heeft doen voorkomen die inherent zijn aan de werking
van andere vennootschappen )) ;
Dat zodoende de feitenrechter aangeeft
dat de aangeklaagde onjuistheden niet
het gevolg zijn van een dwaling maar
van een opzet;
Dat aldus het hof van beroep het be-

drog releveert en het beschikkende gedeelte van zijn beslissing wettelijk rechtvaardigt;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat uit het antwoord
op het eerste onderdeel volgt dat het hof
van beroep de redenen heeft opgegeven
waarop het steunt om het door eiseres
bij conclusie voorgedragen verweer te
verwerpen;
Overwegende dat het middel feitelijke
grondslag mist ;
Om die redenen, verwerpt. de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
20 september 1968. - 1e kamer. Voorzitte1·, H. Belpaire, raadsheer waarnemend voorzitter.
Ve1•slaggever,
H. Louveaux. - Gelijkluidende oonclusie,
H. Krings, advocaat-generaal. - Pleite?·s, HH. Kirkpatrick (van de balie bij
het Hof van beroep te Brussel) en Van
Leynseele.
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VONNISSEN

23 september 1968.
EN

ARRESTEN. -

STRAFZAKEN. DESKUNDIGE DOOR DE
PROOUREUR DES KoNINGS BELAST MET
EEN INFORMATIEOPDRAOHT. VERHOOR DOOR HET 'VONNISGEREOHT. DESKUNDIGE DIE ENKEL VERSLAG UIT·
BRENGT OVER HET RESULTAAT 'VAN ZIJN
'VROEGERE OPDRAOHT. EED 'VAN
GETUIGE ENKEL 'VEREIST.

De deskundige die door de p1·ocu1·eur des
Konings belast we1·d met een injormatieopdracht, en die tijdens het ve1·hoor door
het vonnisgerecht enkel verslag uitbrengt
over zijn vroegere opdracht, moet enkel
de eed van getttige afleggen (1). (Wetb.
van strafv., art. 155.)
(MATERNE, SAINTE, HENNEAU EN ROUSSEAU, T. GYSEBERGT EN VERSOHEI·
DENE AN DEREN.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 30 november 1967 gewezen
door het Hof van beroep te Brussel ;
(1) Cass., 2 maart 1964 (Bull. en PASIC.,
1964, I, 698) ; verg. cass., 4 september 1967
en 12 februari 1968 (Arr. cass., 1968, biz. 2
en '780).
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Sainte en Henneau :
Overwegende dat de eisers, burgerlijke partijen, geen enkel middel aanvoeren;
Dat hun voorzieningen derhalve niet
ontvankelijk zijn ;
II. Op de voorziening van Rousseau :

A. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering :
a) ingesteld tegen eiser :
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 44, inzonderheid
lid 2, gewijzigd bij het enige artikel van
de wet van 3 juli 1957, en 155 van het
Wetboek van strafvordering alsmede
van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest het getuigenis van de gerechtelijke deskundige
Nimal, op 17 januari 1966 afgelegd op
de terechtzitting van de Correctionele
Rechtbank te Nijvel, niet uit de debatten
heeft geweerd,
te1·wijl dit getuigenis door nietigheid is
aangetas't daar de bewoordingen, waarin
deze deskundige, die zich niet ertoe beperkt heeft het verslag te bevestigen dat
hij vroeger had neergelegd noch rekenschap te geven van het resultaat van
zijn onderzoek maar voor de rechtbank
werkelijk als deskundige is opgetreden,
de eed heeft afgelegd noch door het
beroepen vonnis noch door enig zittingsblad werden vastgesteld, en het hof van
beroep door dit getuigenis niet nit de
overtuigingsstukken te weren, zich de
nietigheid heeft toegeeigend die de beslissing van de eerste rechter aantastte :
Overwegende dat blijkens het zittingsblad van de op 17 januari 1966 door de
Correctionele Rechtbank te Nijvel gehouden terechtzitting de deskundige Nimal,
die door de procureur des Konings,
handelend in de uitoefening van zijn
gewone ambtsverrichtingen van ambtenaar van het openbaar ministerie, belast
werd met een informatieopdracht, er
werd gehoord na op regelmatige wijze
de eed van getuige te hebben afgelegd;
Overwegende dat uit de confrontatie
van zijn op die terechtzitting afgelegde
verklaringen met de vaststellingen van
zijn op 6 maart 1964 neergelegd verslag
blijkt dat Nimal zich ertoe beperkt heeft
op de terechtzitting de vaststellingen te
bevestigen die hij in het vermeld verslag

gemaakt had zonder bijkomende inlichtingen of andere adviezen van technische
aard. te verschaffen zodat hij, daar hij
niet als deskundige is opgetreden, buiten
de eed van getuige, die van deskundige
niet moest afleggen;
Dat hieruit volgt dat het niet-vaststellen van de bewoordingen waarin,
volgens het voormeld zittingsblad, Nimal
ook nog, en op overbodige wijze, de eed
van deskundige heeft afgelegd, geen
invloed heeft op de geldigheid van zijn
getuigenis noch op de wettelijkheid van
de . beslissing ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
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 voorzieningen ; veroordeelt iedere eiser in de
kosten van zijn voorziening.
23 september 1968. - 2e kamer. Voo1·zitte1·, H. Louveaux, voorzitter. V erslaggever, Baron Richard. - Gelijkc
luidende conclusie, H. Delange, advocaat-generaal. - Pleiters, HH. DeBruyn,
Fau:res en Ansiaux.
·
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ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL).-OVERTREDING VAN DE REGELS VAN DE PLIOHTENLEER VAN RET BEROEP. - BEOORDELINGSBEVOEGDHEID VAN DE TUOHTOVERHEDEN VAN DE 0RDE. BEVOEGDHEID NIET BEPERKT TOT DE
OVERTREDING ALLEEN VAN DE REGELS
VAN DE PLIOHTENLEER DIE VOORAF
DOOR DE NATIONALE RAAD VAN DE
0RDE WERDEN VASTGESTELD.

Zo de nationale 1·aacl van de Orde van
a1·chitecten als opd1·acht heeft de voorschTijten van de plichtenleer van het
be1'0ep van aTchitect vast te stelle1• en
te vmgen clat zij bij koninklijk besluit
binclend wm·den vm·klaard, is cle beoordelingsbevoegclheid van het tuchtoveTheid
van cle 01·cle niet bepe1·kt tot de overt1'eding van de 1·egels die aldus vooraj

-85doo?' de nationale ?'aad we1·den opgesteld. (Wet van 24 jrmij1963, art. 19,
22, 38 en 39.)
(ORAHAY, T. ORDE DER AROHITEOTEN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 1 december 1967 door de
franstalige raad van beroep van de
Orde van architecten gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 2, 6, 19, 20, 21, 31
en 38 van de wet van 26 jrmi 1963 tot
instelling van een Orde van architecten,
.9 en 97 van de Grondwet,

do'ordat de bestreden beslissing aan
eiser een tuchtstraf van twee jaar schorsing oplegt om, in 17 stortingen gespreid
van 2 december 1962 tot 18 augustus
1964, van de !J,annemer van een flatgebouw opgericht voor rekening van een
client en ter gelegenheid van die aanbouw een geldsom als commissie te
hebben ontvangen, en daarbij verklaart
dat die feiten een zware fout uitmaken
en dat zij " in deontologisch opzicht ?>'
beteugeld moeten worden, zonder vast
te stellen dat die feiten een overtreding
opleveren van een voorschrift van de
beroepsplichtenleer vastgesteld door de
nationale raad van de Orde van architecten,
terwijl de raad van de Orde van architecten en de raad van beroep niet bevoegd zijn om de voorschriften van de
plichtenleer van het architectenberoep
vast te stellen ; deze opdracht uitsluitend
behoort tot de bevoegdheden van de
nationale raad van de Orde van architecten en derhalve de genoemde tuchtorganen wegens een overtreding van de
voorschriften der plichtenleer waarvan
zij de nakoming moeten verzekeren,
slechts dan een tuchtstraf wettelijk
kunnen opleggen wanneer in de beslissing
vastgesteld wordt dat de beteugelde
feiten een overtreding opleveren van een
voorschrift van de plichtenleer van het
beroep, zoals zij vastgesteld is door de
nationale raad van de Orde van architecten, het enige orgaan dat wettelijk opdracht heeft om die voorschriften vast
te stellen :
Overwegende dat volgens het middel
de raden van de Orde een tuchtstraf
·slechts kunnen opleggen wegens een overtreding van de voorschriften der plichten-

leer, zoals die vooraf door de nationale
raad van de Orde zijn vastgesteld ;
Overwegende dat die beperking van
de bevoegdheden die de wet aan de genoemde organen verleent, geen steun
vindt in de tekst van de wet ;
Dat integendeel blijkens de artikelen 19
en 20 van de wet van 26 juni 1963 de
macht van de raden der Orde om de voor
hen gebrachte feiten aan te merken als
overtredingen van de voorschriften van
de plichtenleer of als tekortkomingen
aan de eer, de discretie en de waardigheid
van de leden der Orde in de uitoefening of
naar aanleiding van de uitoefening van
het beroep slechts afhankelijk is van de
voorwaarde dat hrm beslissing niet rust
op redenen die verband houden met het
ras of die van godsdienstige, wijsgerige,
politieke, taalkundige of syndicale aard
zijn;
Overwegende dat de voorschriften van
de plichtenleer van een vrij beroep ook
bestaan wanneer zij niet in een tekst uitdrukkelijk zijn opgenomen ;
Dat hieruit volgt dat, als de wetgever aan de nationale raad opdracht
geeft om die voorschriften vast te stellen
en te vragen dat zij daarna bij een
koninklijk besluit bindend worden verklaard, hij de beoordelingsbevoegdheid
van de tuchtoverheid van de Orde niet
beperkt heeft tot de overtreding aileen
van de aldus gestelde voorschriften ;
Dat het middel wettelijke grondslag
mist;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht genomen werden en dat de beslissing overeenkomstig
de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten,
23 september 1968. - 2e kamer. Voorzitter en V e?'slaggever, H. Louveaux,
raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijklttidende conclus·ie, H. Delange,
advocaat-generaal. Pleiter, H. De
Bruyn.
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1o REOHTERLIJK

GEWIJSDE.

STRAFZAKEN,- STRAFVORDERING.

-86
UITLEGGEND VONNIS.- BEVOEGDHEID
VAN DE REOHTER.

2D

RECHTERL!JK GEWIJSDE. STRAFZAKEN. STRAFVORDERINC+. UITLEGGEND VONNIS. VoN'NIS DAT
ZIOH ERTOE BEPERKT EEN JVJ:ATERIELE
VERGISSINC+ TE HERSTELLEN DIE VOORT·
VLOEIT UIT DE VERSOHRIJVING VAN DE
NAAM VAN EEN PARTIJ. GEEN
MISKENNINC+ VAN HET REOHTERLIJK
C+EWIJSDE.

vonm:s, dat opdecimes toepast e.n een
ve1·vangencle· gevangenisst1·af uitsp1·eelct
voo1· een niet 1titgesproken geldboete.
4D Het Hof van cassatie slaat geen acht op

een akte van afstancl van een voo1·ziening
die niet We?'d ingecliencl.
(ISAAO, T. VAN DAMll'lE, VAN OEULE·
BROEOK, BELC+ISOHE STAAT, MINISTERIE
VAN OPENBARE WERKEN, EN NAAMLOZE
VENNOOTSOHAP « GROEP JOSI ll.)

3D VOORZIENING IN CASSATIE. BESI"ISSINGEN WAARTEGEN EEN VOOR·
ZIENING KAN WORDEN INGESTELD. STRAFZAKEN. VONNIS IN LAATSTE
AANLEC+ DAT OPDEOIMES TOEPAST EN
EEN VERVANC+ENDE GEVANGENISSTRAF
UITSPREEKT VOOR EEN NIET UITGE·
SPROKEN GELDBOETE.- VOORZIENING
VAN DE BEKLAAC+DE C+ERIOHT TEGEN' DE
BESLISSING OP DE STRAFVORDERING. NIET-ONTVANKELIJKHEID

4D

VOORZIENING IN CASSATIE. MSTAND VAN EEN VOORZIENING DIE
NIET WERD INGEDIEND. MSTAND
DIE DOOR HET HoF VAN OASSATIE NIET
IN AANMERKINC+ WORDT GENOMEN.

1D De rechtbanken hebben het 1·echt hun

v1·oege1·e beslissingen uit te leggen, in
zover de beschikkingen e1·van duister of
dubbelzinnig zijn, zonde1· evenwel het
we1·kelijk besliste te hmnen wijzigen
of aanvullen of er een vaststelling te
kunnen aan toevoegen die vereist is
voo1· de wettelijkheid van de beslissing (1); een stmfgerecht kan niet, bij
wijze van uitlegging, door de vermelding
van een geldboete een vonnis aanvullen
dat deze geldboete niet had 1titgesp1•oken,
hoewel het de toepassing van opdecimes
en een ve1·vangende gevangenisstraf had
bepaald (2).
2D De 1·echter, bij wie een vm·zoek tot uit-

legging van zijn beslissing aanhangig is,
miskent het 1'echterlijlc gewijsde niet,
wannem· hij enlcel zich ertoe beperlct een
materiele ve1·gissing te herstellen die
voortvloeit uit de verschtijving van de
naam van een partij.
3D Niet ontvankelijlc, wegens gebrelc aan

belang, is de voo1·ziening die door de
belclaagde wonlt ingesteld tegen een op de
strafvonle1·ing in laatste aanleg gewezen
(1) en (2) Raadpl. cass., 20 november 1967
(A1·r. cass., 1968, blz. 402),

ARREST.
RET HOF ; Gelet op de bestreden
vonnissen, op 10 november en 14 december 1967 in hoger beroep gewezen door
de Correctionele Rechtbank te Brussel ;
Overwegende dat het vonnis van 10
november 1967, na de aan Van Damme
ten laste gelegde overtreding niet bewezen
te hebben verklaard, hem vrijspreekt
zonder kosten en Van Ceulebroeck, als
burgerlijk aansprakelijk gedagvaard, van
rechtsvervolging ontslaat ; dat dit vonnis,
na de aan Isaac ten laste gelegde feiten
A, B, 0, D, E en F bewezen te hebben
verklaard, in zijn beschikking vermeldt
dat het « de beklaagde Van Damme ''
veroordeelt tot drie geldboeten van 30 fr.
respectievelijk voor de telastleggingen A,
B en 0 en tot een geldboete van
100 frank wegens de telastleggingen E
en F die een enkel feit opleveren, zegt
dat die geldboeten vermeerderd worden
met opdecimes om aldus te w<;>rden gebracht respectievelijk op 600, 600, 600,
600 en 2.000 frank en dat zij kunnen vervangen worden door een gevangenisstraf
waarvan de duur respectievelijk bepaald
wordt op acht dagen, acht dagen, acht
dagen, acht dagen en een maand,
het verval van het recht tot sturen
wegens de onder F bedoelde overtreding
uitspreekt, Isaac in de helft van de kosten veroordeelt, de overige kosten ten
laste van de Staat legt, hem veroordeelt
tot schadevergoeding aan de burgerlijke
partij, de Belgische Staat, Ministerie van
openbare werken, en de rechtbank onbevoegd verklaart om uitspraak te doen
over de burgerlijke rechtsvorderingen
van de Staat en van Isaac tegen Van
Damme en Van Ceulebroeck ;
Overwegende dat de correctionele
rechtbank, op dagvaarding van de procureciT des Konings tot verbetering van
het strafrechtelijk gedeelte van die
beschikking, bij vonnis van 14 december
1967 vaststelt dat tengevolge van een

I
I
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verschrijving de naam VanDamme vermeld word in plaats van die van Isaac,
die aileen veroordeeld word tot de onderscheiden vermelde straffen wegens de te
zijnen laste bewezen geachte feiten, en
dientengevolge het beschikkend gedeelte
van het vorig vonnis verbetert ; dat zij
vervolgens, dit vonnis aanvuilend, Isaac
bovendien veroordeelt tot een geldboete
van 30 frank wegens de telastlegging D ;

I. Op de voorzieningen van eiser Isaac :
1 o Op de voorziening die gericht is
tegen het vonnis van 14 december 1967 :

Maar overwegende dat deze beschikkingen geen enkel gevolg kunnen hebben
en dus niet van aard zijn om aan eiser
schade te veroorzaken ; dat zij derhalve,
op zijn voorziening, geen grand tot
cassatie kunnen opleveren ;
En overwegende dat, voor het overige,
de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
b) In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissingen

Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van het gezag van het
door het vonnis van 10 november 1967
gewijsde :

1° op de burgerlijke rechtsvordering
die tegen eiser is ingesteld :

Overwegende dat, zo de rechtscoileges
het recht bezitten hem vroegere beslissingen uit te leggen, voor zover de beschikkingen hiervan duister of dubbelzinnig zijn, zij echter niet mogen wijzigen
of aanvuilen wat werkelijk word beslist
noch een voor de wettelijkheid van wat
gevonnist word vereiste vaststelling toevoegen;
Overwegende dat, zo het vonnis van
10 november 1967 de telastlegging D
bewezen heeft verklaard, het nochtans
geen enkele hoofdstraf deswege ten laste
van eiser heeft uitgesproken ;
Overwegende dat het bestreden vonnis,
door dat van 10 november 1967 op dit
ptmt aan te vuilen onder het voorwendsel een !outer materiele verschrijving te
hersteilen, afbreuk heeft gedaan aan het
gezag van het gewijsde dat aan dit vonnis
was verbonden en ingevolge hetwelk de
zaak niet meer voor de correctionele
rechtbank aanhangig was ;
En overwegende dat, voor het overige,
de substantiiile of op straffe van nietigheid voorgeshreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing
overeenkomstig de wet is ;

2° op de burgerlijke rechtsvordering
die door eiser tegen de verweerders
Van Dannne en Van Ceulebroeck werd
ingesteld :

2o Op de voorziening die gericht is
tegen het vonnis van 10 november 1967 :
a) In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering :

Overwegende dat deze beslissing geldig
verbeterd werd door de vermelding van
de naam van Isaac in het beschikkend
gedeelte van veroordeling in de plaats van
die van Van Damme ;
Overwegende dat weliswaar dit vonnis
opdeci:ines toepast en een vervangende
gevangenisstraf uitspreekt voor een niet
uitgesproken geldboete ;

Overwegende dat eiser geen enkel middel aanvoert ;

Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan
niet blijkt dat eiser, burgerlijke partij,
de voorziening heeft doen betekenen aan
de partijen tegen wie zij gericht is; dat
de voorziening derhalve niet ontvankelijk is;
II. Op de voorziening van Van Damme
die enkel gericht is tegen de strafbeschikkingen van het vonnis van 10 november 1967 waarbij eiser veroordeeld
werd wegens feiten die ten laste van Isaac
bewezen zijn verklaard :
Overwegende dat eiser regelmatig afstand heeft gedaan van zijn voorziening ;
Om die redenen, zonder inachtneming
van de aide van afstand die gedaan werd
in naam van Van Ceulebroeck, die zich
niet in cassatie had voorzien, decreteert
de afstand van de voorziening van eiser
Van Damme en veroordeelt hem in de
kosten van zijn voorziening en van zijn
afstand ; veroordeelt Van Ceulebroeck in
de kosten van zijn afstand, die zonder
voorwerp is ; vernietigt het vonnis van
14 december 1967 maar aileen in zover het
het vonnis van 10 november 1967 aanvult
door een geldboete van 30 frank uit te
spreken wegens de telastlegging D;
verwerpt voor het overige de voorziening van eiser Isaac tegen dit vonnis en
zijn voorziening tegen het vonnis van
10 november 1967; veroordeelt eiser
Isaac in de kosten van die laatste voorziening en iTl de helft van de kosten van
zijn voorziening tegen het vonnis van
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ten laste van de Staat ; zegt dat er geen
reden is tot verwijzing.
23 september 1968. - 2e kamer. Voo1·zittm· en Verslaggevm·, H. Louveaux,
raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijkluidende conclusie, H. Delange,
advocaat-generaal.
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1° CASSATIE. BEVOEGDHEID. STRAFZAKEN. VERSOHRIJVING IN
DE BESTREDEN BESLISSlNG. BEVOEGDHEID VAN RET HoF OM ZE TE
VERBETEREN.
2° BEWIJS. GETUIGENBEWIJS. STRAFZAKEN. GEVAL WAARIN DE
WET GEEN BIJZONDER BEWIJSMIDDEL
VOORSOHRIJFT. WAARDE VAN DE
GETUIGENISSEN. SoEVEREINE BE·
OORDELING DOOR DE FEITENREOHTER.

1° Het Hoj is voor de beoo1·rieling van een
cassatiemiddel bevoegd om een Ve1'8Chl·ij,
ving te vm·bete1·en in de best1·eden beslissing, die d1tidelijk uit de context m·van
blijkt (1).
2° In st1·ajzaken, wanneM' de wet geen
bijzonde1· bewijsmidriel voorschl'ijjt, beom·deelt de jeitem·echter soeve1·ei11 in
jeite de waa1•rie van de verkla1·ingen van
de getuigen; hij kan zijn ove1·tuiging
g1·onden op de ve1'!claringen buiten ede
ajgelegri tijdens het voorbe1·eidend onde1'zoek, zeljs al wo1·den zij niet ter terechtzitting onder ecle bevestigcl (2).

(FRICRE, T. NEUS.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 6 januari 1968 in hoger beroep

(1) Cass., 20 maart 1967 (Ar1·. cass., 1967,
biz. 891).
(2) Cass., 23 januari 1967 (Arr. cass., 1967,
biz. 624); raadpl. cass., 23 oktober 1967 (ibid.,
1968, biz. 271).

gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Charleroi ;
I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering :

Over het eerste middel, afgeleid uit
de tegenstrijdigheid die bestaat tussen de
redenen van het vom>is, die, onder 'een
paragraaf getiteld « W at de misdrijven A
en B betreft "• vermelden dat « de misdrijven A en B '' eenzelfde feit vormen,
en het beschikkend gedeelte, dat eiser
veroordeelt wegens « A en D samengevoegd '' tot een geldboete van 100 frank
en wegens '' B " tot een geldboete van
20 frank, zonder dat vaststaat dat
de redenen bij vergissing vermelden dat
zij betrekking hebben op de misdrijven
A en B:
Overwegende dat eiser vervolgd werd
om als weggebruiker of bestuurder op
de openbare weg, onder meer, A) een
voertuig bestuurd te hebben terwijl hij
niet in staat was al de nodige maneuvers
uit te voeren en zonder voortdurend het
voertuig goed in de hand te hebben;
B) zijn snelheid niet te hebben geregeld
om in aile omstandigheden te kunnen
stoppen voor een hindernis die kon worden voorzien, D) in staat van. dronkenschap op een openbare plaats een voertuig bestuurd te hebben of een rijdier
geleid te hebben;
Overwegende dat het vonnis, na onder
de betiteling «Wat de misdrijven A en B
betreft "• vermeld te hebben dat de dronkenschap van eiser zowel uit de getuigenissen die onmiddellijk na de feiten werden ingewonnen als nit zijn eigen bekentenis blijkt, dat de rechter, bij wie een
inbreuk op artikel 2-4 van de wet van
1 augustus 1899 aanhangig is, de staat
van dronkenschap mag afleiden nit aile
elementen die zijn overtuiging kunnen
vormen en dat wettelijk niet vereist is
dat de dronkenschap wordt vastgesteld
na een bloedproef, beslist dat de misdrijven A en B wei degelijk bewezen zijn,
dat zij door eenzelfde feit gesteld zijn,
dat slechts een enkele straf client te
worden toegepast, de zwaarste, en eiser
veroordeelt wegens « A en D samengevoegd '' tot een geldboete van 100 frank
en, o1n andere redenen, wegens « B >> tot
een geldboete van 20 frank ;
Overwegende dat nit die redenen duidelijk blijkt dat, tengevolge van een kennelijke materiele verschrijving, het vonnis
in zijn motivering heeft vermeld dat het
uitspraak deed· over de misdrijven A en
B, terwijl die betrekking hadden op de
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dubbelzinnigheid of tegenstrijdigheid de
in het middel bedoelde veroordelingen
heeft uitgesproken;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel, hieruit ajgeleid dat, wegens het ontbreken van
motivering betreffende de telastlegging D
of van vaststelling dat zij bewezen is,
de straf die uitgesproken werd wegens de
samengevoegde misdrijven A en D en
die van het verval van het recht tot
sturen wegens de telastlegging D niet
regelmatig met redenen zijn omkleed :
Overwegende dat uit het antwoord op
het eerste middel blijkt dat het tweede
middel op een onjuiste interpretatie van
het bestreden vonnis berust ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het derde middel, hie1•uit ajgeleid dat het vonnis wederrechtelijk beslist
dat de getuigenissen die onmiddellijk na
de feiten werden ingewonnen te verkiezen zijn hoven de verklaringen die
bijna een jaar later werden ingewonnen,
terwijl de eerste geschied zijn door de
politie of de gendarmerie en de tweede
op de terechtzitting onder eed :
Overwegende dat in strafzaken de
rechter soeverein in feite oordeelt over de
waarde van de opeenvolgende verklaringen van de getuigen en zijn overtuiging
wettelijk mag putten in de verklaringen
die in de loop van het vooronderzoek
werden afgelegd in plaats van in die
welke onder eed op de terechtzitting
werden gedaan ;
Dat het middel naar recht faalt ;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en
dat de beslissing overeenkomstig de wet
is;

II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering :
Overwegende dat het vonnis van de
correctionele rechtbank zich ertoe beperkt, onder bevestiging van het beroepen
vonnis, aan verweerder een provisionele
vergoeding te verlenen en de vergoedingsintresten, de gerechtelijke intresten
alsmede de kosten aanhoudt ;
Overwegende dat deze beslissing geen

eindvonnis is in de zin van artikel 416
van het W etboek van strafvordering en
dat zij over geen bevoegdheidsgeschil
recht doet;
Dat de voorziening derhalve niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.

23 september 1968. - 2e kamer. Voo1·zitter, H. Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
Baron Richard. Gelijkluidende conclusie, H. Delange, advocaat-generaal.
- Pleiter, H. Frere (van de balie te
Charleroi).
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VOORLOPIGE HEOHTENIS. HOGER BEROEP TEGEN EEN BESOHIKKING DIE DE VOORLOPIGE HEOHTENIS
HANDHAAFT. VERSCHIJNING VOOR
DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. - DooR DE GRIFFIER AAN DE
RAADSMAN VAN DE VERDAOHTE TE
GEVEN BERICHT.- NIET OP STRAFFE
VAN NIETIGHEID VOORGESOHREVEN.VERGISSING IN DIT BERIOHT LEIDT
ENKEL TOT NIETIGIIEID WANNEER DE
REOHTEN VAN DE VERDEDIGING WERDEN GESCHONDEN.

2° REOHTEN VAN DE VERDEDIGING. STRAFZAKEN. HoGER
BEROEP TEGEN EEN BESOHIKKING DIE
DE VOORI,OPIGE IIECHTENIS HANDIIAAFT. - VERDACBTE DIE TER TEREOHTZITTING VAN DE KAMER VAN
INBESCIIULDIGINGSTELLING HEEFT VERKLAARD DAT IIIJ ZONDER ZIJN RAADSMAN WILDE VERSCIIIJNEN EN DIE IN
ZIJN VERWEERMIDDELEN IS GEHOORD.
- 0ASSATIEMIDDEL AFGELEID UIT DE
SOHENDING VAN DE RECHTEN VAN DE
VERDEDIGING WEGENS DE AFWEZIGHEID VAN DE RAADSMAN VAN WIENS
BIJSTAND DE vERDACHTE HAD AFGEZIEN. - N IET-ONTvANKELIJKHEID.
3° REOHTEN VAN DE VERDEDIGING.- VooRLOPIGE HEOHTENIS.VERDRAG TOT BESCHERMING VAN DE
REOHTEN vAN DE MENS EN DE FUNDAli'IENTELE VRIJHEDEN, ARTIKEL 6. BEPALING VREEMD AAN DE AANHOUDING EN DE VOORLOPIGE HECHTENIS.

-904° INTERNATIONALE VERDRAGEN.
VERDRAG TOT BESOHERMING VAN DE
REOHTEN VAN DE MENS EN DE FUNDAMENTELE VRI.JHEDEN, ARTIKEL 6. BEPALING VREEMD AAN DE AANHOUDING EN DE VOORLOPIGE HEOHTENIS.

1° In geval van hager be1•oep tegen een beschikking die de voo1'lopige hechtenis
handhaajt, is het be1•icht dat door de
g1·i(fie1• moet gegeven wo1·den bet1·efjende
plaats, dag en ~tur van de verschijning
voor de kamer van inbeschuldigingstelling en van de terbeschiklcingstelling
van het dossie1· aan de raadsman van
de verdachte niet voorgeschrev~n op
stmtfe van nietigheia en lean een ve1·gissing in de ve1·vulling van deze jormaliteit enkel tot de nietigheid van de
rechtspleging leiden wannee1· zij de
1·echten van de ve1•dediging heejt geschaad (1). (Wet van 20 april 1874,
art. 5 en 20.)

Hof van beroep te Brussel, kamer van
in beschuldigingstelling ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 20 van de wet van 20 april 1874
betre:ffende de voorlopige hechtenis, 5 en
6 van het Verdrag tot bescherming van
rechten van de mens en de ftmdamentele
vrijheden, opgenomen in de Belgische
wetgeving bij de wet van 13 mei 1955,

ARREST.

doordat, na er te hebben op gewezen
dat eiser verklaard had te willen verschijnen zonder bijstand van zijn raadsman en in zijn verdedigingsmiddelen werd
gehoord, het bestreden arrest eisers hoger
beroep ontvangt en het ongegrond verklaart,
tenvijl het bij het verzoekschrift gevoegde bericht dat door de griffier van het
hof van beroep overeenkomstig artikel 20
van de wet van 20 april 1874 aan eisers
raadsman was gezonden, hem waarschuwde dat in de zaak ter terechtzitting van
28 juni 1968 verslag zou worden gedaan
in tegenwoordigheid van de verdachte
en van zijn raadsman en dat het dossier
gedurende twee dagen ter beschikking
was van laatstgenoemde ; de kamer
van inbeschuldigingstelling op 25 juni
1968 de zaak heeft onderzocht en uitspraak heeft gedaan in afwezigheid van
eisers raadsman ; eiser ten gevolge van
de vergissing van de griffier de bijstand niet heeft gehad van zijn verdediger ; de vaststelling dat eiser erin toegestemd heeft te verschijnen zonder
raadsman ter zake niet afdoende is, daar
diens afwezigheid schijnbaar aan onachtzaamheid of lichtzinnigheid kon worden toegeschreven hoewel iij te wijten
was aan een vergissing van de griffier ;
het arrest aldus een bepaling schendt die
op stra:ffe van nietigheid voorgeschreven is bij artikel 20 van de wet van 1874,
alsmede de rechten der verdediging van
eiser en de artikelen 5-1, c, en 6-2 en
3, c, van het Verdrag tot bescherming
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, opgenomen in de
Belgische wetgeving bij de wet van
13 mei 1955 :

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 25 juni 1968 gewezen door het

Overwegende dat, ondersteld dat de
met de hand geschreven dagtekening in
het bericht, door de griffier van het hof

2° In geval van hoge1· beroep tegen een
beschikking die de voorlopige hechtenis handhaajt, is de venlachte die te1'
te1•echtzitting van de lcamer van inbesch~ddigingstelling heeft ve1·klaard dat
hij zonde1· zijn madsman wilde ve1·schijnen en die in zijn vm·wee1·middelen werd
gehoonl, niet ontvankelijlc om voor het
Hoj van cassatie te beweren dat zijn
1'echt van ve1·dediging we1·d geschonden
wegens de ajwezigheid op deze te1'echtzitting van de raadsman van wiens
bijstand hij op dat ogenblik had afgezien.
3° en 4° Artikel 6 van het Verdmg tot
besche1·ming van de rechten van de
mens en de fundamentele v1·ijheden,
goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955,
heeft betreklcing op cle 1·echten van de
verdediging vom· het vonnisgerecht en
niet op de aanhouding of de voorlopige
hechteni.s (2).
(MARCHAL.)

(1) Raadpl. cass., 3 juni 1929 (Bttll. en

PAsro., 1929, I, 221); 15 februari 1960 (ibid.,
1960, I, 699) en 20 juni 1966 (ibid., 1966, I,
1340).
(2) Cass., 25 maart 1963 (Bull. en PAsiO.,

1963, I, 808) en 23 maart 1964 (ibid., 1964,
I, 797). Arrest van het Europees Gerechtshof
voor de rechten van de mens van 27 juni 1968
in zake Neumeister tegen Oostenrijk (0. D. E.,
1969, blz. 1968 en volg.).
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van beroep overeenkomstig artikel 20
van de wet van 20 april 1874 op 20 juni
1968 gezonden aan de raadsman van eiser,
« 28 juni 1968 >> in plaats van « 25 juni
1968 >> moet worden gelezen, zoals eiser
beweert, die vergissing niet de nietigheid
van de rechtspleging ten gevolge zou
hebben, aangezien het bestreden arrest
vaststelt dat eiser « verklaard heeft ter
huidige terechtzitting zonder raadsman
te willen verschijnen >> en dat hij in zijn
verdedigingsmiddelen gehoord werd ;
Overwegende dat het arrest aldus vaststelt dat eiser van de bijstand van zijn
raadsman voor de kamer van inbeschuldigingstelling afgezien heeft ;
Dat, in zover het middel aanvoert dat
eiser van die bijstand zou hebben kunnen
afzien omdat hij de afwezigheid van zijn
raadsman aan diens onachtzaamheid of
lichtzinnigheid toeschreef en niet aan een
vergissing van de griffier, het geen steun
vindt in de stukken van het geding ;
Overwegende dat het overeenkomstig
artikel 20 van de wet van 20 april 1874
door de griffier te geven bericht betreffende plaats, dag en uur om voor de
kamer van inbeschuldigingstelling te
verschijnen, niet voorgeschreven is op
straffe van nietigheid en dat een in de
vervulling van deze formaliteit begane
vergissing slechts de vernietiging van de
rechtspleging kan medebrengen indien
zij de rechten van de verdediging heeft
geschaad;
Dat in het onderhavige geval eiser niet
ontvankelijk is in zijn bewering dat de
rechten der verdediging geschonden werden wegens de afwezigheid, ter terechtzitting van de kamer van inbeschuldigingstelling, van een raadsman van wiens bijstand hij op dat ogenblik had afgezien ;
Overwegende dat de rechtspleging gevoerd werd volgens de wettelijke voorschriften en dat derhalve rekening werd
gehouden met artikel 5-1, c, van het
V erdrag tot bescherming van de rechten
van de mens en de fundan:.tentele vrijheden;
Overwegende dat artikel 6 van genoemd verdrag een bepaling is die niet
de voorlopige aanhouding of hechtenis
betreft;
Overwegende dat eiser niet preciseert
hoe artikel 97 van de Grondwet geschonden werd ;
Dat het n:.tiddel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;

Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
23 september 1968. - 2e kamer. Voo1·zitte1', H. Louveaux. raadsheer waarnemend voorzitter.
Ve1·slaggever,
H. Valentin. - Gelijkluidende conclusie,
H. Delange, advocaat-generaal. - Pleiter, H. Chefneux (van de balie bij het Hof
van beroep te Brussel).

2e KA,MER. -

23 september 1968.

1° VOORZIENING IN CAS SATIE. PERSONEN DIE BEVOEGD ZIJN OM ZIOR
IN CASSATIE TE VOORZIEN. - STRAFZAKEN. - VERVOLGINGEN DOOR RET
OPENBAAR MINISTERIE INGESTELD WEGENS OVERTREDING VAN RET BOSWETBOEK. - BESTUUR VAN WATERS EN
BOSSEN DAT DE BEKLAAGDE NIET REEFT
DOEN DAGVAARDEN, IN DE ZAAK NIET
IS TUSSENGEKOMEN EN VOOR DE FEITENRECRTER NIET REEFT GECONCLUDEERD.- VONNIS DAT DE BEKLAAGDE
VRIJSPREEKT EN TEN LASTE VAN DE
BELGISCRE STAAT (MINISTERIE VAN
LANDBOUW) GEEN ENKELE STRAF UITSPREEKT. - VOORZIENING VAN DEZE
LAATSTE.- NIET-ONTVANKELIJKREID.
2° BOSSEN. - ARTIKEL 112 VAN RET
BOSWETBOEK. ____.:VERBOD EEN WONING
OP PALEN, EEN KEET, EEN BARAK OF
EEN LOODS ZONDER TOELATING OP TE
RIORTEN IN BOSSEN OF OP :1\UNDER DAN
250 METER AFSTAND ERVAN. -BE GRIP.

1° l'Vannee1' doo1· het openbaar ministerie
wegens overt1·eding van het Boswetboek
ve1·volgingen w01·den ingesteld, het bestuw· van wate1·s en bossen de beklaagde
niet heeft doen dagvawrclen, in de zaalc
niet is tussengekomen en voo1• de feiten1'echte1' niet heeft geconcludeerd en ten
laste van de Belgische Staat (Ministerie
van lanclbouw) geen enlcele st1·af we1·d
uitgesp1·oken, is cle voorziening clo01• cleze
laatste ingestelcl tegen het vonnis dat cle
belclaagcle vrijspreelct niet onvanlcelijlc,
wegens het ontb1·eken van hoeclanigheicl
van eise1· (Boswetboek, art. 120, 135
en 144.)
2° De ove1't1•ecling van artilcel 112 van het
Boswetboelc, waarbij vm·boden wo1·clt
zoncle1· ve1•gunning va1~ de Ministe1· va1~
lanclbmtw een waning op palen, een
lceet, een barak of een loocls op te 1·ichten
in bossen of op mincle1· clan 250 mete1·

-92afstand ervan, behalve daar wam· een
kapping in gebruik is, onderstelt een
gebouw, wat niet het geval is voor het
plaatsen van een caravan op wielen, die
kan vm·plaatst worden zonde1· enige
wijziging van de toestand van de plaats
te ve1•oorzaken. (Impliciete beslissing.)
(BELGISOHE STAAT, MINISTER VAN LANDBOUW, EN PROOUREUR DES KONINGS TE
MAROHE-EN-FAMENNE, T. L. RENWA.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 17 mei 1968 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele R.echtbank
te Marche-en-Famenne;

I. Op de voorziening van de Belgische
Staat:
Overwegende dat de vervolgingen
alleen door het openbaar ministerie werden ingesteld; dat uit geen enkel processtuk waarop het Hof vermag acht te
slaan blijkt dat eiser verweerder heeft
laten dagvaarden, heeft geconcludeerd of
in de zaak is tussengekomen voor de
feitenrechter ; dat het vonnis geen veroordeling tegen eiser uitspreekt ;
Dat de voorziening derhalve niet ontvankelijk is wegens het ontbreken van
hoedanigheid van eiser ;
II. Op de voorziening van de procureur
des Konings :
Overwegende dat eiser in zijn verklaring van voorziening de schending van
artikel 112 van het Boswetboek aanvoert,
maar niet preciseert waarin het vonnis
deze wetsbepaling heeft geschonden ;
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 voorzieningen; veroordeelt de Belgische Staat,
Minister van landbonw, in de kosten van
zijn voorziening ; laat de overige kosten
ten laste van de Staat.
23 september 1968. 2e kamer. Voo1·zitte1·, H. Lonveanx, raadsheer waarnemend voorzitter.- Verslaggever, Baron
Richard.
Gelijlcluidende conclusie,
H. Delange, advocaat-generaal. - Pleiter, H. Van Leynseele.
Op dezelfde dag werden drie andere

arresten gewezen op de voorzieningen
die door dezelfde eisers werden ingesteld
tegen vonnissen van dezelfde dag en
dezelfde rechtbank in zake Renwa,
Bal en Varewijck.

2e KAMER. -

23 september 1968.

CASSATIEMIDDELEN.
STRAFZAKEN. - MID DEL GERIOHT TEGEN EEN
ARREST OP VERWIJZING NA OASSATIE. MIDDEI· DAT ENKEL KRITIEK OEFENT
OP DE REOHTSLEER WAAROP DE VERNIETIGING IS GEGROND EN DIE DOOR
RET REOHTSOOLLEGE OP VERWIJZING
WERD TOEGEPAST:- NIET-ONTVANKELIJKHEID.

N iet ontvanlcelijk is het middel dat gericht
is tegen een arrest op verwijzing na
cassatie en dat enkel k1·itielc oejent op de
1'echtslee?' waarop de vernietiging is geg1·ond en die doo1· het rechtscollege op verwijzing we1•d toegepast (1). (Wet van
7 juni 1865, art. 1, lid 2.)
(LELEUX, T. GEMEENSOHAPPELIJKE VER·
ZEKERINGSKAS « LA BELGIQUE INDUSTRIELLE ll.}
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 20 december 1967 gewezen door
het Hof van beroep te Lnik, rechtdoende
als rechtscollege na verwijzing ;
Gelet op het arrest op 7 maart 1966
door het Hof gewezen (2);
Over het middel afgeleid nit de schending van de artikelen 1382, 1383 van het
Burgerlijk W etboek, 19 van de gecoordineerde wetten betreffende de vergoeding van de schade voortvloeiend uit
arbeidsongevallen en van het definitief
karakter van het strafrechtelijk gewijsde,

doordat het bestr:eden arrest de vergoeding die aan de getroffene toekomt valgens het gemene recht voor het herstel
van de materiele schade voortvloeiend nit
zijn · blijvende arbeidsongeschiktheid,
(1)
1964,
(-Arr.
(2)

Cass., 13 januari 1964 (Bttll. en PAsiO.,
I, 509); verg. cass., 13 en 30 maart 1967
cass., 1967, blz. 870 en 923).
Bull. en PABIC., 1966, I, 876.
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wat verweerster betreft, op 290.845 frank
bepaalt ten laste van eiser-beklaagde,
derde-aansprakelijke van het ongeval
waarvan hij de gehele verantwoordelijkheid draagt,
terwijl het vonnis van 11 februari 1965
van de Correctionele Rechtbank te
Bergen, waartegen de getroffene geep.
beroep heeft ingesteld, op definitieve
wijze de ve.cgoedingen heeft vastgesteld
waarop hij, volgens het gemene recht,
recht had en die de enige vergoedingen
zijn die eiser dient te betalen :
Overwegende dat het middel niet pre·ciseert hoe het bestreden arrest de artikelen 1382, 1383 van het Burgerlijk
W etboek en 19 van de gecoi:irdineerde
wetten op het herstel van de schade
voortvloeiend uit de arbeidsongevallen,
zou hebben geschonden;
Overwegende dat, voor het overige, het
arrest van het Hof van 7 maart 1966
beslist heeft dat het rechterlijk gewijsde,
weze het op hetzelfde punt, in de door de
getroffene tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvordering, niet kon ingeroepen
worden tegen verweerster die hoger beroep had ingesteld tegen de beschikkingen
van hetzelfde vonnis dat uitspraak doet
op haar eigen rechtsvordering tegen eiser ;
Overwegende dat het bestreden arrest
overeenstemt met de rechtsleer van het
cassatiearrest ten gevolge waarvan het
gewezen werd ;
Dat het middel dat zich ertoe beperkt
deze leer te kritiseren niet ontvankelijk
is krachtens artikel 1, lid 2, van de wet
van 7 juli 1865;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
23 september 1968. - 2e kamer.Voorzitter, H. Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter.
Ve1·slaggever,
H. Y alentin. - .Gelijlcluidende conclusie,
H. Delange, advocaat-generaal.- Fleite1·,
H. De Taeye (van de balie te Bergen).

ze

KAMER. -

23 september 1968.

VOORZIENING

IN

CASSATIE.

STRAFZAKEN. VEROORDELEND ARREST. BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE
AANHOUDING. VoORZIENING TEGEN
DE VEROORDELENDE BESLISSING VERWORPEN. VOORZIENING TEGEN RET

BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE AANHOUDING ZONDER BELANG.

W anneer de Ve?'001'deelde zich in cassatie
heejt voo1·zien tegen een ve1·oordelend
a1'1"est, dat zijn onmiddellijlce aanhouding beveelt, en, ten gevolge van de
ve1•werping van de voo1·ziening tegen de
ve?·oordelende beslissing, deze laatste
lcmcht van gewijsde VM'lc1·ij gt, 'W01·dt de
voo1'ziening tegen het bevel tot onmiddellijlce aanhouding zoncle1· belang (1).

(LEFRANCQ.)

ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 8 juni 1968 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing van veroordeling :

Overwegende dat eiser, in de regelmatig
tot staving van de voorziening neergelegde memorie, zich ertoe beperkt feitelijke beschouwingen te vermelden en te
betogen dat de rechter zijn overtuiging
heeft gegrond op feiten die door het
onderzoek niet zijn bewezen ;
Overwegende dat het Hof niet bevoegd
is om die feiten na te gaan ;
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 voorzienip.g gericht is
tegen het bevel tot onmiddellijke aanhouding:
Overwegende dat de beslissing van
veroordeling door het verwerpen van de
daartegen gerichte voorziening kracht
van gewijsde verkrijgt; dat, bijgevolg,
de voorziening tegen bet bevel tot onmiddellijke aanhouding geen belang meer
oplevert;
Om die redenen, en zonder acht te
slaan op de aanvullende memorie die op
de griffie van het Hof is ontvangen op
10 september 1968, dat is na het verstrijken van de termijn gesteld bij artikel 53, lid 2, van het besluit van 15 maart
1815, gewijzigd bij artikel 6, § 1, van de
(1) Cass., 22 juli 1968, twee aiTesten (.Arr.

cass., 1968, biz. 1329 en 1334).
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wet van 20 juni 1953, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.

TOT VERGOEDING VAN DEZE VERBINTENIS. V ASTSTELLING DAT DEZE VERBINTENIS TOT DOEL HEEFT DE VERWEZENLIJKING TOE TE LATEN VAN DOOR DE
ECHTGENOOT VERWORVEN EN OVERGEDRAGEN CLIENTEEL. BELASTING
VAN DE OVERDRAGER OP DE GEHELE
PRIJS VAN DE VERWEZENLIJKING.
WETTELIJKHEID

23 september 1968. - 2 8 kamer. Voorzitte1·, H. Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslagge1Je1·,
H. Valentin. - Gelijkluidende conclusie,
H. Delange, advocaat-generaal.

0

28

KAMER. -

INKOMBTENBELASTJNGEN.
BEDRIJFSBELASTING.- NIJVERHEIDS-,
HANDELS- OF LANDBOUWBEDRIJF. BEDRIJFSWINST VOORTVLOEIEND UIT
VERRIOHTINGEN BETREFFENDE HET BEDRIJF, BE GRIP.

24 september 1968.

1o

JNKOMBTENBELASTINGEN.
WIJZIGING DOOR DE ADMINISTRATIE
VAN EEN AANGIFTE. BERIOHT VAN
WIJZIGING. BE GRIP.

2°

JNKOMBTENBELASTJNGEN.
WIJZIGING DOOR DE ADMINISTRATIE
VAN EEN AANGIFTE. BERIOHT VAN
WIJZIGING. V ASTSTELLING IN FEITE
DOOR DE REOHTER DAT DIT BERIOHT DE
BELASTINGPLIOHTIGE IN STAAT HEEFT
GESTELD DE DOOR DE ADMINISTRATIE
AANGEVOERDE REDENEN VOOR DE WIJZIGING VAN DE AANGIFTE TE ONDERZOEKEN EN TE BESPREKEN. -~BOEVE
REINE BEOORDELING.

7°

INKOMBTENBELABTJNGEN.
EEDRIJFSBELASTING. 0VERDRACHT'
VAN EEN HANDELSCLIENTEEL.- PRIJS
DIE AL DAN NIET IN FEITE DE BETALING
IS VOOR EEN MEERWAARDE
VOORTVLOEIEND UIT EN ONTSTAAN IN DE
LOOP VAN DE EXPLOITATIE. -BoEVEREINE VASTSTELLING DOOR DE REOHTER.

8°

INKOMSTENBELASTJNGEN.
BEDRIJFSBELASTING.- NIJVERHEIDS-,
HANDELS- OF LANDBOUWBEDRIJF. MEERWAARDE VAN BELEGDE ACTIVA
VERKREGEN IN DE LOOP VAN DE
EXPLOITATIE EN DOOJ-l. DEZE EXPLOITATIE. MEERWAARDE GEBLEKEN
DOOR DE OVERDRAOHT VAN DE HANDELSZAAK. EELASTING VAN DEZE
MEERWAARDEN NIET ONDERWORPEN
AAN DE VERWEZENLIJKING ERVAN IN
DE LOOP VAN DE EXPLOITATIE.

9°

INKOMSTENBELABTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING. VERWEZENLIJKING, DOOR DE OVE~DRACHT VAN
EEN HANDELSZAAK, VAN MEERWAARDEN
VAN BELEGDE ACTIVA IN DE LOOP VAN
DE EXPLOITATIE.- AANSLAG OVER RET
DIENSTJAAR GEDURENDE RETWELK ZIJ
VERWEZENLIJKT ZIJN,

30 HANDELBZAAK. -

OVERDRAOHT.
0VERDRACHT DIE VOOR DE OVERDRAGER EEN VERPLIOHTING VAN NIETMEDEDINGING MET DE OVERNEMER
INSLUIT. VERPLIOHTING DIE EEN
BESTANDDEEL VAN DE WAARDE VAN DE
HANDELSZAAK VORMT,

4o

5o

INKOMBTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING. 0VERDRAOHT
VAN EEN HANDELSOLIENTEEL.- PRIJS
AAN DE BEDRIJFSBELASTING ONDERWORPEN IN ZOVER HIJ DE BETALING IS
VOOR EEN MEERWAARDE OF EEN VERMEERDERING VOORTVLOEIEND UIT EN
ONTSTAAN IN DE LOOP VAN DE EXPLOITATIE.
INKOMBTENBELASTINGEN.
EEDRIJFSBELASTING. 0VERDRAOHT
VAN EEN HANDELSZAAK EN VAN DE
CLIENTEEL. 0VERDRACHT ONDERWORPEN AAN DE PERSOONLIJKE VERBINTENIS DOOR DE EOHTGENOTE VAN DE
OVERDRAGER VAN NIET-J\1EDEDINGING
MET DE OVERNElVIER.- DEEL VAN DE
PRIJS TOEGEKEND AAN DE ECHTGENOTE

10° CABBATIEMIDDELEN.- DIREOTE
BELASTINGEN. MID DEL DAT BUITEN
DE GRENZEN VALT VAN RET GESOHIL
DAT AAN RET ROF VAN BEROEP WERD
OVERGELEGD OF DOOR HET BESTREDEN
ARREST WERD BESLECRT.- NIET ONTVANKELIJK J\UDDEL.

1° H et be1•icht van wijziging becloeld bij
a1·tikel 55, § 1, van de gecoi.h·dineenle
wetten betretfencle de inkomstenbelastingen voldoet aan cle voo?·sc1wijten van
cle wet, zo de belastingplichtige enloo?' in
staat is gestelcl cle reclenen te onclerzoeken

-95·en te bespreken die door de administmtie
aangevoe1·d worden tot 1'echtvaa1·diging
van de wijzigingen die zij in de aangegeven inkomsten wenst te brengen (1).
2° Het hof van beroep, waarbij een be1·oep
tegen een beslissing van de clirecteur der
di1•ecte belastingen aanhangig is, beoo?'·
deelt soeve1·ein in feite of het bericht van
wijziging, dat aan de belastingplichtige
is ge?'icht, deze in staat heeft gesteld de
1·edenen te ondM·zoelcen en te bespreken
die doo1· de administ1·atie wo1·den aangevoe?·d tot rechtvaanliging van de
wijzigingen die zij in de aangegeven
inkomsten wenst te b1·engen (2). (Gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 55,§ 1, en 66.)
3o De ve1·plichting van niet-mededinging
welke de overd1·acht van de handelszaalc
impliceert, en die opgelegd wm·dt aan de
ove1'd1•age1' van een handelszaak, is een
bestanddeel van de waarde van de
zaak (3).
4o De p1·ijs van de ovenlmcht van een handelscliiinteel is aan de bedrijfsbelasting
onderwo1'Pe1~ in zove1· hij de betaling is
voo1· een meerwaanle of een vermeerdering voo1·tvloeiend uit en ontstaan in de
loop van de explof,tatie (4). (Gecoiirdineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 27, § l.)

6° Het begrip << bedrijjswinst ''• inzake inkomstenbelastingen, be1·ust op een economische we1·kelijkheid die niet noodzalcelijk ondM'W01'pen is aan de indeling van
de goederen en 1·echten vastgesteld door
het BU1·gerlijlc W etboelc (6).

7° Is soeverein de vaststelling, in feite,
door de rechte1· dat de p1·ijs vom· de ove1•dmcht doo1· een koopman van zijn clienteel de betaling ~titmaakt van de meerwaarde e1·van, die voortvloeit uit en ontstaan is in de loop van de exploitatie (7).
8° De belasting van de meerwaanlen van

belegde activa, verworven in de loop van
de exploitatie en doo1· deze exploitatie,
en die geblelcen zijn dam· de ove1•dmcht
van de handelszaak, is niet afhanlcelijk
van de V61'Wezenlijlcing e1·van in de loop
van de explo1:tatie (8). (Gecoiirdineerde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 27, § l.)
9° De mee1·waarden van belegde activa,
behaald in de loop van een handelsexploitatie, die ve1·wezenlijlct worden ter
gelegenheid van de ovenlmcht van de
handelszaalc, zijn belastbaar in de
bedrijfsbelasting, voo1· het dienstjaa1· in
de loop waarvan hun ve1·wezenlijlcing
heeft plaatsgehad (9).
10° Is niet ontvankelijlc, inzake di?·ecte belastingen, het middel dat buiten de
g1·enzen valt van het geschil dat aan het
hof van be1·oep werd ove1•gelegd of door
het a1·rest werd beslecht (10).

5° De 1'echter clie vaststelt dat de verbintenis,
aangegaan door de echtgenote van de
overdrage1· om niet mede te dingen met de
ove1·neme1· van een handelszaak en van
de aan deze zaak verbonden cliiinteel, tot
doel heeft de verwezenlijlcing mogelijlc te
malcen van het bestanddeel van die zaalc
opgeleverd door de doo1· de echtgenoot
ve1'W01'Ven en overged1·agen cliiinteel,
beslist wettelijlc dat de ve1·goeding vom·
deze verbintenis slechts een modaliteit is
van de prijs voo1· evenbedoelde DVM'·
dmcht en dat de ove1·dmger op de volledige
p1·ijs client te wo1·den belast, zelfs indien
een cleel van de prijs van de overd1·acht
aan de echtgenote te1· ve1•goeding van haar
verbintenis wodt toegelcend (5).

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 55, § 1,
lid 4, van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, gecoiirdineerd bij
het besluit van de Regent van 15 januari

(1) en (2) Cass., 23 maart 1965 (Bull. en
PAsiC., 1965, I, 779); raadpl. cass., 26 okto·
ber 1965 (ibid., 1966, I, 276).
(3) Cass., 2 juni 1959 (Bull. en PAsrc., 1959,
I, 1004).
(4) (5) en (6) Raadpl. cass., 21 oktober en
23 december 1958 (Bull. en PAsiC., 1959, I,
185 en 429); 12 april1960 (ibid., 1960, I, 964);
30 januari 1962 (ibid., 1962, I, 630); 14 novem·
ber 1967 (A1·r. cass., 1968, blz. 382).

(7) Cass., 19 april 1966 (Bt<ll. en PAsrc.,
1966, I, 1052).
(8) Raadpl. cass., 26 oktober 1965 (Bull. en
PAsrc., 1966, I, 283) en 14 november 1967
(A1•r. cass., 1968, blz. 382).
(9) Raadpl. cass., 29 januari 1963 (Bt<ll. en
PASIC., 1963, I, 614).
(10) Cass., 13 juni 1967 (Arr. cass., 1967,
blz. 1252); raadpl. cass., 6 januari 1968
(ibid., 1968, blz. 611).

(REMY·PETITJEAN, T. BELGISCHE STAAT,
l\1INISTER VAN FINANCIEN.)

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 18 december 1965 gewezen
door het Hof van beroep te Luik ;

-961948, 1319, 1320, 1322, 1341, 1353, 1354
tot 1356 van het Burgerlijk Wetboek en
97 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest de geldigheid van de administratieve procedure
aanneemt en de vordering tot vaststelling
van de nietigheid van die procedure en
van de aanslag verwerpt, welke vordering
eiser gegrond had op het gebrek aan
motivering van het wijzigingsbericht van
de controleur te Andenne van 31 januari 1961, om de uit de beslissing van de
directeur overgenomen reden dat ee!l
wijzigingsbericht niet lll:oet . g~motr
veerd zijn met de nauwkeunghmd die ;ran
een beslissing vereist wordt, dat erser
voldoende op de hoogte was van de betwisting, dat hij zich niet ?~eft kunnen
vergissen omtrent haar Jmste draagwijdte vermits hij in staat was erop te
antwo;rden zonder verdere ophelderingen
te moeten afwachten, daar zijn raadsman een onderhoud had rnet de contraleur voor de verzending van het bekritiseerde wijzigingsbericht,
tenvijl, volgens de tekst van bedoeld
artikel 55, het juist het wijzigingsbericht
is, in zijn eigen tekst, dat met redenen
moet omkleed zijn ; indien het bestreden arrest wil zeggen dat het wijzigingsbericht werkelijk met redenen is omkleed,
sUlllmier maar tach voldoende naar de
eis van de wet, het formeel in strijd is
met de bewoordingen van dit bericht
waaraan klaarblijkelijk elke motivering
ontbreekt (schending van de bewijskracht
van die akte: artikelen 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk Wetboek), en indien
het arrest wil zeggen dat bedoeld bericht
geen redenen moest vermelden omdat die
vroeger mondeling waren medegedeeld
aan de raadsman van eiser, er schending
is van voormeld artikel 55 van de gecoordineerde wetten,
te1·wijl het arrest geen passend a~t
woord heeft gegeven op en de beWIJSkracht ervan heeft geschonden van eisers
conclusie waarbij deze staande hield dat
het wijzigingsbericht dat de controleur
der belastingen hem heeft gestnurd de
redenen moest vermelden die aan het
bestuur de voorgestelde wijziging bleken
te moeten rechtvaardigen en het bericht
« geen zweem van m.otivering >> inhoudt,
daar de loutere aanduiding van het voorwerp van de wijziging en de enkele verwijzing naar rechterlijke beslissingen
geen motivering oplevert die in het
bericht zelf moet aangetroffen worden,
en terwijl" het arrest, door te beslissen
dat !3iser de redenen waarop de controleur

het wijzigingsbericht had gegrond, perfect
kende en dat hij in staat was erop te antwoorden zonder verdere ophelderingen
te moeten afwachten omdat zijn raadsman voorafgaandelijke besprekingen J:~d
gehad met deze controleur, de beWIJSkracht van de brief van 13 maart 1961
van de controleur heeft geschonden en op
eisers conclusie niet heeft · geantwoord
waarbij hij deed gelden dat de controleur
in bedoelde brief van 13 maart 1961
weliswaar impliciet maar tach j~eker
erkende dat hij vroeger had aangenomen
dat geen belasting op het bedrag van
200.000 frank eisbaar was :
Overwegende dat uit _de stukll;~n door
eiser overgelegd tot stavmg van ZIJn voorziening blijkt dat de controleur_ van de
belastingen in zijn wijzigingsberwht van
31 januari 1961 duidelijk preciseert dat
het bedrag van 200.000 frank, dat aan
eiser was betaald door zijn opvolger voor
zijn belofte van niet-mededinging tengevolge van de overname van zijn handelszaak, belastbaar is voor het jaar 1958 en
dit door uitdrukkelijk te verwijzen naar
rechterlijke beslissingen die hij aanduidt ;
Overwegende dat artikel 55. ':an ~e
gecoordineerde wetten de admmrstratre
oplegt aan de belanghebbende het c.ijf~r
te doen kermen dat zij voornemens rs m
de plaats van dat der aangifte te stellen
met vermelding van de re~~nE_Jn welk~,
naar haar mening, deze wiJzrgmg wettrgen; dat dit bericht aan gee~ bijzond~r
vormvereiste onderworpen rs, waarmt
volgt dat naar de eis va.n de wet m~t redenen is omkleed het berwht dat de m acht
genomen elementen a~ndu~dt waaruit de
wijzigingen voortvloewn dre aan de aangifte worden aangebracht en dat de belastingplichtige in staat stelt, we.~e het O<:Jk
door verwijzing naar ~echterhJ~e. ~eshs
singen, de redenen dre de WIJZigmge!l
blijken te rechtvaardigen, welke de admrnistratie voornemens is aan de aangegeven inkomsten te brengen, nauwkeurig
na te gaan en te bespreken ;
Overwegende dat de rech~er soeverei_n
in feite oordeelt of het berrcht aan dre
voorwaarden voldoet ;
Dat te dien opzichte het arrest erop
wijst dat eiser « perfect op d~. hoog_te ~~s
van de betwisting, wat bhJkt cut ZIJn
antwoord van 8 maart 1961 aan de controleur te Andenne », en dat hij bij .de
ontvangst van het wijzigi~gsbericht zrch
niet heeft kunnen vergrssen over de
juiste draagwijdte ervan en in staat was
m.et kermis van zaken erop te antwoorden

-97zonder verdere ophelderingen te moeten
afwachten die hem door de controleur
zouden gegeven zijn ;
Overwegende dat uit deze redenen van
het arrest niet blijkt dat het hof van beroep, om de overgelegde feitelijke gegevens te beoordelen, in het bijzonder zou
gesteund hebben op de brief welke door
de controleur van de belastingen op
13 maart 1961 tot eiser gericht werd en
dat het, deze brief in acht nemende, er
een 1net de bewoordingen ervan onverenigbare betekenis of draagwijdte zou aan
toegekend hebben;
Dat het, door de redenen op te geven
waarom het het door eiser gevoerde verweer als ongegrond verwerpt, passend
antwoordt op de conclusie waarin het
is vervat, zonder er evenmin een met
de bewoordingen ervan onverenigbare
betekenis aan toe te kennen ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1119, 1131,
1134, 1136, 1138, 1599 van het Burgerlijk
Wetboek, 97 van de Grondwet, 25, § 1, 1°,
en 27, § 1, van de gecoordineerde wetten,
doo1•clat het bestreden arrest beslist
dat het bedrag van 100.000 frank (begrepen in dat van 200.000 frank) dat de
echtgenote van eiser bekomen heeft als
prijs voor haar eigen verbintenis van
niet-mededinging, belastbaar is ten laste
van de man, evenals de rest van de
200.000 frank, als zijnde een deel van de
waarde van de overgedragen clienteel,
vrucht van zijn eigen arbeid die in de
loop van de exploitatie werd verwezenlijkt, op grond dat de verbintenis van
eiser noodzakelijk moest vergezeld zijn
van een gelijkaardige verbintenis van
zijn echtgenote, zonder welke de eerste
verbintenis zonder gevolg, denkbeeldig
en zonder uitwerking zou zijn indien zij
geen partij was geweest, daar zij een
gelijkaardige handelszaak, concurrent
van de vroegere, had kunnen openen
onder de benaming van Remy,
terwijl het arrest, door enerzijds vast te
stellen dat de echtgenote Remy-Petitjean
zonder de door haar aangegane verbintenis van niet-mededinging het recht zou
behouden hebben een concurrerende handelszaak te openen onder de benaming
Remy, aanneemt dat in ruil voor het
bedrag van 100.000 frank zij een eigen
recht overdroeg, dat niet aan haar echtgenoot toebehoorde en vreemd was aan
zijn handelsactiviteit, en geen samegevoegde inkomsten van haar echtgenoot
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noch van haar zelf vermits zij het berot>p
van bakker niet had uitgeoefend, en door
anderzijds te beslissen dat het bedoeld
bedrag van 100.000 frank een deel vertegenwoordigde van de waarde van de
overgedragen clienteel, dit is de samengevoegde vrucht van eisers werk verwezenlijkt in de loop van de exploitatie, het
arrest gegrond is op tegenstrijdige redenen, wat gelijkstaat met het ontbreken
van redenen en een schending betekent
van artikel 97 van de Grondwet :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat eiser, door zijn handelszaak aan
Van Dender over te dragen, zijn clienteel
hee:(t overgemaakt in de vorm van een
verbintenis van niet-mededinging ; dat
die clienteel in gemeen overleg geschat
werd op 200.000 frank; dat die clienteel
de vrucht is van de arbeid die door eiser in
de loop van de exploitatie werd verricht
en een winst oplevert die aan de vroegere
taxatie ontgaan is omdat zij niet gekend
was en door de overdrachtsakte aan het
licht is gekomen ; dat het arrest beslist
dat de op 200.000 frank geschatte waarde
van die winst voor haar geheel belastbaar
is, ondanks het feit dat de helft van dit
bedrag, te weten 100.000 frank, toegekend werd aan de echtgenote van eiser
als tegenprestatie voor haar eigen verbintenis om in de toekomst aan Van Dender geen concurrentie te doen, ten einde
de overdracht van eisers clienteel aan
Van Dender niet eventueel denkbeeldig
te maken;
Overwegende dat het arrest, zonder
tegenstrijdig te zijn en zonder de andere
in het middel vermelde wetsbepalingen te
schenden, heeft kunnen aannemen dat de
overnemer van de handelszaak vrezen
kon dat de clienteel die aan de overgedragen handelszaak verbonden was naderhand de aantrekkingskracht van een
nieuwe handelsonderneming zou ondergaan die de echtgenote van eiser in de
nabijheid zou kunnen uitbaten onder
« een benaming die gekend was "• om hieruit af te leiden dat de belofte van nietmededinging die door de echtgenote van
eiser was onderschreven de verwezenlijking van dat bestanddeel van de handelszaak tot voorwerp had dat bestaat
uit de door eiser verworven en overgedragen clienteel ;
Overwegende dat het arrest tegen eisers
stelling dat het bedrag van 100.000 frank
dient als vergoeding van de persoonlijke
verbintenis van de echtgenote, de overweging opwerpt dat deze verbintenis onafscheidelijk verbonden was met de overdracht van de handelszaak en een nood-
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zakelijke vereiste was voor de verwezenlijking van het activa-bestanddeel voortvloeiend uit de activiteit van de overdrager in de loop van zijn exploitatie ;
dat het aldus beslist dat deze vergoeding
van de verbintenis van de echtgenote
evenals die van de persoonlijke verbintenis van eiser een wijze is om de prijs
van de verwezenlijking te verdelen ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 516 en volgende over de onderscheiding van de
goederen, ll01, ll08, 1126, ll31, ll34,
van het Burgerlijk W etboek, 97 van de
Grondwet, 25, § 1, 1°, en 27, § 1, van de
gecoordineerde wetten,
doonlat het bestreden arrest beslist dat,
in geval van overdracht van handelszaak,
de onlichamelijke of onstoffelijke waarden, die het gezamenlijk produkt vertegenwoordigen van het werk door de
overdrager verricht in de loop van de
exploitatie en aan het licht gebracht door
de overdracht, belastbaar zijn en dat het
ten deze zo is betreffende de op 1 juli 1958
aan Van Dender bij overeenkomst beloofde tegenprestatie mits 200.000 frank, die
hierin bestond aan Van Dender binnen
bepaalde grenzen van tijd en ruimte geen
concurrentie te doen, omdat de overdracht van een handelszaak rechtens ten
laste van de overdrager een verbintenis
met zich meebrengt van geen concurrentie te doen aan de overnemer, welke verbintenis een bestanddeel is van de waarde
van de handelszaak, te weten de clienteel
die een element is van de handelszaak, de
vrucht van de arbeid door de overdrager
verricht in de loop van de exploitatie, een
verworven waarde dank zij een vroegere
arbeid, die in gemeen overleg geschat
werd op 200.000 frank en die eiser, in de
vorm van een verbintenis van niet-mededinging, overgedragen heeft aan de overnemer, door zich gedurende een bepaalde
termijn het recht te ontzeggen nog handelsbetrekkingenmet haaraan teknopen;
dat het beste bewijs dat er wei in de
handelszaak van de overdrager, in de
vorm van clienteel, een van de in het
beschikkende gedeelte bedoelde belastbare onlichamelijke waarden voorhanden
was, die aan de overnemer werkelijk
overgedragen werd, hierin bestaat dat de
partijen haar ten deze geschat hebben op
200.000 frank en dat deze realiteit voorrang verdient hoven het begrip van het
« juridisch niet-bestaan » dat eiser er
tracht in te zien,

tm·wijl, ee?"ste ondeTdeel, het arrest enerzijds aanneemt dat de betwiste verbintenis van niet-mededinging een verbintenis is mn iets niet te doen, en anderzijds
besluit dat de betaalde prijs deze is van
de overdracht van een onlichamelijke
waarde die in de loop van de exploitatie
door aa·beid verkregen werd ; het arrest
zich tegenspreekt, en in plaats van de
ware oorzaak van de prijsbepaling, een
andere stelt die de verbintenis om iets
niet te doen niet met zich kan brengen ;
tweede ondenleel, de enige ware oorzaak
van de prijsbepaling van 200.000 frank
een onthouding is voor de toekomst en
dus niet de overdracht van een in het
verleden verworven waarde zou ktmnen
zijn;
de1·de ondm·deel, nu het voorwerp van
de verbintenis van niet-mededinging,
een onthouding is die in de toekomst
moet nageleefd worden, het geen rechtsbestanddeel van de handelszaak kan zijn,
dit is een goed of een recht dat deel uitmaakt van de handelszaak en dat men
slechts te leveren heeft om zich te bevrijden;
vie?"de onde?"deel, het arrest beslist dat
de verbintenis van niet-mededinging, die
uit de overdracht van clienteel voortvloeit, bestaat uit een onlichamelijke
waarde of een onlichamelijk en patrimoniaal recht, op grand van de omstandigheid alleen dat de partijen die waarde
geraamd hebben op 200.000 frank, hoewel
deze reden niet geldig is vermits andere
prestaties dan die welke bestaan in i;e
geven ook in geld geraamd worden zonder
dat het voorwerp van de prestatie een
onlichamelijke waarde of een patrimoniaal recht zou zijn dat deel uitmaakt van
de bestanddelen van een voor afstand en
overdracht vatbare handelszaak en noahtans niet het voorwerp kunnen zijn van
een overdracht, een verkoop of enige
andere overdragende verbintenis; en
eiser, door die belofte van nietmededinging te onderschrijven, niets
heeft overgedragen vermits het vo<;>rwerp
van zijn belofte waaruit tegen hem een
schuldvorderingsrecht is ontstaan, vroeger niet in zijn vermogen kon voorhanden
zijn, en die clienteel geen recht is, vermits
er noch rationeel noch wettelijk andere
rechten bestaan dan zakelijke rechten,
schuldvorderingsrechten en intellectuele
rechten en bedoeld clienteel geen van
die rechten is; en het arrest, door te
beslissen dat de verbintenis van nietmededinging een onlichamelijk recht is,
de in het middel bedoelde wetsbepalin-
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gen heefb geschonden en zijn beschikkend
gedeelte niet heeft gerechtvaardigd, niet
heeft geantwoord op de argumenten waarmee eiser in zijn conclusie het bewijs
wilde leveren dat de verbintenis van nietmededinging geen vroeger bestaand recht
was dat aan het licht was gekomen door
de beweerde overdracht, en de bewijskracht heeft miskend van eisers conclusie
en brieven die zich in het dossier bevinden;
vi.ffde onderdeel, indien men in zekere
zin kan zeggen dat de overdracht van
een handelszaak rechtens een verbintenis van niet-mededinging met zich meebrengt, het tach niet in de zin kan zijn
die het bestreden arrest eraan geeft, te
weten dat zij noodzakelijk erbij hoort,
dermate dat men ze daaronder zou moeten begrijpen tegen de wil in van de
partijen om er een overeenkomst van te
maken zonder enig juridisch verband met
de koop en dat zij zou moeten ingevoegd
worden bij de koop en hierdoor haar aard
van verbintenis om iets te doen zou verliezen om een verbintenis om te geven te
worden, wat onmogelijk is, maar dat
veeleer m_oet verstaan worden dat de
verbintenis van niet-mededinging beschouwd kan worden, door uitlegging
van de vermoedelijke gemeenschappelijke wil van de partijen, als stilzwijgend
te zijn aangegaan samen met de overeenkomst genoemd « overdracht van handelszaak " omdat dit de draagwijdte is die
de praktijk normaal aan de uitdrukking
geeft;

zesde onde1·deel, zelfs indien de betwiste
overeenkomst, eerder dan de verwerving
van een onlichamelijk recht, enkel meerwaarden had aan het licht gebracht
van activa, goederen of rechten die in
de handelszaak ge'investeerd waren en
die er in de loop van de exploitatie
zijn bijgekomen, dan nog zouden deze
meerwaarden, zoals eiser in conclusie beweerde, hier ook niet belastbaar zijn omdat zij niet zouden verwezenlijkt noch
uitgedrukt zijn in de rekeningen of inventarissen in de loop van de exploitatie,
wanneer die « verwezenlijking >> of die
« uitdrukking " in de loop van de exploitatie de voorwaarden zijn van h1.m belastbaarheid, overeenkomstig artikel 27, § 1,
lid 1, van de gecoiirdineerde wetten; en
het bestreden arrest samen met de administratie uitdrukkelijk aanneemt dat de
betwiste overeenkomst van 1 juli 1958beweerde overdracht van clienteel waarbij de hier veronderstelde meerwaarden
zouden verwezenlijkt zijn - tot stand is
gekomen na staking van de exploitatie ;

Overwegende dat de eerste vijf onderdelen van het middel het arrest als grief
aanrekenen zich tegen te spreken door
de door eiser en zijn echtgenote onderschreven verbintenis van niet-mededinging, die het voorwerp is van de betaling van het aan de bedrijfsbelasting
onderworpen bedrag van 200.000 frank,
enerzijds -te beschouwen als een verbintenis om « iets niet te doen" en anderzijds als een patrimoniaal recht dat in
het verleden werd verkregen ; dat eiser
aanvoert dat die verbintenis om iets niet
te doen noch een zakelijk recht is noch
een vorderingsrecht noch een intellectueel
recht, dat zij niet een van de goederen of
van de rechten kan zijn welke de handelszaak vormen en derhalve niet het voorwerp zou kunnen zijn van een overdracht
of van een verkoop ;
-Overwegende dat het begrip van de
exploitatiewinst inzake inkomstenbelastingen op een economische realiteit steunt
die niet noodzakelijk onderworpen is aan
de indeling van de goederen en rechten
van het Burgerlijk W etboek;
Overwegende derhalve dat het arrest,
zonder tegenstrijdig te zijn en zonder de
in het middel vermelde bepalin_gen van
het Burgerlijk Wetboek te schenden,
heeft kmmen beslissen dat de overdracht
van een handelszaak rechtens ten laste
van de overdrager de verbintenis met
zich meebrengt geen concurrentie te do en
aan de overnem.er, welke verbintenis een
bestanddeel is van de waarde van de handelszaak, en dat, hoewel de clienteel een
onstoffelijk en wisselvallig bestanddeel is
van de overgedragen handelszaak, zij
nochtans een der voornaamste bestanddelen ervan is ;
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat die clienteel de vrucht is van de opgehoopte arbeid door de overdrager uitgevoerd in de loop van de exploitatie,
welke hij in de vorm van een verbintenis
van niet-mededinging aan de overnemer
heeft overgedragen door zich voor een
bepaalde tijd het recht te ontzeggen handelsbetrekkingen met die clienteel te
hebben; dat het arrest alzo antwoordt
op de aanvoeringen van eisers conclusie
waarbij deze voorhield dat de verbintenis
van niet-mededinging geen bestanddeel
van de handelszaak tot voorwerp heeft
waarvan de waarde door de overdracht
aan het licht was gekomen ;
Overwegende dat het arrest, door te
beslissen dat die waarde, die door een
vroegere arbeid werd verworven, in gemeen overleg geschat werd op 200.000 fr.,
soeverein in feite vaststelt dat ten deze
de waarde van de overdracht der clienteel

-100de betaling is van een meerwaarde die
ontstaan is in de loop van de exploitatie
en door de overdracht van de handelszaak
aan het licht is gekomen ;
Overwegende dat krachtens artikel 27,
§ 1, van de gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, de prijs
voor de overdracht van een handelsclii'mteel onderworpen is aan de bedrijfsbelasting in zover zij de betaling is van een
meerwaarde ontstaan in de loop van de
exploitatie; waaruit volgt dat het arrest,
door te beslissen dat dit betwist bedrag
van 200.000 frank onderworpen is aan
de bedrijfsbelasting, zijn beslissing wettelijk heeft gerechtvaardigd ;
Overwegende dat het vierde onderdeel
van het middel het arrest bovendien
verwijt de bewijskracht van eisers conclusie en brieven die zich in het dossier
bevinden te hebben miskend;
Overwegende dat het middel, dat de
artikelen 1319 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek niet vermeldt, niet ontvankelijk
is;
Overwegende dat, in strijd met hetgeen
het zesde onderdeel van het middel beweert, artikel 27, § 1, van de gecoordineerde wetten betreffende de inkomstonbelastingen de aanslag van de gedurende
de exploitatie verkregen meerwaarden die
door de overdracht van de handelszaak
aan het licht zijn gekomen niet afhankelijk stelt van het behalen van die meerwaarden in de loop van de exploitatie ;
Dat geen onderdeel van het middel kan
aangenomen worden ;
Over het vierde middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1319, 1320,
1322 van het Burgerlijk W etboek, 97 van
de Grondwet, 3i!, § 1, lid 1, 51, lid 1, van
de gecoordineerde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen en 37, laatste lid,
van het koninklijk besluit van 22 september 1937 dat de uitvoeringsbesluiten
van de geco6rdineerde wetten coordineert, en waarin het beginsel van de
annualiteit van de belasting wordt gesteld
of toegepast,
doo1·dat het bestreden arrest beslist dat
de belasting verschuldigd is voor het
dienstjaar waarin de overdrager het bestaan van de winst heeft doen kennen
door de al-cte van overdracht, op grond
dat de datum van betaling van geen
belang is,
te1·wijl, eerste onderdeel, eiser nooit heeft
beweerd dat acht moest worden geslagen
op de datum van betaling van de prijs
voor de verbintenis van niet-mededinging

om, zo nodig, het dienstjaar van de aanslag vast te stellen, en het arrest, door
ten onrechte die betekeni's te geven aan
de conclusie of aan andere stukken uit
het dossier, om gemakkelijk een middel
te weerleggen dat niet in die zin werd
inge.roepen, door het enkel motiefvan zijn
be8lissing nopens het betwist ptmt, de
bewijskracht van die conclusie en van die
stukken heeft miskend en geen of althans
geen afdoend antwoord heeft gegeven
op het andersluidend middel dat door
eiser werd aangevoerd, te weten dat, in
strijd met wat het bestreden arrest beslist, de inkomsten die zogezegd behaald
werden tijdens de exploitatie, onmiddellijk hadden moeten belast worden zodra
zij zich voordeden, per dienstjaar, en
aldus verbonden worden aan de respectieve dienstjaren van hun verwerving of
van hun ontstaan en de Staat voor elk
dienstjaar van aanslag een verschillende
taxatie had moeten vaststellen en die verwerving, het voorwerp, het tijdstip en de
waarde ervan had moeten bewijzen, daar
geen enkele wetstekst toestaat die beweerde inkomsten globaal te verbinden aan
een ander fiscaal dienstjaar dan dat van
hun verwerving of hun ontstaan en dus
van de verrijking van de belastingplichtige,
tweede onclm·deel, er minstens, in de veronderstelling dat de andere cassatiemiddelen niet gegrond zijn en de stelling van
het bestl·eden arrest in principe wel zou
gegrond zijn, nog grand tot cassatie zou
zijn in zover het arrest aan het fiscaal
dienstjaar 1959 een bedrag heeft verbonden van 21.000 franl{: dat op 1 juli 1958
nog verschuldigd was op de prijs van
36.000 frank voor de eerste belofte van
niet-mededinging die op 1 september 1957
voor de duur van twee jaar werd onderschreven, daar de wederzijdse rechten en
verplichtingen van de fiscus en de belastingplichtige zich, in de stelling zelf van
het arrest onherroepelijk gevestigd hebben op het geheel van de som van
36.000 frank ten laatste op 1 januari 1958,
lang v66r de overeenkomst van 1 juli
1958, die niets heeft kunnen wijzigen aan
deze rechten en verplichtingen, die wat
de belasting betreft vaststonden :
Overwegende dat het arrest, in strijd
met wat het eerste onderdeel van het
middel vermeldt, niet heeft verklaard dat
eiser in zijn conclusie zou beweerd hebben
dat acht moest worden geslagen op de
datum van betaling van de prijs voor de
verbintenis van niet-mededinging om,
zonodig, het dienstjaar van de aanslag
vast te stellen; dat, wat dit ptmt betreft,
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het middel gegrond is op een onjuiste
interpretatie van het arrest ;
Overwegende dat hetzelfde onderdeel
van het middel het arrest als grief
aanrekent geen passend antwoord te
hebben gegeven op de conclusie van eiser
waarbij werd beweerd dat de inkomsten
die zogezegd zouden behaald zijn in de
loop van de exploitatie, onmiddellijk
hadden moeten belast worden en jaarlijks
aan de respectieve dienstjaren van hun
verwerving of van hun ontstaan hadden
moeten verbonden worden;
Overwegende dat het arrest erop wijst
« dat de overdracht van onlichamelijke
of onstoffelijke waarden belastbaar is in
zover deze het opgehoopt produkt zijn
van de door de overdrager in de loop van
de exploitatie geleverde arbeid en dat
produkt slechts aan het licht gekomen is
bij gelegenheid van deze overdracht ; dat
deze samengevoegde vruchten die vroeger
aan de aanslag ontgaan waren omdat ze
niet gekend waren, aan het licht zijn
gekomen door de akte van overdracht en
dat htm waarde bepaald is geworden door
het tussen de partijen zelf overeengekomen bedrag >> en dat << de belasting verschuldigd is voor het dienstjaar waarin
de overdrager het bestaan van de winst
heeft doen kennen door de akte van overdracht >>;
Overwegende dat het arrest met deze
overwegingen een passend antwoord gee~t
op de in het middel vermelde conclus1e
van eiser;
0\'erwegende dat het tweede onderdeel
van het middel beweert dat het arrest ten
onrechte aa1~ het :fiscale dienstjaar 1959
een bedrag van 21.000 frank heeft verbonden dat begrepen is in de prijs van
200.000 frank die was bepaald voor de
verbintenis van niet-mededinging door
eiser en zijn echtgenote onderschreven,
en die op 1 juli 1958 verschuldigd bleef
op de prijs van 36.000 frank die voor
een eerste belofte van niet-mededinging
was vastgesteld ;
Overwegende dat nit de stukken die
aan het Hof regelmatig zijn voorgelegd
niet blijkt dat deze betwisting bij het hof
van beroep werd aanhangig gemaakt en
dat het arrest over deze kwestie geen uitspraak heeft gedaan ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het vijfde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 25, § 1, 1°, 27, § 1,
lid 1, van de gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek
of zo nodig 97 van de Grondwet,

doordat het bestreden arrest beslist
heeft dat het bedrag van 200.000 frank
belastbaar is om reden dat de prijs van
200.000 frank die is van een overdracht
van handelszaak, dit is van de eigen verbintenis van een overdrager van handelszaak, welke verbintenis tot stand is gekomen in 1958, na staking van de exploitatie in 1957, en dat zulke overdracht,
zulke verbintenis uiteraard de vroegere
verwerving aan het licht brengt van
onlichamelijke waarden die als bedrijfsinkomsten belastbaar zijn,
te1·wijl het arrest, na de verscheidenheid
en de data van de tusc.en partijen gesloten
overeenkomsten te hebben aangenomen
en erkend te hebben dat er geen veinzerij is in die contracten, ten onrechte
het geheel van die onderscheiden overeenkomsten in aamnerking neemt zonder
in rechte die samenvoeging te wettigen,
en er een overdracht van handelszaak in
ziet wat het niet zou kunnen zien in de
overeenkomst die uitsluitend slaat op de
verbintenis van niet-mededinging, beschouwd als onafhankelijk contract dat,
als zodanig, geen aanslag zou wettigen
omdat het niet het vroeger bestaan van
een belastbaar bestanddeel met betrekking tot de handelszaak zou onthullen ; en
er in het arrest een tegenstrijdigheid is of
een gebrek aan logica in de motivering
die gelijkstaat met het ontbreken van
redenen en in elk geval een miskenning is
van de bewijskracht der akten die door
zichzelf de verscheidenheid van de overeenkomsten bewijzen :

Overwegende dat het arrest, door te
beslissen dat de overdracht van eisers
handelszaak blijkt uit verscheidene overeenkomsten, niet in tegenstrijdigheid is
verzeild geraakt, en zijn beslissing regelmatig met redenen heeft omkleed ;
Dat het evenmin aan deze overeenkomsten een met de bewoordingen ervan
onverenigbare betekenis toegekend heeft ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
24 september 1968. - 2° kamer.
Voo1·zitter en Ve1•slaggeve1·, H. van Beirs,
voorzitter. Gelijkltbidende conclusie,
H. Charles, advocaat-generaal. - Pleite1"8, HH. Cardyn (van de balie bij het
Hof van beroep te Brussel) en Fally.
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Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 25, inzonderheid § 1, go, en 30
van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij het besluit
van de Regent van 15 januari 1948, 1g49
en 1g53 van het Burgerlijk Wetboek,
doot·clat, nu eiser heeft beweerd dat de
"commissielonen » in 1959 en 1960 van
de naamloze vennootschap " Sobetec »
ontvangen als tegenprestatie van het a val
dat hij had gegeven voor de verbintenissen van de vennootschap, de opbrengst
van een enkele handeling 1.utmaakten en
dus niet in de beclrijfsbelasting belastbaar
waren, het bestreden arrest beslist "dat
de Belgische Staat terecht beschouwt dat
de aan verzoeker (thans eiser) gestorte
vergoedingen tot bezoldiging van zijn verbintenissen van borg en a val voor verbintenissen van de vennootschap "Sobetec »
de baten hebben uitgemaakt van een
gewone en voortdurende winstgevende
activiteit waarvan de baten belastbaar
waren zoals ze werden aangeslagen », en
deze beslissing hierdoor rechtvaardigt a)

dat " de omstandigheid dat verzoeker te
dien einde slechts zou hebben deelgenomen aan het afsluiten van een enkel
contract of van twee contracten, waarbij
hij zijn persoonlijke waarborg ten gunste
van de vennootschap " Sobetec » verstrekte, zonder uitwerking is, wanneer
uit het geheel van de hierboven overgenomen gegevens volgt dat die contracten een veelvuldige activiteit dekten,
waarvan het bedrijfskarakter duidelijk
is », welke gegevens erin bestaan cc 1° dat
verzoeker vroeger beheerder was van de
naamloze vennootschap << Anciens Etablissements Pilette '' en dat hij reeds
bij die gelegenheid aile schulden van
die vennootschap jegens twee banken
had gedekt ; 2° dat deze vennootschap
een van de comparanten was bij de akte
van oprichting van de vennootschap
<< Sobetec »; dat ze er vertegenwoordigd
werd door de heren Jacques en Jean
Br1.meel de la W arande en dat ze inschreef
op 118 van de goo kapitaalsaandelen van
de nieuwe vennootschap ; go dat later
blijkt dat verzoeker persoonlijk een belangrijke aandeelhouder van de vennootschap « Sobetec »is geworden met 100 aandelen van elk 10.000 frank op de op dat
tijdstip bestaande 1.200 aandelen en dat
hij regelmatig persoonlijk de algemene
vergaderingen heeft bijgewoond ; 4° dat
verzoeker ook door de vennootschap
<< Sobetec" werd bezoldigd als gevolgmachtigde ; dat hij zijn activiteit in deze
hoedanigheid beschrijft als die van een
advisem· belast met de << public relations »
en deze hoedanigheid en bevoegdheid
rechtvaardigt op grond van zijn zeer oude
introductie in " de automobielkringen ";
5° dat bij akte van 1 juli 1957, op welke
datum ook de vennootschap << Sobetec »
is opgericht, verzoeker verklaarde zich
hoofdelijk en ondeelbaar borg te stellen
ten gunste van deze vennootschap, voor
al haar verbintenissen, ten belope van
aile bedragen die zij, uit welken hoofde
ook, aan de naamloze vennootschap
<< Belgische Bankmaatschappij " verschuldigd was oflater zou kunnen verschuldigd
zijn wegens het krediet dat haar door
deze bank was toegestaan; 6o dat uit
verschillende gegevens van de zaak en
onder meer uit een avalverbintenis op
19 oktober 1957 aangegaan door verzoeker en door twee andere personen, met

(1) Over het punt van de winstgevende
betrekkingen, waarvan de baten aan de beroepsbelasting onderworpen zijn, niet allecn
een geheel van verrichtingen moeten uitmaken
die zich vaak voordoen en met elkaar verbon-

den zijn, maar tevens aJs beroepsdaden moeten
ivorden verricht, zie cass., 23 april 1968 (An·.
cass., 1968, blz. 1069) en noot 1, biz. 1070;
verg. cass., 28 november 1967 (ibid., 1968,
biz. 451); 31 januari 1967 (ibid., 1967, blz. 671)
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INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING. EATEN VAN
ELKE WINSTGEVENDE BETREKK!Nc+. BEGRIP. BEOORDELING DOOR DE
FEITENRECHTER.

De bedrijjsbelasting beztvaat·t de baten,
onder welke naam ook, van ellce winstgevencle betrekking, dit toil zeggen een
geheel van vet•t•ichtingen clie zich vaak
voordoetu, met elkaar vet·bonclen zijn en
als beroepscladen worden vet·t·icht, hetgeen door cle rechtel' soevet•ein in jeite
worclt beoot·cleelcl ( 1). (Geco6rdineerde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 25, § 1, go,)
(PETIT, T. BELc+ISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANOIEN.)
ARREST.

RET HOF ; - . Gelet op het bestreden
arrest, op 20 december 1965 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;

-103wie hij al lang nauwe handelsbetrekkingen onderhield en bleef onderhouden, een
van voornoemde heren Bruneel de la
W arande en de heer Beherman, blijkt
dat het krediet door genoemde bank aan
" Sobetec >> toegekend de invoer van << reserve-onderdelen >> van de wagens Skoda
dekte tot 25 miljoen frank, aangezien de
Tsjechische fabrieken de contante betaling van hun wagens tegen verzendingsdocumenten eisten en de bank, benevens
de waarborg gevormd door de voorraad
van de ingevoerde wagens, de persoonlijke borgstelling van de verantwoordelijke eiste; 7° dat de tegenprestatie van
deze verbintenis bestond in een vergoeding van 6 p.d. van de toegekende kredietplafonds, namelijk de bedoelde bedragen die geboekt werden op het credit van
een rekening « geheime commissielonen >>
door het debiteren van een rekening
" financiele lasten >>; 8° dat deze verbintenis van weerskanten kon worden ontbonden met inachtneming van een opzegging van drie maanden >>; b) dat << ten
opzichte van verzoeker deze verbintenis
in nauw verband staat met de ambten
die hij, volgens zijn verklaring, bij de
vennootschap << Sobetec >> heeft uitgeoefend en dat zijn ambten alsmede zijn
hoedanigheid van aandeelhouder het hem
mogelijk maakten persoonlijk voortdurende en gewone controlehandelingen te
verrichten welke de aard en de omvang
van deze verbintenis vereisten en die de
mogelijkheid van de bedongen driemaandelijkse ontbinding onderstelden, door
alle handelsverrichtingen van« Sobetec )),
onder hun verschillende aspecten, te volgen ; dat een nauw verband geenszins een
vermenging van de activiteiten insluit,
maar, zelfs in geval van vermenging, het
zou gaan om. een tweevoudig uitgeoefende
activiteit, een bron van twee verschillende baten waarvoor het normaal zou zijn
dat verzoeker wordt onderworpen aan de
belasting welke aan elke van deze baten
eigen is; dat bovendien, zo integendeel
deze activiteit in haar geheel diende beschouwd te worden of zo moest worden
beslist dat sommige verrichtingen slechts
in ondergeschikt verband staan met andere verrichtingen, dit geheel nog als karakteristiek voor een winstgevende betrekking veeleer dan voor de dienst van een
derde zou voorkomen ))'
terwijl, eerste onde1·deel, uit de aldus
door het bestreden arrest gereleveerde
feitelijke omstandigheden niet kan worden afgeleid, zoals de feitenrechter het
do.et, dat eiser een veelvuldige bedrijfsactiviteit uitoefende, vermits alle ver-

melde omstandigheden, buiten de modaliteiten van de bedoelde avalverbintenis - die als een enkele verrichting is
erkend - , alleen betrekking hadden op
het bezit van aandelen van een naamloze
vennootschap en de uitoefening van een
enkele bedrijfsactiviteit, namelijk de uitoefening van het bezoldigde ambt van
gevolmachtigde die met de <<public relations >> van de vennootschap << Sobetec >>
is belast;
tweede oncle1·deel, on1. vast te stellen of
de bedoelde avalverrichting deel uitmaakte van een geheel van verrichtingen
die zich vaak genoeg voordoen en met
elkaar verbonden zijn om een winstgevende betrekking te vormen zoals bedoeld
in 3° van artikel 25, § l, van de gecoordineerde wetten, de feitenrechter geen
rekening mocht houden met de activiteit
door eiser ontwikkeld als gevolmachtigde
van de vennootschap << Sobetec ))' welke
activiteit in het 2° van genoemde bepaling wordt bedoeld ;
clm·cle ondm·deel, de feitenrechter de
ondertekening van een avalverbintenis
tot waarborg van een kredietopening
van 25 miljoen niet redelijk als een normale uiting van de gewone bedrijfsactiviteit van eiser kon beschouwen, aangezien deze activiteit, volgens de vaststellingen van het bestreden arrest, de activiteit was van een met de « public relations >> van de vennootschap << Sobetec >>
belaste gevolmachtigde ;
viercle oncle9·cleel, de toezicht- en controleverrichtingen door eiser uitgeoefend
als aandeelhouder van de vennootschap
<< Sobetec >> en om de betaling van de
bedongen << commissielonen >> te verzekeren, aan deze commissielonen niet het
karakter van een bedrijfsinkomen kunnen
verlenen, vermits deze commissielonen,
volgens de vaststellingen van· de feitenrechter, niet werden betaald om deze·
toezicht- en controleverrichtingen
waarvan ze derhalve geen baten uitmaken
- te bezoldigen maar alleen om de door
eiser aangegane avalverbintenis te bezoldigen;
vijfcle oncle9•deel, de feitenrechter, derhalve, uit de door hem vermelde feitelijke omstandigheden niet redelijk en
wettelijk kon afleiden dat de bedoelde
« commissielonen )) de opbrengst uitmaakten van een winstgevende betrekking, dat wil zeggen van een geheel van
verrichtingen die zich vaak genoeg voordoen en voldoende met elkaar verbonden ·
zijn om een voortdurende en gewone activiteit uit te maken (hoofdzakelijk schen-

-104ding van de artikelen 97 van de Grondwet, 25 en 30 van de gecoordineerde wetten);
zesde onde1·deel, de feitenrechter, door
zijn beslissing af te leiden uit omstandigheden die niet bij machte zijn om ze
redelijk te rechtvaardigen, niet op een
regelmatig bewijs door vermoedens heeft
gesteund, zodat h:ij met name de artikelen
1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek geschonden heeft :
W at het eerste onderdeel betreft
Overwegende dat het arrest er onder
meer op wijst dat eiser, bij alcte van
1 juli 1957, verklaarde zich hoofdelijk en
ondeelbaar borg te stellen ten gtmste van
de vennootschap" Sobetec ,, voor al haar
verbintenissen, ten belope van aile bedragen die zij, uit welken hoofde ook, aan de
naamloze vennootschap "Belgische Bankmaatschappij '' verschuldigd was of later
zou kunnen verschuldigd zijn wegens het
krediet dat haar door deze bank was toegestaan, dat het krediet door genoemde
bank aan << Sobetec " toegekend de invoer
van reserveonderdelen van de wagens
Skoda dekte tot 25 miljoen frank, dat de
bank, benevens de waarborg gevormd
door de voorraad van de ingevoerde
wagens, de persoonlijke borgstelling van
de verantwoordelijken eiste, en dat deze
verbintenis van weerskanten kon worden
ontbonden met inachtneming van een
opzegging van drie maanden ;
Overwegende dat, om grond op te
leveren voor de bedrijfsbelasting, de
winstgevende betrekkingen van natuurlijke personen een geheel van verrichtingen tot voorwerp moeten hebben die zich
vaak voordoen en met elkaar verbonden
zijn en die tevens als beroepsdaden
worden verricht ;
Dat het arrest, dat de gegevens van de
zaak in feite beoordeelt, er dienaangaande op wijst, enerzijds, dat de activiteit van eiser als bezoldigde van de
vennootschap « Sobetec" zich niet vermengt met zijn winstgevende activiteit
die inherent is aan zijn verbintenis van
borg en, anderzijds, dat deze verbintenis
van borg, welke kon worden ontbonden
met inachtneming van een opzegging van
drie maanden, voor eiser als borg een
activiteit impliceerde die bestond in
" voortdurende en gewone controlehandelingen '' ;
Dat het arrest aldus, op grond van een
feitelijke beoordeling, beslist dat verrichtingen van controle en toezicht die
zich vaak genoeg voordoen om een betrekking nit te maken welke wordt

uitgeoefend in het raam van een bedrijfsc
activiteit, noodzakelijk waren voor de
totstandkoming van de winst opgeleverd
door de ter bezoldiging van het aval
betaalde commissielonen ;
W at de andere onderdelen van het
middel betreft :
Overwegende dat het arrest, op grond
van feitelijke gegevens waarop het wijst,
heeft lnmnen overwegen dat de controlehandelingen vereist door de veelvuldigheid van de verrichtingen waarop het
a val betrekking had, deel uitmaakten van
een gel1eel van verrichtingen die zich
vaak genoeg voordeden en met elkaar
verbonden waren om een winstgevende
betrekking uit te maken zoals bedoeld
in 3° van artikel 25, § 1, van de gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, de ondertekening van deze
avalverbintenis en het later behoud van
de gevolgen ervan slechts beschouwende
als bijzondere aspecten van de door eiser
uitgeoefende gewone activiteit ;
Dat geen enkel onderdeel van het
middel kan worden aangenomen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
24 september 1968. - 2e kamer. Voo1·zitte1' en Ve1·slaggeve1·, H. van Beirs,
voorzitter. Gelijkluidende conclusie,
H. Charles, advocaat-generaal. - Pleite1'S, HH. Baltus (van de balie bij het
Hof van beroep te Brussel) en Fally.
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24 september 1968.

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING.- WINST VOORTVLOEIEND UIT DE OVERDRAOHT VAN
EEN HANDELSZAAK GESOHIED IN DE
LOOP VAN DE WERKZAAMHEID VAN HET'
BEDRIJF. WINST VOORTVLOEIEND
UIT EEN VERRIOHTING BETREFFENDE
EEN NIJVERHEIDS-, HANDELS- OF LANDBOUWBEDRIJF.- BELASTBARE WINST.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING.
GEDEELTELIJKE OVERDRAOHT VAN EEN HANDELSZAAK.- VASTSTELLI:NG DAT DE HANDELINGEN VAN DE OVERDRAGER VERRIOHT·
NA DE OVERDRAOHT DE GEDEELTELIJKE:
VOORTZETTING ZIJN VAN DE EXPLOITA-

-105TIE VAN DE ZAAK EN GEEN DAD EN VAN
VEREFFENING NA EEN GEHELE OVERDRAOHT. WINST VOORTVLOEIEND
UIT DIE EXPLOITATIE. WINST VOORTVLOEIEND 'UIT EEN VERRIOHTING BETREFFENDE EEN NIJVERHEIDS-, HANDELS- OF LANDBOUWBEDRIJF. lN
DE BEDRIJFSBELASTING BELASTBARE
WINST.

1 o De winst vooTtvloeiend uit de ove1·d1'acht

van een handelszaak, geschied in de loop
van de weTkzaamheid van het bed1'iJf,
voTmt een winst vooTtvloeiencle uit een
ven·ichting betTefjende een nijve1•heids-,
handels- of landbouwbecl1·1:jf en is cl61·halve, ingevolge cle a1·tikelen 25, § 1, to,
en 27, § 1, lid 1, van de gecoih·dinee1•de
wetten bet1·efjende de inkomstenbelastingen, belastbaar in de bed1'ijfsbelasting (1). (Impliciete beslissing.)
2° Ingeval vctn gedeeltelijke ove1·d1·acht van
een hanclelszaak, beslist cle 1'echte1·, clie
vaststelt clat de handelingen van de ove1'd1·age1· ve1'1'icht na cle ove1'd1·acht van cle
handelszaak cle gedeeltelijke voo1·tzetting
zijn van het ove1•gedmgen bed1·ijf, en
geen daclen van ve1·efjening na cle gehele
ove1·d1'acht van de oncle1•neming, wettelijlc
dat de winst vooTtvloeiend uit deze veTTichtingen voo1'tsp1'uit uit ve1Tichtingen
bet1'efjende een nijveTheids-, handels- of
landbmtwbedTijf en clat zij cle1·halve,
ingevolge de a1·tikelen 25, § 1, 1°, en
27, !\1, lidl, van de gecoo1·dinee1'de wetten betTefjende de inkomstenbelastingen,
in cle becl1·ijfsbelasting belastbaa1' is (2).
(STEVENS, T. BELGISOHE STAAT,
MINISTER VAN FINANOIElN.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 24 januari 1966 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet, 25, inzonderheid § 1, 1°, 27, inzonderheid §§ 1 en 2bis, 37, § 1, en 42, § 1, van de
wetten betreffende de inkomstenbelastin(1) Cass., 14 november 1967 (A1·r. cass.,
1968, blz. 382).
(2) Cass., 14 november 1967 (A1·1·. cass.,
1968, blz. 382); raadpl. cass., 17 november
1964 (Bull. en PASIO., 1965, I, 273).

gen, geco6rdi:neerd bij het besluit van de
Regent van 15 januari 1948, en 1, inzonderheid § 1, van de wet van 12 maart 1957
houdende sororoige bepalingen op financieel, economisch en sociaal gebied,

doo1·dat het bestreden arrest de beroepen van eiser tegen de beslissingen van de
directeur der directe belasti:ngen van 4mei
1961 en 18 mei 1962 niet gegrond verklaart
en beslist dat de administratie terecht bij
de inkomsten, belastbaar ten laste van de
vader van eiser over het dienstjaar
1957, een bedrag van 1.119.774 frank
als winst uit de overdracht van de stoffelijke en onstoffelijke bestandclelen van
de onder de firma « Topo » geexploiteerde
handelszaak had gevoegcl i:n plaats van
alleen een beclrag van 460.000 frank, prijs
van de overdracht van het merk « Topo »
alleen, op grond dat deze overdracht i:n
de loop van de exploitatie heeft plaatsgehad, en doo1·dat het arrest, nate hebben
vastgesteld, enerzijcls, dat de rechtsvoorganger van eiser, de oorspronkelijke verzoeker, bij onderhandse overeenkomsteh
van 3 januari 1956, dit is drie dagen na
het afsluiten van zijn laatste balans, aan
de heer L. J. de exploitatie van het merk
« Topo » voor Belgie en het Groothertogdom Luxemburg alsmede zijn materieel
en een gedeelte van zijn goeclerenvoorraad had overgeclragen en, anderzijds,
dat de niet verkochte goecleren door de
rechtsvoorganger in de loop van een
periode gaande tot 23 oktober 1956 te
gelde werden gemaakt, beslist dat deze
tegeldemaki:ng ten opzichte van de betrokkene de voortzetting van een gedeelte
van zijn handelsactiviteit uitmaakte, op
grond dat de exploitatie van het merk
<< Topo " slechts voor Belgie en het Groothertogdom Luxemburg was overgedragen, dat door voornoemde overeenkomsten de betrokkene niet alleen voor zijn
zoon maar ook voor zichzelf de verkoop
van sommige onverpakte produkten of in
verpakkingen met een grote inhoud, de
verkoop aan de firma's Kumps enS. E. 0.
en het recht om gebruik te maken van de
verpakkingen met het merk Blieck had
voorbehouden en dat de verkoop van de
niet overgedragen goecleren per kleine
hoeveelheid aan andere klanten had
plaatsgehad en ongeveer 150 facturen
omvatte voor een totaal bedrag van
771.263· frank,
terwijl het aantal en de omvang van de
voornoemde verkopen de stelli:ng van
eiser niet kunnen doen verwerpen volgens
welke die verkopen verrichtingen waren
die geen ander doel hadden dan de be-
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voorwaarden op te ruimen,
te1·wijl, om te beslissen dat de rechtsvoorganger van eiser zijn handelsactiviteit gedeeltelijk had voortgezet, het niet
voldoende was vast te stellen dat de
betrokkene zich dit recht had voorbehouden, maar bovendien diende vastgesteld
te worden dat hij werkelijk van dit recht
gebruik had gemaakt,
. terwijl noch de vaststellingen van het
bestreden arrest, noch die van de beslissingen van de directeur, waarnaar het
·arrest verwijst, een passend antwoord
uitmaken op de conclusie van eiser waarbij hij deed gelden dat de oorspronkelijke verzoeker in feite nooit goederen
buiten Belgie en het Groothertogdom
Luxemburg had verkocht, dat de oorspronkelijke verzoeker nooit de leverancier van de firma's Kumps enS. E. 0. was
geweest en nooit gebruik had gemaakt
van het merk Blieck, aangezien dit de
handelsactiviteiten waren van de zoon
van de betrokkene, en, wat de onverpakte verkopen betreft, dat het, volgens
de bewoordingen zelf van de afgesloten
overeenkomst, slechts kon gaan om de
bestaande voorraad,
en tenvijl hieruit volgt dat de vaststellingen van het arrest en van de beslissingen van de directeur onvoldoende zijn
om de beslissing te rechtvaardigen valgens Welke de winst nit de hierboven
gepreciseerde overdracht van het materieel en van de voorraad belastbaar zou
zijn krachtens de hierboven aangevoerde
wetsbepalingen, en het arrest niet passend
overeenkomstig het vereiste van artikel 97 van de Grondwet gemotiveerd is.
Overwegende dat het arrest erop wijst
dat uit de bewoordingen zelf van de
overeenkomst van overdracht blijkt dat
de rechtsvoorganger van eiser niet geheel
zijn bedrijf had overgedragen, '' dat hij
immers voor zichzelf en voor zijn zoon de
verkoop had voorbehouden van sommige
onverpakte artikelen of van sommige
artikelen in verpakkingen met een grotere
inhoud dan gewoonlijk wordt bepaald >> ;
dat het er nog op wijst " dat zo de oorspronkelijke verzoeker tegelijkertijd zijn
zoon, die een soortgelijke handel uitoefende, de mededinging van de overnemer L. J. in bepaalde takken van zijn
activiteit en volgens sommige bedongen
modaliteiten heeft willen besparen, het
niettemin duidelijk is dat hij, zoals de
omvang en het aantal van de verkopen
waarop voornoemd voorbehoud betrekking had het a,antonen, binnen zekere

grenzen zijn activiteit heeft voortgezet na
overdracht op 3 januari 1956 van een
gedeelte van zijn bedrijf >>; dat het tenslotte vaststelt dat zo de 4/5 van de goederen in voorraad slechts aan twee klanten werden geleverd, " het aanvullend
onderzoek van de administratie heeft
doen blijken dat de verkoop van de niet
aan die twee klanten overgedragen goederen per kleine hoeveelheden aan vroegere klanten werd gedaan en ongeveer
150 facturen omvat voor een totaal bedrag van 771.263 frank >>;
Overwegende dat aldus vastgesteld
wordt, in tegenstelling met hetgeen het
tweede onderdeel van het middel beweert,
dat eisers rechtsvoorganger werkelijk
gebruik heeft gemaakt van het recht dat
hij zich had voorbehouden om gedeeltelijk zijn handelsactiviteit voort te zetten ;
Dat het hof van beroep uit deze vaststellingen en zonder de zin te miskennen
van het woord " bedrijf >> in de terminologie van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen met toepassing waarvan
het arrest uitspraak heeft gedaan, ook
mocht afleiden, in strijd met hetgeen het
eerste onderdeel van het middel beweert,
dat de verrichtingen waarmee eisers
rechtsvoorganger zich na de overdracht
had beziggehouden, de gedeeltelijke
voortzetting van de handelszaak waren
en geen handelingen van opruiming uitgevoerd na de totale overdracht van het
bedrijf;
Overwegende dat deze vaststellingen
voldoende zijn om de bestreden beslissing
te rechtvaardigen ; dat het er weinig toe
doet dat de rechtsvoorganger van eiser
nooit goederen buiten Belgie en het
Groothertogdom Luxemburg heeft verkocht, dat hij nooit vroeger de levllrancier van de firma's Kumps enS. E. 0. was
geweest en dat hij nooit gebruik had
gemaakt van het merk Blieck, aangezien
dit de handelsactiviteiten van eiser
waren ; dat deze omstandigheden niet
ter zake dienend zijn, gelet op de vaststellingen van het hof van beroep ; dat
dit hof derhalve niet gehouden was
verder op de conclusie te antwoorden ;
W aaruit volgt dat het hof van beroep,
verre van een van de. in het mid del
aangeduide wetsbepalingen te hebben geschonden, zijn beslissing regelmatig met
redenen heeft omkleed en wettelijk heeft
gerechtvaardigd ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om. die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.

-10724 september 1968. - 2e kamer. Voorzitte1·, H. van Beirs, voorzitter. Ve1·slaggever, H. Trousse. Gelijkluidende conclusie, H. Charles, advocaatgeneraal. Pleiters, HH. Bayart en
Fally.

1e KAMER. -

26 september 1968.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. -BURGERLIJKE ZAKEN.
- CONCLUSIE VOOR DE RECHTER IN
HOGER BEROEP. - BESLISSING VAN DE
EERSTE RECHTER DIE EEN PASSEND
ANTWOORD BEVAT OP DEZE CONCLUSIE.
RECHTER IN HOGER BEROEP DIE
ZICH AAN DE REDENEN VAN DE EERSTE
RECHTER REFEREERT. - MET REDENEN OMKLEDE BESLISSING.

De 1·echter in hoge1· beToep, die zich 1'efe1'ee?'t aan cle redenen van de ee1·ste 1·echte1',
beantwoo1·dt de voo1' hem genomen conclusie, wannee1· deze 1·edenen een passend
antwo01'd bevatten op de in hoge1· be1·oep
overlegde eisen of verweermiddelen( 1).
(Grondwet, art. 97 .)
(« SOGRAMO », T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP «DE STER »,)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 13 juni 1967 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van artikel 97 van de Grondwet,
doo1·dat het bestreden arrest beslist dat
eiseres een font had begaan die erin bestone!, na aan de litigieuze auto reparaties
te hebben verricht, onder meer de afstelling van de stuurdoos en van het remsysteem, het voertuig te hebben teruggegeven zonder dat het goed functioneerde,
dat deze fout, samen met de fout die bij
een vroeger in strafzaken gewezen arrest
tegen de bestuurder De Coster bewezen
werd verklaard, ertoe had bijgedragen
het ongeval te veroorzaken dat zich
heeft voorgedaan de dag zelf waarop bedoeld voertuig opnieuw in het verkeer
(1) Oass., 12 september 1966 (Arr. cass.,
1967, blz. 52).

werd gebracht, dat drie vierden van de
schade door genoemde fout van eiseres
was veroorzaakt, en deze laatste veroordeelt om aan verweerster, verzekeraar
van de werkgever van de bestucrrder, het
bedrag van 419.073 frank terug te betalen, dat is de drie vierden van het bedrag
dat zij aan de slachtoffers van het ongeval
had uitgekeerd, zoncler te antwoorden op
de conclusie van eiseres, waa.rbij, om het
bewijs en althans de omvang van haar
aansprakelijkheid te betwisten, namelijk
werd a\;tngevoerd : 1° dat geen deskundigenonderzoek op tegenspraak, of zelfs
niet eenzijdig, van het litigieuze voertuig
na'het ongeval heeft plaatsgehad om de
werkelijkheid en de omvang van de afwijking van het voertuig naar links bij
het remmen met een grote snelheid vast
te stellen; 2° dat, zoals de deskundige
Collard het heeft onderstreept, De Coster
op het punt stone! naar links een inhaalmaneuver uit te voeren toen hij verplicht
werd te remmen, omdat de motorrijder
uit tegenovergestelde richting kwam, zodat op het ogenblik van het remmen de
voorwielen van de wagen naar links gericht waren, hetgeen onvermijdelijk een
afwijking naar links van de wagen moest
veroorzaken zolang het remmen ducrrde ;
3° dat het feit dat de linkerbanden
minder zouden opgepompt geweest zijn
dan de rechterbanden, eveneens de oorzaak had kunnen zijn van de omvang van
de afwijking van het voertuig naar links
bij het remmen met grote snelheid ;
4° dat de heer De Keyzer, proefrijder in
dienst ·van eiseres, tweemaal heeft bevestige! dat hij, na de reparaties, met
grote snelheid remproeven heeft gedaan
met het voertuig, en heeft vastgesteld dat
het voertuig op dat ogenblik volkomen
rijklaar was ; 5° dat de deskundige
Ladriere op verzoek van de Correctionele
Rechtbank te Nijvel zijn versla.g, anderhalf jaar na het ongeval, heeft opgemaakt
zonder ooit het voertuig te hebben gezien
en aileen op grond van de « krmn.lijnige
richting '' waarmee de rijkswachters van
de brigade te Waterloo de remsporen
op hun situatieschets hadden getekend,
dat het hier dus slechts om loutere onderstellingen gaat ; 6° tenslotte, dat het feit
dat eiseres, om commerciele redenen,
heeft gemeend de nieuwe afstelling van
de remmen na het ongeval, niet aan de
heer De Coster te moeten factureren, ter
zake niet afdoend is,

teTwijl, ee1·ste ondenleel, de rechterlijke
beslissingen, om wettelijk met redenen
omkleed te zijn, op aile middelen en
excepties die in de regelmatig door de par-
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tijen neergelegde conclnsies werden opgeworpen moeten antwoorden ;
tweede oncle1'Cleel, althans aan de hand
van de motivering van het bestreden
arrest niet kan worden nitgemaakt of
de feitenrechter heeft willen beslissen
dat de in conclusie aangevoerde feiten
onjnist of niet bewezen waren, dan wei
dat ze, zelfs indien ze juist of behoorlijk
bewezen waren, niet volstonden mn eiseres van haar gedeeltelijke aansprakelijkheid voor de schadelijke gevolgen van het
Iitigieuze ongeval te ontslaan;
het in het bijzonder onmogelijk is nit
te maken of de feitenrechter heeft willen
betwisten dat geen enkel deskundigenonderzoek op tegenspraak van het litigienze voertuig na het ongeval heeft
plaatsgehad om de werkelijkheid en de
omvang, van de afwijking naar links bij
het remmen over een grote afstand vast
te stellen, dan wei of hij heeft willen beslissen dat het ontbreken van dit deslmndigenonderzoek zonder invloed was op
het leveren van het bewijs van de font
die zogenaamd door eiseres werd begaan
in de reparaties vvaarmee zij was belast ;
het arrest de gevolgtrekkingen van
de desktmdige Collard en de verklaringen
van de proefrijder De Keyser, die uitdrukkelijk in de conclusie van eiseres
werden aangevoerd, eenvondig stilzwijgend voorbij is gegaan, en het evenmin
heeft gezegd of de feitenrechter de verklaring van eiseres volgens welke zij
om commerciiile redenen had gemeend
de nieuwe afstelling van de remmen, na
het ongeval, niet aan De Coster te moeten
factureren als onjuist beschouwde, dan
wei of het meende dat, zelfs indien zulks
het geval was, het niet-factureren een
vermoeden van erkenning van aansprakelijkheid en dientengevolge van schuld
ten opzichte van eiseres uitmaakte ;
wegens het laconisme en de dubbelzinnigheid van deze motivering het Hof
onmogelijk de wettelijkheid van de bestreden beslissing kan toetsen en zulks
met het ontbreken van de bij artikel 97
van de Grondwet voorgeschreven redenen
gelijkstaat :
Overwegende dat uit de regelmatig aan
Hof overlegde stuk:ken blijkt dat
eiseres, voor het hof van beroep en voor
de eerste rechter, hetzelfde verweer heeft
gevoerd : met nmne dat verweerster, op
wie de bewijslast rust, niet bewees dat
de remmen van het voertuig dat het ongeval had veroorzaakt op gebrekkige
wijze afgesteld waren in die garage van
eiseres waaraa11 de afstelling was toevertrouwd;
h~t

Dat eiseres tot staving van dit verweer
in haar conclusie in hoger beroep de in
het middel onder de nummers I 0 tot 6o
overgenomen beschouwingen heeft doen
gelden, de drie eerste en de vijfde trouwens enkel een herhaling zijnde van die
welke door eiseres voor de eerste rechter
werden voorgedragen ;
Overwegende dat, o1n te beslissen dat
eiseres '' het betwiste voertuig heeft
teruggegeven zonder dat het rijklaar
was ,, terwijl zij « reparaties op zich genotnen had ... onder meer de afstelling
van het remsysteem ,, het arrest, bij uitdrukkelijke overneming van de redenen
van de eerste rechter, erop wijst :
~ dat het ongeval op 6 juli 1960 ver·
oorzaak werd door een voertuig dat dezelfde morgen in de garage van eiseres was
afgehaald, nadat reparaties werden verricht krachtens een herstellingsorder
waarop vermeld stand dat het voertuig
naar rechts « trok " ;
~ dat de remblokken werden omgeruild en het voertuig, nadat het zogezegd door een aangestelde van eiseres
beproefd werd, rijklaar aan de client
was afgeleverd ;
~ dat de gebrekkigheid van de reparatie niet enkel blijkt uit het advies van
de door de Correctionele Rechtbank te
Nijvel aangestelde deskundige Ladriere,
doch, ongeacht dit advies, nit de gegevens
zelf van het strafdossier en inzonderheid
uit de materiele vaststellingen waaruit
voortvloeit dat het voertuig gans naar
links nit de koers sloeg en ook uit het feit
dat het agentschap van eiseres waar het
voertuig na het ongeval werd gebracht op
de nieuwe reparatiebon heeft vermeld dat
de kosten voor het in orde brengen van
deze afstelling door de werkplaats van
de Gentsesteenweg moesten gedragen
worden, vermits in deze werkplaats van
eiseres de eerste afstelling slecht werd
verricht;
~ dat de tegenwerpingen voor de rechtbank van eerste aanleg ingeroepen reeds
tijdens het deslnmdigenonderzoek van
Ladriere aangevoerd werden door eiseres,
die e1· vrijwillig had willen aan deelnemen ; dat zij door de gerechtelijke desktmdige Ladriere niet in aanmerking
werden genomen en deze oordeelde dat
het normaal was dat een voertuig dat
naar rechts « trok ,, daarentegen links
« trekt " na omkering van de remblokken
(verslag, biz. II, in fine);
Overwegende dat aldus, ter verwerping
van het verweer door eiseres gegrond op
het ontbreken van bewijs van de gebrek-
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kige reparatie van de remmen en om te
beslissen dat het voertuig was teruggegeven zonder dat het goed functioneerde,
het arrest met name stmmt enerzijds op
het advies van de gerechtelijke deskundige, die weliswaar lang na de feiten werd
aangesteld door de correctionele rechtbank waarbij aanhangig was het strafgeding waarir1 eiseres niet betrokken was,
doch aan wiens deskundigenonderzoek
zij " vrijwillig had willen deelnemen " en
terwijl de deskundige heeft geoordeeld
geen rekening te moeten houden met de
tegenwerpingen welke eiseres reeds voor
hem had aangevoerd en nadien herhaald
voor de feitenrechter, en, anderzijds, ongeacht dit advies, op de gegevens zelf van
het strafdossier waaruit volgt dat het
voertuig volledig naar links was afgeweken;
Overwegende dat. het arrest, ten aanzien van de beweringen aileen door eiseres
in haar conclusie in hoger beroep aangevoerd, herhaald onder 4° en 6° van het
middel, deze tegenspreekt door, enerzijds,
verder de door een aangestelde van
eiseres uitgevoerde " beweerde " proefritten te betwijfelen en, anderzijds, te
beschouwen, met de eerste rechter, als
een bijkomend vermoeden van de gebrekkige afstelling van de remmen de m:nstandigheid dat de desbetreffende kosten
moesten worden gedragen door de werkplaats van de Gentsesteenweg, die de
werken had uitgevoerd ;
Dat het arrest aldus zonder dubbelzinnigheid een passend antwoord verstrekt
op de conclusie van eiseres en dat het
middel dientengevolge feitelijke grandslag mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
26 september 1968. 1e kamer. Voorzitte?' en Verslaggever, H. De Bersaques, raadsheer waarnemend voorzitter.
- Geli}kluidende conclusie, H. Charles,
advocaat-generaal.- Pleite1·s, HH. Struye
en Fally.

1e

KA.MER. -

26 september 1968.

WEGVERKEER. RICHTINGSVERAN"
DERING. BESTUURDER DIE RECHTS
WII AFSLAAN. BESTUURDER DIE DE
VOORSCHRIFTEN VAN ARTIKEL 25-2, a
EN c, VAN RET WEGVERKEERSREGLElVIENT VAN 10 DECEMBER 1958 NIET IN
ACHT NEEJ\iT.- MANEUVER DAT ONDER

DE T OEPASSING VAN ARTIKEL
DIT REGLEMENT VALT.

17

VAN

Het maneuver dat erin bestaat 1·echts aj te
slaan om de 1·ijbaan te ve1'laten wonlt niet
mem· beheerst door de V001'Bchrijten van
artikel 25-2, a en c, van het wegverkeers?'eglement en valt onder de toepassing van
a1·tikel 17 van d1:t 1·eglement, indien, al
is het wegens de omstandigheden, de bestuurder de voo?•sch1·ijten van de eerste
van deze 1·eglementai1·e bepalingen niet
in acht neemt, en met name niet zo kort
mogelijk 1·echts ajslaat (1).
(PEETERS EN LELEUX, T. CHAUSSE.)
ARREST.

RET HOF ; -· Gelet op het bestreden ·
arrest, op 11 april 1962 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1382, 1383
van het Burgerlijk Wetboek, 17, 18, 19,
21 en 25, inzonderheid 25-2, van het
koninklijk besluit van 8 april 1954 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer, bijgewerkt krachtens
artikel 6 van het koninklijk besluit van
10 december 1958 en aangevuld bij de
artikelen 5, 6, 8 en 12 van het koninklijk
besluit van 30 april 1963, en 97 van de
Grondwet,
doordat het bestreden arrest, dat heeft
vastgeste ld dat op het ogenblik van de
aanrijding de rechterzijde van het voertuig van eiser zich op 3,50 meter of 4 meter van de rechterrand van de rijbaan
bevond en dat deze plaats verklaarbaar
is door het feit dat eiser maneuvreerde om
zijn garage in te rijden na overigens de
snelheid van zijn voertuig te hebben verminderd en zijn rechterrichtingslichten in
werking te hebben gesteld, verklafl>rt dat
aileen eiser schuld heeft en aansprakelijk
is voor het ongeval, en, dientengevolge,
aan de eisers hun rechtsvordering tot
vergoeding ontzegt en hen veroordeelt om
de schade van verweerder volledig te
vergoeden, op grond dat de belemmering
aan de uiterste rechterkant van de rijbaan, v66r de plaats van de aanrijdi:ng,
door stationerende voertuigen, eiser niet
verplichtte te rijden zoals hij dat heeft
erkend, dat verweerder op het ogenblik
van het ongeval niet inhaalde maar zijn
(1) Cass., 6 en 27 mei 1968 (A1·1·. cass., 1968,
blz. 1111 en 1180).
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weg verder vervolgde en dat eiser die een
maneuver wilde uitvoeren verplicht was
verweerder te laten voorgaan,
terwijl, ene1·zijds, de weggebruiker die
ter hoogte komt van een andere weggebruiker die v66r hem rijdt op een rijbaan
waarop het verkeer niet in evenwijdige
files geschiedt, inhaalt in de zin van het
reglement en zich, derhalve, moet gedragen naar de regels van artikel 21 van het
algemeen reglement op de polit,ie van het
wegverkeer, die voorschrijven links in te
halen tenzij de in te halen bestuu:rder te
kennen heeft gegeven dat hij voornemens
is links af te slaan en zich naar links
gewend heeft om dit m.aneuver uit te
voeren, hetgeen eiser niet had gedaan en
wat terzake ook niet werd vastgesteld,
zodat het bestreden arrest onder de gegeven omstandigheden niet wettelijk heeft
beslist, om eiser voor het ongeval aansprakelijk te stellen en verweerder van
aile aansprakelijkheid vrij te stellen, dat
deze laatste op het ogenblik van het
ongeval niet inhaalde maar regelmatig
zijn weg verder vervolgde (schending van
inzonderheid de artikelen 19 en 21 van het
algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer, 1382 en 1383 van het Bu:rgerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet);
en, anderzijds, eiser die maneuvreerde
om rechts de rijbaan te verlaten en zijn
garage in te rijden, na de snelheid van
zijn voertuig te hebben verminderd en
zijn rechterrichtingaanwijzers in werking
te hebben gesteld, aldus geen maneuver
heeft uitgevoerd waarop artikel 17 van
het algemeen reglement op de politic van
het wegverkeer van toepassing is, maar
regelmatig een richtingsverandering heeft
uitgevoerd welke bijzonder in artikel
25-2 van hetzelfde reglement is geregeld
en die hem niet verplichtte te voorzien
dat een weggebruiker hem op onregelmatige wijze rechts zou inhalen en deze
foutieve weggebruiker te laten voorgaan,
zodat de fout welke het bestreden arrest
aan eiser heeft toegeschreven, onder de in
het arrest vastgestelde omstandigheden,
niet wettelijk is gerechtvaardigd (inzonderheid schending van voornoemde artikelen 17, 18 en 25-2 van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer, 1382, 1383 van het Bu:rgerlijk Wethoek en 97 van de Grondwet) :
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat uit de vaststellingen
van het arrest blijkt dat eiser v66r verweerder reed die dezelfde richting volgde ;
dat eiser om zijn rechts van de rijbaan
gelegen garage in te rijden zich dusdanig
naar links heeft gewend dat op het ogen-

blik van de aanrijding de rechterzijde van
zijn wagen zich op 3,50 meter of 4 meter
van de rechterrand van de rijbaan bevond, zonder dat deze afstand noodzakelijk was wegens de belemmering van de
rijbaan; dat de aanrijding zich heeft
voorgedaan omdat eiser Inaneuvreerde
om zijn garage in te rijden, na de snelheid
van zijn voertuig te hebben verminderd
en de rechterrichtingslichten in werking
te hebben gesteld, terwijl verweerder, die
zijn weg verder vervolgde, aan de rechterzijde ter hoogte van het voertuig van
eiser kwam ;
Overwegende dat uit deze vaststellingen, waaruit blijkt dat eiser naar rechts
is afgeslagen om de rijbaan te verlaten,
zonder inachtneming van de voorschriften van artikel 25, 2, a en c, van het wegverkeersreglmnent, namelijk door niet zo
kort mogelijk rechts af te slaan, dient te
worden afgeleid dat bedoeld maneuver
onder de toepassing valt van artikel 17
van dit reglement en dat eiser de ll,1 dit
artikel vermelde algemene verplichting
om doorgang te verlenen moest nakomen ;
Dat in dit opzicht het middel naar
recht faalt;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat uit het antwoord op
het tweede onderdeel van het middel
blijkt dat eiser gehouden was verweerder
te laten voorgaan en dat deze laatste, die
terecht mocht geloven dat eiser deze verplichting zou nakomen, niet heeft ingehaald in de zin van artikel 21 van het
verkeersreglement ;
Dat in dit opzicht het middelniet kan
worden aangenomen ;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 19 en 21 van het koninklijk
besluit van 8 april 1954 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer, bijgewerkt krachtens artikel
6 van het koninklijk besluit van 10 december 1958 en aangevuld bij de artikelen 6 en 8 van het koninklijk besluit van
30 april 1963,
cloorclat het bestreden arrest beslist da t
aileen eiser aansprakelijk is voor het
ongeval en dat verweerder er geenszins
voor aansprakelijk is, op grand dat deze
niet rechts heeft ingehaald maar verder
is ge.ceden,
terwijl de eisers in hun regelmatig voor
het hof van beroep genomen conclusie
betoogden dat de eerste rechter ten onrechte had beslist dat het niet ging om
inhalen in de zin van artikel 21 van het
wegverkeersreglement, en dit middel hier-

-111op grondden dat het door verweerder ui tgevoerde maneuver alle voorwaarden vervulde van het inhalen in de gebruikelijke
zin die het inhalen omschrijft als de daad
van een weggebruiker die een andere weggebruiker bereikt en voorbijrijdt die in
dezelfde richting en op dezelfde weg of
juister op hetzelfde gedeelte van de openbare weg rijdt (VAN RoYE, Oode de la ci?'culation, nr 885) en die aanneemt dat er
wordt ingehaald wanneer een weggebruiker die in dezelfde richting en achter een
ander voertuig rijdt, maneuvreert om op
dezelfde hoogte van dit voertuig te'k01nen
(SAUWEN, Bull. ass., 196,0, blz. 181),
en het bestreden arrest, door te verklaren dat verweerder niet inhaalde
maar verder -reed, zonder de omstandigheden te ontkennen. waaruit de eisers
concludeerden dater was ingehaald, niet,
althans niet passend en ondubbelzinnig
antwoordt op de met redenen omklede
conclusie van de eisers, aangezien bedoelde verldaring in het onzekere laat of de
feitenrechter heeft beslist dat er niet was
ingehaald omdat de voorwaarden van
het iulmlen in feite niet bestonden, dan
wel omdat de aangevoerde voorwaarden,
hoewel ze vervuld waren, niet im.pliceerden dat er was ingehaald in de zin van
genoemde artikelen 19 en 21 van het
algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer, zodat de wettelijkheid van
de beslissing die betwist dat verweerder
heeft ingehaald niet kan worden getoetst
en deze beslissing, bijgevolg, niet regelInatig met redenen is omkleed :
Overwegende dat door te wijzen op de
omstandigheden waaruit client afgeleid
te worden dat eiser, die naar rechts afsloeg om de rijbaan te verlaten, een maneuver heeft uitgevoerd waarop artikel 17
van het wegverkeersreglement van toepassing is en aldus de weg heeft afgesneden van verweerder die hij moest laten
voorgaan, het arrest de reden uitlegt
waar-om het meent dat verweerder niet
inhaalde, en de conclusie passend beantwoordt;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eisers in de kosten.
26 september 1967. 18 kamer. Voo1·zitter, H. De Bersaques, raadsheer
waarnemend voorzitter.
T1e1·slaggeve1',
(1) Omtrent de regels van de rechtspleging betreffende het instellen van de strafvordering tegen magistraten van de zetel of
van het parket van de hoven van beroep, aan

H. Perrichon. - Gelijkluidende conclusie,
H. Charles, advocaat-generaal. - Pleite?'S, HH. DeBruyn en Fally.

28 KAMER. -

30 september 1968.

1° CASSATIE. BEVOEGDREID.
STRAFZAKEN. WANBEDRIJF, TEN
LASTE GELEGD VAN EEN MAGISTRAAT
VAN EEN ROF VAN BEROEP OF VAN
EEN PARKET BIJ EEN ROF VAN BE·
ROEP.- WANBEDRIJF GEPLEEGD BUITEN RET AMBT. - VERVOLGING BEVOLEN DOOR RET HoF VAN CASSATIE
WAARBIJ DE ZAAK DOOR DE MINISTER
VAN JUSTITIE AANRANGIG GEMAAKT
WAS.
2° CASSATIE. BEVOEGDREID. STRAFZAKEN.- WANBEDRIJF TEN LAS·
TE GELEGD VAN EEN li1AGISTRAAT VAN
EEN ROF VAN BEROEP OF VAN EEN PARKET BIJ EEN ROF VAN BEROEP. BEVOEGDREID VAN DE TWEEDE KAMER
VAN RET HoF VAN CASSATIE OM TE
ONDERZOEKEN OF ER ELEMENTEN BE·
STAAN DIE DE VERVOLGING RECRTVAARDIGEN. -BEVOEGDHEID VAN RET HoF
OM DE ZAAK TE VERWIJZEN NAAR EEN
ANDER ROF VAN BEROEP DAN RET ROF
WAARTOE DE VERVOLGDE MAGISTRAAT
BEROORT.
3° CASSATIE. RECRTSPLEGING. STRAFZAKEN. - HoF VAN CASSAT IE,
WAARBIJ AANRANGIG IS GEMAAKT DOOR
DE MINISTER VAN JUSTITIE EN DE VORDERING VAN DE PROCUREUR-GENERAAL
EEN WANBEDRIJF GEPLEEGD BUITEN
ZIJN AMBT DOOR EEN MAGISTRAAT VAN
EEN ROF VAN BEROEP OF VAN EEN
PARKET BIJ EEN ROF VAN BEROEP. BESLISSING VAN DE TWEEDE KAMER
VAN RET HoF VAN CASSATIE WELKE DE
ZAAK NAAR EEN ANDER ROF VAN BEROEP VERWIJST, BESLISSING IN
RAADKAMER GEWEZEN.
1° W annee1· een magist1·aat van, een hoj
va1~ be1·oep of van het parket bij een hoj
van beroep e1·van ve1·dacht wordt buiten de
uitoefening van zijn ambt een wanbedrijj te hebben gepleegd, is het Hof van
cassatie bij wie de stukken doo?' de
Ministe1• van justitie we1·den overgelegd,
bevoegd om de vervolging te bevelen ( 1).

wie een in of buiten de uitoefening van hun
ambt gepleegd misdrijf wordt ten laste gelegd,
raadpl. cass., 28 januari 1946 (Bttll. en PAsrc.,
1946, I, 35) en noot van Procureur-generaal
Cornil.
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(Impliciete beslissing.) (Wetb. van
strafv., art. 479, 481 en 482; wet van
20 april 1810, art. 10.)
2° en 3° De p1·oc~weu1'-gene1'ctal die van
de Ministe1· van justitie stukken heeft
ontvangen betTefjende een wanbecb·ijf dat
ten laste woTclt gelegd van een magistTaat van een hof van be1·oep of van een
padcet bij een hof van bm·oep en die,
clesgevallencl, aanvullencle inlichtingen
heeft ingewonnen of heeft cloen imvinnen, maakt de zaak aanhangig bij de
tweecle kameT van het H of van cassatie
door scht-iftelijke vorclm·ingen. De tweede
kamm· van het Hof van cassatie, in de
1·aaclkameT uitspraak cloencle, oncleTzoekt
of e1' elementen bestaan die de veTvolging
rechtvam·cligen en beveelt clat, inclien
claartoe grand bestaat, de zaak nam· een
ancler hof van be1·oep ve1'wezen wonlt clan
clat waartoe de vervolgcle magist1·aat behom·t (1). (Wetb. van strafv., art. 482;
wet van 20 april 1810, art. 10.)
(PROCUREUR-GENERAAL
BI.J HET
VAN OASSATIE, IN ZAKE X.)

HOF

ARREST.

RET HOF ; - Gelet op de vordering
van de Heer Procureur-generaal bij het
Hof van cassatie die luidt als volgt :
« Aan de tweede kamer van het Hof
van cassatie :
» Wij, Procureur-generaal bij het Hof
van cassatie,
» Gelet op de brief dd. 5 september
1968, Bestuur der Wetgeving, Nr AP/
14/0IC 102.490, waarbij de Minister
van justitie ons, overeenkomstig artikel 482 van het Wetboek 'van strafvordering, het dossier heeft overgemaakt
betreffende inbreuken op het wegverkeersreglement begaan door heer X,
Advocaat-generaal bij het hof van beroep
te Y;
» Overwegende dat uit gemeld dossier
blijkt dat ertoe aanleiding bestaat de
heer X, Advocaat-generaal bij het Hof
van beroep te Y, te verwijzen naar het
Hof van beroep te Bnwsel, uit hoofde
van :
»A. te ... , op vrijdag 5 april 1968,
als weggebruiker of bestuurder op de
openbare weg, op een werkdag een motorvoertuig te hebben Iaten stationeren
in een door de verkeerstekens nr 42 en
71 begrensde zone, « blauwe zone »
genoemd, zonder op de binnenkant
van de voorruit, of, als er geen voorruit
(1) Zie de noot onderaan vorige bladzijde.

is, op het voorste gedeelLe van het voertuig, in een omslag met twee ruitjes,
een schijf voor het controleren van de
stationeringsduur, beide overeenstemmende met het officieel nwdel, aan te
brengen;
"B. te ... , op 20 april 1968, als weggebruiker of bestuurder op de openbare
weg, verzuimd te hebben de met het oog
op de regeling van het verkeer geplaatste
tekens in acht te nemen, deze laatste
regelmatig naar de vorm, voldoende
zichtbaar en overeenkomstig de bepalingen van het wegverkeersreglement aangebracht zijnde, namelijk het rood Iicht
van een lichtsignaal ;
» Overwegende dat deze inbreuken
voorzien worden door de artikelen 7-2
(artikel 4 van het koninklijk besluit van
6 september 1961), 34bis (artikel l van
het koninklijk besluit van 8 februari
1965), en 104 (artikel 21 van het koninklijk besluit van 6 september 1961) van
het koninldijk besluit van 8 april 1954
houdende algemeen reglement op de politic van het wegverkeer, zoals gewijzigd en
bijgewerkt bij het koninklijk besluit van
10 december 1958; dat ze correctionele
straffen meebrengen, voorzien door artikel 2-1 van de wet van l augustus 1899,
gewijzigd door artikel 3 van de wet van
15 april 1958;
'' Gelet op de artikelen 482 van het
Wetboek van strafvordering, 10 van de
wet van 20 april 1810 12, 13, 16, § I, en
25 van de wet van 15 juni 1935 op het
gebruik der talen in gerechtszaken;
» Vorderen dat het aan het Hof moge
behagen te zeggen dat ertoe aanleiding
bestaat de heer X, Advocaat-generaal
bij het hofvan beroep te Y, te verwijzen
naar het Hof van beroep te Brussel, uit
hoofde van de hierboven gemelde inbreuken.
» Gedaan op ons Parket, te Brussel,
op 9 september 1968.
" De Procureur-generaal,
» W. J. Ganshof van der Meersch ";
Gelet op de door de Heer Minister van
justitie in uitvoering van artikel 482 van
het W etboek van strafvordering overgemaakte stuldmn, gelet op de in bovenstaande vordering van de Heer ProccU'eurgeneraal verrnelde wettelijke en reglementaire bepalingen, de redenen van die
vordering overnemende, rechtdoende in
de raaclkamer, verwijst de heer X, Advocaat-generaal bij het Hof van beroep te
Y, naar het Hof van beroep te Brussel uit
hoofde van de in bedoelde vordering vermelde betichtingen A en B.
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2e kamer. -

Voo1·zittm· en V m·slaggever, H. van Beirs,
voorzitter. Gelijkluidende conclusie,

H. Ganshof van der Meersch, procureurgeneraal.

2" KAMER. -

30 september 1968.

1°

STEDEBOUW.
OVERTREDING
VAN DE ARTIKELEN 44 EN 64 VAN DE
WET VAN 29 MAART 1962. BEKLAAGDE DIE v66R DE INWERKINGTREDING VAN DE WET VAN 29 MAART
1962 MET BOUWWERKEN BEGoNNEN IS,
VOORDAT HIJ EEN BOUWVERGUNNING
HAD BEKOMEN, DIE HEM KRACHTENS
DE BESLUITWET VAN 2 DECEMBER 1946
OP DE STEDEBOUW DOOR HET BESTUUR
VAN DE STEDEBOUW WERD AFGELEVERD.- VRIJSPRAAK.- WETTELIJKHEID.

2° STEDEBOUW.- WET VAN 29 MAART
1962, ARTIKEL 73, LETTER b.
GELDIGHEID VAN EEN BOUWVERGUNNING KRACHTENS DE BESLUITWET VAN
2 DECEMBER 1946 OP DE STEDEBOUW
DOOR HET BESTUUR VAN DE STEDEBOUW AFGELEVERD, IN ZOVER MET
DE WERKEN BEGONNEN IS v66R DE
INWERKINGTREDING VAN DE WET VAN
29 MAART 1962. - GELDIGHEID NIET
AFHANKELIJK VAN HET BESTAAN VAN
EEN TWEEDE VERGUNNING VOOR DEZELFDE WERKEN AFGELEVERD DOOR
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN.

3° CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN.
VooRZIENING VAN DE
BURGERLIJKE PARTIJ. - MIDDEL AFGELEID HIERUIT DAT DE STRAF- EN
BURGERLIJKE VORDERING NIET VERJAARD ZIJN. VRIJSPREKENDE BESLISSING.- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.
1o Is wettelijk de beslissing van vrijspraalc

van een belclaagde die ve1·volgd wo1·dt
wegens ove1't1·eding van de a1·tilcelen 44
en 64 van de wet van 29 maa1•t 1962
hottdende o1•ganisatie van de ruimtelijlce
o1·dening en van de stedebouw, geg1•ond
him·op dat deze beklaagde v661· de inwe?·kingt?·ecling van die wet is begonnen
met werlcen waa~·voo1· hij een bottwve1"gtmning had belcomen, die hem Jcmchtens
de beslttitwet van 2 december 1946 op de

stedebouw dom· het bestuur van de stedebouw we1·d ajgeleverd.
2° De wet van 29 maa1·t 1962 houdende
m·ganisatie van de 1·uimtelijlce ordening
en van de steclebouw vereist niet dat
degene die een bouwvergunning heejt
belcomen die hem lc1·achtens de besluitwet
van 2 clecembe1· 1946 op de stedebouw
doo1' het bestuu1· van de stedebouw wercl
ajgeleve1·d en die met cle aldus veroo1'loojde we1·lcen begonnen was v661· de inwe?·lcingt1'ecling van cle wet van 29 maart
1962, een tweecle ve1·gunning zou belcomen hebben hem door het college van
btwgemeester en schepenen ajgeleve1·d,
ove1·eenkomstig de telcst van a~·tilcel 90,
8°, van de gemeentewet, v66r zijn wijziging clam· de wet van 29 maart 1962.
(Wet van 29 maart 1962, art. 73,
letter b.)

3° Is niet ontvanlcelijlc bij gebreke van
belang, het middel waa1·bij de bU1·gerlijke pa1·tij betoogt dat noch de strajvorclering noch de bu?·ge1'liJ7ce 1"echtsvordm·ing die uit een misd1·ijj voo?·tspruiten verjaarcl zijn, wannem· de beslissing dit misd1·ijj niet bewezen ve?"lclaart (1).

(STAD GENT, T. GIRALDo.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 16 oktober 1967 door het Hof
van beroep te Gent gewezen ;
Overwegende dat de voorziening beperkt is tot de blll'gerlijke beschikkingen
van het bestreden arrest ;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van artikelen 97 van de Grondwet,
1382 en 1383 van hetBurgerlijk Wetboek,
44 van het Strafwetboek, 4, 21, 22 en
26 van de wet van 17 april1878 houdende
de inleidende titel van het W etboek van
strafvordering, gezegde artikelen 21,
22 en 26 gewijzigd door artikel 1 van de
wet van 30 mei 1961, 161, 189 van het
W etboek van strafvordering, 90 van de
gemeentewet, rekening houdende met
de wijzigingen aangebracht aan het so
van dit artikel zowel door de wet van
15 augustus 1897 als door artikel 71 van
de wet van 29 maart 1962 houdende
(1) Raadpl. cass., 27 mei 1968 (A1·r. cass.,
1968, blz. 1179).
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en van de stedebouw, 44, 64, 65 en 73 van
voormelde wet van 29 maart 1962,
doordat het bestreden arrest - zonder
te betwisten dat verweerder, zoals eiseres
in haar twee conclusies voor het hof van
beroep genomen had staande gehouden,
op 16 januari 1961 en 20 juni 1961
twee verschillende aanvragen indiende
strekkende tot het bekomen van een
vergunning te bouwen op een grand
gelegen te Gent aan de Koning Albertlaan, dat bij de tweede aanvraag een
plan was gevoegd waarop een grater
aantal staanplaatsen voor auto's was
voorzien op de benedenverdieping dan
op het plan gevoegd bij de eerste aanvraag, dat deze eerste aanvraag verworpen werd door beslissingen van 20 mei
1961 en 19 juni 1961 van het college van
burgemeester en schepenen van de stad
Gent, wegens te klein aantal staanplaatsen voor auto's, dat beklaagde
geen beroep instelde tegen deze beslissingen, dat zijn tweede aanvraag door beslissing van 15 juli 1961 van voormeld college
eveneens verworpen werd, omdat het
aantal staanplaatsen voor auto's nog
niet voldoende was, dat een koninklijk
besluit van 5 april 1962 de beslissing
van voormeld college van 15 juli 1961
vernietigde en aan verweerder de toelating gaf te bouwen volgens het plan
gevoegd bij zijn tweede aanvraag, dat
na 22 april 1962, datum van inwerkingtreding van voormelde wet van 29 maart
1962, verweerder de werken uitvoerde
van de benedenverdieping waar zich de
staanplaatsen voor auto's bevonden,
dat hij die werken niet uitvoerde overeenkomstig het plan goedgekeurd door
voormeld koninklijk besluit, maar valgens het plan gevoegd bij zijn eerste
aanvraag, dat op 16 j"Lmi 1964 een arrest
van de Raad van State voormeld
koninklijk besluit van 5 april 1962
vernietigde, en dat verweerder niettemin
sindsdien het litigieuze gebouw in stand
hield - na verweerder te hebben vrijgesproken van de betichting van inbreuk
op de artikelen 44 en 64 van voorn1elde
wet van 29 maart 1962, beslist heeft dat
de correctionele rechtbank onbevoegd
was om uitspraak te doen over de burgerlijke vordering van eiseres, welke er toe
strekte verweerder te horen veroordelen
en eiseres te horen machtigen om in het
door verweerder opgetrokken appartementsgebouw datgene te slopen dat in
strijd was met het plan gevoegd bij een
derde aanvraag door verweerder op
26 maart 1962 ingediend, door voormeld

college van burgemeester en schepenen
op 9 april 1962 ingewilligd en door het
toen bevoega bestuur van stedebouw op
19 april 1962 ingewilligd - en het bestreden arrest die vrijspraak en die beslissing heeft laten steunen op de beschouwing dat de eerste bouwaanvraag door
verweerder op 16 januari 1961 ingediend,
overeenkomstig de bepalingen van de
besluitwet van 2 december 1946 door
het toen bevoegd bestuur van stedebouw
op 12 mei 1961 werd ingewilligd, dat
niet beweerd noch bewezen werd dat
verweerder de werken niet zou hebben
uitgevoerd volgens de aldus goedgekeurde
plans, dat het zonder belang was dat
verweerder geen machtiging tot bouwen
bekomen had van het college van burgemeester en schepenen, gezien de werken
voleindigd waren op 1 april 1963 en
gezien derhalve de publieke vordering
wegens deze inbreuk verjaard was, dat
verweerder trouwens voor dergelijke inbrenk niet terechtstond, dat het feit dat
verweerder nl8t de werken een aanvang
nam, vooraleer hij op 12 mei 1961 van
het bestuur van stedebouw de nodige
verg"Lmning had ontvangen, geen aanleiding meer gaf tot vervolging vermits deze vergunning de aldus uitgevoerde werken impliciet goedkeurde,
en dat eiseres niet bewees enige schade
te hebben geleden door die vervroegde
aanvang van de werken,
te1·wijl, wie bouwt na de inwerkingtreding van voormelde wet van 29 maart
1962, zulks slechts mag doen na de toelating te hebben bekomen van het college
van burgmneester en schepenen, zoals
bepaald door de artikelen 44 van gezegde
wet en 90, S0 , van de gemeentewet, gewijzigd door gezegde wet van 29 maart 1962;
weliswaar hij, die van het bestuur van
stedebouw een machtiging tot bouwen
heeft bekomen overeenkomstig de besluitwet van 2 december 1946, en die
tevens van het college van burgemeester
en schepenen dergelijke machtiging heeft
bekomen overeenkomstig artikel 90, S0 ,
van de gemeentewet zoals dit is gewijzigd
door de wet van 15 augustus 1S97, de
bepalingen van artikel 73 van de wet
van 29 maart 1962 mag inroepen, volgens
welke de aldus verkregen machtigingen
van kracht blijven ; echter waar het
bestreden arrest toegeeft of althans niet
betwist dat verweerder gebouwd had
zonder enige machtiging van het college
van burgemeester en schepenen, en dat
hij zulks deed na de inwerkingtreding
van de wet van 29 maart 1962, verweerder de bepalingen van artikel 73 van

-115deze wet niet kon inroepen, zodat hij
door gezegde werken uit te voeren en
in stand te houden een inbre"Llli: heeft
gepleegd op de artikelen 44 en 64 van
gezegde wet ; nu de litigieuze werken
uitgevoerd werden na 22 april 1962,
nu op 19 februari 1965 de Procureur des
Konings een kantschrift richtte aan de
gerechtelijke inspecteur De Paepe, teneinde inlichtingen te bekomen aangaande
de litigieuze feiten, en nu het bestreden
arrest niet betwist dat verweerder de
litigieuze werken nog a.Itijd in stand
hield, uit de bepalingen van de hager
ingeroepen artikelen 21, 22 en, 26 van
de wet van 17 april 1878, gewijzigd
zoals gezegd, volgt dat noch de pnblieke
vordering, noch de burgerlijke vordering
van eiseres, welke steunden op de inbrenk
in hoofde van verweerder op de artikelen
44 en 64 van de wet van 29 maart 1962,
verjaard waren; nit de artikelen 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek,
44 van het Strafwetboek, 4 van de wet
van 17 april 1878, 161 en 189 van het
W etboek van strafvordering en 65 van
de wet van 29 maart 1962 volgt dat verweerder, door te bonwel} zonder de vereiste toelating van het college van bnrgemeester en schepenen, een met de wet
strij dige toestand he eft geschapen, die
de openbare orde, het algemeen belang
en dns het belang van eiseres schaadt
zodat, op vordering van eiseres, de rechters de afbraak van die werken moesten
bevelen ; in aile geval, nu het arrest
de in de aanvang van dit middel opgesomde feitelijke stellingen van eiseres
niet tegenspreekt, het arrest geen motivering bevat die op afdoende wijze,
overeenkomstig de vereisten van artikel 97 van de Grondwet, de vrijspraak
van verweerder, en derhalve het afwijzen
van de vordering van eiseres, rechtvaardigt :
Overwegende dat het bestreden arrest
erop wijst dat verweerder bij beslnit van
12 mei 1961 van de alsdan bevoegde
administratieve overheid (beslnitwet van
2 december 1946) de vergunning bekomen
had om een bonwwerk op te trekken,
dat hij met de bonwwerken een aanvang
liet nemen einde april 1961, dus vooraleer
hem de vergunning verleend werd tot
bonwen, dat de werken voleindigd waren
op 1 april 1963, dat niet beweerd noch
bewezen werd dat verweerder de werken niet zon hebben laten uitvoeren
volgens de plannen gevoegd bij zijn
bonwaanvraag van 16 januari 1961, dat
de werken die verweerder liet nitvoeren
vooraleer hij de vergunning van 12 mei

1961 bekomen heeft geen aanleiding meer
geven tot vervolging vermits deze vergunning ze impliciet goedkeurde, en dat
eiseres niet bewijst enige schade geleden
te hebben door het feit dat verweerder
met de litigieuze werken een aanvang
liet nemen vooraleer hij de vergunning
bekomen had ;
Dat zodoende het arrest de in de aanvang van het middel opgesomde feitelijke stellingen van eiseres tegenspreekt,
en meteen zijn beschikkend gedeelte
zowel op straf- als op burgerlijk gebied
rechtvaardigt ;
Overwegende, immers, dat de wet van
29 maart 1962 hondende organisatie
van de ruimtelijke ordening en van de
stedebonw, na met haar artikel 72 de
besluitwet van 2 december 1946 betreffende de stedebonw te hebben opgeheven, in haar artikel 73 bepaalt dat de
bonwverg"Lmningen afgegeven op grand
van de besluitwet van 2 december 1946
evenwel van kracht blijven, in zover de
werken werden aangevangen voor de inwerkingtreding van deze wet, 't zij voor
22 april 1962 ;
Overwegende dat nit geen bepaling
van de wet van 29 maart 1962 blijkt dat
diegene die machtiging tot bonwen
bekomen heeft overeenkomstig de besluitwet van 2 december 1946, tevens een
machtiging van het college van burgemeester en schepenen, overeenkomstig
de oude tekst van het artikel 90, 8°, van
de gemeentewet, moet bekomen hebben
om de bepalingen van artikel 73 van de
wet van 29 maart 1962 te mogen inroepen;
Overwegende dat, in strijd met de
aanvoering van het middel, het arrest
niet toegeeft dat verweerder gebonwd
heeft na de inwerkingtreding van de
wet van 29 maart 1962; dat, zoals nit
voormelde vaststellingen van het arrest
blijkt, het integendeel erop wijst dat
verweerder de bonwwerken een aanvang
liet nemen einde april 1961, dns voor
bedoelde inwerkingtreding ;
Overwegende dat, nn het arrest vaststelt dat verweerder gebonwd heeft met
toelating van de alsdan bevoegde administratieve overheid en dat die toelating
van kracht is gebleven onder het stelsel
van de wet van 29 maart 1962, hij geen
met deze laatste wet strijdige toestand
heeft geschapen ;
Overwegende dat het hof van beroep
de stellingen van eiseres betreffende de
verschillende bonwaanvragen van verweerder en de daaruit voortvloeiende

rechtsplegingen en beslissingen niet uitvoeriger behoefde te beantwoorden, daar,
zij, wegens voormelde vaststellingen van
het arrest, niet pertinent geworden
waren;
Overwegende dat in zover het middel
ertoe strekt te bewijzen dat noch de
strafvordering noch de burgerlijke rechtsvordering van eiseres verjaard zijn, het
geen belang heeft, wat betreft de inbmuk
op de wet van 29 maart 1962, welke
het arrest wettelijk beslist niet bewezen
te zijn, en het tegen de door het arrest
vastgestelde omstandigheid indruist dat
de publieke vordering vervallen was
voordat ze ingesteld werd, wat aangaat
de inbreuk op het stedelijk reglement;
dat dienaangaande het arrest erop wijst
dat de bouwwerken voleindigd waren op
1 april 1963; dat uit niets blijkt dat de
publieke vordering geschorst werd zodat
die vordering voortvloeiend uit een
inbreuk die slechts met politiestraffen
mag beteugeld worden, noodzakelijk
vervallen was na de ~;tfloop van een jaar
vanaf vennelde datum ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
30 september 1968. - 2e kamer. Voorzitter, H. van Beirs, voorzitter. Ve1·slaggeve1·, H. Gerniers. Gelijkluidende conclusie, H. Colard, advocaatgeneraal.
Pleiters, HH. Bayart en
Fally.
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1°

VONNISSEN EN ARRESTEN. STRAFZAKEN.
00RREOTIONELE
REOHTBANK. PROCES-VERBAAL VAN
EEN TERECHTZITTING, TIJDENS WELKE
DE ZAAK ONDERZE>CHT WERD, DOOR
DE VOORZITTER NIET GETEKEND.
NIETIGHEID VAN HET VONNIS.

2°

3°

VONNISSEN EN ARRESTEN.
STRAFZAKEN. BEROEPEN VONNIS
NIETIG. BESLISSING VAN DE RECHTER IN HOGER BEROEP DIE DEZE
NIETIGHEID OVERNEEMT. NIETIGHEID VAN DE BESLISSING IN HOGER
BEROEP.
CASSATIE. OMVANG.
STRAFZAKEN.
VOORZIENING
VAN
DE
BEKLAAGDE.- VERNIETIGING VAN DE
BESLISSING OP DE STRAFVORDERING.
LEIDT TOT DE VERNIETIGING VAN

ll6
DE NIET DEFINITIEVE BESLISSING OP
DE RECHTSVORDERING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ, NIETTEGENSTAANDE DE
NIET-ONTVANKELIJKHEID VAN DE VOORZIENING TEGEN DEZE BESLISSING.

1° Is nietig het vonnis van de ooTrectionele
reohtbanlc wanneeT het p1·ooes-verbaal
van een teTechtzitting, tijdens wellce de
zaak onde1·zooht wenl, niet voorzien is
van de handtelcening van de vooTzitter
van deze rechtbanlc (1). (Wetb. van
strafv., art. 155 en 189; wet van 1 mei
1849, art. 10.)

2° Is nietig de beslissing van de 1·echter ir1r
hoge1' beroep die de nietigheid ovenwemt,
waa1·doo1· het be1·oepen vonnis is aangetast (2).
3° De ve1·nietiging op de voo1·ziening van
de belclaagde van de beslissing op de
strajvo1·de1·ing leidt tot de veTnietiging
van de niet definitieve beslissing op
de reohtsvonleTing van de btwgerlijlce
pm·tij, hoewel de vom·ziening ingestelcl
tegen de tweede beslissing op dat ogenblik niet ontvankelijlc is (3).
(PELLEGROMS, T. OONSORTEN LUYTEN,
WOUTERS EN NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP « GROEP JOSI >>.)
ARREST.
RET HOF ; Gelet op het bestreden
arrest, op 12 december 1967 door het
Hof van beroep te Brussel gewezen ;

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

Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 155, 189, 211 van
het W etboek van strafvordering en
10 van de wet van 1 mei 1849,
doo1•dat het bestreden arrest eiser
wegens het onopzettelijk toebrengen
van slagen of verwondingen op strafrechtelijk gebied veroordeelt, en, op
(1) Cass., 11 januari en 7 maart 1960 (Bull.
en PASIC., 1960, I, 516 en 786; verg. cass.,
7 november 1966 en noot 1 (Ar1·. cass., 1967,
blz. 331).
(2) Cass., 7 november 1966, in vorige noot
vermeld.
(3) Cass., 18 december 1967 (A1'1". cass., 1968,
blz. 564); verg. cass., 22 juli 1968 (ibid., 1968,
blz. 1331).

-117burgerlijk gebied, de verantwoordelijkheid voor de schadelijke gevolgen van
het ongeval bij helften verdeelt tussen
eiser en verweerder Herman Luyten,
te1'wijl, ee1·ste ondenleel, het procesverbaal van de terechtzitting van de
Correctionele Rechtbank te Antwerpen
van 6 juni 1967, dat het verlwor van
getuigen vaststelt, niet ondertekend is
door de voorzitter van die rechtbank ;
tweecle oncle?'cleel, het proces-verbaal
van de terechtzitting van de Correctionele Rechtbank te Aritwerpen van 20 juni
1967, waarin vermeld is dat de uitspraak
van het vonnis uitgesteld wordt tot
27 juni 1967, evenmin ondertekend is
door de voorzitter van die rechtbank
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat naar luid van artikel 10 van de wet van 1 mei 1849, de
door de artikelen 155 en 189 van het
W etboek van strafvordering voorgeschreven aantekeningen door de voorzitter
en de griffier ondertekend worden ;
Dat deze formaliteit, die opgelegd is
om aan het proces-verbaal van de tereehtzitting een authentiek karakter te verlenen, een substantiele rechtsvorm is ;
Overwegende dat het proces-verbaal
van de terechtzitting van de Correetionele Rechtbank te Antwerpen van 6 jcmi
1967, dat verklaringen van getuigen
inhoudt, niet van de handtekening van
de voorzitter voorzien is ; dat 1 het niet
vervullen van die formaliteit het over
die rechtspleging uitgesproken vonnis
nietig maakt ;
Overwegende dat het Hof van beroep,
om eiser te veroordelen, naar het proeesverbaal van voormelde terechtzitting verwijst en aldus vaststelt dat het zijn
overtuiging op de verklaringen van de
getuigen steunt, waaromtrent het inzonderheid niet wettelijk bewezen is dat de
door de wet vereiste waarborgen nageleefd werden ;
Dat het bestreden arrest mitsdien de
in eerste aanleg begane nietigheid overneemt en derhalve de in het middel
aangehaalde wetsbepalingen schendt ;
Dat dit onderdeel van het middel
gegrond is;

II. In zover de, voorziening gerieht
is tegen de beslissing over de tegen eiser
ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen :
Overwegende dat het bestreden arrest
zich ertoe beperkt voor recht te zeggen
dat het ongeval voor de helft aan de

veroordeelde en voor de helft aan de
burgerlijke partij Herman Luyten zelf
te wijten is, en de heropening van de
debatten op burgerlijk gebied beveelt
om de partijen toe de laten te coneluderen;
Overwegende dat, naardien de beslissing geen eindbeslissing is in de zin van
artikel 416 van het Wetboek van strafvordering en niet over een geschil nopens
de bevoegdheid gewezen werd, de ertegen ingestelde voorziening voorbarig en
dienvolgens niet ontvankelijk is;
Overwegende dat de vernietiging van
de beslissing gewezen over de tegen eiser
ingestelde strafvordering de vernietiging
met zieh brengt van de beslissing gewezen over de tegen hem ingestelde
burgerlijke rechtsvorderingen en die het
gevolg is van bedoelde repressieve beslissing, ofschoon de tegen die beslissing
gerichte voorziening niet ontvankelijk
is;
Om die redenen, en zonder acht te
slaan op het tweede onderdeel van het
middel, dat tot geen cassatie zonder
verwijzing kan leiden, vernietigt het
bestreden arrest ; beveelt dat van het
thans gewezen arrest melding zal gemaakt worden op de kant van de vernietigde beslissing ; laa~ de kosten ten laste
van de Staat; verwijst de zaak naar het
Hof van beroep te Gent.
30 september 1968. - 2" kamer. Vo01·zitte1' H. van Beirs, voorzitter. Ve1'slaggeve1·, H. Gerniers. Gelijkluiclencle conclusie, H. Colard, advocaatgeneraal.
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1° VONNISSEN EN ARRESTEN. AARD. - STRAFZAKEN.- BEKLAAGDE
AAN\v:ElZIG OP EE.N EERSTE TEREORTZITTING, TIJDENS WELKE DE ZAAK
ONDERZOORT EN UITGESTELD WERD
VOOR VERDERE BEHANDELING.- VoEGING BIJ RET DOSSIER, NA DEZE EERSTE
TEREORTZITTING, VAN DE STUKKEN VAN
EEN AANVULLEND ONDERZOEK.- BEKLAAGDE NIET AANWEZIG OP DE TEREORTZITTING TIJDENS WELKE RET
ONDERZOEK VOORTGEZET WERD EN DE
ZAAK IN BERAAD GEROUDEN. - VERSTEKARREST.

2° CASSATIEMIDDELEN.- STRAFZAKEN. BURGERLIJKE REOBTSVOR-

-118DERING. MIDDEL DAT EEN ONREGELMATIGHEID IN DE REOHTSPLEGING
VOOR DE FEITENREOHTER AANVOERT.
0NREGELJVIATIGHEID ZONDER INVLOED OP DE WETTELIJKHEID VAN DE
BESLISSING.- 0NONTVANKELIJKHEID.

1° Een beslissing is, in st1·ajzaken, bij
ve1·stek gewezen wannee1· de beklaagde,
nadat hij aanwezig was op een eefste
te1·echtzitting tijdens welke de zaak onde1·zocht en voof vefdefe behandeling uitgesteld we1·d, niet mee1· aamoezig is geweest
op de te1·echtzitting tijdens welke, nadat
een aanmtllend ondefzoek gedaan op vefzoek van het openbaa1· ministe1'ie bij het
dossie1' gevoegd was, het ondm·zoek
voo1·tgezet en de zaalc in beTaad gehouden
wed (1).
2o Is niet ontvankelijlc het middel dat

een on1'egelmatigheid in de 1•echtspleging
voo1• de jeitem·echte1' aanvoe1't, wannee1'
zij zonde1· invloed is op de wettelijlcheid
van de best1·eden beslissing (2).
(NATIONALE MAATSOHAPPIJ VAN BUURTSPOORWEGEN,, T. EBRANT EN LAWARRE.)

ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 19 december 1967 door het
Hof van beroep te Gent gewezen ;

I. Over de voorziening van eiser,
beklaagde, tegen de beslissingen gewezen over de tegen hem ingestelde strafen bnrgerlijke vorderingen :
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 210 en 211 van
het W etboek van strafvordering en van
de rechten van de verdediging,

doonlat op de zitting van 24 oktober
1967 het hof van beroep de zaak tegen
de eisers heeft voortgezet in de afwezigheid van eerste eiser en het bestreden
arrest, on1 de tegen eiser door de eerste
rechter uitgesproken straf te verzwaren,
steunt op " de huidige inlichtingen door
(1) Cass., 4 februari 1952 (Bull. en PAsiC.,
1952, I, 318) en noot 1 ; raadpl. cass., 22 juni
1953 (ibid., 1953, I, 844); 22 juni 1956 en
9 juli 1956, twee arresten (ibid., 1956, I, 1162,
1257 en 1260); 11 februari 1957 (ibid., 1957,
I, 687); 11 mei 1959 (ibid., 1959, I, 918);

de Rijkswacht verstrekt » en " de thans
overgelegde foto's »,
te1'wijl eiser, die op de zitting van
24 oktober 1967 afwezig was, geen gelegenheid heeft gehad zijn verweermiddelen te laten kennen over de nieuwe gegevens die na de zitting van 26 september 1967 aan het dossier waren toegevoegd door de Procm·enr-generaal bij het
hof van beroep :
Overwegende dat uit de processtukken blijkt dat eiser op de terechtzitting
van het hof van beroep van 26 september 1967 aanwezig was en dat de zaak
door het hof 11itgesteld werd op 24 oktober 1967 "in voortzetting "• dat de
stukken van een aanvullend onderzoek
betreffende de grond van de zaak op
20 oktober 1967 bij het dossier gevoegd
werden, dat op de terechtzitting van
24 oktober 1967 eiser niet aanwezig was,
noch vertegenwoordigd, en dat het hof,
na de debatten op deze terechtzitting
gesloten te hebben, de zaak voor uitspraak u.itgesteld heeft, eerst tot 21 november 1967, en daarna tot 10 december
1967;
Overwegende dat uit deze omstandigheden blijkt dat het bestreden arrest
tegenover eiser bij verstek gewezen werd ;
dat de voorziening ingesteld voordat de
termijn om in verzet te komen verlopen
was, onontvankelijk is ;

II. Over de voorziening van eiseres;
bnrgerlijk aansprakelijke partij :
Overwegende dat uit geen stuk waarop
het Hof vermag acht te slaan blijkt
dat eiseres, burgerlijk aansprakelijke
partij, haar. voorziening. beteken?- he~ft
aan de part1jen tegen ww ze geriCht IS ;
Dat haar voorziening derhalve niet
ontvankelijk is;

III. Over de voorziening van eiseres,
als burgerlijke partij, tegen de beslissing
over de door haar tegen beklaagde Ebrant
ingestelde burgerlijke rechtsvordering :
Over het hogervermeld mid.del :
Overwegende dat ten deze de motieven waarop de beslissingen gewezen over
12 oktober 1959 (ibid., '1960, I, 180); 24 april
1961 (ibid., 1961, I, 907); 4 december 1961
(ibid., 1962, I, 428); 19 november 1962 (ibid.,
1963, I, 357).
(2) Cass., 18 december 1967 (Arr. cass., 1968,
blz. 566).
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de tegen eiser ingestelde vorderingen
steunen oak ten grande liggen aan de
beslissing gewezen over de burgerlijke
vordering van eiseres tegen de medebeklaagde Ebrant ;
Overwegende dat de in het middel ingeroepen omstandigheden de wettigheid
van deze eerste beslissingen niet aantasten;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt de eisers in de
kosten.

30

september

1968. -

2e

kamer. -

Voo1·zitte1·, H. van Beirs, voorzitter. V e1'slaggeve1·, H. Gerniers. Gelijlcluidende conclttsie, H. Colard, advocaatgeneraal. Pleiters, HH. Van Heeke
en Van Ryn.
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10 STEDEBOUW.- WET VAN 29 MAART
1962.- STRAFREORTELIJKE SANOTIES.
.ARTIKEL 64 VAN DE WET. 0VERTREDINGEN
WETSBEPALING.

20

BEDOELD

BIJ

DEZE

STEDEBOUW.- WET VAN 29 MAART
ARTIKEL 64. UITVOERING VAN
EEN MET DE WET STRIJDIG WERK. 0GENBLIKKELIJK MISDRIJF.

1962,

30 STEDEBOUW.- WET VAN 29 MAART
1962, ARTIKEL 64. - IN STAND ROUDEN VAN EEN l\'I:ET DE WET STRIJDIG
WERK. VoORTDUREND OPEENVOLGEND MISDRIJF.

40

STEDEBOUW.
STRAFREORTELIJKE SANOTIES. EINDBESLISSING
DIE EEN BEKLAAGDE VEROORDEELT
WEGENS RET UITVOEREN OF IN STAND
ROUDEN VAN EEN DER IN ARTIKEL 44,
EERSTE LID, VAN DE WET VAN 29 MAART
1966 OPGENOEMDE WERKEN EN DE
RERSTELLING VAN DE PLAATS IN DE
VROEGERE TOESTAND REEFT BEVOLEN.
LATERE BESLISSING DIE DE BEKLAAGDE VEROORDEELT WEGENS RET
IN STAND ROUDEN VAN DEZE BOUW.TWEEDE VEROORDELING GEGROND OP
DE WIL ALLEEN VAN DE BEKLAAGDE
OM DE IN STRIJD MET DE WET OPGETROKKEN BOUW IN STAND TE ROUDEN.
0NTOEREIKENDE VASTSTELLING OlVI

DEZE TWEEDE VEROORDELING WETTELIJK TE REOHTVAARDIGEN.

5° MISDRIJF.- VooRTDUREND

OPEENVOLGEND MISDRIJF BESTRAFT DOOR
EEN
EERSTE
VEROORDELING.
NIEUWE VEROORDELING.
VOORWAARDE.

1° A1·tilcel 64 van de wet van 29 maart
1962 houdende oTganisatie van de 1'uimtelijlce oTdening en van de stedebouw
bestmft de peTsonen, die het ve1·meldt,
wannee1· zij doo1· het uitvoe1·en of in stand
houden van de werlcen opgenoemd in
m·tilcel 44, lid 1 en 2, of bij de veTlcavelingen bedoeld bij artilcel 56, van dezelfde
wet, in ovet'tTecling zijn hetzij met
de VOQ1'sch1·iften van de bijzonde1•e
plannen van aanleg, hetzij met de bepalingen van titels II en III of met die
van de ve1'0nleningen vastgesteld ter uitvoe1'ing van hoofdstttlc I, titel IV, van
bedoelde wet ( 1).
2o Het uitvoeren met overt1·eding van de
wet van 29 mam·t 1962 houdende orga-

nisatie van de 1•uimtelijlce ordening en
van de stedebouw van een de1• in aTtilcel 44, lid 1 en 2, van deze wet opgenoemde tverlcen, dat door artilcel 64 van
bedoelde wet als misdrijf stmfbaar woTdt
gesteld, levert een ogenblilclcelijlc misd1·ijf op (2).
3o Het instandhouden met ove1·t1·eding van
de bepalingen van de wet van 29 maa1·t
1962 houdende oTganisatie van de 1'Uim-

telijlce o1·dening en van de stedebouw
van een der in a1·tilcel 44, lid 1 en 2,
van deze wet opgenoemde we1·lcen, dat
dooT a1·tilcel 64 van bedoelde wet als misdTijf stmfbaa1' wo1·dt gesteld, levert een
voortduTend misdTijf op (3).
4° Wannee1• een belclaagde die reeds definitief ve1·oordeeld we1·d wegens het uitvoe1·en of in stand houden van een bouw,
met ovm·treding van de m·tilcelen 44,
lid 1, en 64 van de wet van 29 maa1·t
1962 hottdende organisatie van de 1'Uimtelijlce o1·dening en van de stedebouw,
het V001'W61'P is van een nieuwe vervolging wegens het in stand houden van
deze bouw na deze ve1·oo1·deling, is niet
voldoende om het dispositief van het
,a1'1'est, dat hem hie1·voo1· veroonleelt wet-

(1) (2) en (3) Cass., 22 april1968 (Arr. cass.
1968, blz. 1059).

-120telijk te 1'echtvam·digen, de enkele vaststelling dat do01· zijn wil om de we1·ken
in stand te houden en de plaats niet in
ham· m·oege1·e toestand te herstellen, zoals
dit hem dooJ' de eindbeslissing bevolen
werd, deze beklaagde z1:ch schuldig maakt
aan een nie~•w misclJ·ijj, zondeJ' dat
vastgesteld W01·dt dat de beklaagde na
deze definitieve veJ·ooJ·deling een positieve
daad heejt ve1'1'icht ( 1).
5° Het vooJ·tdUJ'encl opeenvolgencl misdrijj
kan slechts tot nie~twe ve1·volgingen aanleiding geven wanneeJ' cle beklaagde een
positieve daad heejt ve1'1'icht na cle
beslissing die hem definitiej heejt veJ'ooJ·deeld (2).
(DELPLANOKE.)

ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 15 januari 1968 door het Hof
van beroep te Gent gewezen ;
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van de regelen betreffende het gewijsde in strafzaken en van
de artikelen 44 en 64 van de wet van
29 maart 1962 houdende organisatie
van de ruimtelijke ordening en van de
stedebouw :
Overwegende dat artikel 64 van de
wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en
van de stedebouw een straf bepaalt voor
het uitvoeren of het in stand houden van
de erin omschreven werken met overtreding van zekere voorschriften, inzonderheid de werken die aan een voorafgaande vergunning van de door de wet
aangeduide overheden onderworpen zijn ;
Overwegende dat uit voormeld artikel blijkt dat de wetgever niet aileen
het -rtitvoeren van een met de wet strijdig
werk, maar ook het in stand houden
ervan strafbaar stelt ;
Overwegende dat, zo het uitvoeren
van een rnet die wet strijdig werk een
ogenblikkelijk misdrijf uitmaakt, het
in stand houden van dergelijk werk
daarentegen een voortdurend misdrijf is;
Overwegende

dat

een

voortdurend

(1) en (2) Oass., 22 april 1968 (ArJ', cass.,
1968, biz. 1059).

misdrijf dat voortvloeit uit het tot
stand brengen van een blijvende en
onrechtmatige toestand, die voortduurt
zonder nieuw optreden van de dader,
slechts eenmaal bestraft kan worden,
zonder dat dezelfde regel onvoorwaardelijk kan gelden in de gevallen waarin
het begrip voortdurend misdrijf zich uitstrekt tot voortgezette of opeenvolgende
misdrijven die uit herhaalde onrechtmatige daden bestaan ;
Overwegende dat eiser door een in
kracht van gewijsde gegaan arrest van
het Hof van beroep te Gent van 27 mei
1964 veroordeeld werd om sedert 22 april
1962, als eigenaar van een onroerend
goed gelegen te W evelgem, op dit goed
werken van bouwen met overtreding
van de bepalingen van titels II en III
van de wet van 29 maart 1962 te hebben
uitgevoerd of in stand gehouden, en het
arrest hem gebood de plaats in de vorige
staat te herstellen ;
Overwegende dat het bestreden arrest
eiser veroordeelt om sedert 28 mei 1964
de wederrechtelijk uitgevoerde bouwwerken in stand te hebben gehouden;
Dat het hierop stecmt « dat het in stand
houden van wederrechtelijk uitgevoerde
bouwwerken waarvan het herstel in de
vorige staat bevolen werd, een voortdurend opeenvolgend misdrijf is, zodat
de beklaagde na een eerste veroordeling
opnieuw kan vervolgd worden indien
het misdrijf blijft voortduren door de
misdadige wil van de beklaagde de plaats
niet in de vorige staat te herstellen en
de litigieuze werken verder in stand te
houden >>;
Overwegende dat deze enkele vaststelling niet voldoende is om het dispositief ervan, volgens hetwelk het bestrafte
misdrijf nieuw is, wettelijk te rechtvaardigen, nu noch onderzocht noch vastgesteld werd dat eiser een positieve daad
verricht heeft na het in krachtvan gewijsde gegane arrest van 27 mei 1964;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, beveelt dat van het thans
gewezen arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de vernietigde
beslissing; laat de kosten ten laste van
de Staat; verwijst de zaak naar het Hof
van beroep te Brussel.
30 september 1968. - 2e kamer. Voor·zitter, H. van Beirs, voorzitter. Verslaggeve1·, H. Naulaerts.. Gelijkluiclende conclusie, H. Colard, advocaatgeneraal.
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30 september 1968.

1 o CASSATIEMIDDELEN. -

arrest, op 20 mei 1968 door het Hof
van beroep te Gent gewezen ;

STRAF"

Over het eerste en het tweede middel
samen, het ee1·ste, hie1·uit afgeleid dat
de Procureur-generaal te Gent in zijn
schriftelijke vordering verklaard heeft
dater geen redenen zijn om eiser zonder
toezicht onvoorwaardelijk te ontheffen
van de gevolgen van de beslissing van
het Hof van beroep te Gent van 3 mei
1961 waarbij eiser voor tien jaar ter
beschikking van de regering werd gesteld,
te1·wijl zulks een schending is van de
Grondwet en van artikel 5-1 van het
2° CASSATIEMIDDELEN. STRAF- verdrag van Rome, de adviezen van de
dokters en van de directeur van de
ZAREN. WET TOT BESOHERMING
gevangenis gunstig zijn en, wat het toeVAN DE MAATSOHAPPIJ, ARTIREL 26.
zicht betreft, eiser automatisch onder de
VoORZIENING VAN DE VEROORDEELDE TEGEN EEN ARREST DAT WEI· ' controle' van zijn ouders, van zijn toekomstige werkgever, van zijn omgeving,
GERT HEM TE ONTHEFFEN VAN DE
van de politic en van de burgemeester zal
GEVOLGEN VAN DE BESLISSING DIE
komen;
ZIJN
TERBESOHIRKINGSTELLING VAN
DE REGERING BEVEELT. MIDDEL
het tweede, hieTuit afgeleid dat de ProDAT GERIOHT IS TEGEN DE BESLISSING
cureur-generaal in zijn requisitoir verDIE DE TERBESOHIRRINGSTELLING VAN
klaarde dat een invrijheidstelling en
DE REGERING BEVEELT. NIET ONTeen opschorting van de terbeschikkingV ANKELIJK MID DEL.
stelling van de regering in tegenstelling
zou zijn met de bedoeling van de Minister
1o Is niet ontvankeujk tot staving van een van justitie,
voo1·ziening door de ve1'001'deelde ingeterwijl het dossier geen element van
steld tegen een aT?'est, dat weige1·t hem die aard, bevat :
te onthetfen van de gevolgen van de
Overwegende dat de middelen welke
beslissing die beveelt dat hij te1· beschiklcing van de 1·egeTing wordt gesteld, gericht zijn tegen de schriftelijke en
het middel dat lc1·itielc oefent op de mondelinge vorderingen van het opensch1·ijtelijlce of mondelinge voTdeTingen baar ministerie niet ontvankelijk zijn ;
van het openbaar ministe1·ie, die aan
Over het derde middel, him·uit afgedit aJ/'1'est voorafgaan (1).
leid dat de terbeschikkingstelling van de
regering door het arrest van 3 mei 1961
2o Is niet ontvanlcelijlc, wegens het ontbTeken van belang, tot staving van een niet volgens de geest van de wet uitvoorziening door de ve?'OOTdeelcle inge- gesproken werd :
steld tegen een arTest dat weigeTt hem
Overwegende dat het middel dat het
te onthetfen van de gevolgen van de arrest van 3 mei 1961 kritiseert, niet
beslissing die beveelt dat hij ter beschik- ontvankelijk is,
lcing vrn~ de 1'egm·ing wordt gesteld, het
En overwegende dat de substantiele
middel clat enlcel gericht is tegen de of op straffe van nietigheid voorgeschrebeslissing die deze maatTegel beveelt (2). ven rechtsvormen werden nageleefd en
dat de beslissing overeenkomstig de·
(DE BUSSOHERE.)
wet is;
ZAREN.- WET TOT BESOHERMING VAN
DE l\'LAATSOHAPPIJ, ARTIREL 26. VOORZIENING VAN DE VEROORDEELDE
TEGEN EEN ARREST DAT WEIGERT
HEM TE ONTHEFFEN VAN DE GEVOLGEN
VAN DE BESLISSING DIE ZIJN TER·
BESOHIRRINGSTELLING VAN DE REGERING BEVEELT. MIDDEL DAT RRI·
TIER OEFENT OP DE SOHRIFTELIJRE
OF MONDELINGE VORDERINGEN VAN
RET OPENBAAR MINISTERIE. NIET
ONTVANRELIJR MIDDEL.

ARREST.

RET HOF ; -

Gelet op het bestreden

(1) Raadpl. cass., 20 september 1965 (Bttll.
en PASIC., 1966, I, 93).
(2) Oass., 1 februari 1965 (Btdl. en PAsiO.,
1965, I, 550) ; raadpl. cass., 27 november 1967
(A1·1·. cnss., 1968, blz. 443).

Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
30 september 1968. - 2e kamer. Voorzitte1', H. van Beirs, voorzitter. VerslaggeveT, H. Wauters. Gelijkluiclende conclusie, H. Colard, advocaatgeneraal.
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30 september 1968.

DESKUNDIGENONDERZOEK.
STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. GEBREK AAN BEWIJS
VAN DE VOORAFGAANDE EEDAFLEGGING. NIETIGHEID VAN HET DESKUNDIGENONDERZOEK.

Is nietig en zonder waarde, zeljs als loute?'e inlichting, het verslag van een deskundige die doo1• de t•echtbank belast is
met een desktmdigenonderzoek in stt·afzaken, wanneer niet bewezen is dat
deze desktmdige vooTaj de eed heeft
ajgelegd, zelfs inclien cleze opclracht
enkel de btwge1'lijke rechtsvoTclering
bett·ejt ( 1).
(BREYE, T. cc CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE N° 59 J. "• GOEMAERS,
G. BERNARD EN P. BERNARD.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 26 februari 1968 door het Hof
van beroep te Gent gewezen ;
I. . . . . . . . .

Overwegende dat het arrest met name
berust op het verslag van de gerechtelijke deskundige opgevorderd door de
Correctionele Rechtbank te Veurne ;
Overwegende dat uit geen stuk waarop
het Hof vermag acht te slaan blijkt dat
de bedoelde desknndige de eed afgelegd
heeft alvorens met zijn onderzoek te
beginnen;
Dat het middel gegrond is ;
III. . . • . . . . . . . . . . . . .
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest voor zover het uitspraak doet
over de rechtsvordering van verweerder
Pierre Bernard ; verwerpt de voorziening
voor het overige ; beveelt dat van het
thans gewezen arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerder Pierre Bernard en eiser elk in
de helft van de kosten ; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van beroep
te Brussel.
30 september 1968. - 2 8 kamer.
Voot·zitter, H. van Beirs, voorzitter.
Vet·slaggever, Ridder de Schaetzen.
Gelijkluidencle conclusie, H. Colard, advocaat-generaal. - Pleiter, H. Bayart.

II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de burgerlijke
rechtsvordering door verweerder Pierre
Bernard tegen eiser ingesteld :
Over het middel afgeleid uit de schending van artikel 44, lid 2, van het Wetboek van strafvordering, gewijzigd door
het enig artikel van de wet van 3 juli
1957, en van de artikelen 154, 189 en 211
van hetzelfde wetboek,
dom·dat bet bestreden arrest, om de
schade te bepalen door de burgerlijke
partij Pierre Bernard geleden, onder
meer op de gegevens van het verslag van
dokter Van Oye stetmt, die als desknndige werd aangesteld door het vonnis van
de correctionele rechtbank te Veurne van
20 december 1966,
tet·wijl dit verslag nietig is, daar uit
geen enkel stuk van de procedure blijkt
dat deze desknndige vooraleer zijn opdracht te volbrengen de door de wet voorgeschreven eed heeft afgelegd, waaruit
volgt dat het bestreden arrest eveneens
nietig is, gezien het zich deze nietigheid
heeft toegeeigend :
(1) Cass., 21 november 1966 (Bull. en PAsrc., 1967, I, 375) en de noot.
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INKOMSTENBELASTINGEN. DRIJFSBELASTING. TERIE.

BE-

BELASTBARE MA-

De bedt·ijjsbelasting tt·eft de geldsommen
en activa clie cle opbTengst zijn van de
bedt·ijjsvet·richtingen of de bedTijjsactiviteit van de belastingplichtige en die
winsten of inkomsten oplevet·en (2). (Gecoordineerde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, art. 25.)
(BELGISCHE STAAT, J\UNISTER
VAN FINANCIEN, T. ROBERT-CHARLIER.)
ARREST.

HET HOF ; -

Gelet op het bestreden

(2) Cass., 27 februari 1962 (Bull. en PAsro.,
1962, I, 733) en de in de noot 1, biz. 734, vermelde arresten.
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arrest, op 25 oktober 1965 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1319, 1320,
1322 van het Burgerlijk Wetboek en
25, § 1, 1o, van de wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij
het besluit van de Regent van 15 januari
1948,
doo1·dat, eerste onde1·deel, het bestreden
arrest beslist dat bij het authentiek
testament van 13 juni 1947 van de heer
Charlier , die op 17 juni daaropvolgend is
overleden, zijn dochter, echtgenote van
verweerder te wiens laste de litigieuze
aanslagen ten kohiere werden gebracht,
niet werd belast met de exploitatie van
twee van de boten, « Annie " en « Gerard "
geheten, die haar bij genoemd testament
werden vermaakt,
te1·wijl dit testament, waarbij Mevrouw
Robert-Charlier tot algemene legataris
werd benoemd, haar de gehele onderneming van de overledene heeft vermaakt
onder verplichting ze gedurende vijfentwintig jaar voort te zetten, en de beide
in het bestreden arrest bedoelde boten
deel uitmaken van die onderneming en
omtrent deze boten slechts bijzondere
testamentaire beschikkingen werden gemaakt met betrekking tot de bestennning
van de winsten voortgebracht door de
exploitatie ervan en de met het beheer
ervan belaste personen ;
en doordat, tweede onderdeel, het bestreden arrest beslist dat de echtgenote van
verweerder niet als exploitant van de
beide bedoelde boten in de zin van artikel 25, § 1, 1°, van voornoemde gecoordineerde wetten kan worden beschouwd,
terwijl die boten deel uitmaken van een
onderneming waarvan de exploitatie een
handelsbedrijf is zoals bedoeld in genoemd artikel 25 en de legataris, door
het legaat te aanvaarden, zich met die
exploitatie heeft belast :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het testament van
Leon Charlier beschikt : « Ik benoem
mijn dochter Paule Charlier ... tot mijn
algemene legataris onder de volgende
verplichtingen :
" Zij zal mijn onderneming gedurende
minimum vijfentwintig jaar moeten
voortzetten.
"De netto-inkomsten van beide boten
«Gerard" en ''Annie" zullen elk jaar op
31 december aan Marie Habets, echtgenote van Leon Delchevalerie, .. . gestort worden, zolang deze leeft.

>> Voor de exploitatie van die boten
en de voortzetting van mijn onderneming
wijs ik mijn bedienden Raymond Brahy
en Joseph Raes aan.
>> V bor de exploitatie van genoemde
boten zullen zij het normale percentage
als wedde hebben, terwijl zij voor het
besturen van de rest van mijn onderneming een normale wedde zUllen ontvangen die gelijk is aan de bezoldigingen
toegekend aan het leidend personeel
van soortgelijke inrichtingen en bovendien zullen zij ieder vijftien procent
van de netto-winsten ontvangen, zoals ze
uit de boekhoudkundige gegevens op
het einde van elk dienstjaar zullen
blijken.
" De algemene legataris zal een controlerecht hebben dat zijzelf zal kunnen
uitoefenen of door een door haar aangewezen accountant zal kunnen laten
uitoefenen >> ;
Overwegende dat het arrest beslist dat
de echtgenote van verweerder krachtens
die testamentaire beschikkingen niet
met de exploitatie van de beide boten
« Annie >> en " Gerard >> is belast :
Overwegende dat het arrest aldus van
die akte een uitleggin.g §,eeft die niet
onverenigbaar is met de bewoordingen
ervan, en dus de bewijskracht van die
akte niet miskent;
Dat het eerste onderdeel van het
middel feitelijke grondslag mist ;

W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest beslist
dat de administratie niet bewijst dat
Mevrouw Charlier de exploitatie in feite
zou hebben uitgeoefend;
Dat het arrest er dienaangaande op
wijst : 1° dat Paule Charlier heeft
opgehouden persoonlijk gedurende de
litigieuze dienstjaren de door haar vader
nagelaten onderneming te exploiteren ;
dat zijvanaf oktober 1963 het beheer ervan, behalve dit van beide boten " Annie >>
en "Gerard "• aan de personenvennootschap n<et beperkte aansprakelijkheid
Entreprises Leon Charlier toevertrouwde ;
2° dat zij aldus geen exploitant meer was
van de onderneming van haar vader of
van de boten " Annie >> en " Gerard >> ; dat
de heren Brahy en Raes in geen enkel
opzicht nog haar aangestelden waren ;
3° dat Marie Habets het recht had de
exploitatierekeningen van beide boten
te controleren, dat zij die rekeningen
1nocht vragen en nazien en dat Brahy
en Raes haar dikwijls hebben verzocht
om toezicht en controle nit te oefenen
op de rekeningen die zij haar voorlegden ;
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4° dat die rekeningen waren gehouden
op naam van Marie Habets en dat deze
zich met het voor de boot « Al1nie ))
nodige personeel bezighield ;
Overwegende dat het arrest uit deze
niet door eiser betwiste feiten wettelijk
kon afleiden dat Paule Charlier niet de
exploitant van de boten was in de zin
van artikel 25, § 1, 1°, van de gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen;
Dat, immers, inzake bedrijfsbelasting,
de belasting slechts de geldsommen en
activa betreft die de opbrengst zijn van
de bedrijfsverrichtingen en van de bedrijfsactiviteit van de belastingplichtige
en winsten of inkomsten uitmaken ;
Dat het tweede onderdeel van het
middel niet kan worden aangenomen ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 31, § 1, littera a,
van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij het besluit
van de Regent van 15 januari 1948,
doonlat het bestreden arrest beslist
dat de echtgenote van verweerder niet
kan worden beschouwd als de persoon
die de inkomsten van beide voormelde
boten geniet, en aldus de aanslag van
deze inkomsten te haren laste uitsluit,
omdat zij volkomen vreemd is geweest
aan de inning ervan,
te1•wijl Mevrouw Robert-Charlier, door
te aanvaarden de ondernenung voort
te zetten die haar werd vermaakt en
waarvan beide boten deel uitmaken,
noodzakelijk de door die boten opgebrachte inkomsten geniet in de zin van
artikel 31, § 1, littera a, van genoemde
gecoordineerde wetten, ongeacht de bestenm1ing die door het testament aan
deze inkomsten werd gegeven, en de
hoedanigheid van persoon die deze
inkomsten geniet, krachtens hetzelfde
artikel, de hoedanigheid meebrengt van
schuldenaar van de bedrijfsbelasting
welke erop geheven wordt :
Overwegende dat slechts onder de
toepassing van artikel 31, § 1, Iittera a,
van de gecoordineerde wetten vallen de
personen die de in artikel 25 bedoelde
inkomsten in Belgie genieten ;
Dat uit het antwoord op het eerste
middel volgt dat zulks voor de echtgenote van verweerder niet het geval is ;
Dat het middel niet gegrond is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
1 oktober

1968. -

2e kamer.

Voorzitter en Ve1·slaggeve1', H. De Bersaques, raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijkluidende conclusie,
H. Krings, advocaat-generaal. -

2e
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RAMER.

-

1 oktober 1968.

INKOMSTENBELASTINGEN.
MOBILIENBELASTING. VERENIGING
IN DEELNEMING. '\'VINSTEN DOOR
DE DEELGENOTEN REOHTSTREERS VERRREGEN IN VERROUDING TOT HUN
MAATSOHAPPELIJRE REOHTEN.- WINSTEN BELASTBAAR TEN NAME V~~ DE
DEELGENOTEN, ZELFS ZO ZIJ NIET
WERKELIJR WERDEN VERDEELD.

2o

INKOMSTENBELASTINGEN.
MoBILIENBELASTING. INROMSTEN
DOOR EEN VERENIGING IN DEELNEMING
TOEGEKEND AAN DE REOHTHEBBENDEN. lNKOMSTEN ONDERWORPEN
AAN DE lVIOBILIENBELASTING. DATUM VANAF WELKE DE INROli'ISTEN AAN
DEZE BELASTING ZIJN ONDERWORPEN.

1° Nu de Ve1'eniging in deelneming geen
rechtspe1'soonlijkheid heeft die onde1'scheiden is van die van de deelgenoten,
moeten de in haa?' bed1•ijj behaalde winsten wo1·den beschouwd als 1'echtst1·eeks
do01' de vennoten ve1·k?·egen in ve1'lwuding
tot hun maatschappelijke 1'echten, en
zijn zij jaarlijks ten laste van genoemde
vennoten belastbam·, zelfs indien ze
we1·den ge1'ese1'Vee1'd en dus niet werlcelij lc 01ule1' hen werden venleeld (1).

2°

A rtilcel 21 van de gecoonlinee1•de
wetten bet?·e!Jende de inlcomstenbelastingen stelt het Ve1'8chuldigd zijn van de
mobilienbelasting niet ajhanlcelijlc van
de we1·lcelijlce betaling van de inlcomsten
door een vereniging in deelneming aan
haa?' vennoten, vermits cleze belasting
ve1·schuldigcl is zod1•a cleze inlcomste1'b
wo1·clen toegelcencl en cle ?'echten van cle
rechthebbenclen alcl~ts tvorclen gevestigcl (2}.

(PERSONENVENNOOTSOHAP MET BEPERKTE
AANSPRARELIJKHEID « URTRA ll, T. BEL-

(1) Cass., 15 december 1959 (Bttll. en PASIC.,
1960, I, 442).
(2) Raadpl. cass., 7 februari 1967 (A1-r. cass.,
1967, biz. 707) en de noten 1, 2 en 3, biz. 709.
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CIEN).
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 3 maart 1966 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van
de Grondwet, 1319, 1320, 1322, 1349,
1353 van het Burgerlijk Wetboek, 14,
§ l, 3°, a, van de wetten betreffende de
IDkomstenbelastingen, gecoi.irdineerd bij
het besluit van de Regent van 15 januari
1948, en, dientengevolge, van de artikelen 3 en 6 van de wetten betreffende de
nationale crisisbelasting, gecoordineerd
bij het besluit van de Regent van 16 januari 1948,
doo?·dat het bestreden arrest beslist
<< dat
de aldus door de administratie
vastgestelde litigieuze bedragen wel degelijk, voor de deelgenoten ten voordele
van wie ze werden gecrediteerd, inkomsten uit belegde kapitalen uitmaken
en, uit dien hoofde, in de mobilienbelasting en de nationale crisisbelasting
belastbaar zijn »,
te?·wijl, ee1·ste onde1·deel, het arrest niet
of op dubbelzinnige wijze antwoordt
op de argurnentatie van de door eiseres
voor het hof van beroep genomen conclusie, volgens welke « de op rekening van
de deelgenoten geschreven bedragen lager
waren dan de geldsommen die de betrokkenen aan de vennootschap hadden voorgeschoten om haar in staat te stellen
bepaalde onroerende verrichtingen uit
te voeren die slechts gedeeltelijk hebben
plaatsgehad en dus voor hen, in de onderstelling dat ze hun waren betaald, niet
een winst of een interest maar de gedeeltelijke terugbetaling van een belegd
kapitaal hadden vertegenwoordigd ''• zodat niet kan worden nitgemaakt of het
arrest in feite beschonwt dat het geheel
van de bedragen die in de loop van de
bedoelde dienstjaren ten voordele van
een deelgenoot « werden gecrediteerd »
hoger is dan het totale kapitaal dat de
betrokkene in het bedrijf heeft belegd,
zodat het excedent - in de onderstelling
dat het betaald of toegekend werd een opbrengst van dit volledig terugbetaald kapitaal nitmaakt, dan wel of het
aanneemt dat de omstandigheid aileen
dat een verrichting, die door middel van
een gedeelte van het door een deelgenoot
belegde kapitaal werd nitgevoerd, een

winst oplevert voldoende is om deze
bedrijfswinst als een inkomen van de
deelgenoot te beschouwen, zelfs indien
het geheel van de bedragen die ten voordele van deze laatste werden gecrediteerd
wegens de verschillende verrichtingen
nitgevoerd door middel van een gedeelte
van zijn belegde kapitalen lager is dan
het totaal van die kapitalen (schending
van artikel 97 van de Grondwet);
tweede onde?"deel, het arrest, in deze
laatste onderstelling, artikel 14, § l, 3°,
a, van de gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen schendt,
hetwelk als inkomsten of op brengsten
van belegde kapitalen slechts het excedent belastbaar acht dat de aan een
deelgenoot betaalde of toegekende bedragen vertonen met betrekking tot
de door hem belegde kapitalen, ongeacht
de resultaten van de verrichtingen die,
bi1men het bedrijf, door middel van alle
of een gedeelte van genoemde kapitalen
werden uitgevoerd, vermits het arrest
het begTip van winsten van de verrichtingen t. o. v. het bedrijf verwart
met dit van inkomsten van kapitalen
t. o. v. de stille deelgenoten (schending van genoemd artikel 14, § l, 3°, a,
van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen en, dientengevolge, van de
artikelen 3 en 6 van de gecoordineerde
wetten betreffende de nationale crisisbelasting);
de1·de onde1·deel, het arrest, in dezelfde
onderstelling, de bewijskracht van het
beding van het contract van deelneming
miskent naar luid waarvan «de opbrengst
van de verkoop van het eigendom in
de eerste plaats zal dienen tot terugbetaling van de aanschaffingsprijs van
dit eigendom ... » (stuk 12) (schehding
van de artikelen 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk Wetboek) of althans
nit dit gegeven van de zaak een niet te
rechtvaardigen gevolgtrekking afleidt die
geen wettelijk vermoeden nitmaakt
(schendi:ng van de artikelen 1349 tot
1353 van het Burgerlijk Wetboek);
vie?"de oncle1·deel, het arrest de bewijskracht miskent van de st"Loomn 36 en
51 « en volgende » waarop het zich
beroept (schending van de artikelen 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek)
of althans nit de vermeldingen van die
stukken niet te rechtvaardigen gevolgtrekkingen, als vermoedensbestanddelen,
afleidt (schending van de artikelen 1349
en 1353 van het Burgerlijk Wetboek)
in zover het beweert daarin te zien of
daaruit af te leiden dat de ten voordele
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van de deelgenoten « gecrediteerde ''
bedragen een excedent- dat een inkomen nitmaakt - vertonen met betrekking tot het totale kapitaal dat de
betrokkene in het bedrijf heeft belegd :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest passend
en ondnbbelzinnig antwoordt op de conclnsie van eiseres door erop te wijzen
<< dat de administratie zorgvuldig , kapitalen van inkomsten heeft gescheiden ;
dat immers de administratie, op grand
van de geldige vermoedens die de door
verzoekster opgemaakte staten opleveren,
voor elk van de beide beschonwde
dienstjaren het gedeelte van de litigienze
bedragen heeft bepaald dat de terngbetaling van het belegde kapitaal uitmaakt en het gedeelte dat eeu winst
oplevert nn de verkoop van een perce()l
grand tegen een hogere prijs dan de aanschaffingsprijs een winst omvat die gelijk
is aan het verschil tnssen de aanschaffings- en de verkoopprijs ; dat de aldus
door de administratie vastgestelde Iitigienze bedragen wei degelijk, voor de
deelgenoten, ten nam.e van wie ze werden gecrediteerd, inkomsten nit belegde
kapitalen uitmaken en, uit dien hoofde,
in de mobilienbelasting en de nationale
crisisbelasting belastbaar zijn '';
Overwegende, immers, dat nit die
bewoordingen volgt dat het hof van beroep beslist dat de bedragen waarmee de
vennoten werden gecrediteerd niet een
kapitaal nitmaken maar een inkomen dat
gevormd wordt door het verschil tussen
de aanschaffings- en de verkoopprijs van
de onroerende goederen ;
Dat door eraan toe te voegen dat de
berekeningen door de administratie voor
elk van beide litigieuze dienstjaren werden gemaakt, het hof van beroep aanduidt dat zij beschouwt dat de resultaten van de verrichtingen per boekjaar
in aann1erking moeten worden genmnen
en dat de verrichtingen uitgevoerd door
nriddel van een gedeelte van het voor
elk dienstjaar belegde kapitaal, die een
winst hebben opgeleverd, als een inkomen
van de deelgenoot moeten worden beschouwd, zelfs indien het geheel van de
bedragen, die op het credit van die deelgenoot werden geboekt wegens die verrichtingen nitgevoerd door middel van
een gedeelte van de aangewende kapitalen, lager is dan het totaal van die
kapitalen;
Dat dit onderdeel van het middel
feitelijke grondslag mist ;
W at het tweede onderdeel betreft :

1

Overwegende dat, nn de vereniging
in deelneming geen rechtspersoonlijkheid
heeft die onderscheiden is van die van
de vennoten, de in haar bedrijf behaalde
winsten moeten worden beschonwd als
rechtstreeks door de vennoten verkregen in verhonding tot hun maatschappelijke rechten, en jaarlijks ten Iaste van
genoemde vennoten belastbaar zijn, zelfs
indien ze werden gereserveerd en dns niet
werkelijk onder hen werden verdeeld;
Dat op het bedrag van de behaalde
winsten slechts de mobilienbelasting
ten laste van de vennoot kan worden
geheven, voor wie dit bedrag uitslnitend
de opbrengst van een kapitaalbelegging
is;
Dat het hof van beroep dus wettelijk
heeft beslist dat de resultaten van het
bedrijf jaarlijks ten laste van de vetmoten belastbaar waren ;
Dat dit onderdeel van het middel naar
recht faalt ;
W at het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het enige door eiseres
overgelegde contract dat met Richard
van de Vi'alle de Ghelke werd afgesloten
onder meer bepaalt : l 0 dat de verkoopprijzen van de onroerende goederen in
onderlinge overeenstemming worden vastgesteld, 2° dat de opbrengst van de verkoop van het eigendom in de eerste plaats
zal dienen tot terugbetaling van de aanschaffingsprijs van dit eigendom, ten
belope van de voormelde participaties,
en dat het eventneel excedent, dat de
winst nitmaakt, onder de ondergetekenden eveneens ten belope van hun
voormelde participaties wordt verdeeld ;
dat de eventuele verliezen door elke
partij worden gedragen naar rato van
dezelfde participaties, 3° dat de verdeling van de verkoopprijs of -prijzen
uiterlijk binnen acht dagen na het verlijden van de akten van verkoop zal
geschieden ;
Overwegende dat, wanneer het hof van
beroep beslist dat de administratie zorgvuldig kapitalen van inkomsten heeft
gescheiden en dat zij voor elk van beide
dienstjaren het gedeelte van de litigieuze
bedragen heeft bepaald dat de terugbetaling van het belegde kapitaal uitmaakt en het gedeelte dat de winst oplevert, nu de verkoop van een perceel
grand tegen een hogere prijs dan de
aanschaffingsprijs een winst omvat die
gelijk is aan het verschil tussen de
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de bewijskracht van de akte van de
overeenkomst niet miskent ;
Dat, immers, de tekst van deze overeenkomst zich er niet tegen verzet dat
de bereken:irtg van de winst of van het
verlies afzonderlijk wordt opgemaakt
voor elk van de uitgevoerde verrichtingen, vermits het contract uitdrukkelijk bepaalt dat na elke verkoop tot
een afrekening zal worden overgegaan ;
Dat de gevolgtrekking die het hof van
beroep uit de overeenkomst afleidt geen
vermoeden maar de toepassing van de
regel uitmaakt, volgens welke de winst
uit het verschil tussen de aanschaffingsprijs en de verkoopprijs van een goed
voortspruit ;
Dat dit onderdeel van het middel
feitelijke grondslag mist ;
W at het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat het stuk nummer 51
voor elke deelgenoot een scheiding tussen
de aanschaffings- en de verkoopprijzen
opmaakt ; dat het uitdrukkelijk voor
elke verrichting een winst of een verlies
vermeldt;
Dat het arrest dus de bewijskracht
van dit stuk niet heeft miskend ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 21 van
de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij het besluit
van de Regent van 15 januari 1948, en 97
van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest beslist
« dat artikel 21 van de gecoordineerde
wetten het verschuldigd zijn van de
mobilienbelastihg niet afhankelijk stelt
van de werkelijke betaling van de inkomsten, dat deze belasting verschuldigd
is zodra de inkomsten worden toegekend
en de rechten van de rechthebbenden
aldus worden bekrachtigd, dat . . . de
verzoekende vennootschap zaakvoerder
van de vereniging was en, uit dien hoofde,
de gelden in haar bezit had die zij moest
verdelen, hetgeen haar schuldenares van
de mobilienbelasting maakte bij de verdeling, hetzij door werkelijke betaling,
hetzij door inschrijving op het credit
van de rekeningen van de stille vennoten,
dat de mobilienbelasting verschuldigd
is op het deel dat aan de stille vennoten
toekomt, zelfs indien het wordt gereserveerd, hetgeen een werkelijke betaalbaarstelling uitsluit ,, en eraan toevoegt
« dat bovendien de onbeschikbaarheid
van de litigieuze bedragen niet uit de
gegevens van de zaak blijkt, dat de verzoekende vennootschap krachtens over-

eenkomst verplicht was de opbrengsten
van de verkopen te verdelen .. . en niet
de macht had ze onbeschikbaar te maken,
dat de verzoekende vennootschap zich
tevergeefs beroept op feitelijke omstand:igheden die haar zouden belet hebben
de betalingen te verrichten, dat deze
omstandigheden het principieel beschikbare lmrakter van de litigieuze bedragen
of het vorderingsrecht van de deelgenoten niet kunnen aantasten, dat
wat deze laatsten betreft trouwens niet
is aangetoond dat zij in de onmogelijkheid zijn geweest de hun toekomende
bedragen te innen ,,
te1·wijl, ee1·ste onderdeel, het arrest
aldus ten onrechte met de daad waarvan
het verrichten aanleiding geeft tot de
starting van de belasting, dat wil zeggen « de toekenning of de betaalbaarstelling van de inkomsten ,, met inbegrip
van cc de inschrijving op een ten bate van
de rechthebbende geopende rekening,
zelfs indien deze rekening onbeschikbaar
is, mits de onbeschikbaarheid voortspruit
uit een uitdrukkelijke of stilzwijgende
overeenkomst met de rechthebbende ))
(artikel 21 van de belastingwetten}, de
eenvoudige omstandigheid gelijkstelt dat,
wanneer een winst werdt behaald of
geacht wordt behaald te zijn door het
bedrijf, de stille deelgenoot op een gedeelte van deze winst een louter theoretisch recht zou hebben dat niet wordt
bevestigd door een betaalbaarstelling
of door een inscln>ijving op de rekening
met het akkoord van de betrokkene
(schending van artikel 21 van de gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen) ;
tweede onderdeel, het arrest in ellc geval
op een dubbelzinnige wijze, waarin recht
en feiten vermengd zijn, met redenen
is omldeed, hetgeen met een ontbreken
van motivering gelijkstaat, daar niet
kan worden uitgemaakt of het in rechte
beschouwt dat de omstandigheid 'aileen
dat de werkende vennoot van een vereniging in deelneming gelden onder zich
heeft die hij theoretisch zou moeten
verdelen hem schuldenaar maakt van de
belasting, zonder dat er verdeling is
(door werkelijke betaling of door inschrijving op een rekening die met hun akkoord
ten bate van de stille vennoten geopend
is) dan wel ofhet beschouwt dat ten deze
een verdeling heeft plaatsgehad en het
recht van elk van genoemde stille vennoten op zijn aandeel in de behaald
geachte winsten heeft bevestigd (schending van artikel 97 van de Grondwet);
dm·de onderdeel, het arrest niet of
1
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beroep genomen conclusie en volgens
welke de belaste bedragen niet werkelijk
aan de deelgenoten werden gestort omdat
de opbrengst van de gedane verkopen
door de fiscus en andere schuldeisers in
beslag werd genomen en dus niet. kon
worden uitgekeerd aan de deelgenoten
met_ wie eiseres trouwens dienaangaande
in geschil is, hetgeen elk akkoord van
hunnentwege over de niet werkelijke
betaling van de hun verschuldigde bedragen uitsloot, zoals de conclusie van eiseres
zulks herhaaldelijk herinnerde, nu dit
punt precies hoofdzaak van het geschil
was (afgezien van de argumentatie van
het eerste middel) (schending van artikel 97 van de Grondwet) :
W at het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest beslist
dat de onbeschikbaarheid van de litigieuze bedragen niet uit de gegevens
van de zaak blijkt, dat de vennootschap
krachtens overeenkomst verplicht was
die bedragen binnen acht dagen na het
verlijden van de akten van verkoop te
verdelen en dat zij niet de macht had
ze onbeschikbaar te maken, dat de eiseres
zich tevergeefs beroept op feitelijke
omstandigheden, die haar zouden belet
hebben de betalingen te verrichten, dat
deze omstandigheden het principieel
beschikbare karakter van de litigieuze
bedragen of het vorderingsrecht van de
deelgenoten niet lnmnen aantasten, dat
wat deze laatsten betreft trouwens niet
is bewezen dat zij in de onmogelijkheid
zouden geweest zijn de hun toekomende
bedragen te innen ;
Overwegende dat het arrest, door aldus
vast te stellen dat niet is bewezen dat
de litigieuze bedragen onbeschikbaar
waren, passend antwoordt op de conclusie van eiseres, zodat dit onderdeel van
het middel feitelijke grondslag mist ;
W at het eerste en het tweede onderdeel
betreft :
Overwegende dat het arrest wettelijk
beslist. dat artikel 21 van de gecoordineerde wetten het verschuldigd zijn van
de mobilienbelasting niet afhankelijk
stelt van de werkelijke betaling van
de inkomsten, vermits deze belasting
verschuldigd is zodra de inkomsten worden toegekend en de rechten van de
rechthebbenden aldus worden bevestigd;
Overwegende imm.ers dat, nu de vereniging in deelneming geen rechtspersoori-

Iijkheid heeft die onderscheiden is van
die van de vennoten, de in haar bedrijf
behaalde winsten moeten worden beschouwd als rechtstreeks door de vennoten verkregen in verhouding tot hun
maatschappelijke rechten en jaarlijks
ten laste van genoemde vennoten belastbaar zijn, zelfs indien ze werden gereserveerd en niet werkelijk onder hen
werden verdeeld ;
Dat deze onderdelen van het middel
naar recht falen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
I oktober 1968. 2e kamer. Voorzitter en Verslaggeve1·, H. De Bersaques, raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijkluidende conclusie, H. Krings,
advocaat-generaal. - Pleite1·s, HH. de
Longueville (van de balie bij het Hof
van beroep te Brussel) en Van Leynseele.
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1 oktober 1968.

KAMER. -

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. DIREOTE BELASTINGEN. ARREST DAT HET BEROEP
VAN DE
BELASTINGPLIOHTIGE VER-WERPT. MIDDEL REGELMATIG DOOR
HEM BIJ OONOLUSIE VOORGEDRAGEN.
GEEN ANTWOORD. NIET GEJ\WTIVEERD ARREST.

N iet 1•egelmatig gemotiveerd is het a?"?'est
dat het beroep van de belastingplichtige
tegen een beslissing van de di?·ectMw
de1• belastingen verwe1·pt, zonder te
antwoo1•aen op een middel dat regelmatig bij conclusie tot staving van het
bemep we1·d vom·gedragen.
(PERSONENVENNOOTSOHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID << URTRA ))' T. BEL-GISOHE STAAT, MINISTER VAN FINAN-

OIEN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het arrest op22 december 1964 door het Hof gewezen, waarbij het op 21 november 1962·
door het Hof van beroep te Brussel.
gewezen arrest gedeeltelijk is vernietigd
en de zaak naar het hof van beroep te
Luik is verwezen ;
Gelet op het bestreden arrest, OfP

,,
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9 maart 1967 gewezen door het Hof van
beroep te Luik, rechtdoend.e als rechtscollege waarnaar de zaak IS verwezen ;

Over het middel, afgeleid uit de scherrding van artikel 21 van de .wetten betr.~f
fende de inkomstenbelastmgen, gecoordineerd bij het besluit van de Regent va~1.
15 januari 1948, en bijgevolg van artlkel 3 van de wetten betreffende de nationale crisisbelasting, gecoi:irdineerd bij
het besluit van de Regent van 16 januari
1948,
doordat het bestreden arrest het middel
verwerpt dat eisere~ bij conclusie had
voorgedragen en h1erop was gesteund
dat de inschrijving van de beweer:de
inkomsten in haar boeken, op onbeschlkbare rekeningen die ten nmne van haar
deelgenoten werde~ geopen~~ niet voor:tsproot uit een mtdruldmhJke of stilzwijgende overeenkomst met de betrokkenen, op gTond dat de zaakvoerder van
een vereniging in deelneming persoon.lijk gehouden is bij de verd~ling ':~~ de
winsten, onder meer door mscliTIJvmg,
de belasting te betalen, zonder dat deze
inschrijving in het kade~ van een.~ch~d
vernieuwing en met mtdrukkehJke mste=ing van de betrokkenen moet
geschieden,
te1·wijl het hofvan beroep niet vaststelt,
zoals eiseres het had verzocht, dat bedoelde rekening onbeschikbaar was, en terwijl
naar luid van genoemd artikel 21 van
de wetten betreffende de inkomstenbelastingen aileen als toekenning wordt
beschouwd - bij ontstentenis van werkelijke betaling de inschrijving op
een ten bate van de rechthebbende
geopende rekeni~g, zelf~ indi~n deze
rekening onbesch1kbaar 1s, '' m1ts deze
onbeschikbaarheid voortspruit uit een
uitdrukkelijke of stilzwijgende overeenkomst met de rechthebbende ))' zodat het
arrest niet kan verklaren, zonder deze
bepaling te schenden, . dat ~e~ zonder
belang zou zijn dat de mschnJvmg werd
verricht zonder het uitdrukkelijk akkoord
van de betrokkenen, zonder overigens
vast te stellen dat dit akkoord stilzwijgend zou gewees~ zijn, hetgeen doc:r
eiseres werd betwiSt en door de administratie niet werd aangevoerd :
Overwegende dat het arrest erop wijst
dat eiseres door inschrijving op het
crediet van de rekeningen van de vennoten werkelijk het aandeel van de
winsten heeft verdeeld dat aan deze
laatsten toekwam op de verkoop van
gronden; dat zij dus. de ~obilienbe
lasting moet betalen d1e op d1t aandeel
0ASSATIE, 1969. - 5

wordt geheven, nu de aanslag in de
belasting niet van een werkelijke uitkering van inkomsten afhangt ;
Overwegende dat eiseres voor het hof
van beroep het in het middel overgenomen verweer deed gelden ;
Overwegende dat het arrest beslist
dat de zaakvoerder van de eisendo
vennootsohap persoonlijk gehouden i.s
bij de verdeling van de winsten, onder
meer door inschrijving, de belasting to
betalen, zonder dat deze insohrijving
in het kader van een schuldvernieuwing
en met uitdrukkelijke instemming van
de betrokkenen moet geschieden ;
Overwegende dat eiseres voor het hof
van beroep aanvoerde dat de bedragen
die belast werden en het aandeel van de
winsten van de vennoten op de verkoop
van gronden vertegenwoordigen niet aan
de vennoten konden worden gestort,
omdat de opbrengst van de verrichte
verkopen door de fiscus en andere
schuldeisers in beslag was genomen en
dat ten gevolge van deze omstandigheid
die bedragen door eiseres eenzijdig op
het krediet van de rekening van de
vennoten werden geboekt, niettegenstaande hun protest ;
Overwegende dat het hof van beroep
verzuimd heeft uitspraak te doen, hoewel
zulks in de conclusie van eiseres uitdrukkelijk was gevraagd, over de onbeschikbaarheid van de op de rekening
van de vennoten ingeschreven winsten ;
dat het, derhalve, niet wettelijk vaststelt dat, hoewel de inkomsten op de
rekening van de vennoten waren ingeschreven, deze laatsten erover konden
beschikken in de zin van artikel 21 van
de gecoiirdineerde wetten betreffende
de inkomstenbelastingen ;
Overwegende, derhalve, dat het arrest
niet heeft kunnen beslissen, zonder het
in het middel vermelde artikel 21 van
de gecoiirdirieerde wetten te schenden,
dat genoemde inkomsten aan hun rechthebbenden waren toegekend en dat
eiseres daardoor de mobilienbelasting
waaraan die inkomsten onderworpen
waren verschuldigd was ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de lmut
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerder in de kosten ; verwijst de
zaak naar het Hof van beroep te Gent.
1 oktober 1968. 2 6 kamer. Voorzitter, H. Rutsaert, raadsheer wc<ar-
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nemend voorzitter.- Verslaggever, H. de
Waersegger. - Gelijkluidende conclusie,
H. Krings, advocaat-generaal. - Pleiters, HH. de Longueville (van het balie
bij het Hof van beroep te Brussel) en
Van Leynseele.

2e

KAMER.
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1 oktober 1968.

1° CASSATIEMIDDELEN.- DIREOTE
BELASTINGEN.- MIDDEL DAT ENKEL
EEN AAN DE AANGEVOERDE GRIEF
VREEMDE WETSBEPALING VERJ\'IELDT.
NIET ONTVANKELIJK J\UDDEL.

2o

INKOMSTENBELASTINGEN.

RAMING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG. RAMING OP BASIS VAN FOR·
FAITAIRE GRONDSLAGEN, DIE IN OVERLEG J\'IET DE BETROKKEN BEDRIJFS·
GROEPERINGEN VASTGESTELD WERDEN
VOOR ANDERE OATEGORIEEN VAN BE·
LASTINGPLIOHTIGEN. FORFAITAIRE
GRONDSLAGEN ALS FEITELIJKE VERMOEDENS TOEGEPAST. WETTELIJK·
REID.

1° Niet ontvankelijk inzake di1·ecte belastingen is het middel dat enkel een aan
de aangevoenle grief v1·eemde wetsbepaling als geschonden VM'meldt.
2° De raming van de belastba1·e g1·ondslag
van de inkomsten van een belastingplichtige kan wettelijk geschieden op
basis van jo1jaitai1·e grondslagen die
voor andere categ01·ieen van belastingplichtigen in ove1·leg met de betrokken
bed1·ijjsg1'0epe1·ingen door de administ1·atie werden vastgestelcl, zoclat deze
g1·ondslagen niet worden toegepast als
bijzoncler bewijsmidclel bedoelcl in artilcel 28 van de gecoordinee1·cle wetten
betrefjende cle inlcomstenbelastingen,
maar als feitelijk vermoeden (l).
(PERSONENVENNOOTSOHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID << LAMBRIOHTS ET
SOULIER », T. BELGISOHE STAAT, MINISTER VAN FINANOIEN.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 7 november 1966 gewezen
door het Hof van beroep te Luik;
(1) Raadpl. cass., 3 februari 1960 (Bull. en
PAsrc., 1966, I, 711).

Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van
de Grondwet, 16 tot 24 van de wet van
15 december 1872 betreffende de handelsboeken, 10, 77, 78 en SO van de wetten
betreffende de handelsvennootschappen,
gecoordineerd bij het koninklijk besluit
van 30 november 1935, en 1330 van het
Bnrgerlijk W etboek,
doordat eiseres bij conclusie had aangevoerd dat, met het oog op het toezicht
op de ontvangsten, << de vennootschap
niet weigert de stroken van de cassa
over te leggen, maar dat zodanige overlegging onmogelijk is daar de cassa geen
ticketten verstrekt ; dat er is vastgesteld
dat de vennootschap geen ticketten
uitreikte, en dat het mechanisme van
de gebruikte cassa geen stroken had>>
en << dat met het mechanisme van de
gebruikte cassa het totale bedrag van de
geregistreerde sommen op elk ogenblik
bekend is en dat op het einde van de dag
het voorkomend cijfer in het kasboek
wordt overgeschreven » ; dat voor de
rekening klanten en leveranciers << die
rekening niet bestaat, dat zij in het
onderhavige geval overbodig was, dat alle
verrichtingen zowel bij koop als bij verkoop geheel contant geschieden » en dat,
voor de prive-opnamen van de vennoten,
de tegenwaarde van de door de vennoten
opgenomen koopwaren door hen werkelijk in de kas gestort wordt, en het
bestreden arrest dienaangaande beslist
dat << aan de hand van de rekeningen der
vennootschap kan worden vastgesteld
dat de bedrijfsontvangsten volstrekt
oncontroleerbaar zijn ; dat het kasboek,
hetwelk het enige boekingsstuk van de
:financiele verrichtingen is, het gezamenlijke bedrag van de dagelijkse ontvangsten vermeldt, waarvoor geen enkel
verantwoordingsstuk wordt overgelegd ;
dat, gelet op de omvang van het bedrijf
en van de omzet, de afwezigheid van
een rekening klanten en leveranciers
onwaarschijnlijk lijkt ; dat ten slotte de
aangegeven winst merkelijk lager is
dan die welke gelijksoortige belastingplichtigen aangeven ; dat uit die bevindingen een ernstig vermoeden ontstaat
dat de boekhouding van de eisende
vennootschap onjuist is en dat het
gebruik van de vergelijkingsmethode
derhalve verantwoord is »,
terwijl het bestreden arrest aldus aan
de conclusie van eiseres een betekenis
geeft die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan, en het dus haar bewijskracht heeft miskend, nu eiseres als
zodanig een regelmatige, met de voor-
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doot'dat hat bestreden arrest, na de
schriften overeenstemmende en ten volle
bewijskrachtige boekhouding h~eft, nu bewijskracht van de regelmatige boekzij tot staving van haar belastmgsaan- houding te hebben miskend, beslist dat
gifte een balans en een winst- en ver- de aanslag door vergelijking verantwoord
liesrekening heeft overgelegd, en haar is, inzonderheid met toepassing van de
contante ontvangsten van dag tot dag forfaitaire aanslagtabellen, aangenomen
in een kasboek heeft overgeschreven door het verbond van vleeshouwers(schending van de artikelen 16, 17, 18, spekslagers,
19 ,20, 21, 22, 23, 24 van de wet van 15 dete1'wijl artikel 28, § 1, van de gecoorcember 1872 betreffende de handelsboe- dineerde wetten, dat de draagwijdte
ken, 10, 77, 78 en 80 van de wet betref- aangeeft van artikel 25, § 1, 1° en 3°,
fende de handelsvennootschappen, ge- van dezelfde wetten, bepaalt dat, bij
coordineerd bij bet besluit van 30 no- gebrek aan bewijskrachtige gegevens,
vember 1935, en 1330 van het Burgerlijk de belastbare winsten of baten voor elke
Wetboek),
belastingplichtige bepaald worden naar
zodat bet bestreden arrest geen passend de normale winsten of baten van soortantwoord verstrekt op de conclusie van gelijke belastingplichtigen, met inachteiseres (schending van artikel 97 van neming, volgens het geval, van het aangewende kapitaal, van de omzet, van bet
de Grondwet) :
aantal werklieden, van de gebruikte
Overwegende dat, enerzijds, in zover drijfkracht, van de huurwaarde der in
het middel bet arrest verwijt de bewijs- bedrijf genomen gronden, alsmede van
kracht van de conclusie van eiseres alle andere nuttige inlichtingen, en het
te hebben miskend, het niet ontvanke- bestuur te dien einde, in overleg met do
lijk is, daar de aangevoerde wetsbepa- betrokken bedrijfsgroeperingen, forfailingen vreemd zijn aan deze grief;
taire grondslagen van aanslag kan vastOverwegende dat, anderzijds, bet mid- stellen,
del .evenmin ontvankelijk is en om dete1'wijl eiseres bij conclusie deed gelden
zelfde reden, in zover bet de schending dat « volgens een getuigschrift van
van de erin aangeduide artikelen van 24 april 1962 van bet Vleeshouwersgilde
bet W etboek van koophandel en van de aanslagtabel van toepassing op vleesbet Burgerlijk W etboek in.roept ter houwers-spekslagers vastgesteld is voor
bestrijding van de gronden van bet slagers die jaarlijks gemiddeld 15.600
arrest die erop wijzen dat er een ernstig tot 26.000 kilo vlees verkopen; dat de
vermoeden bestaat dat de boekhouding eiseres in boger beroep jaarlijks meer
van eiseres onjuist is, wat de vaststelling dan 100.000 kilo verkoopt; dat het
van de aanslag bij toepassing van arti- bestuur niet betwist dat de boger
kel 28 van de gecoi:irdineerde wetten beroep instellende vennootschap een
betreffende de inkomstenbelastingen ver- politiek van verkoop tegen lagen prijzen
antwoordt;
voert ll,
Overwegende dat, in zover het middel
tm·wijl bet bestreden arrest, dat de
de schending van artikel 97 van de Grond- vergelijkingsmethode toepast met inaohtwet :inroept, bet arrest, dat er onder m~er neming van de door bet verbond van
op wijst dat « aan de hand van de rekenm- vleeshouwers-spekslagers aangenomen
gen van de vennootschap kan worden forfaitaire aanslagtabellen zonder « het
vastgesteld dat de bedrijfsontvangsten analoge bedrijf ll op te sporen, beslist
volstrekt oncontroleerbaar zijn; dat bet dat bet bestuur terecht doet gelden dat
kasboek, dat het enige boekingsstuk eiseres tegelijk tegen prijzen beneden
van de financiele verrichtingen is, bet bet normale aankoopt, « wat een comgezamenlijk bedrag van de dagelijkse pensatie is en aan het betoog elke
ontvangsten vermeldt, waarvoor geen waarde ontneemt ll, na te hebben beslist
enkel verantwoordingsstuk wordt over- dat .de vennootschap « tevergeefs aangelegd ll, passend antwoordt · op de in voert dat zij een politick van verkoop
bet middel overgenomen conclusie ; dat tegen lage prijzen voert ll,
in dit opzicht bet middel feitelijke grandte1·wijl het arrest aldus niet kon
slag mist;
beslissen dan na vaststelling van een
Over bet tweede middel, afgeleid uit half-bruto winstcijfer berustend op :
de schending van de artikelen 28, 55 van 1o het te Luik aangenomen vleessnijde11. ;
de wetten betreffende de inkomsten- 2° de aankoopprijzen vermeld in het
belastingen gecoordineerd bij bet besluit controleboekje; 3° de toegepaste vervan de Regent van 15 januari 1948, en koopprijzen, en terwijl zulks niet hct
97 van de Grondwet,
geval was;
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de vaststellingen van het arrest de
feitenrechter, met schending van de
artikelen 97 van Cle Grondwet, 28, § 1,
en 55, § I, van de gecoordineerde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, eiseres heeft onderworpen aan
de aanslag door de vergelijkingsmethode,
met toepassing van de forfaitaire aanslagtabellen aangenomen door het verbond
van vleeshouwers-spekslagers, welke aanslag niet bij de wet is vastgesteld in het
onderhavige geval :
Overwegende dat, om de grieven te
verwerpen, door eiseres aangevoerd betreffende het overdreven en willekeurig
karakter van de vergelijking volgende
uit het aanwenden van de gegevens die
tot grondslag dienen van de forfaitaire
aanslagtabellen berekend voor bedrijven
die ten hoogste 26.000 kilo vlees per
jaar verkopen, terwijl zij een politiek
voert van verkoop tegen lage prijzen
en meer dan 100.000 kilo pet" jaar verkoopt, het hof van beroep onder andere
de eigenschappen van de han del van
eiseres in aanmerking heeft genomen ;
Dat het arrest erop wijst dat de
vennootschap weliswaar een politiek
voert van verkoop tegen lage prijzen
beneden die welke aan de forfaitaire
aanslagtabellen ten grondslag liggen,
maar dat zij eveneens tegen prijzen
beneden het normale aankoopt; dat haar
bedrijfskosten, die verband houden met
de omvang van de handelsomzet, minder
hoog liggen ;
Overwegende dat het arrest in die
omstandigheden de forfaitaire tabellen
in aanmerking heeft ktmnen nemen als
feitelijk vermoeden ;
Overwegende dat het hof van beroep,
dat ook vastgesteld heeft dat eiseres
geen enkel positief en controleerbaar
gegeven tot staving van haar grieven
heeft aangebracht, derhalve zijn beslissing wettelijk heeft verantwoord, zonder
tot andere verificaties te n1.oeten overgaan,
namelijk tot vaststelling van een bedrag
van halfbruto-winst, zoals het middel
aanvoert;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het derde middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van
de Grondwet en, meer inzonderheid, van
artikel 35, § 4, lid 3, van de gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen,
dom·dat, wanneer, zoals in het bestreden arrest, de vergelijkingsmethode aan-

gewend wordt door toepassing van de
forfaitaire tabellen van het verbond van
vleeshouwers-spekslagers, de vermoede
winstvermeerdering niet een enkele aanslag voor eiseres moest meebrengen, maar
twee afzonderlijke aanslagen voor de
vennoten die worden geacht de bijkomende winsten als uitgekeerde winsten
te hebben gekregen, aangezien deze niet
in het vennootschappelijk actref teruggevondenworden,
terwijl artikel 35, § 4, lid 3, van de gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen voorschrijft dat << de
rechtspersoon onderworpen is aan de
bedrijfsbelasting op de winsten niet
verleend of niet toegekend aan de vennoten of leden ,, en het bestreden arrest
een rechtspersoon heeft aangeslagen die
daarvoor niet in aanmerking kwam
(schending van artikel 35, § 4, lid 3, van
de gecoordineerde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen) :
Overwegende dat het middel onderstelt dat de niet aangegeven bijkomende
winsten die bij eiseres zijn belast, aan
haar vmmoten uitgekeerd werden, of
althans dat die winsten niet in het
vennootschappelijk actief zijn teruggevonden;
Overwegende dat het onderzoek van
het middel het Hof zou noodzaken feitelijke gegevens na te gaan ; dat het middel,
waarin recht en feiten vermengd zijn,
derhalve niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
1 oktober 1968. 2e kamer. VooTzitteT, H. Rutsaert, raadsheer waarnemend voorzitter.
Vm·slaggever,
H. Perrichon. - Gelijkluidende conclusie,
H. Krings, advocaat-generaal.- Pleiter,
H. Van Leynseele.
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KAMER.
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2 oktober 1968.

1° OVEREENKOMST.- Alm.ooRD VAN
DE PARTIJEN OMTRENT DE HOOFDBESTANDDELEN. - VOORWAARDE VOOR
RET BESTAAN VAN DE OVEREENKOMST.
2° HUUR VAN WERK.- HUUR VAN
ARBEID. ARBEIDSOVEREENKOMST
VOOR BEDIENDEN. VASTSTELLING

-133VAN DE BEZOLDIGING .VAN DE BEDIENDE. HOOFDBESTANDDEEL VAN RET
CONTRACT.- GEEN AKKOORD VAN DE
PARTIJEN DAAROMTRENT. NIETBESTAAN VAN DERGELIJK CONTRA!JT.

1o Het akkoo1'd van de pa1·tijen omt1·ent de

hoojdbestanddelen van een contmct is
een voo1·waa1·de voo1· het bestaan e1'van (1).

2o Bij het ontb1'eken van het akkoo1'd van
pa1·tijen omt1·ent de vaststelling van de
doo1' de we1·kgevm· aan de bediende te
betalen bezoldiging, kan tussen hen geen
m·beidsove1·eenkomst vooT bedienden bestaan.
(SAMENWERKENDE VENNOOTSCHAP

« USINES JlJDOUARD DE SAINT-HUBERT

ll,

T. ESOARMELLE.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 20 april 1967 gewezen door
de Werkrechtersraad van beroep te Brussel, karner voor bedienden ;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1101, 1102, 1108,
1109, 1126, 1319, 1320, 1322 van het
J3urgerlijk Wetboek, 1, 5, 15, 16 en 20 van
de wetten betreffende het bediendencontract, gecoordineerd bij het koninklijk
besluit van 20 juli 1955, en 97 van de
Grondwet,
dooTdat de bestreden beslissing voor
recht heeft gezegd dat verweerder recht
heeft op een vergoeding wegens contractbrenk gelijkstaande met vier maanden
wedde, op grond dat er wel een contract
tussen partijen geweest is, aangezien het
dienstaanbod van de eisende vennootschap werkelijk en onvoorwaardelijk geweest is, evenals de aanvaarding van dit
aanbod in zijn beginsel, en aileen detailpunten nog moesten worden geregeld ; dit
contract ontstaan is op 13 juni 1962 om
in werking te treden op 1 november
daaropvolgend en eiseres ten gevolge van
een reorganisatie van haar diensten verzaakt heeft aan de voornoemde indienstneming, zonder opzegging en zonder
vergoeding,
te1·wijl, eeTste onde1·deel, de bestreden
beslissing een deskundigenonderzoek beveelt om onder meer te bepalen welke de
(1) Raadpl. DE PAGE, T1'aite, d. II, 3e uitg.,
nr 436; cass., 16 juni 1960, redenen (Bull. en
PAsro, 1960, I, 1190).

aanvangswedde is van een verkoopinspecteur in de onderneming van eiseres,
alvorens het bedrag vast te steilen van de
vergoeding wegens contractbreuk, gelijkstaande met vier maanden wedde, die
volgens die beslissing aan verweerder ver·
schuldigd is ; waaruit volgt dat, naar de
zienswijze van de rechters in hoger beroep
zelf, partijen het niet eens geworden
waren over het bedrag van verweerders
bezoldiging; het bedrag van de bezoldiging van de bediende een van de hoofdptmten is van de overeenkomst die partijen voornemens waren aan te gaan,
zodat de bestreden sententie niet terzelfdertijd kon beslissen enerzijds dat dit beding ontbrak en anderzijds dat het dienstaanbod werkelijk en onvoorwaardelijk
was geweest evenals de aanvaarding ervan in beginsel en dat slechts detailpunten nog moesten worden geregeld, dat een
arbeidsovereenkomst voor bedienden tussen partijen ontstaan was op 13 juni 1962
om in werking te treden op 1 november
daaropvolgend (schending inzonderheid
van de artilwlen 1101, 1102, 1108, 1109
en 1126 van het Burgerlijk W etboek, 1 en
5 van de wetten betreffende het bediendencontract, gecoordineerd bij het koninklijk besluit van 20 juli 1955, en 97
van de Grondwet);
tweede onde1•deel, de bepaling van het
bedrag van de aan de bediende verschuldigde vergoeding in geval van contractbrenk door de werkgever zonder ernstige
reden en zonder vergoeding, hoofdzakelijk afhangt van het bedrag van de vergoeding van de bediende en de werkrechters in hoger beroep toegeven dat zij het
bedrag van de vergoeding van verweerder
niet kennen zodat zij wettelijk niet voor
recht konden zeggen dat die verweerder
recht heeft op een vergoeding wegens
contractbreuk gelijkstaande met vier
maanden wedde (sc~·J.ending inzonderheid
van de artikelen 15, 16 en 20 van de wetten betreffende het bediendencontract,
gecoordineerd bij het koninklijk besluit
van 20 juni 1955, en 97 van de Grondwet);
deTde ondm·deel, uit de bewoordingen
van de brieven van 27 april, 15 mei en
13 juni 1962, waarmede de bestreden
beslissing rekening houdt, niet blijkt dat
er een werkelijk en onvoorwaardelijk aanbod is geweest en evenmin een aanvaarding in beginsel, met dien verstande dat
aileen detailpunten nog rnoesten worden
worden geregeld ; die brieven immers
niets zeggen over het bedrag van de bezoldiging van verweerder en over de modaliteiten ervan, wat een hoofdpunt is van de
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arbeidsovereenkomst voor bedienden, en
derhalve door uitspraak te doen zoals zij
heeft gedaan over het bestaan van een
overeenkomst tussen partijen, de bestreden beslissing de bewijskracht van die
brieven van 27 april, 15 mei en 13 juli
1967 heeft miskend (schending inzonderheid van de artikelen 1319, 1320, 1322
van het Burgerlijk W etboek en 97 van de
Gronwet) :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat, nu moest worden
uitgemaakt of een arbeidsovereenkomst
voor bedienden tussen partijen was ontstaan, de sententie beslist dat een dienstaanbod van eiseres aanvaard is geworden
in beginsel, en dat aileen « de detailpunten
nog moesten worden geregeld ll ;
Dat de feitenrechter nochtans vaststelt
dat het bewijs van enig akkoord omtrent
de vergoeding van verweerder niet is geleverd en dientengevolge een onderzoeksmaatregel beveelt, niet om het bewijs van
zodanig akkoord op te sporen, maar om in
de boeken van eiseres opzoekingen te
doen om te weten te komen welke wedde
deze " aan haar aangestelden bij hem indienstneming verleent voor de uitoefening van de taken waarmee de eiser in
hoger beroep (thans verweerder) is belast,
of door vergelijking van diens ondergeschikten die gelijke of even belangrijke
taken verrichten )) ;
Overwegende dat het bestaan van een'
overeenkomst vereist dat partijen het
eens zijn over de hoofdbestanddelen ervan;
Dat de bepaling van de door de werkgever te betalen bezoldiging een zodanig
bestanddeel is ;
Dat de feitenrechter dus ten onrechte
heeft overwogen dat de vaststelling van
de bezoldiging van verweerder een nog te
regelen detailpunt was, terwijl zulks een
hoofdbestanddeel is voor het bestaan van
de overeenkomst ;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt de bestreden beslissing ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerder in de lmsten; verwijst
de zaak naar de W erkrechtersraad van
beroep te Bergen, bediendenkamer.
(1) A.rtikel 15 van de wet van 24 december
1968 (Belgisch Staatsblad van 28 december
1968) voegt tussen lid 1 en 2 van artikel29 van
de wet van 24 december 1963 volgende bepaling in : " Het l!'onds voor de beroepsziekten

2 oktober 1968.- 1e kamer.- Voorzitter, H. De Bersaques, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, H.
Valentin. Gelijkluidende conclusie,
H. Dum on, advocaat-generaal. - Pleiter,
H. VanRyn.
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2 oktober 1968.

BEROEPSZIEKTEN. AANVRAAG
TOT TOEKENNING VAN EEN VERGOEDING
OF TOT HERZIENING VAN EEN BESLISSING, WAARBIJ DEZE WERD TOEGE·
KEND.- WETTEN VAN 24 JULI 1927,
ARTIKEL 15, EN 24 DECEMBER 1963,
ARTIKEL 49.- RECHT OM DERGELIJKE
AANVRAAG IN TE DIENEN NIET TOEGE·
KEND AAN RET FONDS VOOR DE BEROEPSZIEKTEN.

BEROEPSZIEKTEN. ErNDBEsLrssrNG TOT TOEKENNING VAN SCHADELOOSSTELLING, GENOMEN DOOR RET
FONDS VOOR DE BEROEPSZIEKTEN. FONDS NIET BEVOEGD OM DERGELIJKE
BESLISSING AMBTSHALVE TE WIJZIGEN.

1° H et recht om een aanvraag in te dienen
tot toekenning van schadeloosstelling,
voorzien in de wetten van 24 juli 1927 en
24 december 1963 betrefjende de vergoeding van de schade voortvloeiende uit
beroepsziekten, of een aanvraag tot herziening van een vroegere beslissing betrefjende de1·gelijke schadeloosstelling
werd door deze wetten toegekend aan de
door deze bm·oepsziekten getro ffenen en
ook onder meer aan hun rechthebbenden,
maar niet aan het Fonds voor de
beroepsziekten.
2° Het Fonds voo1· de be1·oepsziekten kon
krachtens geen enkele wetsbepaling, v66r
de inwerkingtreding van de wet van
24 december 1968 (1), een wijziging aanb?·engen in een eindbeslissing die een
vergoeding had toegekend, met toepassing van de m·tikelen 15 van de wet van
24 jtdi 1927 en 49 van de wet van 24 decembe?' 1963 bet1•efjende de vm·goeding
van de schade vom·tvloeiende ttit beroepsziekten en van de m·tikelen 2 en 4 van het
besluit van de Regent van 22 november
1945 of van de artikelen 4 en.15 van het
koninklijk besluit van 12 oktober 1964.
kan ook ambtshalve uitspraak doen over de
herziening van de reeds toegekende vergoedingen. Deze herziening geschiedt op de wijze bepaald door de Koning "·

135(FONDS VOOR DE BEROEPSZIEKTEN,
T. VINOKEN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 30 mei 1967 door de Rechtbank
van eerste aanleg te Brussel in hoger
beroep gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 2 van het Burgerlijk Wetboek, 6, 31, 49, 76, 77 van de wet
van 24 december 1963 betreffende de
schadeloossteiling voor en de voorkoming
van beroepsziekten, 7, 15 van de wet van
24 juli 1927 betreffende de vergoeding
van de schade veroorzaakt door beroepsziekten, 2 van de wetten op de vergoeding
van de schade voortvloeiende uit arbeidsongevallen, gecoordineerd bij het koninklijk besluit van 28 september 1931 dat
gewijzigd is bij artikel 1 van de wet van
10 juli 1951,
doo1'dat het bestreden vonnis, na te
hebben vastgesteld dat eiser bij beslissing
van 10 oktober 1942 de vergoedingen,
bepaald bij de voornoemde wet van
24 juli 1927, aan verweerder had toegestaan op grond van een blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van 55 t. h.
en, bij een beslissing die op 22 april
1965 aan verweerder werd meegedeeld,
dit percentage tot 40 t. h. had teruggebracht, deze laatste beslissing nietig heeft
verldaard en beslist heeft dat de bedoelde
ongeschiktheid op 55 t. h. vastgesteld
bleef, op grond dat, krachtens artikel 15
van de wet van 24 juli 1927, waarvan de
inhoud bevestigd is bij artikel 49 van de·
wet van 24 december 1963, elke aanvraag om herziening uiterlijk binnen tien
jaar na de beslissing van 10 oktober 1942
moest worden ingediend ; verweerder
weliswaar zodanige aanvraag op 2 oktober 1957 had ingediend, maar die aanvraag door eiser terecht was verworpen
wegens te late indiening ; eiser geen gewag
maakte van een latere schriftelijke aanvraag; het feit aileen dat verweerder opgekomen is voor het sociaal onderzoek
waartoe hij door eiser op 5 maart 1965
opgeroepen was, niet kon worden beschouwd als zijnde van zijnentwege een
regelmatig ingediende aanvraag om herziening en de wettelijke vervaltermijnen
door eiser niet konden worden ingeroepen, daar deze slechts als eerste gerechtsinstantie en aileen op verzoek van een
betrokken partij kan optreden,
te1'wijl, ee1'ste onde1'deel, krachtens de
artikelen 2 van het Burgerlijk W etboek

en 77 van de voornoemde wet van 24 december 1963, die wet uitwerking heeft op
1 januari 1964 en vanaf die datum de
vergoedingen regelt waarop de door een
beroepsziekte getroffenen recht hebben,
zelfs indien die ziekten zich v66r het jaar
1964 hebben voorgedaan; de artikelen 49
en 76 van de wet van 24 december 1963
de termijnen bepaald bij artikel 15 van
de wet van 24 juli 1927 hebben opgeheven
en aan de Koning de bevoegdheid hebben
verleend om voor iedere ziekte te bepalen
binnen welke termijn de aanvragen Dm
vergoeding en herziening moeten worden
ingediend ; in het onderhavige geval het
vonnis niet vaststelt dat zulk een door de
Koning vastgestelde termijn verstreken
is, wat verweerder trouwens niet beweerde ; krachtens de artikelen 6 en 31
van de wet van 24 december 1963, zolang
door het verstrijken van de herzieningstermijn bepaald bij artikel 49 van genoemde wet, de jaarlijkse vergoeding niet
vervangen was door een lijfrente, de
eiser het recht en de verplichting had om
de toepassing van de genoemde wet te
verzekeren en derhalve ervoor te waken,
zelfs ambtshalve en zonder indiening van
een aanvraag door de betrokken partij,
dat de aan verweerder toegekende vergoeding bepaald werd volgens de graad
van blijvende
arbeidsongeschiktheid
waardoor verweerder werkelijk was aantast;
tweede onde1•deel, artikel 7 van de voornoemde wet van 24 juli 1927 weliswaar
bepaa;Ide ~at, in geval van blijvende ongesch1kthe1d, de door een beroepsziekte
getroffene vergoedingen zou verkrijgen
berekend volgens de schalen vermeld in
artikel 2 van de gecoordineerde wetten op
de vergoeding van de schade voortvloeiende uit arbeidsongevallel), maar
niet bepaalde dat bij het verstrijken van
de termijn van 10 jaren, gesteld bij artikel 15 van de wet van 24 juli 1927 voor
het indienen van de aanvragen om herziening, de jaarlijkse vergoeding vervangen zou worden door een lijfrente, en
daaruit volgt dat, zelfs in de onderstelling
dat de rechten van de verweerder moeten
worden bepaald overeenkomstig de voornoemde wet van 24 juli .1927, eiser het
recht had om ervoor te waken. zelfs
ambtshalve, dat de aan verweerder toegekende vergoeding in overeenstemming
was met de bepalingen van artikel 7 van
de voornoemde wet en van artikel 2 van
d~ gecoordineerde wetten op de vergoedrng van de schade voortvloeiende uit
arbeidsongevallen, en dus bepaald werd
volgens de graad van blijvende arbeids-
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ongeschiktheid waardoor verweerder werkelijk was aangetast :
Overwegende dat zowel uit de artikelen 15 van de wet van 24 juli 1927 en 49
van de wet van 24 december 1963 als uit
het bij deze wetten ingevoerde stelsel
blijkt dat de door een beroepsziekte getroffenen en ook onder m.eer hun rechthebbenden, doch niet het Fonds voor de
beroepsziekten, het recht hebben een aanvraag in te dienen voor het bekomen van
de bij deze wetten bepaalde schadeloosstelling of van de herziening van een
vroegere beslissing betreffende dergelijke
schadeloosstelling ;
Overwegende dat uit de bestreden beslissing niet volgt dat dergelijke aanvraag
ingediend werd ;
Overwegende dat het Fonds voor de
beroepsziekten op grond van geen enkele
wetsbepaling het recht heeft ambtshalve
een wijziging te brengen aan een eindbeslissing die het heeft genomen met toepassing van de artikelen 15 van de wet
van 24 juli 1927, 2 en 4 van het besluit
van de Regent van 22 november 1945 of
van de artikelen 39 van de wet van 24 december 1963, 4 en 15 van het koninklijk
besluit van 12 oktober 1964;
Dat het middel naar recht faalt ;

2e KAllmR. -

2 oktober 1968.

1° VOORRECHTEN EN HYPOTHE.
KEN.- VooRRECHT VAN DE SCHULD·
VORDERINC+EN WEC+ENS HUUR EN PACHT
VAN ONROERENDE C+OEDEREN.- WET
VAN 16 DECEMBER 1851, ARTIKEL 20.
- 0NROERENDE C+OEDEREN.- BE GRIP.
2° OVEREENKOMST. - GROEVE TER
BESCHIKKINC+ C+ESTELD VAN EEN DER·
DE VOOR DE EXPLOITATIE ERVAN,
TEC+EN BETALINC+ VAN VERGOEDINGEN
AAN DE EIGENAAR. - KooP- OF HUUROVEREENKOlliST BETREFFENDE EEN ON·
ROEREND C+OED. - UITLEGGING DOOR
DE FEITENRECHTER.
CONTROLE
DOOR HET HoF.
1° In artilcel 20, 1°, van de wet van 16 december 1851 op de herziening van het
hypotheelc?·echt wm·den de termen « huis »
en « hoeve ,, slechts enontiatiej geb1·uilct.
Daa1· de telcst algemeen is, is hij toepasselijlc op de schuldvorde1•ingen wegens
hu1·en of pachten betretfende ellc om·oerend goed en dtts oolc op de schuldvm·de?'ingen, oolc al wo1·den ze « ve1·goedingen »
ger&oemcl, ve1·schuldigd ter uitvoering van
ee'l1 ht<urovereenlcomst van een groeve (1).

2 oktober 1968.- 1 8 kamer.- Voorzitter, H. De Bersaques, raadsheer waarnemend voorzitter.
Ve1·slaggevM·,
H. Valentin. - Gelijlcluidende conchtsie,
H. Duman, advocaat-generaal. ,-- Pleiter,
H. Bayart.

2° V olgens de gegevens eigen aan de zaalc
lean nu eens een ve1·lcoop, dan eens een
huu?'OVM'eenlcomst zijn van een on1·oerend
goecl, het contract lcrachtens hetwellc de
eigenaar van een gi·oeve een clm·de toestaat deze te exploiteren gedurencle een
bepaalde tijcl, tegen betaling van geldsomrnen, oolc al wenlen ze « vergoeclingen ,, genoernd (2) (3).

(1) Oass., 22 september 1938, redenen (Bt.Zl.
en PAsrc., 1938, I, 290); DE PAGE, T1·aite,
d. VII, biz. 111, nr 137, B.
Artikel 20, 1°, van de wet van 16 december
1851, gewijzigd bij artikel 11 van de wet van
7 maart 1929, heeft artikel 2102 van het Bur·
gerlijk W etboek vervangen. Dit was op gelijkaardige wijze opgesteld : het vermeldde enkel
de huur- en pachtgelden en na het woord
« onroerend goed " gebruikt te hebben, gewaagde het enkel van « verhuurd huis "
en « hoeve >>. Noch de voorbereiding van het
Burgerlijk vVetboek noch die van beide hogervermelde wetten hebben het begrip « onroerend goed " gepreciseerd, waarvan melding
werd gemaakt in artikel 2102 van het Burger·
Iijk Wetboek of in artikel 20, 1°, van de wet
van 1851.
Krachtens artikel 3, 1°, van de wet van

25 maart 1876 omvatten de woorden pacht en
huurovereenkomst niet een huurovereenkomst
die betrekking heeft op een Ieisteengroeve,
daar deze beperkte draagwijdte blijkt uit
preciseringen van de wetgever zelf (raadpl.
noot get. R. H. onder cass., 14 april 1955,
A1'1', Verb?', 1955, biz. 677).
De voorbereiding van de wet van 31 juli
1947 heeft eveneens de draagwijdte van het
begrip « huurovereenkomsten " gepreciseerd
(raadpl. cass., 8 maart 1951, Bull. en PAsrc.,
1951, I, 461).
(2) Zo de feitenrechter het recht heeft de
overeenkomst aldus te kwalificeren, op grond
van de feitelijke omstandigheden die hij soeverein vaststelt, dient het Hof evenwei nate gaan
of deze omstandigheden de door hem afgeleide
gevolgtrekkingen in rechte rechtvaardigen
(raadpl. een gelijkaardig geval : cass., 2 april
1903, Bttll. en PAsiC., 1903, I, 151).
(3) Overeenkomst die een verhuring van een

Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
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(H. SPIERS, M. LAMY, A. LAMY EN R. LAJ\fY,
T. ORBAN, CURATOR VAN HET FAILLISSEMENT VAN J. EN N. LALOUX.)

ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 14 maart 1966 gewezen door
het Hof van beroep te Luik ;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van artikel 20, 1°, van de wet van
16 december 1851 op de herziening van
het hypotheekrecht, dat gewijzigd is bij
artikel 11 van de wet van 7 maart 1929,
en van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest, dat voor
een bedrag van 182.894 frank in het passief van het faillissement heeft opgenomen de schuldvordering van de eisers
wegens vervallen gelden voor de huur van
een groeve, wege:ns de interest van
die gelden en het krachtens die zelfde
huur verschuldigde toebehoren, geweigerd heeft deze schuldvordering in aanmerking te laten komen voor het voorrecht van artikel 20, 1°, van de hypotheekwet, op grand dat het contract
genoemd « huur van een groeve " nu eens
als een verkoping en dan weer als een
verhuring beschouwd wordt, dat weliswaar niets belet dat de exploitatie van
een groeve het voorwerp zou zij:n van een
huurovereenkomst, maar dat het niettemin vaststaat dat het hier gaat om een
huur << sui generis die geen landpacht
of geen huishuur is>>, dat artikel 20, 1°,
van de hypotheekwet van 16 december
1851 klaarblijkelijk alleen slaat op die
twee soorten van huurovereenkomsten en
deze uitzonderlijke bepaling niet kan
worden toegepast op << verschuldigde bedragen die uiteraard noch huur- noch
pachtgelden zijn )),
te1·wijl; ee1·ste onde1·deel, de huur van
een groeve de verhuring van een onroerend goed is ; het bij voornoemd artikel 20, 1°, van de hypotheekwet ingestelde voorrecht geldt voor de huurgelden of
verschuldigde bedragen van elke verhuring van onroerend goed en het bestreden
arrest derhalve deze wetsbepaling heeft
geschonden door die in het onderhavige
geval niet toe te passen onder vooronroerend goed is : raadpl. cass., 2 april 1903
(Bttll. en PASIC., 1903, I, 151) en 8 juni 1916
(ibid., 1917, I, 148}. Overeenkomst die een
verkoop is : raadpl. cass., 22 juli 1886 (ibid.,
1886, I, 321) en 22 juli 1887 (ibid., 1887, I,
350).

we:ndsel dat zij enkel op landpachten
of huishuren slaat ;
tweecle onclercleel, door te beslis:>en dat
de huur van een groeve nu eens als een
verkoping en dan weer als een verhuring
wordt beschouwd, dat in dit laatste geval
het gaat om een huur << sui generis die geen
landpacht of geen huishuur is " en dat de
bepaling van het voornoemde artikel 20,
1°, van de hypotheekwet niet kan worden
toegepast op << verschuldigde bedragen die
uiteraard noch huur- noch pachtgelden
zijn "• het arrest zijn beslissing grondt
op dubbelzinnige motieven die de werkelijke aard van de betrokken huur
zowel als van de bedragen welke de
eisers krachtens dElze huur kunnen
vorderen in het onzekere laten en aldus
het toezicht op de wettelijkheid van de
beslissing beletten, zodat het bestreden
arrest niet met redenen is omkleed naar
het vereiste van artikel 97 van de Grandwet en dus deze wetsbepaling schendt :
Overwegende, dat zo de tussen de
eisers en J. en N. Laloux aangegane overeenkomst een verkoopcontract was, het
bij artikel 20, 1°, van de wet van
16 december 1851 voorziene voorrecht
zonder toepassing was ;
Doch overwegende dat, zo de exploitatie van de groeve, welke door eiseres
toegestaan was, een hmn·overeenkomst,
ook al was ze sui generis zoals het
arrest het preciseert, uitmaakte, het bij
voormelde wetsbepaling voorziene voorrecht geen toepassing zou vinden ;
Dat, immers, in die bepaling de termen
<< huis >> en << hoeve >> bij wijze van voorbeeld worden vermeld, dat de tekst algemeen is en zonder uitzondering toepasselijk op ieder verhuurder van onroerende
goederen;
Overwegende dat het arrest niet beslist
of, gelet op de uitlegging welke van het
contract dient te worden gegeven, dit
laatste een huurovereenkomst of een verkoop uitmaakt; dat het zich ertoe beperkt
ten onrechte te beslissen dat in beide gevallen het bij artikel 20, 1°, van de wet
van 16 december 1851 voorziene voorrecht zonder toepassin.g is ;
Dat het aldus zijn beschikkend gedeelte
niet wettelijk heeft gerechtvaardigd en
dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, doch enkel in zover het beslist
over de toepassing, ten deze, van artikel 20, 1°, van de wet van 16 december
1851; beveelt dat melding van dit arrest
zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroor-

-

138

deelt verweerder qualitate qua in de kosten ; verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Hof van beroep te Brussel.
2 oktober 1968.- 18 kamer.- Voo1'zitte1', H. De Bersaques, raadsheer waarnemend voorzitter.
Ve1·slaggeve1',
H. Valentin. - Gelijlcluidende conclusie,
H. Dumon, advocaat-generaal. Pleite?"s, HH. De Bruyn en Faures.

1" KAMER. -

PARTIJEN. VOORZIENING NIET ONTVANKELIJK TEN AANZIEN VAN EEN
VERWEERDER. - VOORZIENING TEGEN
DE ANDERE VERWEERDER OOK NIET
ONTVANKELIJK.
1° J!Vannee1· het voo1' het ove1'ige in het l!'?"ans

gestelde o1·igineel van het exploot van
betekening van een vm·zoelcsch?'ijt tot
cassatie tegen een in het 1!'1·ans gewezen
a1'1·est in het N ede1•lands ve?"meldt met
welke pe1•soon de ge1"echtsdeu?"waa1·der
heejt gesproken, is dit exploot nietig en de
voo1·ziening bijgevolg niet onvanlcelijlc,
zonde1· dat de ve1·wee1·de1·, die zich op de
nietigheid van het exploot be1·oept, moet
bewijzen dat zij hem nadeel heejt
be1·okkend (1). (Wetb. van burg.
rechtsv., art. 61, 68 en 68bis; wet van

3 oktober 1968.

1 o VOORZIENING IN CASSATIE.
VoRM. BuRGERLIJKE ZA:KEN.
IN RET FRANS c+EWEZEN BESLISSING.
BETEKENING VAN EEN VERZOEKSOHRIFT TOT OASSATIE. 0RIGINEEL
VAN RET IN RET FRANS GESTELDE
EXPLOOT DAT IN RET NEDERLANDS
MELDING MAAKT VAN DE AANDUIDING
BETREFFENDE DE PERSOON MET WIE
DE GEREOHTSDEURWAARDER GESPROKEN HEEFT. NIETIGHEID VAN RET
EXPLOOT. VERWEERDER DIE ZIOH
EROP BEROEPT NIET VERPLIOHT TE
BEWIJZEN DAT ZIJ HEM NADEEL HEEFT
BEROKKEND.- NIET ONTVANKELIJKE
VOORZIENING.
2°TAAL (GEBRUIK VAN DE FRANSE
EN NEDERLANDSE). REOHTSPLEGING IN OASSATIE IN BURGERLIJKE
ZAKEN. NIETIGHEID VAN RET EXPLOOT OF VAN EEN AKTE VAN REOHTSPLEGING, c+EGROND OP EEN SOHENDING
VANDE WET VAN 15 JUNI 1935. -ARTIKEL 17bis, LID 2, VAN DE WET VAN
25 FEBRUARI 1925, AANGEVULD DOOR
ARTIKEL 2 VAN DE WET VAN 20 JUNI
1953, ZONDER TOEPASSING.
3° ONSPLITSBAARHEID.- BURGERLIJKE ZAKEN. - Ers INGESTELD TEGEN
VERSOHILLENDE VERWEERDERS.- ONSPLITSBAARHEID VAN RET GESOHIL EN
VAN DE BESLISSING.- BEGRIP.

25 februari 1925, art. 8, 10 en 17bis,
lid 2; wet van 15 juni 1935, art. 27
en 40.)
2° De bepaling van a1·tilcel17bis, lid 2, van

de wet van 25 jeb?·ua~·i 1925, aangevuld
bij artilcel 2 van de wet van 20 juni 1953,
naa1·luid waa?"van geen enkele nietigheid
van exploot of van alcte van 1'echtspleging
lean w01·den aanvaa1·d tenzij geblelcen
is dat zij aan de tegenpa1·tij nadeel
heejt beroklcend, is niet van toepassing
op de nietigheden die voortvloeien uit de
schending de wet van 15 juni 1935 op het
geb1·uilc van de talen in ge1'echtszalcen (2).
(Wet van 15 juni 1935, art. 27 en 40.)
3° JiVannee1' in bu?"gerlijlce zaken een eis is

ingesteld tegen vm·schillende verwee1·ders
en het geschil aan de jeitenrechter de
oplossing heejt opgelegd van eenzelfde
vraagstttk dat het voorwerp was van een
gemeenschappelijk debat en dat door
dezelfde beslissing op identielce wijze ten
opzichte van alle partijen we1•d opgelost,
zijn het geschil en de beslissing tussen
laatstgenoemden onsplitsbaar met be.trelclcing tot dit vmagstuk (3).

4° VOORZIENING IN OASSATIE.VORM. BURGERLIJKE ZAKEN. GESOHIL ONSPLITSBAAR TUSSEN ALLE

JiVanneer, in een burgerlijk geschil
dat onsplitsbaar is tussen alle pa1·tijen,
de voorziening niet ontvanlcelijlc is ten
aanzien van een verwee1·deJ·, is zij oak
niet ontvanlcelijlc in zovm· zij tegen de
andere verweerder w01·dt ingesteld (4).

(1) Raadpl. cass., 18 n:laart 1897 (Bull. en
PAsrc., 1897, I, 121); 7 oktober 1948 (ibid.,
1948, I, 548} en 31 oktober 1957 (ibid., 1958,
I, 217).
(2) 1 Raadpl. inzake artikel173 van het Wethoek van burgerlijke rechtsvordering, cass.,
1 juni 1961 (Bull. en PAsiC., 1961, I, 1061).

Raadpl. inzake ten overvloede gegeven vermeldingen die in een andere taal zijn gesteld, cass.,
22 juli 1959 (Bull. en PAsrc., 1959, I, 1139)
en 9 november 1959 (ibid., 1960, I, 298).
(3} en (4) Oass., 8 september 1966 en
24 februari 1967 (Arr. cass., 1967, blz. 26 en
807}; raadpl. cass., 10 november 1966 (ibid.,
1967, blz. 344).

4°

-139(WEYNANTS EN VANDERVEKEN, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « EGIMO " EN
RIBERO SILVA, WEDUWE VAN WEYNANTS.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 29 maart 1967 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Brussel ;
Over het middel van niet-ontvankelijkheid, door de tweede verweerster tegen de
voorziening opgeworpen en afgeleid uit de
nietigheid van het exploot van betekening van het cassatieverzoekschrift welke
hieruit voortspruit dat de vaststelling
door de gerechtsdeurwaarder van de formaliteiten betreffende de afgifte van het
exploot aan genoemde verweerster, waarvan zowel op het origineel als op het
afschrift melding moet worden gemaakt
krachtens de artikelen 61, 2°, 68 en 68bis
van het W etboek van burgerlijke rechtsvordering, er in het Nederlands op
voorkomt,
terwijl de gerechtsdeurwaarder deze
vermeldingen moest opstellen, zoals hij
dat voor de overige vermeldingen van
zijn exploot heeft gedaan, in het Frans,
in welke taal het proces gevoerd wordt :
Overwegende dat uit het origineel van
het exploot van betekening van de cassatievoorziening blijkt dat de gerechtsdeurwaarder dit exploot niet volledig heeft
opgesteld in de taal waarin de bestreden
beslissing is gewezen, dat wil zeggen de
Franse taal, welke derhalve krachtens
artikel 27 van de wet van 15 juni 1935 de
taal van de rechtspleging in cassatie is ;
Overwegende immers dat de essentiele
vermeldingen die, wat de dagvaardingen
betreft, op straffe van nietigheid zijn voorgeschreven bij de artikelen 61, 2°, en 68
van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, waardoor de gerechtsdeurwaarder heeft vastgesteld dat, aangezien
hij niemand aan de woonplaats van de
tweede verweerster had gevonden en het
afschrift van het exploot niet aan een gebuur had kunnen ter hand stellen, dit
afschrift door hem aan het gemeentebestuur werd ter hand gesteld, door middel
van een stempel in het Nederlands in het
exploot werden aangebracht ;
Overwegende dat naar luid van artikel17bis van de wet van 25 februari 1925,
betreffende de rechtspleging in cassatie
in burgerlijke zaken, geen enkele nietigheid van exploot of van akte van rechts-

pleging kan worden aanvaard dan wanneer gebleken is dat zij aan de tegenpartij
nadeel heeft berokkend ;
Overwegende evenwel dat deze bepaling geen ander voorwerp heeft dan door
middel van een wet de rechtspraak te
bekrachtigen welke het Hof, met betrekking tot de rechtspleging in cassatie, had
gegrond op artikel173 van het Wetboek
van burgerlijke rechtsvordering, zoals
het gewijzigd is bij artikel 10 van het
koninklijk besluit nummer 300 van
30 maart 1936; dat derhalve artikel17bis
van de wet van 25 februari 1925 niet van
toepassing is op de nietigheden die bij de
wet van 15 juni 1935 op het gebruik der
talen in gerechtszaken zijn ingesteld;
Dat dientengevolge de nietigheid van
het exploot van betekening van de voorziening moet worden aanvaard zonder dat
de tweede verweerster, die de nietigheid
inroept, moet bewijzen dat zij haar nadeel
heeft berokkend ;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid gegrond is ;
En overwegende dat blijkt dat ingevolge de rechtsvordering door de eerste
verweerster ingesteld als beheerster van
de medeeigendom van een onroerend goed
dat een gedeelte omvat waarvan eiseres
de blote eigendom en de tweede verweerster het vruchtgebruik heeft, welke vordering ertoe strekt de eisers en deze
laatste hoofdelijk, in solidum of de ene
bij gebreke van de andere te doen veroordelen, de bestreden beslissing het
geschil tussen de eisers en de tweede verweerster beslecht met betrekking tot de
gevolgen die voortvloeien uit de respectieve hoedanigheden van vruchtgebruikster van laatstgenoemde en van blote
eigenares van eiseres, ten opzichte van de
schuldvordering van de eerste verweerster ; dat het geschil derhalve onsplitsbaar blijkt en dat de niet-ontvankelijkheid van de voorziening tegen de tweede
verweerster de niet-ontvankelijkheid van
de voorziening tegen de eerste verweerster meebrengt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eisers in de kosten.
3 oktober 1968.- 1e kamer.- Voorzitter, H. Bayot, eerste voorzitter.- Verslaggeve?·, H. Perrichon.- Gelijkluidende
conclusie, H. Delange, advocaat-generaal.
- Pleite1·s, HH. Dassesse en Ansiaux.

1407 oktober 1968.

2e KAMER. -

CASSATIE. -BEVEL VAN DE MINISTER
VAN JUSTITIE. STRAFZAKEN.
ARREST VEROORDELEND WEGENS EEN
MISDRIJF VAN MISBRUIK VAN VERTROUWEN. VASTSTELLINGEN DIE DE
VEROORDELING NIET WETTELIJK RECHTVAARDIGEN. VERNIETIGING.

Op cle voo1·ziening van de p1•om•renrgeneraal, ingestelcl op bevel van de
.Jl.lliniste1' van jnstitie, ve1·nietigt het
Hof een veroorcleling wegens misbn•ik
van ve1·trm•wen, wanneer de geclane vaststellingen cleze ve1·oo1·cleling niet wettelijk
t·echtvaanligen (1). (Wetb. van strafv.,
art. 441.)
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN
CASSATIE, IN ZAKE CORNELIS.)
ARREST.
RET HOF ; Gelet op de hiernavolgende vordering van de Procureurgeneraal bij het Hof van cassatie :
<< Aan de Heer Voorzitter en de Raadsheren van de tweede kamer van het Hof
van cassatie :

" De procureur-generaal heeft de eer
uiteen te zetten dat de Minister van
justitie hem bij brief van 9 januari 1968,
Bestuur der Wetgeving, nr 130.836/111/
A.P.fDiv., overeenkomstig artikel 441
van het Wetboek van strafvordering
gelast heeft bij het Hof aangifte te doen
van het arrest, op 8 januari 1967 gewezen
door het Hof van beroep te Luik, in
zover het Emiel Cornelis, geboren te
Hamme op 18 september 1940, woonplaats hebbende te J emappe, rue Grand
Vinave, nr 89, wegens zes feiten, · misbruik van vertrouwen genoemd (artikel 491 van het Strafwetboek), veroordeeld heeft tot zes maanden gevangenisstraf en 50 frank geldboete, vermeerderd
met 190 deciemen of vijftien dagen
vervangende gevangenisstraf met vijf
jaar uitstel voor de vijf zesde van de
hoofdgevangenisstraf.
" Emiel Cornelis werd tegelijkertijd
vervolgd als Victor Corbeau, die bij
hetzelfde arrest van 8 februari 1967
(1) Raadpl. cass., 19 december 1966 (A1·r.

cass,, 1967, blz. 507).

van het Hof van beroep te Luik insgelijks veroordeeld werd wegens identieke
feiten als die welke bij de telastleggingen
van misbruik van vertrouwen tegenEmiel
Cornelis waren aangevoerd.
" Genoemd arrest werd op voorziening
van Victor Corbeau op 24 april 1967 vernietigcl, in zover het hmn wegens telastleggingen van misbruik van vertrouwen
had veroordeeld, en de aldus beperkte
zaak werd verwezen naar het Hof van
beroep te Brussel.
" De vernietiging werd uitgesproken
omdat de door het Hof van beroep te
Luik gedane vaststellingen geen wettelijke
verantwoording waren van de veroorcleling van Victor Corbeau wegens misbruik van vertrotnven.
" Ret Hof van beroep _te Brussel,
waarnaar de zaak was verwezen, sprak
Corbeau vrij, bij arrest van 30 juni
1967, aangezien cc de feiten niet bewezen
" zijn gebleven "·
» De onwettelijkheid die het Hof
gecensureerd heeft op 24 april 1967 met
betrekking tot Victor Corbeau, bestaat
voort ten aanzien va.n Emiel Cornelis ;
aangezien de veroordeling van laatstgenoemde in 'strijd is met de wet, client
het arrest van 8 februari 1967 van het
Hof van beroep te Luik ook vernietigd
te worden met betrekking tot Emiel
Cornelis en aangaande de telastleggingen
van n1.isbruik van vertrouwen.
» Om die redenen, vordert de Procureur-generaal dat het Hof gelieve het
genoemde arrest van het Hof van beroep
te Luik met betrekking tot Emiel Carnelis in zover te vernietigen en, de zaak te
verwijzen naar het Hof van beroep
te Brussel.
ll Brussel, 30 augustus 1968.
ll

Voor de Procureur-generaal,
)) De Advocaat-generaal,
ll (get.)
Dumon )) ;

Gelet op artikel 441 van het Wetboek
van strafvordering, met overneming
van de gronden van de genoemde vordering, vernietigt het voormelde arrest
van 8 februari 1967 van het Hof van beroep te Luik, in zover het Emiel Cornelis
wegens zes feiten, misbruik van vertrouwen genoemd, veroordeelt tot zes maanden gevangenisstraf met vijf jaar uitstel
voor de vijf zesde van deze straf en tot
50 frank geldboete of vijftien dagen
vervangende gevangenisstraf; beveelt
dat van het thans gewezen arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; ver-

-141wijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van beroep te Brussel.
7 oktober 1968. 2e kamer.
V oo1·zitte1·, H; van Beirs, voorzitter.
Ve1·slaggever, H. de Waersegger.
Gelijlchtidencle conclusie, H. Dumon, advocaat-generaal.
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KAMER. -

AANSPRAKELIJKHEID
(BUITEN
OVEREENKOMST).- ONGEVAL.VERMINDERING VAN DE ECONOMISCHE
W AARDE VAN HET SLACHTOFFER VAN
EEN ONRECHTMATIGE DAAD. BEGRIP.

B eslist wettelijk clat het slachto tfer van
een onrechtmatige claacl, volgens cle 1·egels
van het gemeen recht, aansp1·aak heeft
op cle vergoeding van een nadeel clat
voortvloeit uit de ve1·minde1·ing van zijn
economische waa1·cle, de 1'echte1· clie
vaststelt dat de letsels clie het slachto tfer
heejt geleden, zijn kansen ve1·minrleren
om werk te vinden wegens cle moeilijkheclen die hij voortaan zal onde1·vinclen
om werken ttit te voeren clie hij vroeger
wel kon VMTichten (1).
(WAUTHIER, T.

PAZ-DOMINGUEZ.)

ARREST.
RET ROF ; Gelet op het bestreden
vonnis, op 23 februari 1968 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Charleroi ;

Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1382 van het Burgerlijk W etboek en 97 van de Grondwet,
cloordat het bestreden vonnis, uitspraak
doende op de schadevergoedingsvordering
van de verweerder, slachtoffer van het
verkeersongeval, tegen de eiser die
voor de helft van de schadelijke gevolgen
van dit ongeval aansprakelijk is geoordeeld, na te hebben vastgesteld, of althans zonder te hebben betwist dat,
zoals eiser bij conclusie stelde, verweerder
(1) Raadpl. cass., 22 mei en 22 juni 1959
(Bull. en PASIC., 1959, I, 961 en 1086) en de

noot blz. 1087; 10 januari en 28 april 1966
(ibid., 1966, I, 600 en 1089); 26 septembe1• en
24 oktober 1966 (Arr. cass., 1967, blz. 04 en
254).

na de consolidatie van zijn letsel zijn
werk had kunnen herbeginnen tegen
een loon dat niet enkel gelijk was aan
wat hij v66r het ongeval verdiende, maar
hoger was, en na uitdrulrkelijk te hebben
vastgesteld dat verweerder « in het beroep dat hij thans uitoefent, geen nadeel
ondervindt door zijn lichamelijk handicap "• beslist heeft dat de blijvende
ongeschiktheid van 20 ten honderd welke
hij uit het ongeval overgehouden
had, « hem trof in zijn mededingingsmogelijkheden op de arbeidsmarkt "•
dat zijn « onvoldoende geschooldheid
hem onvermijdelijk ertoe zal brengen
meennaals van beroep te veranderen,
dat hij v66r zijn ongeval, gezien namelijk
zijn grote lichaamskracht waarop de
psychotechnicus heeft gewezen, mocht
hopen gemakkelijk een betrekking als
handlanger voor zwaar werk terug te
bekomen, dat « thans >> zijn kansen merkelijk verminderd zijn, daar hij het moeilijk heeft om in staande houding te
werken, dat men dus moet aannemen dat
de economische waarde van de burgerlijke
partij door het ongeval aangetast is,
dat die economische waarde het best
vertegenwoordigd wordt door het brutoloon van de getroffene, zodat de eerste
rechter terecht een kapitalisatieberekening heeft gekozen >> en derhalve de
schadevergoeding die aan verweerder
wegens de stoffelijke schade uit zijn
blijvende ongeschiktheid is toegekend,
heeft berekend op basis van een uurloon
van 43,83 frank, van een invaliditeitsgraad van 20 t. h. en van een waarschijnlijke winstgevende levensduur van 44 jaar
en zes maanden, en deze schatting
heeft verantwoord door de overweging
dat bepaalde gegevens ter beoordeling
van de schade kunnen worden gevonden
in het loon van de getroffene waarin het
best zijn economische waarde tot uiting
komt,

te1·wijl, eerste onrle1·cleel, het tegenstrijdig is enerzijds de economische waarde
van de getroffene als met twintig ten
honderd verminderd voor de hele duur
van zijn winstgevend leven aan te
merken en anderzijds ·vast te stellen dat
deze verrnindering van twintig ten honderd enkel tot uiting zou komen in
een eventuele vennindering van zijn
kansen om een even winstgevende betrekking te vinden ingeval hij van beroep
verandert, en de beslissing van de
feitenrechter erop neerkomt een eenvoudig risico gelijk te stellen met een
zeker verlies en er aldus op neerkomt verweerder te vergoeden voor een niet

-142bewezen nadeel, wat in strijd is met de
rechtsregel van artikel 1382 van het
Burgerlijk W etboek,
tweede onde?·deel, althans voor de
getroffene op de dag van het vonnis, op
23 februari 1968, het risico dat voortvloeit
uit de moeilijkheid om een even winstgevende betrekking te vinden als v66r het
ongeval, geen werkelijkheid is geworden
en hij op deze datum hetzelfde loon
als v66r het ongeval genoot, zodat
he~. b~str~den arrest niet, zonder tegenstriJdigheid en zonder schending van
artikel1382.van het Burgerlijk Wetboek,
de vergoedmg voor stoffelijke schade
voortvloeiende uit dit risico en uit. een
loonverlies mocht berekenen vanaf 2 mei
1966, datmn van de consolidatie van het
Jetsel, maar eerst vanaf 23 februari
1968; er inderdaad tussen 2 mei 1966 en
23 februari 1968 geen nadeel is voortgevloeid uit loonverlies of uit een vermindering van de kansen op een nieuwe
betrekking en het vonnis de verweerder
dus vergoed heeft voor een nadeel
waarvan bewezen is dat het niet bestond :
Over de twee onderdelen samen :
Overwegende dat in haar onderzoek
werkelijk nadeellijdt door
ZIJn bhJvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid ten gevolge van het arbeidsongeval waardoor hij getroffen is, de
rechtbank stelt dat weliswaar moet
worden aangenomen dat verweerder in
het ambacht dat hij thans uitoefent geen
nade~l ondervindt van zijn lichamelijk
handicap, maar dat het niet mogelijk is
de deskundige te volgen in zijn oordeel
dat de gevolgen geen invloed zullen
he?ben op verweer?-ers arbeidsongeschiktheid ; dat deze mers onbetwistbaar
a;~ngetast is in zijn mededingingsmogehJkheden op de algemene arbeidsmarkt ;
Overwegende dat de rechtbank de
overweging dat verweerders economische
waa;rde ~ei:nvloed is door zijn ongeval,
afle1dt mt de vaststelling enerzijds dat
v66r het ongeval de verweer¢ler wiens
onvoldoende geschooldheid hem onvermijdelijk ertoe zal brengen meermaals
va~ bero~p te veran~eren, mocht hopen,
gez1en ZIJU grote hchaamskracht, gemakkelijk een betrekking als handlanger
voor zwaar werk te kunnen vinden, en
ande~zijds d~~ zijn kansen merkelijk
vermmderd ZIJn daar hij thans moeilijk
een werk in staande houding kan verrichten;
Overwegende dat het vonnis aldus
zijn besl~ssing niet steunt op de feitelijke
vaststellmg van een eventuele vermino~. verw~.erder

dering van verweerders kansen om bij
verandering van betrekking een even
winstgevende betrekking te vinden, maar
op de aantasting van zijn arbeidsgeschiktheid, dit wil zeggen zijn economische waarde op de arbeidsmarkt ten
gevolge van de moeilijkheden die hij
ondervindt om in staande houding arbeid
te verrichten, dit wil zeggen sinds de
datum van de consolidatie van het
letsel;
Dat hieruit volgt dat het vonnis
zonder tegenstrijdigheid heeft vastgesteld
dat verweerders economische waarde
met 20 t. h. verminderd was voor
de hele duur van zijn winstgevend !even
en dat het, door de vergoeding van dit
bewezen nadeel dat niet volgt uit een
verlies van bedrijfsinkomsten toe te
kennen, artikel 1382 van het Burgerlijk
Wetboek niet heeft geschonden;
Overwegende dat het middel in geen
van zijn onderdelen kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
7 oktober 1968. 2e kamer. Vom·zitter, H. van Beirs, voorzitter. Verslaggeve?', Baron Richard. - Gelijkluidende conclusie, H. Dumon, advocaatgeneraal.
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1°

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. STRAFZAKEN. VERWEER VOORGEDRAGEN IN EEN GESOHREVEN CONOLUSIE. VERWEER
GEPREOISEERD IN EEN MONDELINGE
OONOLUSIE. -ARREST DAT ANTWOORDT
OP RET ALDUS GEPREOISEERDE VERWEER. REGELMATIG GEMOTIVEERD
ARREST.

2°

GEREOHTSKOSTEN.
STRAFZAKEN. I{:oSTEN VAN DE TOLK. MOGEN NIET TEN LASTE VAN DE
BEKLAAGDE GELEGD WORDEN.

1° Een ve?·wee?' dat in strajzaken door een
partij in een geschreven conclusie is
voo?·ged?·agen wo1·dt passend beantwom·d
cloo?' het arrest clat op dit verweer
antwoorclt, zoals dit ter terechtzitting
in een mondelinge conclusie wercl gepreciseercl.

2° De kosten van de talk op wie een beroep

-143moest W01'den gedaan om de verklaringen van de beklaagde te ve1·talen, mogen
niet ten laste van deze laatste wo1'den
gelegd (1). (Verdrag tot bescherming
van de rechten van de mens en van
de fundamentele vrijheden, artikel 6,
3, e, goedgekeurd bij de wet van
13 mei 1955, wet van 15 juni 1935 op
het gebruik der talen in gerechtszaken,
artikel 31, en koninklijk besluit van
29 december 1950 houdende algemeen
reglement op de gerechtskosten in
strafzaken, art. 93-3o).
(KEULEMANS, SPECKS EN
T. DE BIEN.)

SCHMITZ,

elkaar overeenstemmende omstandighe.
den aanwezig zijn om de schuld van
eiser aan te nemen, het arrest niet
passend antwoordt op het verweer door
eisers bij schriftelijke conclusie voorgedragen,
te1'wijl, ee1·ste onde1·deel, eiser in deze
conclusie niet heeft aangegeven op welke
dag van de week het voor particulieren
mogelijk is iets op de markt te verkopen,
omdat het vaststaat dat de handelsbedrijvigheid op het Balspelplein te Brussel,
« de oude markt », elke dag van de week
plaatsvindt ; de schriftelijke conclusie
in algemene bewoordingen daaraan herinnert en het hof van beroep dit middel
niet beantwoordt ; ...

ARREST.

W at het eerste onderdeel betreft
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 26 juni 1968 door het Hof van
beroep te Luik gewezen;

A. Op de voorziening van Carolus
Keulemans :
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van
de Grondwet en 505 van het Strafwetboek,
doo1'dat door enkel te stellen : dat
blijkens de gezamenlijke omstandigheden van de zaak eiser kennis moet
hebben gedragen van de schuldige herkomst der gestolen voorwerpen die hem
werden te koop geboden ; dat diens betoog in zijn pleitrede, volgens hetwelk het
des zondags voor particulieren die geen
koopman zijn, mogelijk is op het Balspelplein voor 8.30 uur in de morgen voorwerpeu te koop te bieden, trouwens
in strijd is met het feit dat, zoals eiser
in zijn ondervraging door de gerechtelijke politie heeft toegegeven, de bedoelde
verkoop heeft plaatsgehad op donderdag
1 februari 1968; dat er aldus, wegens
de geringheid van de koopprijs 'ten
aanzien van de waarde van deze voorwerpen, gewichtige, bepaalde en met
(1) Artikel 6-3, e, van het verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden is algemeen. Het bepaalt dat " elke beschuldigde onder meer het
recht heeft om ... zich kosteloos door een tolk
te doen bijstaan, zo hij de op de terechtzitting
gebruikte taal niet verstaat of niet spreekt »,
.Artikel 93, 3°, van het tarief in strafzaken
(koninkliik besluit van 28 december 1950) beperkt zich ertoe " de kosten van de vertalers en

Overwegende dat enerzijds eiser voor
het hof van beroep bij schriftelijke conclusie heeft doen gelden dat het vaststaat dat iedereen en met name amateurs
of beginners in de handel te Brussel op
het Balspelplein, de zogenaamde << oude
markt », tot 8 uur 30, zonder patent
waren kunnen verkopen ;
Dat anderzijds het arrest vaststelt,
zonder deswege te worden bekritiseerd,
dat in het pleidooi dit verweer voorgedragen is door te stellen dat die mogelijkheid om zonder patent te verkopen des
zondags bestond ;
Overwegende dat hieruit volgt dat,
als het arrest erop wijst dat eisers betoog
in strijd is met het door hem erkende feit
dat de verkoop op donderdag 1 februari
1968 heeft plaatsgehad, het passend
antwoordt op het verweer in eisers
schriftelijke conclusie, zoals dit nader
gepreciseerd was in zijn mondelinge conclusie;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 6, lid 1 en 3, a,
van het verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en van de fundamentele vrijheden,
tolken van de in Belgie gesp1·oken talen in aile
gevallen, zonder enig verhaal op de veroor·
deelde partijen, ten laste van de Staat te leg·
gen »,
Wat artikel31 van de wet van 15 juni 1935
betreft, dit legt ten laste van de Staat de kosten
van vertaling van de verklaringen die de ver·
dachte « in de taal van zijn keuze » heeft
afgelegd.

-

14:4

clom·dat eiser gerechtigd was zich kosteloos door een tolk te doen bijstaan en
zijn zaak door een onpartijdige rechtbank
te zien behandelen,
terwijl het hof van beroep hem aanvankelijk de bijstand van een tolk heeft
geweigerd en zulks pas heeft toegestaan
na een ter beoordeling van de eiser gelaten
termijn om even na te denken en het
anderzijds aan diens raadsman hoeft
laten weten dat hij hem de toegang tot
de balie zou ontzeggen indien hij houder
was van een diploma in het N ederlands :
Overwegende dat blijkens artikel 6,
§ 3, e, van het bij de wet van 13 mei
1955 goedgekeurde verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en van
de fundamentele vrijheden, artikel 31
van de wet van 15 juni 1935 op het
gebruik der talen en artikel 93-3° van
hot tarief in strafzaken de kosten van de
tolk niet ten laste van eiser mogen worden
gelegd;
Overwegende dat uit geen enkele van
de beschikkingen van hot arrest volgt dat
het de kosten van de tolk heeft uitgesloten van de veroordeling in de kosten
die ten laste van eiser is uitgesproken ;
Dat ten aanzien van deze grief het
middel gegrond is, maar dat het voor het
overige feitelijke grondslag mist, daar
het afgeleid is uit feitelijke omstandigheden die geen steun vinden in de bestreden beslissing of in de stukken waarop
het Hof vermag acht te slaan ;
En overwegende dat, behoudens wat
betreft de ingewilligde grief, de substantiiile of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd
en dat de beslissing overeenkomstig de
wet is;·
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, doch slechts in zover het
uitspraak doet over de kosten van hager
beroep die verband houden met de strafvordering ; 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 het Hof van beroep
te Brussel ; veroordeelt iedere eiser in
een vierde van de kosten en laat het overige vierde ten laste van de Staat.
7 oktober 1968. 2e kamer. Voorzitte1·, H. van Beirs, voorzitter. Verslaggever, Baron Richard. - Gelijkluidende conclusie, H. Duman, advocaatgeneraal.
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1° STRAF. - GELDBOETE VAN ~5 FR.
ALLEEN UITGESPROKEN WEGENS EEN
GEOONTRAVENTIONALISEERD
WANBEDRIJF VAN ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN VERWONDINGEN.- VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF. -MAXIMUM
DRIE DAGEN.

2° CASSATIE. - OMVANG. - STRAFZAKEN. VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF DIE HET WETTELIJK MAXIMUM TE BOVEN GAAT. VERNIETIGING EN VERWIJZING BEPERKT TOT
DIT PUNT VAN HET BESOHIKKEND
GEDEELTE.
I 0 De vervangencle gevangenisstraf voor een

geldboete van 25 fmnk, clie alleen is
uitgesproken wegens een gecont1·aventionalisem·d wanbedrijj van onopzettelijk toebrengen van venvonclingen,
mag de d1·ie dagen niet te boven gaan (1).
(Strafwetb., art. 40 en 100.)
2° Wanneer een veroordelencl vonnis wm·dt
vm·nietigd omdat de rechter een vervangende gevangm1isstmj heejt uitgesp1·oken, die het wettelijk maximum te
boven gaat, zijn de vernietiging en de
verwijzing bepm·kt tot dit punt van het
beschikkend gedeelte (2).
(BODART EN MAHIEUX, T. DEHENNAULT,
NATIONAAL VERBOND DER SOCIALISTISOHE MUTUALITEITEN, NAAMLOZE
VENNOOTSOHAP « LA ROYALE BELGE »
EN MILQUET.)
ARREST.
RET HOF ; -,.--- Gelet op het bestreden
vonnis, op 14 maart 1968 door de Correctionele Rechtbank te Charleroi, rechtdoende in hager beroep, gewezen;
I. In zover de voorziening van Bodart
gericht is tegen de beslissing op de strafvordering die tegen haar is ingesteld :
Over het middel, ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 1, 38
en 40 van het Strafwetboek :
Overwegende dat het bestreden vonnis
de eiseres Bodart wegens het gecontraventionaliseerd misdrijf van onopzet(1) en (2) Cass., 8 aprill963 (Bull. en PAsm.,
196B, I, 871).
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telijke verwondingen veroordeelt tot
een geldboete van 25 frank, vermeerderd
met 190 deciemen, en zegt dat, bij gebreke van betaling binnen de wettelijke
termijn, die geldboete door een gevangenisstraf van acht dagen zal kunnen
worden vervangen ;
Overwegende dat luidens artikel 40
van het Strafwetboek de vervangende
gevangenisstraf niet drie dagen zal te
boven gaan voor hen die wegens overtreding zijn veroordeeld ;
Dat het bestreden vonnis aldus de in
het middel genoemde wetsbepalingen
heeft geschonden ;
En overwegende, voor het overige, dat
de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, doch slechts in zover het
tegen de eiseres Bodart een vervangende
gevangenisstraf van acht dagen uitspreekt ; verwerpt de voorziening voor het
overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
de gedeeltelijk vernietigde beslissing ;
veroordeelt de eisers in vier vijfde van de
kosten ; laat het overige ten laste van
de Staat ; verwijst de aldus beperkte zaak
naar de Correctionele Rechtbank te
Bergen, rechtdoende in hoger beroep.
7 oktober 1968. 2 6 kamer. Voorzitte1·, H. van Beirs, voorzitter. Vm·slaggever, Baron Richard .. - Gelijkluidende conclusie, H. Dumon, advocaatgeneraal.
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CASSATIE. -

BEVOEGDHEID. STRAFZAKEN. VERSOHRIJVING IN HET
PROOES-VERBAAL VAN DE DEBATTEN
VOOR EEN HOF VAN ASSISEN.
BEVOEGDHEID VAN HET HoF OM ZE
TE VERBETEREN.

lijk blijkt 'WU de context van dit stuk
en de andere processtt•kken (1).
(DUPONT, T. OARLIER.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op de bestreden
arresten, op 13 jtmi 1968 door het Hof
van assisen van de provincie Brabant
gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 16 van de wet van
15 mei 1838 op de jury, 113 van de wet
van 18 jtmi 1869 op de rechterlijke
organisatie, herdrukt krachtens het koninklijk besluit van 22 februari 1892,
312 van het Wetboek van strafvordering
en 97 van de Grondwet,
doo1·dat de in het dossier opgenomen
processtukken tegenstrijdig zijn wat
betreft de aangifte van het getal der
plaatsvervangende gezworenen, toegevoegd aan de twaalf gezworenen-titularissen, daar sommige stukken twee
plaatsvervangende gezworenen en andere
een enkele plaatsvervangende gezworene vermelden; die tegenstrijdigheid
het Hof belet toezicht te oefe1.1.en op het
aantal plaatsvervangende gezworenen
die de debatten hebben bijgewoond, en
na te gaan of de substantiele of op
straffe van nietigheid voorgeschreven
vormen, inzonderheid de beediging van
de plaatsvervangende gezworenen, in
acht genomen zijn, zodat er grond
bestaat tot vernietiging van het bestreden
arrest van 13 j1.mi 1968 dat gewezen is
op de strafvordering, alsmede van het
arrest van ~ezelfde dag, gewezen op de
rechtsvordermg van de burgerlijke partijen, dat er het gevolg van is :
Overwegende dat het arrest, recht
doende op 10 juni 1968 op de vordering
van het openbaar ministerie om een
cc plaatsvervangend gezworene » aan te
wijzen, de uitloting van de genoemde
gezworene heeft gelast; dat het procesverbaal van de loting der gezworenen
vaststelt dat een enkel plaatsvervangend
gezworene, de heer Hubert Kindermans,
werd aangesteld; dat het proces-verbaal
van de debatten vaststelt dat de voorzitter tot de twaalf gezworenen-titu-

Orn een cassatiemiddel te beom·delen heejt

het Hoj het recht om een in het procesve1•baal van de debatten voo1· een hoj
van assisen begane verschrijving te
verbeteren, als deze verschrijving duide-

(1) Raadpl. cass., 3 mei 1967 (Ar1·. cass.,
1967, blz. 1071) en 8 april 1968 (ibid., 1968,
blz. 1029);
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larissen en « tot de plaatsvervangend
gezworene >>, - de gedrukte vermelding
« tot de twee plaatsvervangende gezworenen >> werd regelmatig doorgehaald
en aldus vervangen - de in artikel 312
van het W etboek van strafvordering
vervatte rede heeft gericht en dat elk
van de twaalf gezworenen-titularissen
en « de plaatsvervangend gezworene >>
- de gedrukte vermelding « elk van de
twee plaatsvervangende gezworenen n
werd ook regelmatig doorgehaald en
aldus vervangen - de bij de wet vereiste
eed hebben afgelegd ;
Dat hetzelfde proces-verbaal erop wijst
dat de debatten op 11 en 13 juni 1968
zijn voortgezet in tegenwoordigheid van
de twaalf gezworenen-titularissen en
<< van de plaatsvervangend gezworene >> en
zegt dat de vormen met betrekking tot
de genoemde plaatsvervangend gezworene in acht genomen zijn ;
Dat aldus duidelijk blijkt dat de enige
vermelding, vooraf gedrukt en deze keer
niet doorgehaald, waarin gewag wordt
gemaakt van twee plaatsvervangende
gezworenen, een eenvoudige materiele
vergissing is die geen invloed heeft op
de regelmatigheid van de rechtspleging ;
In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing gewezen
1° op de strafvordering :

Overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvo.rmen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
2o op de burgerlijke rechtsvordering :
Overwegende dat eiser geen middel
aanvoert;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.

7 oktober 1968. 2 8 kamer. Voorzitter, H. van Beirs, voorzitter. Ve1•slaggeve1·, H. Valentin. Gelijkluidende conclusie, H. Derman, advocaatgeneraal.

(1) Oass., 24 oktober 1966 en 24 april 1967
(.Arr. cass., 1967, biz. 262 en 1027).
(2) Raadpl. cass., 23 oktober 1961 (Bull. en
PAsrc., 1962, I, 209), 7 januari 1963 (ibid.,
1963, I, 527) en 21 november 1966 (Ar1•.
cass., 1967, biz. 391).

28

KAMER. -

7 oktober 1968.

10 HOGER BEROEP. STRAFZAKEN.
-HOGER BEROEP VAN RET OPENBAAR
MINISTERIE BIJ DE REOHTBANK OF
RET HOF DAT MOET KENNIS NEMEN
VAN RET HOGER BEROEP. KENNISGEVING VAN RET HOGER BEROEP BINNEN VIJFTIEN DAGEN, DAGVAARDING OM BINNEN VEERTIG DAGEN VOOR
RET APPELGEREOHT TE VERSOHIJNEN.
BEKLAAGDE DIE· NIET VERSOHIJNT.
- ZAAK UITGESTELD EN NIEUWE DAGVAARDING VAN DE BEKLAAGDE BUITEN
DEZE TERMIJN VAN VEERTIG DAGEN.
REGELMATIG HOGER BEROEP.
20 WEGVERKEER. WEGVERKEERSREGLEJ\'i:ENT VAN 10 DECEMBER 1958,
ARTIKEL 17. MANEUVER. BEGRIP.

1o Regelmatig ingesteld is het hogm· be1·oep

van het openbaa1• ministerie bij de
rechtbank of het hoj, wam·bij het hager
beroep aanhangig is, dat ge1'icht is
tegen een in Belgie wonende beklaagde,
aan deze laatste werd betekend binnen
vijjtien dagen te 1·ekenen van de uitsp1·aak van het vonnis met dagvam·ding
om te verschijnen binnen veertig dagen
te 1·ekenen van dezelfde datum (1),
zelfs zo, wegens het dam· het 1'echtscollege bevolen uitstel van de zaak, het
openbaar ministerie de beklaagde opnieuw dagvaa1·dt om voor dit 1'echtscollege
te verschijnen op een dag buiten de
bedoelde termijn van vee1·tig dagen.
(Wetb. van strafv., ,art. 205; wet van
1 mei 1849, art. 8 gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 27 februari 1956.)
2o De rechter die vaststelt dat een bestuurder die 1·echts van de rijbaan reed, op
een plaats waar het ve1·keer niet 1·eglementai1· in evenwijdige files geschiedde, plots
nam· links is ajgeweken om v661· hem
stilstaande voertuigen voo1·bij te 1·ijden,
op het ogenblik dat een bestelwagentje
hem inhaalde, leidt hieruit wettelijk af
dat deze bestu1Lrde1· een mane1Lve1' in
de zin van artikel 17 van het Wegverkeersbesluit heeft uitgevoe1·d (2) (3).

(3) Wanneer het verkeer reglementair in
evenwijdige files geschiedt, wordt artikel12-1,
al. 3, van het Wegverkeersreglement overtreden door de bestuurder die van file verandert
en aidus de normale gang van de andere
bestuurders belet of hindert. Zie ook art. 17
van het W egverkeersreglement.
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(ARNOULD, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
« BELGE FENWICK».)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 23 maart 1968 in hager beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Namen;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 17 4 en 205
van het W etboek van strafvordering,
met name artikel 8 van de wet op de
politierechtbanken,
doordat het hager beroep, door de
procureur des Konings bij de rechtbank
te N amen ingesteld tegen het vonnis van
de politierechtbank van 19 juni 1967,
dagtekent van 16 oktober 1967,
te1·wijl het, op straffe van verval,
binnen vijftien dagen te rekenen van de
uitspraak moest betekend worden, met
dagvaarding binnen veertig dagen voor
de correctionele rechtbank van het arrondissement waarin de zetel van de politierechtbank gevestigd is, en hieruit volgt
dat de dagvaarding van 3 juli 1967 om
op 19 juli 1967 voor de Correctionele
Rechtbank te Luik te verschijnen, niet
bestaande moet worden geacht, dat nietig
is het proces-verbaa1 van 30 septernber
1967, waarin wordt verklaard dat de
beklaagde niet verschenen is en waarbij
de zaak op tegenspraak verdaagd wordt
tot 14 november 1967, en dat de ver?ordeling van eiser derhalve onwettelijk
IS :

Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat enerzijds de procureur des
Konings bij de Rechtbank van eerste
aanleg te N amen aan eiser op 3 juli
1967 het hager beroep heeft betekend
door hem ingesteld tegen het vonnis van
19 juni 1967 van de Politierechtbank te
Namen; dat het exploot van betekening
een dagvaarding bevatte om op 19 juli
1967 te verschijnen; dat op deze dat"Lun
de behandeling van de zaak verdaagd
werd;
Dat anderzijds, nadat de correctionele
rechtbank, volgens de vaststellingen van
het proces-verbaal van de in het middel
vermelde terechtzitting, de zaak op
tegenspraak verdaagd had tot 14 november 1967 hoewel ze vastgesteld had dat
eiser niet verschenen was, de. procureur
des Konings de eiser op 16 oktober 1967
regelmatig << opnieuw gedagvaard >> heeft
om op 14 november 1967 te verschijnen;

Overwegende dat de latere proceshandelingen geen invloed hebben op de
regelmatigheid van het hager beroep van
het openbaar ministerie ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 15, 17, 19,
21 en 27 van het wegverkeersbesluit,
1382, 1383, 1384, 1385 van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet,
doordat het vonnis niet, zonder in
kennelijke tegenstrijdigheid te vervallen,
op wettelijke wijze tot de uitgesproken
veroordeling kan komen op grond van
de vaststellingen die het vermeldt en met
name door ten laste van beklaagde een
man.euve! te la;ten gelden dat een regelmatig lmks mhalend voertuig heeft
gehinderd,
terwijl het vaststelt dat er geen verkeersstrook in een zelfde richting was,
dat er geen verkeersteken 69a bestond,
dat er geen machtiging door de bevoegde
overheid gegeven was, dat aldaar voertuigen stilstonden, dat de voorligger van
beklaagde gestopt had, dat luidens
artikel19, lid 1, beklaagde geen maneuver
verrichtte door de voorligger voorbij te
rijden :
Overwegende dat het vonnis zonder
tegenstrijdigheid beslist enerzijds dat,
bij gebreke van rijstroken in een zelfde
richting, van een verkeersteken 69a of
van machtiging vanwege de bevoegde
overheid om in evenwijdige files te
rijden in de zin van artikel 12-1, lid 2,
van het wegverkeersbesluit, de eerste
rechter terecht lid 3 van deze wettelijke
bepaling buiten toepassing had gelaten ;
anderzijds dat, aangezien zijn voorliggers
gestopt hadden, eiser geen inhalingsmaneuver in de zin van artikel 19, lid 1,
van voormeld besluit uitvoerde ; ten
slotte dat eiser de rechterfile verlaten
heeft om in de rij te komen van de
links van hem rijdende wagens, en zulks
op het ogenblik zelf dat hij door een snel
rijdend bestelwagentje regelmatig ingehaald werd, zoClat hij door dit maneuver
uit te voeren nagelaten heeft doorgang
te verlenen aan de inhalende bestuurder
en de bepalingen van artikel 17 van het
wegverkeersbesluit heeft overtreden;
_Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het derde middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 15, 17, 19,
21, 27 van het wegverkeersbesluit, 1382,
1383, 1384 van het Burgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet,
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van beklaagde, zoals bijvoorbeeld een
stoppen of een aarzeling of een andere
font, vermeldt en hem tach veroordeeld
heeft op grand van artikel 17 van het
wegverkeersbesluit,
terwijl, eerste oncle1·deel, de conclusie
ter terechtzitting van 9 maart voor beklaagde ingediend nitdrukkelijk betrekking had op de middelen, afgeleid uit
de voornoemde artikelen van het wegverkeersbesluit, zodat het vonnis in dit
opzicht kennelijk niet gemotiveerd is ;
tweecle onclenleel, de bestuurder van
het bestelwagentje de plicht had zich te
vergewissen of de weg over een voldoende
uitgestrektheid vrij was en derhalve
volgens artikel 21-2, a, van het wegverkeersbesluit moest voorzien dat zijn
voorligger zou worden genoodzaakt naar
links af te zwenken ;
derde ondenleel, deze bestnurder gerechtigd was zijn maneuver geleidelijk nit
te voeren :
Overwegende dat, na te hebben vastgesteld dat de eiser die in de rechterfile
reed, deze rij zag stoppen en links afweek
om in de tweede rij plaats te nemen op het
ogenblik dat een snel rijdend bestelwagentje hem inhaalde, de rechter daaruit wettelijk heeft kunnen afleiden dat
die bestuurder aldus van richting is
veranderd en plots de doorgang van de
achterligger heeft afgesneden en een
maneuver in de zin van artikel 1 7 van
het wegverkeersbeslnit heeft uitgevoerd;
Overwegende dat het vonnis aldus
een passend antwoord heeft gegeven op
de conclusie waarin werd beweerd dat
de aangestelde van verweerster de oorzaak van het ongeval was, omdat die
bestuurder de bepalingen van de artikelen 21 en 27 van het wegverkeersbesluit
niet had nagekomen ;
Dat het inzonderheid, door erop te
wijzen dat eiser van richting veranderd
was en plots aan voornoemde aangestelde
de doorgang had afgesneden, de stelling
tegenspreekt van eiser volgens wie deze
aangestelde tekort geschoten was in zijn
verplichting zich te vergewissen of de
weg over een voldoende uitgestrektheid
vrij was;
Overwegende dat, in zover het middel,
ten bewijze dat het vonnis de bestreden
veroordeling niet wettelijk rechtvaardigt,
stelt dat de bestuurder die genoodzaakt
gaat worden om links uit te wijken,
gerechtigd is zijn maneuver geleidelijk
uit te voeren, eiser naar feitelijke gege-

vens verwijst die niet uit de vaststellingen van het vonnis voortvloeien ;
Dat het middel in geen enkel van zijn
onclerdelen kan worden aangenmnen;
En overwegende dat, in zover de voorziening tegen de beslissing op de strafvordering gericht is, de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
vormen in acht genmnen werden en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroorcleelt eiser in de kosten.
7 oktober 1968. 2 8 kamer. Voorzittm·, H. van Beirs, voorzitter. Vm'Blaggever, Baron Richard. - Gelijkluiclencle conclusie, H. Dm:non, advocaatgeneraal.
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OASSATIEMIDDELEN.
STRAFZA·
KEN. SOHENDING VAN DE REOH·
TEN VAN DE VERDEDIGING. MID·
DEL HIERUIT AFGELEID DAT HET OPEN·
BAAR JYIINISTERIE GEWEIGERD HEEFT
EEN GETUIGE TE DOEN DAGVAARDEN.
AAN DE REOHTER NIET OVERGELEGD.
NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.

Niet ontvanlcelijk is het aan de feiten?·echter niet ove1·gelegd midclel dat him·uit is
afgeleid dat de rechten van de verdediging wm·den geschonclen door· de weigm·ing van het openbaar ministerie
een doo1• de verdediging voorgestelde
getuige te do en dagvaa1·dcn ( 1).
(AUBRY, T. GEMEENTE MONT-SUR-MAR·
OHIENNE, SAMENWERKENDE VENNOOT·
SCRAP cc MAISON D':EJDITION », SAMEN·
WERKENDE
VENNOOTSOHAP
cc UNION
DES OOOPERATEURS », ANDRE EN PER·
SONENVENNOOTSOHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID cc ISOTERMIO ».)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 29 juni 1968 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;

A. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering :
(1) Cass., 7 februari 1964 (Bull. en PASIC.,
1964, I, 604); raadpl. cass., 21 november 1966
(Arr. cass., 1967, biz. 386),
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Over het eerste mindel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 9 en 11
van de wet van 29 juni 1964,
doonlat eiser bij vonnis van de Correctionele Rechtbank te Charleroi dd.
6 juni 1967 aan probatievoorwaarden
onderworpen werd, maar, niettegenstaande zijn verzoek, geen bijstand heeft gekregen van een probatieassistent, welke
omstandigheid zijn reclassering heeft
verhinderd en aldus het plegen van de
feiten wegens welke hij veroordeeld is
door de bestreden beslissing, in de hand
heeft gewerkt :
Overwegende, enerzijds, dat, met betrekking tot de grief dat eiser geen bijstand heeft gekregen na de beslissing
van 6 juni 1967, het middel vreemd is
aan de bestreden beslissing en dus niet
ontvankelijk is :
Overwegende, anderzijds, dat, in zover
het middel aanvoert dat dit gebrek aan
bijstand een der oorzaken geweest is
dat eiser de feiten heeft begaan wegens
welke hij bij de bestreden beslissing veroordeeld is, het middel evenmin ontvankelijk is nu daarbij het Hof verzocht
wordt de feiten van de zaak te beoordelen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de rechten der verdediging,
doo?'dat ,geen aanvullend getuigenverhoor is verricht, zoals aangevraagd in
eisers brief van 24 mei 1968 aan de
procureur des Konings ten einde de
juistheid van de verklaring van de getuige Hocquet na te gaan :
Overwegende dat uit geen enkel processtuk waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat eiser het hof van beroep
verzocht heeft een onderzoeksmaatregel
te nemen;
Overwegende dat het middel dat niet
aan de feitenrechter is voorgelegd en
dat hieruit is afgeleid dat de rechten
van de verdediging geschonden zijn door
de weigering van het openbaar ministerie
om een door de beldaagde voorgestelde
getuige te dagvaarden, 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;
B. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissingen op de burgerlijke
rechtsvorderingen ingesteld

1° door de verweerders : de coi:iperatieve vennootschap « Maison d'Edition ''
en de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid « Isotermic '' :
Overwegende dat deze beslissingen
zich ertoe beperken aan de verweerders
provisionele uitkeringen toe te kennen
en de kosten aanhouden ; dat zij geen
eindbeslissingen zijn in de zin van artikel 416 van het Wetboek van strafvordering en geen uitspraak doen over een
bevoegdheidsgeschil ; dat de voorziening, ingesteld v66r de eindbeslissing,
voorbarig en niet-ontvankelijk is ;
2° door de verweerders : de gemeente
Mont-sur-Marchienne, de coi:iperatieve
vennootschap << Union des cooperateurs ''
en Philippe Andre

Overwegende dat eiser geen bijzonder
middel aanvoert ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de .kosten.
7 oktober 1968. 2e kamer.
Voo1·zitte1·, H. van Beirs, voorzitter.
Verslaggeve1', H. de Waersegger.
Gelijlcluidende concl~tsie, H. Dumon,
advocaat-generaal.
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8 oktober 1968.

INKOMSTENBELASTINGEN.
RAMING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG MET TOEPASSING VAN ARTIREL 55,
§ l, VAN DE GECOORDINEERDE WETTEN
BETREFFENDE DE INROMSTENBELASTINGEN.- DOOR DE BELASTINGPLICHTIGE AAN INVESTERINGEN BESTEDE
GELDSOMMEN. TERENEN OF INDICIEN VAN GEGOEDHEID.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
RAMING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG. VERMOEDEN ING:I1]VOERD DOOR
ARTIREL 55, § }, LID 3, VAN DE GECOORDINEERDE WETTEN BETREFFENDE DE
INROMSTENBELASTINGEN. WETTELIJR VERMOEDEN VAN HERROMST.

3o

INKOMSTENBELASTINGEN.
RAMING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG DOOR TERENEN OF INDICIEN VAN
GEGOEDHEID. TEGENBEWIJS DAT
RUST OP DE BELASTINGPLIOHTIGE.

4o

INKOMSTENBELASTINGEN.
RAMING VAN DE BELASTBARE GROND-

-
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SLAG DOOR TEKENEN OF INDICIEN VAN
GEGOEDHEID.- VERMOEDENS EN FEI·
TELIJKE GEGEVENS DIE DE BELASTING·
PLICHTIGE
ALS
TEGENBEWIJS
AANVOERT. SoEVEREINE BEOORDELING
DOOR RET HOF VAN BEROEP.

1° pe geldsommen die de belastingplioht~ge gedu1·ende de belastbm·e pe1·iode besteedt aan investeringen, kunnen worden
besohouwcl als tekenen of indioiiin, die cle
administ1·atie kan aanvoeren om cle graacl
v?'n gegoedheid van die belastingplioht~ge vast te stellen ; het hof van beroep
beo01·deelt op onaantastba1·e wijze cle
bewijskraoht van die tekenen of inclioiiin (1).

2° H et ve1·moeclen clat opgelevenl w01·clt cloo1·
tekenen of indioiiin wam·uit een hoge1·e
gmad van gegoeclheicl blijkt clan uit de
aangegeven inkomsten is een wettelijk
vermoeden van hm·komst, clit wil zeggen
dat de gelclsommen ·waarop het bet1·ekking
heeft, tot het tegenbewijs worden vermoecl
voort te komen uit inkomsten die tijclens
cle belastba1·e periode werclen behaald in
de uitoefening van cle bemepsaotiviteit
van de belastingpliehtige (2). (Gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 55, § 1, lid 3.)

oordeelt het hof van bm·oep soeverein in
feite cle bewijswaarde van de door de belastingpliohtige als tegenbewijs aangevoercle vm·moedens en gegevens (4).
(DRISCART, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANOIEN.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 22 maart 1965 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel, uitspraak
doende als gerecht waarnaar de zaak was
verwezen;
Gelet op het arrest van het Hof van
3 september 1963 (5);

4° W annem· de aclminist1·atie de belastbare
grondslag wettelijk heeft gemamcl aan de
hand van tekenen of indioiiin van een
hogere gmacl van gegoedheid dan die
welke uit zijn aangifte voortvloeit, be-

Over de eerste drie middelen, het eerste
middel afgeleid uit de schending van de
artikelen 55, inzonderheid § 1, lid 3, van
de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij het besluit
van de Regent van 15 januari 1948, 1349
en 1350 van het Blll'gerlijk Wetboek,
doorclat het bestreden arrest beslist dat
de tot een totaal bedrag van 3.000.000 fr.
in eisers bedrijf ge!nvesteerde geldsommen krachtens artikel 55 van de gecoordineerde wetten vermoed worden voort
te komen uit belastbare ink:omsten
van eiser en die beslissing verantwoordt
met de overwegingen « dat het (bestuur)
niet verplicht is ... zoals verzoeker (thans
eiser) het zou willen, aan te tonen dat
die als tekens en indicien in aanmerking
genomen geldsommen werkelijk verzoekers eigendom zijn ; .. . het mogelijk
is, zoals het arrest van Gent en verzoeker zelf in zijn conclusie het zeggen,
dat er onder de dekmantel van de
fictieve lening kapitaal is ingebracht
door personen wier identiteit niet bekend is ; de desbetreffende bewijslast
op verzoeker rust; verzoeker immers
moet aantonen dat de als tekens en indiciEin t~recht in aanmerking gekomen investermgen voortkomen uit andere inkomsten dan die welke in de inkomstenbelasting kun~en worden aangeslagen ; in
het onderhav1g geval de verzoeker, en

(1) Cass., 2 april 1957, redenen (Bull. en
PAsrc., 1957, I, 950); 20 februari 1958 (ibicl.,
1958, I, 674) en 31 oktober 1967, redenen
(.Arr. cass., 1968, blz. 330).
(2) Cass., 26 oktober 1965 (Bttll. en PAsrc.,
1966, I, 278); 22 november 1966 (.Arr. cass.,

1967, blz. 394) en 31 oktober 1967, twee arresten (ibicl., 1968, blz. 330 en 332).
(3) Cass. 26 oktober en 9 november 1965
(Bull. en PAsiC., 1966, I, 278 en 331).
(4) Raadpl. cass., 26 september 1967 (Arr.
cass., 1968, blz. 131).
(5) Bull. en PAsrc., 1964, I, 1.

3° vVanneer de aclminist1·atie de belastbare
g1·ondslag wettelijk gemamcl heeft volgens
tekenen of inclioiiin waar~dt een hoge1·e
graad van gegoedheid blijkt dat uit de
aangegeven inkomsten, staat het aan cle
b~lastingpliohtige aan de hand van posit~eve en oontroleerba1·e gegevens te bewijzen dat deze gegoedheid voortkomt uit
andere inkomsten dan die welke in de
inkomstenbelasting kunnen w01·clen aangeslagen of 1;tit inkomsten die tijdens een
v~?ege1·e pe1•wcle clan de belastba1·e pe1·iocle
z~Jn verk1·egen (3). (Gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 55, § 1, lid 3.)
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niet het bestuur, moet bewijzen dat er
onder de dekmantel van een lening kapitaal is ingebracht door bepaalde personen,
wat hij niet doet " ;
terwijl, in strij d met wat het bestreden
arrest aldus stelt, het bij artikel 55
van de gecoordineerde wetten ingevoerde
wettelijk vermoeden van herkomst slechts
van toepassing is op geldsommen waarvan het bestuur bewezen heeft, zij het
door vermoeden, dat zij de gegoedheid
van de belastingplichtige hebben verzekerd, wat insluit dat zij diens eigendom
zijn (schending inzonderheid van artikel 55 van de gecoordineerde wetten),
zodat het bestreden arrest op onwettelijke wijze een vermoedensbewijs heeft
afgeleid uit een feit dat het als onzeker
had beschouwd (schending inzonderheid
van de artikelen 1349 en 1350 van het
Burgerlijk Wetboek);
het tweede middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet, 55, inzonderheid § 1, lid 3, en 62 van
de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij het besluit
van de Regent van 15 januari 1948, 1349,
1350, 1352 en 1353 van het Burgerlijk
Wetboek,
doordat het bestreden arrest beslist dat
« de geldsorrnnen die een belastingplichtige aan investeringen besteedt, tekens of
indiciiin kunnen zijn om de graad van
gegoedheid van die belastingplichtige
vast te stellen ; in het onderhavige geval
de investering door verzoeker van
1.300.000 frank in 1951, 1.300.000 frank
in 1952 en 400.000 frank in 1953, een voldoende vermoeden is dat die geldsommen,
ten belope van hun respectief bedrag,
hem gedurende de genoemde jaren een
hogere graad van gegoedheid hebben verzekerd dan die welke uit zijn aangiften
voortvloeit ; dat in het onderhavige geval
moet worden gelet op de herkomst van
die sommen die niet enkel onbekend is
maar stelselmatig verborgen is; het bestuur aldus op wettelijke wijze de hoogte
of de aanzienlijkheid heeft geschat van
de tekens of indiciiin van een gegoedheid
die gedurende de jaren 1951, 1952 en
1953 hager was dan die welke voortvloeit uit de belastingaangiften van verzoeker, zodat op die bedragen het bij artikel 55, § I, van de gecoordineerde wetten
ingevoerd vermoeden van herkom.st moet
worden toegepast, volgens hetwelk die
bedragen voortkomen uit belastbare inkomsten; ... in het onderhavig geval verzoeker zich eerst beroepen heeft op de
lening, maar het voorgoed vaststaat dat
die lening fictief en dus niet bestaande is ;

verzoeker geen enkele andere herkomst
aangeeft, zodat mag worden vermoed dat
hij om persoonlijke redenen het geheim
wil bewaren omtrent de herkomst van de
geldsommen waaruit gedurende de genoemde jaren een hogere graad van gegoedheid is gebleken dan die welke uit
zijn belastingaangiften voortvloeide; verzoeker de wettelijke gevolgen van zijn
stilzwijgen moet drag en ; . . . verzoeker
moet aantonen dat deals tekens en indiciiin terecht in aanmerking genomen
investeringen, voortkomen uit andere inkomsten dan die welke in de inkomstenbelasting kunnen worden aangeslagen " ;

te1·wijl eiser bij regelmatige conclusie
had doen gelden dat « het bestaan van
een vermogen van 3.000.000 frank, gebleken uit de investering van dit bedrag,
niet valt onder het wettelijk vermoeden
van herkomst, ingevoerd bij artikel 55
van de gecoordineerde wetten, daar het
niet een indicie van gegoedheid, dit wil
zeggen van levensstandaard is ; alleen de
sommen die gediend hebben om de
levensstandaard van de belastingplichtige
te verzekeren, worden wettelij k vermoed
voort te komen uit belastbare inkomsten ;
beleggingen of investeringen, volgens
de onaantastbare beoordeling van het
hof van beroep, weliswaar indicien van
de levensstandaard kunnen zijn ; zulks
echter niet het geval is wanneer die herhaaldelijk of gewoonlijk verrichte beleggingen kunnen worden aangezien als zijnde in overeenstemming met de jaarlijkse
inkomsten van de betrokkene die- en dit
is de grondslag van het wettelijk vermoeden - voldoende moeten zijn om zijn
levensstandaard te verzekeren, wat hier
niet het geval is ; de aanzienlijkheid van
de beweerde investeringen van 1951, 1952
en 1953 volstrekt uitzonderlijk is; zodanige investeringen niet hebben plaatsgehad gedurende vroegere of latere jaren ;
zij dus de duidelijke indiciiin zijn van het
beleggen van vroeger opgestapelde spaargelden eerder dan van de gewone levensstandaard van verzoeker ; het wettelijk
vermoeden daarop dus geen toepassing
kan vinden; noch de voornoemde granden, noch de andere overwegingen van
het bestreden arrest, een passend antwoord zijn op eisers voornoemde conclusie, inzonderheid omdat niet kan worden
uitgemaakt of de feitenrechter in rechte
heeft overwogen dat de door eiser voorgestelde uitlegging van artikel 55 van
de gecoordineerde wetten niet gegrond
was dan wei, wegens feitelijke omstandigheden waarvan hij geen gewag maakt,
heeft geoordeeld dat de investeringen van
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de kapitalen die zogenaamd door eiser
zijn gedaan, wei nitgaven waren waarnit
de gegoedheid, dit wil zeggen de levensstandaard van laatstgenoemde bleek
(schending inzonderheid van artikel 97
van de Grondwet),
en te1·wijl, indien de feitenrechter heeft
overwogen dat elke investering, zelfs al
is ze aileenstaand en nitzonderlijk, die
het bedrag van de aangegeven inkomsten
te boven gaat, krachtens artikel 55 van
de gecoordineerde wetten vermoed wordt
voort te komen nit belastbare inkomsten,
zodanige beslissing de betekenis van deze
bepaling miskent en het daarin vervatte
wettelijk vermoeden verkeerd toepast,
daar dit slechts kan gelden ten aanzien
van het vermogen, de nitgaven en de investeringen die de gegoedheid, dit wil
zeggen de levensstandaard van de belastingplichtige, hebben verzekerd, wat niet
het geval is voor een aileenstaande belegging van kapitaal (schending van aile vermelde bepalingen),
en te1·wijl aldns geen enkel van de
redenen van het bestreden arrest een wettelijke rechtvaardiging is voor zijn beslissing waarbij het wettelijk vermoeden
van artikel 55 van de gecoordineerde
wetten wordt toegepast op de investeringen die eiser zogezegcl heeft verricht in
1951, 1952 en 1953 en waarbij aan deze cle
last van het tegenbewijs wordt opgelegcl
(schending van aile vermelde bepalingen);
het denle micldel afgeleid nit de schencling van cle artikelen 97 van de Grandwet en 55, inzonderheid § 1, lid 3, van de
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij het beslnit van de
Regent van 15 jannari 1948,
doo1·dat eiser heeft gesteld " clat er geen
teken of inclicie (artikel 55) en a fortiori
geen enkel rechterlijk vermoeden is dan
in zover het teken, cle indicie ofhet bekencle feit dat aan het vermoeden ten grandslag ligt, op een hogere graad van gegoedheicl wijst dan die welke blijkt nit de
aangegeven inkomsten ; het derhalve de
taak van het bestnur waste onderzoeken,
zoals het altijcl cloet wanneer het gaat om
natnurlijke personen, of de aangegeven
inkomsten van cle vroegere jaren of aile
andere regelmatige vermogensaangroei
van cle belastingplichtige niet, geheel of
gecleeltelijk, het bedoelde vermogen of de
bedoelcle investering rechtvaardigen ; er
in een geval zoals hier, in rechte en met
gezond verstand, geen enkel terzake
dienencl en passencl teken of indicie zal
zijn clan in cle mate van cle onverant-

woorde toename die het bestunr ter gelegenheid van cle investerlng zal ontdekken,
en niet in cle mate van de investering
zelf; door als een teken of indicie de investering zelf te laten gelden en niet cle
onverantwoorcle aangroei die het bestuur
niet heeft pogen aan te tonen, het bestnnr
willekenrig opgetreden is en in elk geval
het bewijs, dat het had moeten aanbrengen, van het bedrag der inkomsten dat
het in cle plaats wil steilen van de aangegeven inkomsten niet he eft geleverd '',
waarop het bestreden arrest die steilingen
heeft verworpen op grand " clat in het
onderhavig geval cle investering door verzoeker van 1.300.000 frank in 1951, van
1.300.000 frank in 1952 en van 400.000 fr.
in 1953 een voldoende vermoeden is dat
die geldsommen ten belope van htm respectief bedrag, hem gedurende de genoemde jaren een hogere graad van
gegoedheicl hebben verzekerd dan die
welke nit zijn aangiften voortvloeit » en
<e verzoeker eveneens ten onrechte beweert clat de op de investeringen gegronde
indicie in elk geval slechts kan gelden in
cle 1nate van de verantwoorcle aangroei
waarvan die investering doet blijken, en
niet in de mate van de investering zelf;
verzoeker aldns beweert dat het bestnur
1noest onderzoeken of de aangegeven inkomsten van de vroegere j aren of aile
andere regelmatige vermogensaangroei
niet, geheel of gedeeltelijk, het in deze
zaak aangenomen vermogen of de investering rechtvaardigen ; deze eis van
verzoeker niet verantwoord is omdat hij
erop neerkomt de bewijslast waarvan
hierboven sprake was, om te keren, aangezien het bestnur daardoor ten onrechte
zon worden verplicht zelf te onderzoeken
of en in hoever de aangemerkte indiciiin
(de investeringen) doen blijken van aldan
niet belastbare bestancldelen; in het onderhavige geval verzoeker beweerde dat
die bestanddelen voortkwamen nit een
lening, wat voorgoed onjnist is bevonden ;
clat het niet de taak van het bestnur
is te onderzoeken, aan de hand namelijk
van een vermogensbelans, of die bestanddelen niet voortkmnen nit de opgestapelde
winst van vroegere jaren of van enige
andere niet-belastbare herkomst zijn;
het bestnur er zich kan toe beperken te
bewijzen dat cle vermelde herkomst vals
was, zoals verzoeker verplicht is cle nietbelastbare herkomst van de belaste bestanddelen aan te tonen ; nit deze overwegingen volgt dat het totaal van
3.000.000, door verzoeker ge'investeerd in
de loop van de jaren 1951, 1952 en 1953,
terecht in de belasting aangeslagen is ... »,

-

153-

te1·wijl, in strijd met wat het arrest
aldus beslist, het bestuur, dat gebruik
wil rnaken van het wettelijk verrnoeden,
ingevoerd bij artikel 55 van de gecoordineerde wetten, rnoet bewijzen dat
de door de belastingplichtige gei'nvesteerde geldsornrnen hoger zijn dan
diens aangegeven inkornsten, zonder dat
het zich in dit opzicht kan beperken tot
de i:nkomsten van het jaar waarin de investerixtg heeft plaatsgehad en in elk
geval dit bewijs niet kan worden afgeleid,
zoals het arrest heeft gedaan, nit de
vaststelling alleen dat de belastingplichtige op een bepaald tijdstip investeringen heeft gedaan tot een bepaald bedrag:

Overwegende dat de geldsornrnen die
een belastingplichtige gedurende de belastbare periode besteedt aan investeri:ngen, kunnen worden beschouwd als
tekens of :ll<dicien die het bestuur kan
inroepen om de graad van gegoedheid
van die belastingplichtige vast te stellen
en waarvan het hof van beroep op onaantastbare wijze de bewijskracht beoordeelt;
Overwegende dat artikel 55, § 1, van
de gecoi:\rdineerde wetten betre:ffende de
inkornstenbelastingen een vermoeden
ju1·is tantum omtrent de herkomst van die
geldsommen invoert, zodat deze worden
geacht voort te komen uit belastbare
inkomsten, dit wil zeggen uit beroepsinkomsten verkregen gedurende de belastbare periode ;
Dat derhalve, wanneer het bestuur, na
het bedrag van de aangegeven inkomsten
als onjuist te hebben aangemerkt, de belastbare grondslag geraamd heeft volgens
zodanige tekens of indicien waaruit een
hogere graad van gegoedheid blijkt dan
uit de aangegeven i:nkomsten, het tegenbewijs rust op de belastingplichtige, die,
aan de hand van positieve en controleerbare gegevens, moet aantonen dat die
gegoedheid voortkomt uit andere inkomsten dan die welke in de inkomstenbe.belasting lnmnen worden aangeslagen of
uit inkomsten die tijdens een vroegere
. periode dan de belastbare periode zijn
verkregen;
Overwegende dat het hof van beroep,
na te hebben vastgesteld dat eisers investeringen in 1951 1.300.000 frank
ll'l 195~ 1.300.000 frank en in 1953
400.000fr. hebben bedragen, dat die geldsommen aan eiser gedurende de genoemde
jaren een hogere graad van gegoedheid
hebben verzekerd dan die welke uit zijn
aangiften voortvloeit, enerzijds erop wijst

dat de herkomst van die gelden onbekend
is en stelselmatig door eiser verborgen
werd en anderzijds dat het niet de taak
van het bestuur is die herkomst op te
sporen;
Dat die gronden, die de hierboven uiteengezette beginselen op juiste wijze toepassen, de beslissing wettelijk rechtvaardigen en een passend antwoord zijn op
het verweer van eiser ;
Dat de middelen niet kunnen worden
aangenomen ;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet, 32, inzonderheid § 1, en 55, inzonderheid § 1, lid 3, van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij het besluit van de Regent
van 15 januari 1948,
doo1•dat eiser bij conclusie subsidiair
had doeiJ. gelden dat de algeheelheid van
de beweerde wil<st, gebleken uit de :lllvestering van een bedrag van 3.000.000 frank
gedurende de jaren 1951, 1952 en 1953,
zonder reden aangeslagen was voor die
jaren alleen en hij daaraan, onder verwijzing naar een uitvoerige tabel, heeft toegevoegd dat zulks zou insluiten dat zijn
inkomsten gedurende die jaren plotseling
hebben toegenomen, hoewel zijn activiteit dezelfde is gebleven sinds 1946,
en het bestreden arrest dit middel verwerpt op grond « dat de :llwestering door
verzoeker van 1.300.000 frank in 1951,
1.300.000 frank in 1952 en 400.000 frank
in 1953 een voldoende vermoeden is dat
die geldsommen, ten belope van hun respectief bedrag, hem gedurende de genoemde jaren een hogere graad van gegoedheid hebben verzekerd dan uit zijn
aangiften voortvloeit ; in het onderhavig
geval moet worden gelet op de herkomst
van die sommen die niet enkel onbekend
is, maar stelselmatig verborgen werd "•
terwijl die reden, evenmin als de andere
overwegingen van het bestreden ,arrest,
een passend antwoord geven op eisers
voormelde conclusie (schending inzonderheid van artikel 97 van de Grondwet),
en te1·wijl, wanneer een investering doet
blijken van een vermogensaccres, het
bestuur door vermoedens moet vaststellen tijdcns welke activiteitsperiode die
aangroei is verkregen ; deze aangroei niet
voor een bepaald jaar kan worden aangeslagen dan wanneer uit welomschreven
omstandigheden - die het arrest il< het
onderhavig geval niet vermeldt - blijkt
dat die vermogensaangroei zich enkel gedurende dit jaar heeft lnmnen voordoen
en integendeel, wanneer de belasting-
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plichtige zijn werkzaarnheden gedurende
verscheidene jaren normaal heeft voortgezet, het bestum· n:toet vern1oeden
dat de niet aangegeven inkomsten, gebleken uit tekens en indicien van gegoedheid, in gelijke mate verkregen zijn gedurende al deze jaren, waaruit volgt dat
het arrest, dat aileen steunt op de
omstandigheid wat niet voldoende
is - dat de vermogensaangroei gebleken
is nit de investeringen van 1951, 1952 en
1953, de aanslag van de bedoelde inkomsten voor de dienstjaren 1952 tot 1954
niet wettelijk heeft gerechtvaardigd
(schending van aile vermelde bepalingen) :
Overwegende dat het arrest, na te
hebben vastgesteld dat de aanwijzingen
gegeven door eiser en aangetekend in zijn
boekhouding met betrekking tot de herkomst van zijn investeringsgelden, vals
waren, besluit « dat nit deze boekhouding
niet kan worden afgeleid dat het materieel onmogelijk was de winst te maken
die het bestuur voor de jaren 1951, 1952
en 1953 heeft in aanmerking genomen >> ;
Overwegende dat de uitdrukking « aangegeven inkomsten » dezelfde betekenis
en dezelfde draagwijdte heeft in lid 1 en
in lid 3, van § 1, van artikel 55 ; dat het
hof van beroep dus terecht, nate hebben
vastgesteld dat eiser niet het bewijs leverde dat de aan investeringen bestede
geldsommen nit een niet-belastbare bron
voortkwamen, de aangroei van diezelfde
inkomsten in verband heeft gebracht met
de jaren waarin een hogere graad van
gegoedheid is gebleken dan die welke uit
de aangegeven inkomsten voortvloeit ;
Dat het arrest aldus passend antwoordt
op eisers verweer en zijn beslissing wettelijk rechtvaardigt ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het vijfde middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 55, inzonderheid § 1, lid 3,
van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij het besluit
van de Regent van 15 januari 1948, 1319,
1320 en 1322 van hetBurgerlijk Wetboek,
doo1·dat eiser subsidiair had beweerd
te kunnen bewijzen - in zover de bewijslast op hem rustte- dat hij onmogeIijk gedurende de jaren 1951, 1952 en
1953 de inkomsten kon hebben verkregen
die zogenaamd gebleken zijn uit de investeringen van 3.000.000 frank in de
loop van die jaren, en het bestreden arrest
die stelling verwerpt, op grond dat « de
door verzoeker aangehaalde cijfers genomen zijn uit een onoprechte boekhouding

waarin talrijke leemten en onjuistheden
voorkomen (zie het niet vernietigde gedeelte van het arrest van Gent en de
stukken 115 tot 122, bestuursdossier
90.24/57) ; ... verzoeker tevergeefs
tracht die onmogelijkheid (een winst van
3.000.000 frank in de loop van de betrokken jaren te hebben gemaakt) te bewijzen
met behulp van gegevens uit zijn hoekhanding ; er reeds op gewezen is dat die
boekhonding niet oprecht en niet bewijskrachtig is en dat er talrijke leemten en
onjnistheden in voorkomen ; ten bewijze
dat de stelling van verzoeker volstrekt
niet terzake dient het voldoende is erop
te wijzen dat het bestuur, na een ernstig
onderzoek van die boeld1ouding, subsidiair het bestaan heeft kunnen bewijzen
van verborgen winsten ten bedrage van
364.820 fr. voor 1951 en van 418.440 fr.
voor 1952 (zie het niet vernietigde ge'
deelte van het arrest van Gent en stuk
ll1bis, blz. 17 en 18, van hetzelfde bestuursdossier) ; wanneer men aan die definitief bewezen geachte vaststellingen
die toevoegt dat een fictieve geldlening van 3.000.000 frank als werkelijk
is geboekt in de boelillouding die als
bewijs is aangevoerd, nit die boekhouding niet kan worden afgeleid dat het
materieel onmogelijk was de winst te
hebben gemaakt die het bestuur in aanmerking heeft genomen voor de jaren
1951, 1952 en 1953 »,
te1·wijl eiser bij conclusie had gesteld
<< dat verzoeker in elk geval bewijst dat
de door de naanlioze vennootschap
<< Luxirex » toegestane voorschotten niet
kunnen worden beschouwd als vermomde
winst die opnieuw is ge'investeerd; dat de
andere inlichtingen, op 31 juni 1965 door
verzoeker ve!'schaft (stuk 111te1·), voiledig geantwoord hebben op de tegenwerpingen die de controleur-schatter tegen
de boekhouding had aangevoerd ; l 0 de
inventarissen de aard, de hoedanigheid
en de eenheidsprijs van de koopwaren
vermelden, alsmede de totale valorisatieprijs; voor elk van de voorbeelden, gekozen door het bestuur, verzoeker al de
nodige verduidelijking heeft lnmnen geven omtrent de herkomst, de datmn van
aankoop en de koopprijs van elk van die
waren ; het gebleken is dat verzoeker
onder een zelfde rubriek niet aileen draden van dezelfde eigenschap maar van
verschillende prijs had sarnengebracht
(253 en 255,50 fr.) en ze had geschat tegen
de globale prijs van 255 frank (stuk 260
van het dossier), waartoe hij tenvoile gerechtigd was en wat geen te lage schatting meebracht en het toezicht van het
bestuur niet belette; 2° de wolafval,
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niet in de inventaris was opgenomen ;
verzoeker heeft kunnen aantonen (getuigschrift Deroissart- nieuw stuk) dat
een aanzienlijke hoeveelheid afval in 1951
ongeschikt gebleken was voor de verkoop ; het door het bestuur opgemerkte
verschil in gewicht van de afval te verklaren is door de verschillen in de hydrometrische graad van de wol en door de
behandeling (zie stuk 111te1', blz. 15 en
16); 3° de katoenafval waarvan het arrest
gewaagt, katoen is dat gebruikt wordt
voor het reinigen van machines ; het bestuur zelf deze kritiek had laten varen
(stuk 1llte~·, blz. 15); 4° tenslotte de berekeningen die het bestuur heeft gemaakt
om aan te tonen dat verzoeker aan de
hand van de gebruikte grondstoffen een
grotere hoeveelheid weefsels zou hebben
vervaardigd dan blijkt uit zijn boekhouding, ingebeeld zijn en uitdrukkelijk
onjuist zijn bevonden door het laatste
onderzoek van het bestuur ten tijde dat
de zaak werd gepleit ; het niet onnodig
is eraan te herinneren dat de accountant
Blancquaert eerst besloten had dat er
vermomde winst was geweest ten bedrage
van 1.500.000 fr. voor 1950, 901.272 fr.
voor 1951, 1.444.498 frank voor 1952,
1.628.000 frank voor 1953 en 641.000 fr.
voor 1954; volgens die ultra-fantaisistische berekeningen de winst per kilo bewerkte stoffen ongeveer 100 frank per
kilo bereikte, terwijl de beste weverijen
te Verviers voor de betrokken jaren
slechts een gemiddelde winst van 0 tot
10 frank per kilo hadden gemaakt ; op de
eerste tegenwerpingen van verzoeker het
bedrag van de zogezegde vermomde
winst werd teruggebracht tot 364.820 fr.
voor het jaar 1951 en tot 418.440 frank
voor het jaar 1952, zonder dat er nog
gesproken wordt van vermomde winst
voor de andere jaren (zie verbeteringsbericht van 4 juni 1955, stuk 111bis,
blz. 18); ingevolge nieuwe kritiek vanwege verzoeker het bestuur nog voor het
jaar 1951 moest toegeven (sttlli: 260) dat
het verschil tussen de gebruikte grondstoffen en het vermoedelijk gewicht nodig
voor de fabricatie van de verkochte weefsels moest worden teruggebracht van
721 kilo tot 524 kilo en de beweerde vermomde winst in verhouding verminderd ;
uit die eenvoudige uiteenzetting reeds
blijkt in hoever de berekeningen van het
bestuur subjectief en verkeerd konden
zijn ; op aandri:ngen zelf van de inspecteur Timbremont, verzoeker van de ververs en appreteurs een fotocopie ontving
van aile borderellen die de koopwaren

naar de ververij of naar de appretuur
vergezellen en die borderellen de hoedanigheid, het gewicht en het aantal meters
vermelden van alle door verzoeker vervaardigde weefsels ; die borderellen gevoegd zijn bij het dossier ; het totale
gewicht van de weefsels die volgens de
genoemde borderellen naar de ververij
en de appretuur zijn gezonden, geheel
overeenstemt, gelet op de gewoonlijk
aangenomen verliesvorm van 6 t. h., met
het gewicht van de gebruikte grondstoffen (zie technisch verslag dat ter terechtzitting neergelegd werd, hoofdstuk I) ; dus
duidelijk en onweerlegbaar aangetoond
is dat de bedoelde berekeningen ongegrond zijn ; het derhalve ondenkbaar is
dat de beroepen beslissing, evenals de in
de verknochte zaak gewezen beslissing,
nog op dit punt zinspeelt en zulks ofschoon de met het administratief onderzoek belaste inspecteur, op vertoon van
de hem voorgelegde stukken, in zijn verslag uitdrukkelijk heeft gezegd dat de
door de schattingsdienst aangetoonde
verschillen of zogenaamde verschillen
niet te controleren waren; het meest
recente onderzoek van het bestuur betreffende het dienstjaar 1953 (zaak
nr. 6186) integendeel bewijst dat de
uitkomsten die de verzoeker heeft aangegeven, werkelijk en oprecht zijn; om
uit te maken of het verlies, door verzoeker
voor dit dienstjaar aangegeven, werkelijk
was, de inspecteur, met verwaarlozing
van de deficitaire operaties van het
dienstjaar, de brutowinst van verzoeker
heeft opgemaakt in verhouding tot de
hoeveelheden gebruikte stoffen en uitdrukkelijk heeft vastgesteld dat het
winstprocent ... 37,62 t. h., bedroeg, een
procent dat hoger is dan dat hetwelk
door soortgelijke belastingplichtigen is
aangegeven of aangenomen, 33,46 t.h.,
en 33,88 t.h. (zie hetzelfde onderzoek,
blz. 15); daardoor onweerlegbaar is aangetoond dat verzoeker de door de het
bestuur berekende verborgen winst niet
heeft kunnen maken, aangezien de winst
die uit zijn boekhouding blijkt, reeds
boger is dan die welke door soortgelijke
belastingplichtigen is aangegeven ; indien
zoals het bestuur door middel van geleerde berekeningen heeft pogen te bewijzen,
verzoeker aan de hand van de gebruikte
grondstoffen een grater aantal meters
weefsel had vervaardigd dan aangegeven
en door de verkoop var1 die weefsels de
berekendeverborgen winst van 418.440 fr.
had gemaakt, de brutowinst het cijfer
van ... 46 t.h., van de gebruikte stoffen
zou bereiken ; het procent door verzoeker
gemaakte bruto-winst in dat geval
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dan de coefficient van de brutowinst aangegeven of aangenomen door belastingplichtigen die door het bestuur zelf als
soortgelijke belastingplichtigen zijn beschouwd, · wat niet denkbaar is ; de vergelijking dus voor het betrokken dienstjaar de oprechtheid heeft bewezen van de
uitkomsten aangegeven door verzoeker
en de onjuistheid van de berekeningen
van bet bestuur; deze berekeningen
noodzakelijk onjuist moesten blijken om
de biernavolgende redenen die trouwens
geldig zijn voor aile dienstjaren : het gewicbt per meter, in aanmerking genomen
door het bestuur als grondslag voor die
verscbillende berekeningen, is geen werkelijk gemiddeld gewicht, maar het gemiddeld gewicht van " damesweefsels "'
want bet is vastgesteld op basis van de
gewichten vermeld in de facturen van
de appreteur ; aileen de facturen van de
appretuur van de stuksgewijze te verven
weefsels- die damesweefsels zijn- vermelden het gewicht ... - het bestuur
heeft de vermindering die zich tijdens de
fabricatie (6 t. h.) voordoet, berekend
naa;r het vermoedelijke gewicht van de
vervaardigde weefsels, ofschoon zij vanzelfsprekend naar het gewicht van de
gebruikte grondstoffen moet worden berekend; verzoeker een nauwlwurige fabricagetabel volgens de hoedanigheid van
de vervaardigde weefsels heeft opgemaakt, zonder dat de "Lutkomsten a.Is
abnormaa.I kunnen worden aangemerkt;
hij bovendien een nauwkeurig verslag
heeft ingediend waarin achtereenvolgens
aile beweringen en berekeningen van het
bestu"LIT over. zogenaamde verborgen
winst die hij zou hebben gemaakt met
zijn fabricatie worden weerlegd ; wegens
de strikt tecbnische aard van de besprelcing, die uitsluitend gaat over een fabricatievraagstuk - en in zover het hof
van beroep nog enig gewicht zou hechten
aan de berekeningen van het bestuur - ,
aileen een deskundige die zaak zou kunnen uitmaken ; 5° het feit geen fabricatieboekhouding te houden niet kan worden
bekritiseerd en in elk geval geen geldige
opwerping is tegen de boekhouding ; tevergeefs gezocht wordt waarom het arrest de uitkomsten van het eerste onderzoek door het bestu"LIT als vaststaande
heeft beschouwd, ofschoon het na een
wisseling van noten tussen partijen die
uitkomsten als verkeerd heeft erkend ;
indien het arrest in dit opzicht als de:finitief moest worden beschouwd, aileen
het bestaan van een verborgen winst van
783.260 frank bewezen zou zijn; het
materieel onmogelijk zou blijven dat

verzoeker een verborgen winst van
3.000.000 frank gedurende de besproken
jaren heeft kunnen maken ; volgens de
gewoonlijk aangenomen normen, die
winst in overeenstemming zou zijn met
een omzet van ongeveer 120.000 frank;
zulk een omzet over verschillende jaren
een zodanige produktievermeerdering zou
vereisen dat zulks niet ongemerkt zou
lnmnen blijven ; verzoeker massale aankopen van grondstoffen zou hebben moeten verrichten; dit invloed zou hebben
gehad op het verbruik van drijfkracht,
terwijl in feite en volgens een ter griffie
neergelegd getuigschrift dit verbruik
ongewijzigd en normaal is gebleven ; uit
wat voorgaat en met behulp van een
rechterlijk vermoeden men bet bewezen
kan achten dat het grootste gedeelte,
om niet te zeggen aile gei:nvesteerde
gelden die de holding " Luxirex » ter
bescbikking van verzoeker heeft gesteld,
voortkomen van derden "• zodat de hierboven aangebaalde gronden van het
arrest, evenmin als de andere overwegingen ervan, een passend antwoord
zijn op deze nauwkeurige en omstandige
middelen van eisers conclusie (schending
van artikel 97 van de Grondwet),
en te1·wijl nocb uit het feit dat bet
bestu"LIT door onderzoek van de boekhouding het bestaan had kunnen bewijzen
van niet aangegeven winst ten bedrage
van 783.260 frank, noch uit de omstandigheid dat in de genoemde boekhouding
het inkomen van gelden die de investeringen tussen 1951 en 1953 hadden mogelijk gemaakt, verkeerdelijk " lening "
werd genoerr1d, logisch en wettelijk kan
worden afgeleid dat met deze boekhouding en met de andere door eiser aangevoerde gegevens niet kon worden bewezen dat een bijkomende winst van
3.000.000 frank in drie jaar onmogelijk
was, waaruit volgt dat het arrest geen
wettelijke rechtvaardiging heeft gegeven
aan de verwerping van het tegenbewijs
door eiser aangebracht overeenkomstig
artikel 55 van de geco6rdineerde wetten
(schending van deze bepaling en van
artikel 97 van de Grondwet),

en te1·wijl, in strijd met wat het arrest
stelt, eiser in de voornoemde conclusie,
ten bewijze dat het onmogelijk was een
bijkomende winst van 3.000.000 frank
te maken in drie jaar tijd, niet aileen
cijfers en gegevens uit zijn boekhouding
aanvoerde, maar zijn betoog bovendien
grondde op een aantal andere stukken
en vermoedens, te weten onder meer
bordereilen, een technisch verslag, de
gegevens van het bestu"LITlijk onderzoek,
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de vergelijking met soortgelijke belastingplichtigen en eim getyigschrift betreffende
de gebruikte drijfK:racht, waaruit volgt
('!.at het arrest de bewijskracht van eisers
conclusie heeft miskend door er een betekenis aan te geven die onverenigbaar is
met haar bewoordingen (schendmg van
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk W etboek) :
Overwegende dat het arrest erop wijst
« dat in het onderhavig geval er moet
worden acht geslagen op de stelselmatig
verborgen herkomst van die geldsommen
(die aan investeringen werden besteed);
dat verzoeker de niet belastbare herkomst
van die sommen moet aantonen ; dat in
het onderhavig geval verzoeker zich eerst
beroepen heeft op de lening, maar dat ·
het voorgoed vaststaat dat die lening
fictief en dus niet bestaande is ; !fat
verzoeker geen enkele andere herkomst
aangeeft, zodat mag worden vermoed
dat hij om persoonlijke redenen het geheim wenst te bewaren omtrent de herkomst van de geldsommen waaruit ge ..
durende de bedoelde jaren een hogere
graad van gegoedheid is gebleken dan
die welke uit zijn belastingaangiften
voortvloeide ; dat verzoeker de wettelijke
gevolgen van zijn stilzwijgen moet dragen ; . .. dat het aan verzoeker toekomt
te bewijzen dat er onder de dekmantel
van een lening kapitaal werd ingebracht
door bepaalde personen, wat hij niet
doet »;
Dat het hof van beroep aldus door
een soevereine beoordeling beslist dat
noch de gegevens die eiser uit zijn boekhouding afleidt, noch de andere stukken
en vermoedens die hij tot staving van
zijn stelling inroept, voldoende zijn om
te bewijzen dat de geYnvesteerde gelden
voortkwamen van derden, zoals eiser
beweerde, zonder zulks te bewijzen zoals
hij had moeten doen ;
Dat die overwegingen een passend antwoord zijn op het verweer van eiser en de
beslissing wettelijk rechtvaardigen ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
8 oktober 1968. - 2e kamer. - Voor~itter, H. van Beirs, voorzitter. Verslaggever, H. Valentin. - Gelijkluidende
~onclusie, H. Delange, advocaat-generaal.
- Pleiters, HH. Delhez (van de balie te
Brussel) en Fally.
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1° INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING. ---'- NrJVERHEIDs-;
HANDELS· OF LANDBOUWBEDRIJF. 0VERDRACHT VAN HET BEDRIJF. ___::
MEERWAARDE VAN DE BELEGDE ACTIVA
GEBLEKEN EN BEHAALD DOOR DE OVERDRAOHT.- BEGRIP.

2° INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING. NIJVERHEIDS-,
HANDELS- OF LANDBOUWBEDRIJF, 0VERDRACHT VAN HET BEDRIJF. MEERWAARDE VAN DE BELEGDE AOTIVA
GEBLEKEN EN BEHAALD DOOR DE OVERDRACHT.- BEPALINGSWIJZE.

1° Het bedrag van de meerwaarde van de
in een nijverheids-, handels- of landbouwbedrijf belegde aotiva, die gebleken
en behaald is door de overdracht van het
bedrijf en die een belastbare winst oplevert kraohtens. artikel 27,. § 1, van de
geooordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, is gelijk aan het
verschil tussen de verkoopwaa1·de van
deze aotiva en de investerings- of kostwaarde ervan, verminderd met de in fiscaal opzioht reeds aangenomen af"
schrijvingen (1).

2°Om de meerwaarde van de in een nijverheids-, handels- of landbouwbedrijf · ge-.
stoken aotiva die gebleken en behaald
is door de overdraoht van het bedrijf te
bepalen, moet er als bestanddeel van de
verkoopwaarde rekening gehouden worden met de verbintenis van de overnemer
om ter ontlasting van de. overdrager de
door deze laatste versohuldigde belastingen te betalen, doch niet.met de belastingen die, ook al waren zij verschuldigd
ter zake van vroeger door het bedrijf behaalde winsten, ten laste van de overdrager blijven en eventueel enkel kunnen
worden afgetrokken als bedrijfslasten en
om het netto belastbaar bedrag van zijn
inkomsten vast te stellen, met inbegrip
van de behaalde meerwaarde. (Gecoordineerde belastingwetten, art. 26 en
27, § 1.)
(JANSSENS, vVEDUWE DE BEIR, T; BELGISCHE STAAT., MINISTER VAN FINAN·
. OlEN, IN AANWEZIGHEID vAN DE ECHT·
GENOTEN DAEMS-JANSSENS.)

(1). Raadpl. cass., 2 juni 1959 (Bull. eJJ.
PASro., 1959, I, 1004) en 15 juni 1965 (ibid.,
1965, I, 1124).
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RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 29 oktober 1965 gewezen door
het Hof van beroep te Luili:, rechtdoende
als rechtscollege waarnaar de zaak is
verwezen;
Gelet op het arrest van het Hof op
2 juni 1964 gewezen (1);
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet en 27, § 1, van de wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, gecoordineerd
bij het besluit van de Regent van 15 januari 1948, alsook, bijgevolg, van artikel 26
van dezelfde wetten,
doordat het bestreden arrest, dat de
grondslag en· de draagwijdte van het
cassatiearrest van 2 juni 1964 en van de
argumentatie vervat in de conclusie van
eiseres miskent, weigert, tot vaststelling
van de netto-activawaarde van de ondernaming van de rechtsvoorganger van
eiseres op 5 februari 1956 en dientengevolge van het bedrag van de meerwaarde
van de in de genoemde onderneming
belegde activa die gebleken en belastbaar
is naar aanleiding van de overdracht van
deze onderneming, met de op dat ogenblik door de overdrager verschuldigde
belastingen rekening .te houden in de
mate waarin ze de bedrijfsbelasting·overschrijden die in de loop van het jaar 1956
werkelijk werd betaald, en zulks op
grand dat die belastingen vreemd zouden
zijn aan de cc overdrachtswinst »,
terwijl de schulden betreffende genoen:i.de belastingen in aanmerking moeten
worden genomen als passivabestanddelen
van de schatting van de intrinsieke waarde van de gehele onderneming op de dag
van de overdracht en bijgevolg van de
meerwaarde ervaii op 'dat ogenblik
(schending van artikel 27, § 1, van voornoemde gecoordineerde wetten) en niet,
zoals het bestreden arrest beweert, als
lasten die, onder de voorwaarden en
binnen de grenzen bepaald bij artikel 26
van dezelfde wetten, van een vooraf berekende belastbare winst aftrekbaar zijn
(schending van genoemd artikel 26);
subsidiair, doordat het arrest onder de
activabestanddelen van de schatting van
de intrinsieke waarde van de onderneming
op 5 februari 1956 een bedrag van
1.246.000 frank aan belastingen behoudt
dat de echtgenoten Daems, overnemers
van de onderneming, in 1959 op zich
(1) Bull.

en PABIC.,

1964, I, 1039.

genomen hebben ter ontlastn;_g van de
rechtsvoorgariger van eiseres te betalen,
terwijl bedoelde belastingen niet tegeIijk kunnen worden beschouwd als
vreemd aan genoemde onderneming wannear het erom gaat de brutopassiva van
die onderneming te berekenen, om de
intrinsieke nettowaarde ervan op het
ogenblik van de overdracht te schatten,
en als belastingen die erop betrekking
hebben wanneer het erom gaat de brutoactiva te berekenen, zodat het bestreden
arrest niet kan stellen dat uit deze belastingen een vermeerdering van de in
de onderneming belegde activa blijkt
(schending van artikel 27 van de gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen) of zichzelf tegenspreekt
door die belastingen tegelijk als inherent
en als vreemd aan de onderneming te
beschouwen naargelang het erom gaat
de activa of de passiva ervan te schatten
(schending van artikel 97 van de Grandwet),
en doordat het bestreden arrest de
bewijskracht van het arrest van het
Hof van cassatie van 2 juni 1964 en van
de conclusie van eiseres heeft miskend :
Overwegende dat in zover eiseres betoogt dat het bestreden arrest de bewijskracht van haar conclusie en van het
arrest van het Hof van 2 juni 1964 heeft
miskend, zij in haar verzoeksqhrift slechts
wetsbepalingen heeft vermeld die vreemd
zijn aan deze grief;
Dat, bijgevolg, het middel op dit punt
niet ontvankelijk is ;
Overwegende . dat het bedrag van de
meerwaarde van de in het bedrijf belegde
activa, die gebleken en verwezenlijkt is
door' de overdracht van een nijverheids-,
handels- of landbouwonderneming en die
een belastbare winst uitmaakt krachtens
artikel 27, § 1, van de gecoordineerde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, gelijk is aan het verschil tussen
de verkoopwaarde van die activa en de
investeringswaarde of de kostprijs ervan,
verminderd met de in :fiscaal opzicht
reeds aangenomeii. afschrijving~n ;
Overwegende dat, om de overdrachtswinst van die belegde activa vast te
stellen, dus geen rekening kan worden
gehouden met de belastingen die de overdrager verschuldigd is, al was het wegens
winsten welke hij vroeger in zijn ondernaming heeft gemaakt ; dat die ten laste
van de overdrager gebleven belastingen
slechts kunnen worden afgetrokken na
vaststelling van de verwezenlijkte overdrachtswinst en met het oog op het
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bepalen van het belastbaar nettobedrag
overeenkomstig artikel 26 van genoemde
gecoordineerde wetten ;
Overwegende dat daarentegen de verbintenis van de overnemer om ter outlasting van de overdrager de door deze
laatste verschuldigde belastingen te betalen een bestanddeel is van de overdrachtsprijs van de belegde activa en,
bijgevolg, ermee rekening moet worden
gehouden voor de vaststelling van het
bedrag van de meerwaarde van deze
activa, die door de overdracht gebleken
en verwezenlijkt is ;
Dat hieruit volgt dat het arrest de
artikelen 26 en 27 van voornoemde gecoordineerde wetten juist heeft toegepast
en dat het zich niet heeft tegengesproken
doo.r te beslissen, enerzijds, dat de ten
laste van de overdrager gebleven belastingen vreemd zijn aan de belastbare
winst en, anderzijds, dat de door de
overdrager verschuldigde belastingen
welke de overnemer voor zijn rekening
heeft genomen in aanmerking moeten
worden genomen om de overdrachtswinst van de meerwaarde van de belegde
activa vast te stellen ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de verwerping
van de voorziening alle belang ontneemt
aan de oproeping in tussenkomst, om het
arrest bindend te verklaren, van de echtgenoten Daems-Janssens;
Om die redenen, verwerpt de voorziening en de oproeping in tussenkomst ;
veroordeelt eiseres in de kosten.

EN LASTEN.- UITGAVEN AANGEGEVEN
ALS ZIJNDE EIGEN AAN EEN BEDIENDE
EN WERKELIJK GEDAAN DOOR HEM. UITGAVEN DIE HEM DOOR ZIJN WERKGEVER WERDEN TERUGBETAALD. NIET AFTREKBAAR VAN DE BRUTO-INKOMSTEN. AATIKEL 29, § 1, VAN DE
GECOORDINEERDE WETTEN BETREFFENDE DE INKOMSTENBELASTINGEN WIJKT
NIET AF VAN ARTIKEL 26, § 1, VAN
DEZELFDE WETTEN,

Zo in a?·tikel29, § 1, van de gecoordineerde
wetten betrefjende de inkomstenbelastingen ve1·moed wo1·dt dat de doo1' de
wm·kgever wegens bedrijjsuitgat•en toegekende geldsommen geen ten name van
de bediende belastbaa1• inkomen opleve1'en (1), wijkt het evenwel niet af van de
regel van m·tikel 2fi, § 1, van dezelfde wetten, die de bediende niet toestaat de kosten,
die hem doo1· de werkgeve1• werclen te1'ugbetaald, van zi}n bruto-inkomste.n aj te
t1'ekken als eigen bed1·ijjst<itgaven die
doo1' hem werkelijk gedaan werden (2).
(GoNTHIER, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANOIEN,)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 4 oktober 1965 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel ;

BEDRIJFSUITGAVEN

Over het middel, betreffende de aanslagen in de inkomstenbelastingen (bedrijfsbelasting en aanvullende personele
belasting) voor het dienstjaar 1960, afgeleid uit de schending van de artikelen 26,
§ 1, 29, § 1, lid 1, 39 van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij het besluit van de Regent
van 15 januari 1948, 97 van de Grondwet,
1317 en 1322 van het Burgerlijk Wethoek,
doo1·dat het bestreden arrest verklaart
dat het bestuur de vergoedingen van de
werkgever aan eiser tot terugbetaling
van kosten gemaakt voor rekening van
eerstgenoemde terecht aangerekend heeft
op de door eiser aangegeven bedrijfsuitgaven en dat het arrest zodoende het

(1) Raadpl. cass., 20 december 1966 (-Arr.
cass., 1967, biz. 513)
(2) Omtrent de bewijsiast van de werkelijkheid, het bedrag en het bedrijfskarakter
van de uitgaven die de beiastingplichtige

beweert af te trekken van zijn bruto-inkomsten, raadpl. cass., 14 december 1965 (Bull. en
PAsiC., 1966, I, 506) en 21 november 1967,
twee arresten (Ar1•, cass., 1968, biz. 411 en
416).

8 oktober 1968.- 2e kamer.- Vom·zitte?', H. van Beirs, voorzitter. - Ve!'slaggevm·, H. de Waersegger. - Gelijkluidende conclusie, H. Delange, advocaatgeneraal. - Pleiters, HH. de Longueville
(van de balie bij het Hof van beroep te
Brussel) en Van Leynseele.
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INKOMSTENBELASTINGEN.
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-160beginsel van artikel 29, § 1, van de voornoemde gecoordineerde wetten niet heeft
miskend,

1° op grand dat die vergoedingen in
totaal afgetrokken zijn van de bedrijfskosten waarvan eiser, naar het oordeel
van het bestuur, het bewijs had geleverd,
zodat die vergoedingen niet als il.tkomsten
werden beschouwd,
tenvijl artikel 29, § l, van de geco6rdineerde -vvetten vermoedt dat de uitgaven gedekt door zodanige vergoedingen
bedrijfsuitgaven zijn niet voor degene die
de vergoeding geniet, maar voor de werkgever, en de werkelijkheid en het beclrijfskarakter van die uitgaven door de werkgever moeten worden bewezen, zodat
aileen de door laatstgenoemde niet bewezen hoegrootheid eventueel vermomde
weddevermeerderingen kan vertegenwoordigen, wat het arrest niet vaststelt
en wat het belastingsbestuur trouwens
niet beweerde en niet aanbood te bewijzen, en het duidelijk is dat de toevoeging
van het beclrag van die vergoedingen
aan eisers inkomsten en de aftrek daarvan
van de voor hem aangenomen bedrijfslasten of de aftrek van hun beclrag van
de aanvaarde beclrijfslasten in beide gevallen erop neerkomen die vergoedingen
te beschouwen als een deel van eisers
belastbare inkomsten ;
2° op grand " dat, gezien de wijze
waarop eiser aile door hem in het jaar
1959 gedragen beclrijfskosten opgeeist
had, zonder enig onderscheid te maken
tussen die welke wei en die welke niet
terugbetaald werden, het voor de directeur moeilijk was de berekeningen op
een andere basis te doen '' ;
terwijl, zelfs indien de terugbetaalde
kosten opgenomen waren in het geheel
van de kosten aangegeven door eiser wat deze betwist - het de taak van het
bestuur was zulks te bewijzen door vergelijking met de bedrijfskosten die aan
eiser door zijn werkgever werden terugbetaald, wat noch het hof van beroep
noch het bestuur gepoogd hebben te
doen, welk bestuur trouwens erkend
heeft dat de " ontleding van de terugbetalingen door de firma Delecourt niet
bekend is '' en de moeilijkheid om
de wet toe te passen ongetwijfeld de
schending ervan niet kan rechtvaardigen
en tenslotte verweerder nooit heeft
beweerd dat de aan eiser betaalde
vergoedingen afgetrokken waren van die
uitgaven omdat zij, voor elke post, opgenom.en wareu in de vergoedingen die
bij zijn werkgever waren vastgesteld,

maar wei omdat er geen aanleiding is
" sommige bedrijfsinkomsten terzijde te
stellen onder voorwendsel dat het vergoedingen voor bedrijfsuitgaven zijn '' (beslissing van de directeur) en "verzoeker
thans eiser) niet aantoont dat zijn
uitgaven hager zijn geweest dan het bedrag van 125.231 frank
159.900 frank
102.413 frank = 387.544 frank" :

+

+

Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat, volgens de niet bestreden vaststellingen van het arrest, de
door zijn werkgever aan eiser betaalde
vergoedingen toegekend werden tot terugbetaling van lwsten, door eiser in zijn
belastingaangifte opgenomen als eigen
bedrijfsuitgaven die moesten worden afgetrokken van zijn bruto-inkomsten,
zonder hun terugbetaling door de werkgever te vermelden ;
Overwegende dat, door het beclrag van
die terugbetaalde uitgaven af te trekken
van het beclrag der aangegeven uitgaven,
het bestuur de in het middel aangehaalde
bepalingen van de gecoi:irdineerde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen niet
heeft geschonden, maar juist heeft toegepast :
Dat inuners, zo artikel 29, § 1, van
de geco6rdineerde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen vermoedt dat de
geldsommen door de werkgever toegekend wegens beclrijfsuitgaven geen inkomen opleveren dat bij de bediende
kan worden belast, het niet afwijkt van
de regel van artikel 26, § 1, van dezelfde
wetten, volgens welke regel van de brutoinkomsten slechts de << gedane " bedrijfsuitgaven mogen worden afgetrokken ; dat
een uitgave die door de werkgever terugbetaald wordt, voor de bediende geen
werkelijk gedane uitgave is ;
Dat het middel in zijn eerste onderdee! op een onjuiste lezing van het arrest
berust en derhalve feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat het arrest vaststelt
" dat de directem· bij het nieuw onderzoek van de toestand van verzoeker (thans
eiser) de werkelijkheid van de bedrijfskosten heeft aanvaard voor een bedrag
van 387.544 frank, dat ten belope van
150.900 frank
102.413 frank
253.313 frank gedekt was door de vergoedingen, door de werkgever gestort
voor kosten van auto's en voor representatiekosten " ;
Overwegende dat die vaststelling,

+
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waartegen niet wordt aangevoerd dat zij
op een met de termen van de stukken
van het dossier onverenigbare .uitlegging
zou berusten, onderstelt dat het bestuur
de vergelijking heeft gemaakt tussen de
kosten die de eiser heeft aangegeven en
die welke hem zijn terugbetaald door
zijn werkgever ;
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat de door. de werkgever terugbetaalde
kosten opgenomen waren in het geheel
van de kosten die eiser gedurende heel
het jaar 1959 had gedragen en die hij als
zodanig had aangegeven ;
Overwegende dat voor het overige het
middel kritiek oefent op overwegingen
van de beslissing van de directeur die het
arrest niet heeft overgenomen ;
Dat, in het eerste deel van zijn tweede
onderdeel, het middel steunt op feitelijke beweringen die door de vaststellingen van het arrest worden tegengesproken, en derhalve feitelijke grondslag mist ;
dat., in het tweede gedeelte van dit zelfde
onderdeel, het middel niet-ontvankelijk
is omdat het betrekking heeft op overwegingen die vreemd zijn aan het bestreden arrest;
Over het middel betreffende de aanslagen in de inkomstenbelastingen voor
het dienstjaar 1961, afgeleid uit de schending van de artikelen 1349, 1353 van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest weliswaar
erkent dat eiser over twee auto's beschikte, een voor particulier gebruik en
een voor zijn bedrijf, maar beslist dat de
kosten voor het particulier gebruik moeten worden vastgesteld op een zevende
van de gezamenlijke kosten van de wagen
die gebezigd wordt voor het bedrijf, op
grond dat men kan vermoeden dat een
wagen die gewoonlijk voor bedrijfsdoeleinden gebruikt wordt, nu en dan voor
particulier gebruik wordt aangewend, met
name door de echtgenote en door de
zoon van eiser,
terwijl een vermoeden slechts een gevolgtrekking kan zijn uit een bekend
feit en op grond van het enige erkende
feit, met name het gebruik van twee
auto's door eiser, de ene voor particulier
gebruik en de andere voor zijn bedrijf,
niet kan worden vermoed dat de twee
voertuigen geheel of gedeeltelijk voor
particuliere doeleinden gebruikt werden :
Overwegende dat niets het hof van
beroep verbood uit het bekend feit dat
eiser twee auto's bezat, waarvan de ene
diende voor zijn particulier gebruik en
CASSATIE,

1969. -
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de andere gewoonlijk voor zijn bedrijf,
af te leiden dat hij deze tweede wagen
af en toe voor particuliere doeleinden
gebruikte;
Overwegende dat, wmmeer het bewijs
door rechterlijke vermoedens toelaatbaar
is, zoals in het onderhavige geval, het
hof van beroep op feitelijke en derhalve
onaantastbare wijze de bewijskracht beoordeelt van de rechterlijke vermoedens
die het bestuur inroept om de belastbare
grondslag ambtshalve vast te stellen ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening: veroordeelt eiser in de kosten,
8 oktober 1968. - 2~ kamer. - Vom·zitter, H. van Beirs, voorzitter. - Ve1'slaggever, H. Trousse. - Gelijlclttidende
conclusie, H. Delange, advocaat-generaal.
- Pleite1•s, HH. Windey (van de balie
bij het Hof van beroep te Brussel) en
Fally.

1e KAMER. -

10 oktober 1968.

vAN

HUUR
GOEDEREN.- HANDELSHUUR. FoRFAITAIRE UITZETTINGSVERGOEDING. HUURDER DIE EEN
HOGERE UITZETTINGSVERGOEDING VORDERT, OMDAT DE FORFAITAIRE VERGOEDING KLAARBLIJKELIJK ONTOEREIKEND
IS. BETEKENIS VAN DEZE LAATSTE
TERMEN.

Het voorvoorlaatste lid van a1·tilcel 25 van
de wetten op de handelshuu1·ovm•eenkomsten waa1·bij gesteld wo1·dt dat de huu1·de1·
zich tot de 1'echtm· kan wenden, indien
de uitzettingsve1·goeding vastgesteld bij
a1'tilcel 25, 2°, 3° en 5°, van deze wet
lclaa1·blijlcelijlc ontoereilcend is, bedoelt
de hypothese dat de ve1'7ouunler uit de
uitzetting een uitzonderlijlc voo1·deel
t1·elct, clit wil zeggen dat e1· tussen dit
voordeel en het bedrag van de jo1jaitaire
ve1·goeding een g1·ote oneven1·edigheid
bestaat ( 1).
(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « SOCIETE DE
GESTION ET D'EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE SOGEX ,, T. NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP «LA RENAISSANCE l>.)

(1) Cass., 1 december 1955 (Btill. en PAsiO.,
1956, I, 313) en de noot ond~r dit arrest.
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HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 13 april 1967 in hager beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te N amen ;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1134, 1135, 1234,
1271, inzonderheid 1°, 1317, 1319, 1322,
1709, 2044, 2048, 2052 van het Burgerlijk
Wetboek en 25, inzonderheid 2° en voorvoorlaatste lid, vervat in de wet van
30 april 1951 op de handelshuurovereenkmnsten,
dom·dat eiseres de betaling van een
hogere vergoeding wegens uitzetting dan
het wettelijke vaste bedrag heeft gevorderd, op grand dat zij in 1956 in de
gehuurde lokalen aanzienlijke verbouwings- en verbeteringswerken had uitgevoerd waaruit verweerster voordeel
had getrokken door te weigeren de huur
te hernieuwen en door, onmiddellijk na
de uitzetting in 1953, een soortgelijke
handel voort te zetten in het goed dat als
cinemazaal werd gebruikt, en het bestreden arrest de aarlgevraagde vergoeding
weigert toe te staan 1° op de volgende
eigen gronden, te weten « dat de werken
door eiseres in hager beroep (thans eiseres) in 1956 uitgevoerd ... werden verricht
ingevolge een dading die op 20 januari
1956 tussen partijen was tot stand
gekomen en waarbij een einde werd gemaakt aan een rechtsvordering van gedaagde in hager beroep (thans verweerster)
tegen eiseres in beroep tot ontbinding van
de huur wegens tekortkomingen ; dat in
die overeenkomst, waarvan de meeste
bepalingen verplichtingen bevatten voor
die eiseres, bovendien wordt bedongen
dat deze cc nooit, zelfs niet op het einde
van de huurtijd, iets zal kunnen vorderen
wegens uitgaven die zij aldus zou hebben
gedaan (het gaat om de werken die te
haren laste gebracht zijn), zodat alles
ipso facto de volledige en onbetwistbare
eigendom wordt van de naamloze vennootschap «La Renaissance"; dat die
werken trouwens door deze eiseres verricht en de kosten ervan door haar gedragen zijn ter uitvoering van de voornoemde dading, die een van de huur
onderscheiden overeenkomst is en later
gesloten is ; dat deze dading aldus een
einde maakte aan de rechtsvordering van
voornoemde gedaagde ; dat uit de lezing
van de dading blijkt dat die werken door
eiseres werden uitgevoerd en bekostigd
als tegenwaarde voor haar tekortkomingen ; dat uit die dading bovendien
blijkt dat die werken door partijen

niet zijn beschouwd als lasten die een
huurovereenkomst opleveren ; dat voornoemde eiseres beweert dat geen rekening
kan worden gehouden met die overeenkomst van 20 januari 1956 aangaande
de -rerken om ze niet op te nemen in
de schatting van de huurprijs, omdat
die overeenkomst, door haar voorwerp
zelf, vreemd zou zijn aan het recht
van de huurster op de uitzettingsvergoeding; dat, als men die redenering
volgt, men uit de uitzettingsvergoeding
alles moet weren wat niet hetzelfde
voorwerp heeft, zoals de werken die
de huurster op geldige wijze aanvaard
heeft voor haar rekening te nemen,
wat overeenkomstig artikel 9 vervat
in de wet van 30 april 1951 mogelijk
is ; dat men er anders toe zou komen
aan voornoemde eiseres in de vorm van
een uitzettingsvergoeding een deel terng
te geven van de kosten van de werken
die zij voor haar rekening had genomen
en die ze aldus langs ·een andere weg zou
terugkrijgen; ... dat de bron en de rechtsoorzaak van de werken niet in de huurovereenkomst te vinden zijn, maar in de
dading van 20 januari 1956; dat trouwens moet worden aangemerkt dat,
volgens een van de huurverplichtingen
(artikel 11), het goed van gedaagde zijn
rang als inrichting van eerste klasse
moest behouden en dat de voornoemde
dading spreekt van « verbouwing om van
die cinema opnieuw een zaal van eerste
klasse te maken " (wat insluit dat zulks
niet het geval was); dat zulks bewijst
dat eiseres in hager beroep tijdens de
huur tekort geschoten was in haar verplichting om de gehuurde cinema goed
te beheren en had aanvaard een dading
aan te gaan ten gevolge de rechtsvordering tot ontbinding van de huur, die
gedaagde in hager beroep tegen haar
had ingesteld op 4 augustus 1955; dat
indien het slechts een toevoegsel aan de
huur en niet een dading was geweest,
zoals de voornoemde eiseres beweert,
zij voorzeker nooit zou hebben aanvaard
de vrij aanzienlijke kosten van die werken
te dragen, zonder zich voor de toekomst
een waarborg te verschaffen door een
langere huurtijd te eisen ; dat in het onderhavig geval het niet duidelijk blijkt,
zoals de wet het vereist voor een vermeerdering van de vergoeding, dat een
uit de uitzetting voortvloeiend buitengewoon voordeel door de in hager beroep
gedaagde verhuurster is of zal worden
getrokken ; .. . dat immers, zelfs indien
de overname van de cinema· door de
voornoemde gedaagde voor deze een
voordelige verrichting kan zijn, wat niet
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er zal uit trekken, niet het resultaat zal
zijn van een beter beheer van harentwege
of eventueel van nieuwe financiele inbrengsten " ; en 2° op de hiermee niet
strijdige gronden van de eerste rechter,
te weten « dat, als men de zienswijze van
eiseres zou aanvaarden, men het voordeel
dat verweerster heeft of zal ktmnen
trekken uit de overeenkomsten, door de
betrokken partijen op 20 januari 1956
aangegaan omtrent de verbouwingen en
verbeteringen in de gehuurde lokalen,
zou verwarren met het voordeel dat het
gevolg zou zijn van de eigenlijke uitzetting van eiseres, daar, aan de hand
alleen van het feit dat het door de verhuurder behaalde voordeel zeker grater
is dan het wettelijke vaste bedrag, de
rechter geen hager bedrag kan vaststeilen
dan het bij de wet bepaalde, nu de wet
voor ailes eist dat het voordeel getrokken
wordt nit het feit aileen van de uitzetting . . . ; dat in de zaak niet duiclelijk
blijkt dat het wettelijke vaste bedrag ...
als onvoldoende zou moeten worden
beschouwd >>,

te1·wijl : 1 o het vonnis aldus in tegenspraak komt enerzijds met de bedingen
van de overeenkomst van 20 januari
1956, luidens welke de partijen zich
akkoord hebben verklaard om« de !opende huur voort te zetten met de volgende
wijzigingen "• die onder meer omvatten :
a) de verbintenis van eiseres om in de
gehuurde lokalen niet aileen « verbouwingen " te verrichten, 1naar ook "verbeteringen "• te weten " behalve de ruwbouw, de versiering, de bemeubeling van
de zaal, de volledige installatie zo modern
mogelijk om cinemascopische films te
vertonen enz. "• b) het op zich nem.en
door verweerster van een forfaitair bepaalde vergoeding " wegens sluiting met
het oog op de werken", c) de vaststelling
van een gewaarborgd minimumhuurprijs van 400.000 frank per jaar, en
anderzijds n1.et de bepalingen van het
exploot van rechtsingang van 4 augustus 1955, welk geding beeindigd werd
door de overeenkomst van 20 januari
1956 en subsidiair ertoe strekte de huurprijs " van 250.000 frank op minimum
600.000 frank per jaar te brengen, met
behoud van alle andere huurbepalingen " ;
waaruit volgt dat het vonnis de bewijskracht miskent van de overeenkomst van
20 januari 1956 en van het exploot van
4 augustus 1955 (schending van de artikelen 1317, 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk We'uboek) ; 2° de overeenkomst

van 20 januari 1956, ofschoon een dading,
vermengd met en opgenomen is in de
huur, zoclat de bedingen en voorwaarden
van deze overeenkomst, die tegelijk
aanwijzing van bestaande en overdracht
en vestiging van nieuwe rechten inhouden, en die tot gevolg hebben gehad het
geschil tussen partijen te beeindigen en,
krachtens een schuldvernieuwing, sommige huurverplichtingen te vervangen,
inzonderheid de verplichting voor eiseres om de uitvoering van belangrijke
werken te haren laste te nemen, evenzeer als de andere huurbedingen hier
in aanmerking moesten worden genomen
en de rechter ertoe moesten brengen vast
te stellen of en in hoever eiseres, door
de weigering de huur te hernieuwen en
door de uitzetting, ten bate van verweerster niet beroofd was van het voordeel dat zij, indien zij in het goed gebleven was, normaal zou hebben getrokken
uit de uitgaven die zij heeft gedaan om
dit te verbouwen en te verbeteren;
waaruit voortvloeit dat het vonnis aan
de overeenkomst van 20 januari 1956,
noch aan de huurovereenkomst die zij
door een dading wijzigt, de daaraan
verbonden gevolgen geeft (schending van
de artikelen 1134, 1135, 1234, 1271,
inzonderheid 1°, 1709, 2044, 2048 en
2052 van het Burgerlijk Wetboek) en
geen wettelijke rechtvaardiging is voor
de verwerping van de eis tot betaling van
een aanvullende uitzettingsvergoeding
(schending van artikel 25, inzonderheid
2° en voorvoorlaatste lid, vervat in de
wet van 30 april 1951) :
Overwegende dat, ter verwerping van
de eis tot aanvullende uitzettingsvergoeding gegrond op het voordeel dat
verweerster wegens de uitzetting zou
hebben getrokken nit de aanzienlijke
werken die in het verhuurde goed zijn
uitgevoerd, het bestreden vonnis, na
te hebben overwogen dat die werken
verricht zijn ter uitvoering van een
dading die vreemd is aan de huurovereenkomst, de vraag onderzoekt of, zoals
vereist bij artikel 25, voorvoorlaatste lid,
vervatindewetvan30april1951op dehandelshuurovereenkon1.sten, venveerster
door de uitzetting een uitzonderlijk
voordeel heeft getrokken en erop wijst
dat het niet met zekerheid is bewezen
dat de overname voor verweerster een
voordelige verrichting is ;
Dat het vonnis aldus niet alleen
gegrond is op de draagwijdte die het
aan de dading toeschrijft, maar eveneens,
in de hypothese dat de dading de lopende
huurovereenkomst zou hebben gewijzigd,
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op de overweging dat verweerster door
de uitzetting en uit de genoemde werken
geen voordeel heeft getrokken dat de
toekenning van een aanvullende vergoeding rechtvaardigt ;
Dat derhalve het middel, in zijn eerste
onderdeel, niet ontvankelijk is wegens
het ontbreken van belang, en, in zijn
tweede onderdeel, op een onjuiste nitlegging van het vonnis berust en derhalve feitelijke grondslag mist ;

I. In zover de voorziening gericht is
tegen het interlocutoir arrest van 25 jtmi
1964:
Over het middel afgeleid uit de schen-

ding van de artikelen ll01, ll08, ll26,
ll34, ll35, 1137, ll47, 1148, 1315,
1319, 1320, 1322, 1710, 1779, 3°, 1789
van het Burgerlijk W etboek en 97 van
de Grondwet,
cloo1·dat het bestreden arrest van 25 jun i
1964 heeft gezegd « voor recht dat
ge!ntimeerde (thans eiseres) zich verbonden had aan appellante (thans verweerster) een put te leveren met een
debiet dat werkelijk gelijk is aan dat
wat gevraagd was, behalve bij afwezigheid van water in de grond of in geval
van onverwacht beletsel ,, om de reden
dat « uit de wijze waarop ge!intimeerde
(de eiseres, aan wie, wat bewezen is,
juiste inlichtingen gegeven waren over
de samenstelling van de ondergrond)
op 12 juni en 7 juli 1959 geantwoord
heeft op de vraag van appellante (thans
verweerster), ... volgt ... dat deze laatste
onvermijdelijk moest geloven dat de
put waarvan men haar de kenmerken
uiteenzette, haar voldoening ging geven ;
dat immers wanneer aan een gespecialiseerde firma haar prijzen en voorwaarden gevraagd worden voor het boren van
een put waarvan men eerst dertig kubieke
meter per uur en daarna vijfendertig
kubieke nieter per uur wil bekomen en die
firma antwoordt met de doorsnede van
de buizen op te geven, hun juiste plaatsing enz., en nadien de aan te brengen
wijzigingen voor het bekomen van de
overblijvende hoeveelheid van het gewenste debiet, die wijze van antwoorden
op zichzelf de verbintenis insluit een
werk te leveren dat aan de bestelling
beantwoordt, hier in dit geval een put die
ongeveer het gevraagde debiet bezorgt "
en hieraan toevoegt << dat de goede trouw
die een leidende rol speelt bij de overeenkomsten zich ertegen verzet dat het
voorbehoud van vrijstelling dat aan het
slot van de brief van 12 juni 1959 is toegevoegd tot gevolg heeft elke draagkracht aan die verbintenis te ontnemen;
dat dit voorbehoud slechts toepassing
kan vinden in geval van onverwachte
omstandigheden ... ,, met het onderzoek
waarvan het een deskundige belast en
« dat in het bevestigend geval (bestaan
van een « voor een gespecialiseerde firma
onverwacht verschijnsel »), geen fout
kan ten laste gelegd worden van eiseres,
terwijl in het ontkennend geval zij een
fout van opvatting zou begaan hebben
waarbij haar aansprakelijkheid betrokken is,,

(1) Raaclpl. cass., 19 september 1967 (A1'J',
cass., 1968, biz. 96).

terwijl, eerste onde1•deel, uit de tussen
partijen gevoerde contractuele briefwisseling zoals in het arrest vermeld staat,

Om die redenen, .verwerpt de voorziening ; veroordeel t eiseres in de kosten.
10 oktober 1968. 1e kamer. Voorzitter, H. Bayot, eerste voorzitter.Verslaggever, H. Polet. - Gelijkluidende
conclu8ie, H. Paul Mahaux, eerste advocaat-generaal. Pleiters, HH. Fally
en Philips.
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10 oktober 1968.

BEWIJS. BEWIJS DOOR GESCHRIFT.
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.BURGERLIJKE ZAKEN. BRIEF. MET DE BEWOORDINGEN VAN DE BRIEF
ONVERENIGBARE UITLEGGING. MIS·
KENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN
DEZE AKTE.

Miskent de bewijslcracht van een b1·iej de
rechter die een met zijn bewoo1'dingen
onverenigbare uitleggin,q e1'van geeft (1).
(Burg. Wetb., art. 1319, 1320 en 1322.)
(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « ETABLISSE·
MENTS JOSEPH OLABECK ,, T. NAAl\'I:LOZE
VENNOOTSCHAP « GRAVIROO "·)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op de bestreden
arresten, op 25 j1.mi 1964 en op 27 april
1967 gewezen door het hof van beroep
te Luik;
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blijkt dat bovenbedoelde brieven van
12 juni en 7 jclii 1959 een offerteoproep
van verweerster van 5 juni en 4 juli 1959
beantwoordden en aanbiedingen bevatten
die naderhand door haar werden aangenomen ; dat erin « de verbintenis om een
werk te leveren dat aan de bestelling
voldoet » te onderkennen, de bewijskracht schendt van respectievelijk de
brieven van verweerster dd. 5 juni en
4 juli 1959 die een offerteoproep inhielden
en geen bestelling, en van de brieven
van eiseres van 12 juni en 7 juli 1959 die
aanbiedingen bevatten en niet de aanvaardiTtg van een bestelling (schending
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk Wetboek) en in tegenspraak is met de beschrijving van de
wijze waarop de verbintenis van partijen
tot stand kwam zoals het in het arrest
vermeld staat (schending van artikel 97
van de Grondwet);
tweede onderdeel, uit de vaststellingen
van het arrest volgt dat de « wijze
van antwoorden » van eiseres, buiten
de intrinsieke bestanddelen waaruit de
rechter het voorwerp van de verbintenis
heeft afgeleid, het volgend bericht inhield : « Wij staan borg voor de uitvoering
van onze werken volgens de regels van de
kunst. Wij staan in noch voor de hoeveelheid, noch voor de hoedanigheid noch
voor het waterpeil in de put, daar deze
elementen aileen van de Jigging afhangen » ; door die nauwkeurige tekst, die
voorkomt in haar brief van 12 juni en
bevestigd werd door die van 7 juli 1959,
eiseres weigerde in haar offerte het
resultaat van haar werken te begrijpen
onder meer wat de hoeveelheid water
in de put betreft ; uit de aanvaarding
van dit aanbod, die volgens het arrest
zonder voorbehoud werd gedaan, dus
tussen partijen geen overeenkomst kon
ontstaan met voor de verhuurder van
werk de verbintenis een put te leveren
die, al was het bij benadering, het door
de opdrachtgever gevraagde debiet geeft ;
de bestreden beslissing, door het bestaan
van zulk een verbintenis bij eiseres te
onderstellen, de artikelen ll01, ll08,
ll26, ll34, ll35, 1710 en 1779, 3°, van
het Burgerlijk W etboek geschonden en
de bewijskracht miskend heeft van de
overeenkomst tussen partijen die het
vermelde beding van het bestek van
eiseres inhoudt en zijn aanvaarding door
verweerster (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek);
derde onderdeel, althans bovenvermeld
beding meebracht dat de verbintenis

van de verhuurder van werk, wat het
waterdebiet in de put betreft, er slechts
een was van « middel >> en niet een van
« resultaat '' ; het bestreden arrest, door
te onderstellen dat eiseres in gebreke is
in geval er geen of onvoldoende water is
mits het « voorbehoud van vrijstelling "
van dit beding, beperkt tot het enige
geval van « onverwachte omstandigheden "• bij gebreke waarvan bedoeld beding
elke draagkracht aan de genomen verbintenis zou ontnemen, aan de verbintenis van eiseres een bepaald resultaat
tot voorwerp heeft gegeven en derhalve
de verplichting, waartoe zij gehouden
was, heeft verdraaid (schending van de
artikelen ll26, ll34, ll35, ll37, 1147
en 1789 van het Burgerlijk Wetboek),
de bewijskracht van bedoeld beding
heeft miskend alsook die van de brief
van eiseres van 21 juni 1959 die dit
beding inhield en bovendien die van de
tussen partijen op 28 mei 1964 uitgewisselde conclusies die het vermelden
(schending van de artikelen 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek) en
de bewijslast heeft verplaatst (schending
van de artikelen ll37, ll47, 1148 en
1315 van het Burgerlijk Wetboek) :
Overwegende dat het arrest, om te
achten dat verweerster « onvermijdelijk
moest geloven >> dat de put, gemaakt
volgens de door eiseres in haar brieven
van 12 juni en 7 juli 1959 voorgestelde
kenmerken, << haar voldoening ging geven » en om te beslissen dat eiseres zich
ertoe verbonden heeft haar een put te
bezorgen met een debiet dat ongeveer
gelijk is aan dat wat door haar in haar
opeenvolgende brieven van 5 juni en
4 juli 1959 gevraagd werd, steunt
op «de wijze waarop gelntimeerde (thans
eiseres) op 12 juni en 7 juli 1959 geantwoord heeft op de vraag van appellante (thans verweerster) >>;
Overwegende dat het arrest dienaangaande erop wijst dat « wanneer
aan een gespecialiseerde firma haar
prijzen en voorwaarden gevraagd worden
voor het boren van een put wa.arvan
men eerst dertig kubieke meter per uur
en daarna vijfendertig kubieke meter
per uur wil bekomen, en die fu·ma
antwoordt n<et de doorsnede van de
buizen op te geven, hun juiste plaatsing
enz., en nadien de aan te brengen
wijzigingen voor het bekomen van de
overblijvende hoeveelheid van het gewenste debiet, die wijze van antwoorden
op zichzelf de verbintenis insluit een
werk te leveren dat aan de bestelling
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beantwoordt, ten deze een put die ongeveer het gevraagde debiet bezorgt '' ;
Overwegende, enerzijds, dat het arrest,
door aldus te achten dat eiseres door
bedoelde brieven van 12 juni en 7 juli
1959 de verbintenis op zich heeft genamen een werk te leveren dat aan de
besteiling beantwoordt, dit is aan de
vraag die bevat ligt in de brieven van
5 juni en 4 juli 1959 van verweerster,
door de tegenstrijdigheid aangetast is
welke het eerste onderdeel van het middel
het verwijt ;
Dat inderdaad nit de inleidende uiteenzetting van het arrest, die de onderhandelingen tussen partijen vermeldt,
blijkt dat eiseres door bovenvermelde
brieven geenszins aanvaard heeft, zelfs
niet bij benadering, het debiet per uur
te leveren dat verweerster achtereenvolgens in de offerteaanvragen beoogde,
maar zich ertoe beperkte op die vragen
te antwoorden met voorsteilen die uitdrukkelijk elke waarborg betreffende
onder meer de kwantiteit en het waterpeil in de put uitsloten ; dat bovendien
blijkt dat die voorsteilen aileen later bij
eiseres in een verbintenis zijn omgezet
wanneer ze zonder voorbehoud door
verweerster werden aanvaard en vanaf
die aanvaarding ;
·
Overwegende, anderzijds, dat ook nog
uit de confrontatie van de brieven van
12 juni en 7 juli 1959 met het arrest blijkt
dat het arrest aileen maar door uit de
« wijze van antwoorden » van eiseres
het beding van niet-vrijwaring af te
zonderen, welk beding in elk van beide
brieven formeel door haar aan haar
voorstellen verbonden was, en door dit
beding te verklaren als zijnde aileen
maar de weergave van gevallen van
vrijstelling van haar contractuele verplichtingen volgens het gemeen recht,
heeft kunnen oordelen dat die « manier
van antwoorden " « op zichzelf » de verbintenis inhield om aan verweerster een
put te leveren met een debiet ongeveer
gelijk aan dat wat deze laatste in haar
offerteaa,nvragen van 5 juni en 4 juli 1959
op het oog had ;
Dat het arrest aldus van de brieven
van eiseres van 12 juni en 7 juli 1959 een
uitlegging geeft die onverenigbaar is
met hun bewoordingen en derhalve hun
bewijskracht miskent;
Dat het middel gegrond is ;

het arrest van 25 juni 1964 ook die van
het arrest van 27 april 1967, dat slechts
het gevolg is van het eerste, met zich
brengt;
Om die redenen, vernietigt de bestreden arresten, beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissingen ; veroordeelt verweerster in de kosten; verwijst
de zaak naar het Hof van beroep te
Brussel.
10 oktober 1968. 1e kamer. Voo1·zitte1·, H. Bayot, eerste voorzitter.V m·slaggeve?", H. Perrichon. Gelijkluidende conclusie, H. Pm:tl Mahaux,
eerste advocaat-generaal. Pleite?"s,
HH. Dassesse en Van Ryn.

1 e KAMER. -

10 ARBEIDSONGEVAL. ARBEIDSONGEVAL -OP DE WEG NAAR OF VAN RET
WERK. 0MSTANDIGHEDEN WAARIN
RET ONGEVAL ZIOR REEFT VOORGE·
DAAN'. - BEWIJS VAN DEZE OMS TANDIGREDEN. - BEWIJS DAT TOT DE
SOEVEREINE BEOORDELING VAN DE
FEITENREORTER BEHOORT.

2o ARBEIDSONGEVAL. ON'GEVAL
OP DE WEG NAAR OF VAN RET WERK.
0MSTANDIGHEDEN WAARIN RET
ONGEVAL ZIOH HEEFT VOORGEDAAN.
- BEWIJS DAT KAN BLIJKEN UIT DE
VERKLARING VAN DE GETROFFENE ZELF.
1° De vmag of de omstandigheden waa1·in
een ongeval zich heeft voo?"gedaan op de
~veg nam· of van het we?"lc al dan niet
bewezen zijn, behoort tot de soeve?"eine
beoo1•deling van de feitenrechte?·.
2o De feitenrechter lean het bewijs van een
ongeval ove1·komen op de weg nam· of
van het werk vinden in de verlcla?"ing
van de getrofjene zelf. (Burg. Wetb.,
art. 1315, 1349, 1353.)
(NAAMLOZE VENNOOTSORAP cc SEOURITAS »,
T. EERLAND, ALS WETTELIJKE BEREERDER OVER DE GOEDEREN VAN ZIJN'
MINDERJARIGE ZOON JOZEF.)

II. In zover de voorziening gericht is
tegen het eindarrest van 27 april 1967 :
Overwegende dat de vernietiging van

11 oktober 1968.

ARREST.
RET HOF ; -

Gelet op het bestreden

-
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vonnis, op 20 juni 1966 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Antwerpen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 1315, 1349, 1353
van het Burgerlijk W etboek en 97 van
de Grondwet,
do01·dat, recht sprekende over een eis
gegrond op een beweerd arbeidsongeval
op de weg van het werk naar huis terwijl
eiseres in conclusie had gesteld dat in
concreto het bewijs· moest geleverd worden dat de val van het slachtoffer door
een van buiten inwerkende oorzaak'werd
teweeggebracht, en na vastgesteld te
hebben "dat het bewijs van de omstandigheden van het ongeval zelf, en dus
van de uitwendige oorzaak, niet op
objectieve rechtstreekse wijze kon geleverd worden bij gebrek aan getuigen
en verbalisanten ,, het bestreden vonnis
desondanks bij bevestiging van het
vonnis van de vrederechter beslist dat
verweerder het op hem rustend bewijs
van een arbeidsongeval op de weg van
het werk heeft geleverd, zulks ·op grond
dat « geen ander bewijs kan voorgebracht
worden dan de eigen bewering van het
slachtoffer; dat deze kan aanvaard
worden : 1° wanneer de uitlegging kan
overeenstemmen met de werkelijkheid,
2° omdat de kwade trouw niet mag
verondersteld worden " en '' dat het als
met de werkelijkheid overeenstemmend
mag aangenomen worden dat er op dit
spitsuur en op de gevolgde plaats op de
viaduct een grote verkeersdrukte van
fietsers en bromfietsers heerst ,, uit welke
overwegingen het vonnis afleidt dat het
<< aannemelijk
voorkomt dat in die
omstandigheden het slachtoffer kan verplicht geworden zijn voor een tegenligger uit te wijken ,,

te1·wijl, ee1•ste onde1·deel, het als aannemelijk voorkomen dat het slachtoffer
kon verplicht zijn voor een tegenligger
uit te wijken niet het vereiste bewijs
is van de uitwendige oorzaak die nodig
is voor het bestaan van een arbeidsongeval (schending van artikel 1315 van
het Burgerlijk Wetboek);
tweede onde1·deel, de overweging dat
het als aanneinelijk voorkomt dat het
slachtoffer kon verplicht zijn voor een
tegenligger uit te wijken, wegens haar
dubitatieve aard, geen wettelijk motief
kan vormen voor de beslissing dat er
een arbeidsongeval is geweest (schending
van artikel 97 van de Grondwet) ;
de1·de onde1·deel, de overweging " dat het

als met de werkelijkheid overeenstemmend mag aangenomen worden dat er
op dit spitsuur en op de gevolgde plaats
op de viaduct een grote verkeersdrukte
van fietsers en bromfietsers heerst >> geen
bewijs door een vermoeden kan vormen
omdat deze overweging niet rust op enig
gekend en vaststaand feit maar uitsluitend op de persoonlijke opvatting van
de rechter (schending van de artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk
Wetboek) :
Overwegende dat het vonnis het bewijs van het ongeval op de weg van het
werk vindt in de " eigen bewering van
het slachtoffer >> welke, volgens de rechter,
kan aangenomen worden daar de uitleg
van het slachtoffer kan overeenstemmen
met de werkelijkheid en de kwade trouw
niet mag verondersteld worden ; dat de in
het middel bekritiseerde redenen enkel
deze zijn waardoor de rechter aantoont
waarom hij de verklaring van de getroffene aanneemt als overeenstemmende
met de waarheid ;
Overwegende dat de vraag of de
omstandigheden waarin het ongeyal is
gebeurd, al dan niet bewezen zijn,
tot de soevereine beoordeling van de
rechter behoort ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
11 oktober 1968. 1e kamer. Voorzitter, H. Belpaire, raadsheer waarnemend voorzitter.
V e1·slaggever,
H. Hallemans. Gelijkluidende concl'usie, H. Ganshof van der Meersch,
procureur-generaal. Pleiter, H. Van
Heeke.

1e KAMER. -

11 oktober 1968.

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG.
AANLEG.-BURGERLIJKE ZAKEN.-ERFREGELING VAN DE KLEINE NALATENSOHAJ'PEN. - KADASTRAAL INKOJ\'I:EN
VAN DE GEZAMENLIJKE ONROERENDE
GOEDEREN DAT OP DE DAG VAN DE
OVERNEMING NIET MEER BEDRAAGT
DAN 8.000 FRANK. VoNNIS IN
LAATSTE AANLEG.

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BURGERLIJKE
ZAKEN.- ARGUMENT.- GEEN VER-
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PLIOHTING VOOR DE REOHTER EROP TE
ANTWOORDEN.
3°

TUSSENKOMST. GEDING IN
OASSATIE. - BURGERLIJKE ZAKEN.
EIS TOT BINDENDVERKLARING INGESTELD DOOR DE ElSER TOT OASSATIE. VERWERPING VAN DE VOORZIENING.Ers ZONDER BELANG.

1° De vonnissen inzake e1jregeling van de
kleine nalatenschappen door de V1'ede1'echter gewezen zijn in laatste aanleg
uitgesproken, indien het kadastmal inkomen van de gezamenlijlce om·oerende
goederen, op de dag van de ove1·neming,
niet meer dan 8.000 frank bedraagt (1).
(Wet van 20 december 1961, art. 10,
ingevoerd in de wet van 16 mei 1900,
tot wijziging van de erfregeling van
de kleine nalatenschappen, en gewijzigd bij artikel 2 van het koninklijk
besluit van 21 augustus 1962.)
2° De rechte1· is niet ve1·plicht te antwoorden op de gegevens van een verweer,
die geen onderscheiden middelen zijn,
doch loutere argumenten.
3o W annee1• de voorziening wo1·dt ver-

worpen, is de door eise1• ingestelde eis
tot bindendve1·lclaring van het an·est van
belang ontbloot (2).
(JOZEF BERDEN EN OONSORTEN,
T. JOANNES BERDEN.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 14 april 1967 gewezen door
de Vrederechter van het kanton Borgloon;
Over de eerste drie middelen, het ee1·ste
middel afgeleid uit de schending van
artikel 1350 van het Burgerlijk Wetboek,
(1) Raadpl. cass., 16 junil966 (Bttll. enPAsrc.,
1966, I, 1319).
De verklaring van de rechter dat hij enkel
in eerste aanleg uitspraak doet is zonder
gevolg op de toepassing van de wettelijke ·
regels betreffende de aanleg : cass., 4 januari 1957 (B~tll. en PASIC., 1957, I, 488)
en noot 1 onder dit arrest; 5 maart 1959
(ibid., 1959, I, 674); 17 september 1964
(ibid., 1965, I, 54).
Om diezelfde reclenen is de omstandigheid
dat de rechter aan zijn beslissing de benaming
geeft van vonnis of arrest op tegenspraak of

doordat het bestreden vonnis verklaart
in eerste aanleg te beslissen,
terwijl, het vonnis van 17 jtmi 1966,
geveld door dezelfde vrederechter, vermeldde dat deze, in laatste aanleg beslissende, voor recht had gezegd dat
verweerder J oannes Berden gemachtigd
was de goederen vermeld in het verzoekschrift over te nemen, zodat het bestreden
vonnis het gezag van gewijsde van het
vonnis van 17 juni 1966 schendt;
het tweecle micldel, eerste onderdeel,
afgeleid uit de schending van artikel 97 van de Grondwet,
cloorclat het bestreden vonnis geen
enkele reden inhoudt die uitlegt waarom
het in eerste aanleg beslist en geen enkele akte van de procedure het gezamenlijk kadastraal inkomen van de
kwestieuze onroerende goederen vermeldt, zodat het voor het Hof onmogeIijk is na te gaan of dit vmmis in eerste
aanleg is geveld ;
tweede onderdeel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet en 10 van de wet van 16 mei 1900
betreffende de erfregeling van de kleine
nalatenschappen, in die wet ingevoegd
door artikel 10 van de wet van 20 december 1961 en gewijzigd bij artikel 2
van het koninklijk besluit van 21 augustus 1962,
doordat de vonnissen geveld in zake
erfregeling van de kleine nalatenschappen vermoed worden in laatste aanleg
geveld te zijn, tenzij het kadastraal
inkomen van de gezamenlijke onroerende goederen op de dag van de overneming groter is dan 8.000 frank,
te1·wijl het vonnis geen enkele aanwijzing inhoudt luidens welke dit globale kadastraal inkomen de vermelde
som zou overtreffen, zodat het vonnis,
in strijd met wat het beslist, als in laatste
aanleg geveld dient te worden aangezien;

nog van verstekvonnis, zonder rechtsgevolg
op het wettelijk karakter van zijn beslissing :
cass., 26 rnei 1955 (Bull. en PAsiC., 1955, I,
1056); in strafzaken : cass., 4 februari en
14 juli 1952 (ibid., 1952, I, 318 en 753);
11 februari 1957 (ibid., 1957, I, 687); 11 mei
1959 (ibicl., 1959, I, 918); 29 juni 1964
(ibid., 1964, I, 1162).
(2) Cass. 30 maart 1967 (.Arr. cass., 1967,
blz. 917); 21 december 1967 (ibid., 1968,
blz. 596); 5 apri11968 (ibid., 1968, blz. 1020).

-169het dm·de middel afgeleid uit de schending van artikel 10 van de wet van
16 mei 1900 betreffende de erfregeling
van de klei:ne nalatenschappen, in die
wet ingevoegd door artikel 10 van de
wet van 20 december 1961 en gewijzigd
bij artikel 2 van het koninklijk besluit
van 21 augustus 1962,
dom·dat, in strijd met wat het bestreden vonnis beslist en zoals blijkt uit
het "Ltittreksel uit het kadaster, het gezamenlijk kadastraal inkomen van de onroerende goederen waarvan de overneming aan verweerder wordt toegestaan
8.000 frank niet overtrof, ·zodat het
vonnis in laatste aanleg werd geveld :
Overwegende dat uit de stukken van
de procedure, namelijk uit de bij het
inleidend verzoekschrift gevoegde uittreksels uit de kadastrale leggers, blijkt
dat het kadastraal inkomen van de over
te nemen goederen op de dag van de
overneming niet grater was dan 8.000 fr.;
Dat het bestreden vonnis dienvolgens
in laatste aanleg is gewezen ;
Overwegende dat geen van de middelen kan aangenomen worden ;
Over het vierde middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1319 en 1320 van het Burgerlijk W etboek,
doo1•dat het bestreden vonnis, mn aan
de overgenomen onroerende goederen
het karakter van bouwgronden te ontkennen, de door het gemeentebestuur
aan de overnemer afgeleverde verklaring inroept,
terwijl het bijkomende verslag van
21 december 1966 van de aangestelde
deskundige dienaangaande uitdrukkelijk
zegt dat genoemd bestuur de verklaring
van 13 oktober 1966, namelijk dat er
langs de Dodestraat niet mag gebouwd
worden, opgesteld heeft op vraag van
Berden, de overnemer, op grand van
een onjuiste "Ltitleg van de toestand,
zodat het vonnis zich ten onrechte
beroept op voormelde verklaring en de
bewij skracht van het verslag van de
deskundige miskent :
Overwegende dat het vonnis beschouwt
dat uit het verslag van de deskundige
niet voldoende blijkt dat het om bouwgronden gaat, dat de inlichtingen ingewonnen bij het gemeentebestuur niet
overtuigend zijn, dat zij in tegenstrijd
zijn met de verklaring afgeleverd aan
de overnemer, zodat moet aangenmnen
worden dat het gemeentebestuur voor

het ogenblik zelf geen definitieve beslissing heeft genomen en ook niet kan
bepalen of en, zo ja, wanneer deze
percelen bouwgronden zullen worden ;
Dat het vonnis zodoende van het
verslag van de deskundige geen interpretatie geeft welke met de termen ervan
onverenigbaar is ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het vijfde middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van
de Grondwet, 1319 en 1320 van het
Burgerlijk W etboek,

doordat het bestreden vonnis geen
antwoord geeft op de conclusie van de
eisers welke lieten gelden dat een deel
van het· perceel 775a langs de Dodestraat en een deel van · perceel 784
eveneens langs de Dodestraat gelegen,
langs een gemeenteweg met een rijweg
van drie meter, uitgerust zijn met waterleiding en elektriciteit, en naar hun
meetkundige vorm en ook wat hun niveau
betreft, goed en regelmatig gclegen zijn
ten opzichte van de aangrenzende wegen, dat er reeds een paar huizen op die
weg stbnden en bo:vendien dat de weg
reeds opgenomen was in de begroting
van 1967 van de gemeente Aiken voor
publieke aanbesteding, dat de deskundige
in zijn bijkomend verslag wel degelijk
aantoont dat de betrokken percelen
moeten aangezien worden als bouwgrond en daartoe inroept dat de Dodestraat een kiezelrijweg is, zijnde dus
met een hard wegdek, uitgerust met afwateringsgrachten en elektriciteit, dat het
schepencollege de verkaveling van de
kwestieuze percelen zou goedkeuren en
het bouwen toestaan, dat ·de percelen
door hun ligging normaal behoren tot
de bouwzone van de gemeente, vermits
de· overwegingen welke het vonnis aanhaalt om het karakter van bouwgronden
aan de bedoelde percelen te ontzeggen
vreemd zijn aan de aard van die percelen
zoals deze door de eisers werden gekenmerkt:
Overwegende dat het vonnis, door de
in bet antwoord op het vierde middel
aangehaalde beschouwingen, de conclusie van de eisers, luidens welke de
percelen bouwgronden waren, passend
beantwoordt ;
Dat de rechter niet gehouden was elk
van de in het middel aangehaalde gegevens van die conclusie, welke geen
afzonderlijke middelen doch slechts argumenten zijn, te beantwoorden ;
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Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat, nu de voorziening
verworpen wordt, de oproeping van
Maria Croes ten einde het arrest voor
haar bindend te horen verklaren, zonder
belang is geworden ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening en de oproeping tot bindendverklaring ; veroordeelt de eisers in de
kosten.
11 oktober 1968. 1e kamer. Voorzitte1·, H. Belpaire, raadsheer waarnemend voorzitter.- Ve1·slaggeve1·, H. de
Vreese.
Gelijkluidende conclttsie,
H. Ganshof van der Meersch, procureurgeneraal.- Pleiters, HH. Van Leynseele
en Van Ryn.

vm·dering die door de tweede dader tegen
de eerste wenl ingesteld als gevolg van
de ve1·nietiging van de beslissing op de
st1·ajvordering wat een van de tegen hem
bewezen geachte misdrijven bet1·ejt, zich
niet uit tot de beslissing dat de eerste
clader wegens het ander misd1·ijj, en de
tweede minstens voor een derde aansp1·akelijk is (1).
2° Niet ontvankelijk is de voorziening van
de burge?'lijlce partij, wannee?' deze zich
ertoe bepe1·kt heeft aan de ve1·weerder
te cloen betekenen dat zij zich in cassatie
heejt voo1·zien zonder de akte van voorziening zelf te doen betekenen (2).
(Wetb. van strafv., art. 418.)
(BERGMANS, T. MANNAERTS; MANNAERTS,
T. BERGMANS.)
ARREST.

2e KAMER. -

14 oktober 1968.

1° CASSATIE. - OMVANG. - STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE REOHTSVORDERINGEN. BESLISSING DIE DE
AANSPRAKELIJKHEID VOOR EEN ONGEVAL TUSSEN BEIDE DADERS VERDEELT
TEN BELOPE VAN TWEE DERDEN TEN
LASTE VAN DE EERSTE EN EEN DERDE
TEN LASTE VAN DE TWEEDE. - VoORZIENING VAN DE EERSTE. VERNIETIGING VAN DE BESLISSING OP DE
BURGERLIJKE REOHTSVORDERING DIE
DOOR DE TWEEDE TEGEN HEM WERD
INGESTELD EN BIJC'EVOLG VAN DE
BESLISSING OP DE STRAFVORDERING,
WAT EEN VAN DE TEGEN HEM BEWEZEN GEAOHTE MISDRIJVEN BETREFT.
- VERNIETIGING DIE ZIOH NIET UIT·
STREKT TOT DE BESLISSING DAT DE
EERSTE DADER WEGENS HET ANDER
MISDRIJF EN DE TWEEDE MINSTENS
VOOR EEN DERDE AANSPRAKELIJK IS.
2o VOORZIENING IN CASSATIE. STRAFZAKEN. - VooRzrEVoRM. NING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ,VERPLICHTING DE AKTE VAN VOORZIENING ZELF TE BETEKENEN.
1° TV anneer de 1'echte1· de aanspmkelijkheid
voor de gevolgen van een ongeval tussen
de beide daders ervan verdeeld heejt
ten belope van twee derden ten laste van
de eerste en een de1·de ten laste van de
tweede, strekt de vernietiging van de
beslissing op de burgerlijke 1·echts-

HET HOF; - Gelet op de bestreden
vonnissen, in hoger beroep gewezen door
de Correctionele Rechtbank te Brussel,
op 21 oktober 1967 en 22 december 1967;
I. W at de voorziening van Bergmans
betreft tegen de twee vonnissen :
1. als beklaagde :
a) In zover de voorziening gericht is

tegen de beslissing over de strafvordering :
Overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
b) In zover de voorziening gericht
is tegen de beslissing over de burgerlijke vordering :

Overwegende dat eiser geen middel
inroept;

2. als burgerlijke partij
Overwegende dat eiser zijn voorziening
niet betekend heeft aan de partij waartegen zij gericht is ;
Dat zij dienvolgens niet ontvankelijk is;
(1) Raadpl. cass., 19 februari 1968 (Arr.
cass., 1968, biz. 802).
(2) Cass., 12 februari 1967 (Arr. cass., 1967,
biz. 1251); raadpi. cass., 25 september 1967
(ibid., 1968, biz. 113).
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II. W at de voorziening van Mannaerts
betreft tegen het vonnis van 22 december 1967;
1. als beklaagde
a) Ten aanzien van de beslissing over

de strafvordering ( 1) :
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 25-3 van het
wegverkeersreglement van 8 april 1954,
gewijzigd door artikel 12 van het koninklijk besluit van 30 april 1963, en 97 van
de Grondwet,
doo1·dat eiser veroordeeld werd om,
<< van richting willende veranderen, het
normaal verkeer van de tegemoetkomende bestuurders gehinderd te hebben »,
te1·wijl, eerste onderdeel, verweerder,
die een dubbele inbreuk op artikel 7-2
van het wegverkeersreglement had gepleegd, niet als een normaal rijdende
weggebruiker kon .beschouwd worden ;
tweede onde1·deel, het bestreden vonnis
de conclusie van eiser, waarbij dit middel werd opgeworpen, niet beantwoordt :
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat eiser in zijn conclusie opwierp dat op hem geen toepassing kon gemaakt worden van artikel 25-3 van het wegverkeersreglement,
daar verweerder niet kon beschouwd
worden als een weggebruiker die normaal
zijn weg vervolgde, vermits hij zijn weg
in rechte lijn voortzette met schending
van de hem door de verkeerstekens
nummers 25 en 51 opgelegde voorschriften;
Overwegende dat de rechtbank zich
ertoe beperkt te verklaren dat door
« betichte Mannaerts (eiser) niet wordt
ontkend dat hij het verbodsteken nummer 29b evenmin heeft nageleefd, aldus
het norinaal verkeer van de tegemoetkomende bestuurders hinderend » ;
Overwegende dat deze reden geen
antwoord bevat op bovenvermeld door
eiser in zijn conclusie opgeworpen middel ;
Dat het tweede onderdeel van het
middel gegrond is ;
Overwegende dat wat de veroordeling
van eiser betreft wegens inbreuk op
artikel 7-2 van het wegverkeersreglement,

(1) Door die beslissing werd de eiser veroordeeld tot twee onderscheiden straffen
wegens twee overtredingen van het wegverkeersreglement.

de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing
overeenlwmstig de wet is ;
b) Ten aanzien van de beslissing over
de burgerlijke vordering door verweerder Bergmans tegen eiser ingesteld :

Overwegende dat, hoewel de beslissing
van veroordeling van eiser op strafgebied
wegens inbreuk op artikel 7-2 van het
wegverkeersreglement niet vernietigd
wordt, de vernietiging van de strafbeslissing met betrekking tot de telastlegging van inbrm:lli: op artikel 25-3 van
gezegd reglement de vernietiging medebrengt van de ten laste van eiser uitgesproken burgerlijke veroordeling, daar
het percentage van de respectieve aansprakelijkheid van beide daders erdoor
in het gedrang kan worden gebracht,
met deze beperking nochtans dat eiser
Mannaerts enerzij ds niet aansprakelijk
kan gesteld worden voor meer dan twee
derden van de veroorzaakte schade en
anderzijds principieel gedeeltelijk aansprakelijk blijft voor de schade welke
het gevolg is van de veroordeling voor
de door hem gepleegde inbreuk op artikel 7-2 van het wegverkeersreglement ;
2. als burgerlijke partij :
Overwegende dat eiser zich ertoe
beperkt heeft aan verweerder te doen
aanzeggen dat hij zich op 2 januari 1968
in cassatie heeft voorzien tegen het vonnis
van 22 december 1967, met afgifte van
een afschrift van het betekeningsexploot doch niet van de akte van
cassatieberoep ;
·
Overwegende dat deze betekening
niet voldoet aan het voorschrift van artikel 418 van het W etboek van strafvordering, welk artikel vereist dat het
cassatieberoep zelf betekend wordt aan
de partij tegen wie het gericht is ;
Dat de voorziening dienvolgens niet
ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening van Bergmans en veroordeelt
hem in de kosten van zijn voorziening ;
rechtdoende op de voorziening van
Mannaerts, vernietigt het vonnis van
22 december 1967 in zover het uitspraak
gedaan heeft over de strafvordering met
betrekking tot de telastlegging van inbrenk op artikel 25-3 van het wegverlmersreglement en over de tegen Mannaerts door Bergmans ingestelde burgerlijke vordering, met dit voorbehoud
nochtans dat Mannaerts principieel ge-
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deeltelijk verantwoordelijk blijft voor de
schade die voortvloeit uit de door hem
gepleegde inbrenk op artikel 7-2 van
gezegd reglement en niet aansprakelijk
kan gesteld worden voor meer, dan twee
derden van de veroorzaakte schade ;
verwerpt de voorziening van Mannaerts
voor het overige ; beveelt dat melding
van dit arrest zal gemaakt worden op
de kant van het gedeeltelijk vernietigde
vonnis van 22 december 1967; veroordeelt Mannaerts in de helft van de kosten
van zijn voorziening ; laat de andere
helft ten laste van de Staat, met uitzondering van de kosten van de in de Franse
taal opgestelde memorie van antwoord,
die niet in de taal van de bestreden
beslissing gesteld werd, welke laatste
kosten uitsluitend ten laste van Bergmans blijven ; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de Correctionele Rechtbank te
Mechelen, rechtdoende in hoger beroep.
14 oktober 1968. 2e kamer. Voorzitter en Ve1•slaggever, H. Rutsaert,
raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkluidende conclusie, H. Charles,
advocaat-generaal. - Pleite1·s, HH. Nyssens (van de balie bij het Hof van beroep
te Brussel) en Simont.
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VERKEERSBELEMMERING.
KWAADWILLIG BELETTEN VAN HET
VERKEER DAT
GAANDE IS OP DE
SPOORWEG OF OP DE WEG.- BEGRIP.

2°

VERKEERSBELEMMERING.
KWAADWILLIG BELETTEN VAN HET
VERKEER DAT GAANDE IS OP DE SPOORWEG OF OP DE WEG. KWAADWILLIG
OPZET. VASTSTELLING.

1° V oor de toepassing van artikel 406,
lid 3, van het Strajwetboek, zoals het
gewijzigd is bij artikel 2 van de wet
van 7 jnni 1963, wordt niet ve1·eist dat
het verkeer van ve?"schillende weggebruike1'~ op de spoorweg of op de weg
wo1·dt belet; het volstaat dat het verlceer
dat gaande is op deze weg, al is het het
verlceer van een enlcele weggebr~dlcer,
kwaadwillig belet wordt.
2° H et bestaan van het kwaadwillig opzet
dat vereist wm·dt door artilcel 406, lid 3,
van het Stmfwetboelc, zoals het is ge-

wijzigd door artilcel 2 van de wet van
7 jnni 1963, wordt vastgesteld door de
beslissing die e1•op wijst dat de beklaagde
het normaal verkee1· van een andere
weggebrnike1• heeft belet doo1' allerhancle moedwillige 1·em- en inhaalmaneuve1'8 ( 1).
(BLEYAERT,

T.

DARDENNE.)

ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 februari 1968 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 406, lid 3, van het
Strafwetboek, gewijzigd door artikel 2
van de wet van 7 juni 1963, en 97 van de
Grondwet,
doordat het bestreden arrest eiser
veroordeeld heeft tot een geldboete,
tot het betalen van een frank schadevergoeding aan verweerder, en tot de
helft van de kosten, en de wagen
van eiser verbeurd verklaard heeft, op
grond van artikel 406, lid 3, van het
Strafwetboek,
terwijl, eerste onderdeel, het bestreden
arrest zich ertoe beperkt heeft vast
te stellen dat eiser het verkeer van de
wagen van verweerder gehinderd had,
en het belemmeren van het verkeer van
een enkel weggebruiker niet kan beschouwd worden als het belemmeren van
" het verkeer dat gaande is op de weg "
in de zin van gezegd artikel 406, lid 3 ;
tweede onderdeel, artikel 406, lid 3,
van het Strafwetboek strafbaar verklaart
enkel en aileen de handelingen die het
verkeer belet hebben, en, bijgevolg,
de eenvoudige belemmering van het
verkeer, die door artikel 406, lid 1 en
2, bestraft wordt, de veroordeling die
uitgesproken werd op grond van lid 3
niet kon wettigen ;
derde onderdeel, artikel 406, lid 3,
van het Strafwetboek bepaalt dat " met
gevangenisstraf van acht dagen tot
twee maanden en met geldboete van
26 frank tot 500 frank wordt gestraft
(1) Verg. cass., 27 november 1967 (.Arr. cass.
1967, biz. 440).

-173hij die, door enige andere handelin~,
kwaadwillig het verkeer dat gaande lS
op de spoorweg of op de weg belet " ;
de wettelijke term " kwaadwillig " de
handeling beoogt die tot doel heeft een
bel.,mmering van het verkeer die dit
verkeer onmogelijk :maakt ; zo de dader
niet de bedoeling had het verkeer te
belemmeren, de zelfs vrijwillige handeling
die tot gevolg had dit verkeer te belemmeren niet strafbaar is; in dit geval het
bestreden arrest, door de motivering van
het beroepen vonnis over te nemen,
beslist heeft dat eiser gehandeld heeft
« met het kwaadwillig opzet het rustig
uitoefenen van de beroepsactiviteiten
van Dr. Dardenne te storen "• bijgevolg het arrest niet alleen niet vastgesteld heeft dat eiser gehandeld heeft
met het door de wetgever bedoeld kwaadwillig opzet, doch integendeel vastgesteld
heeft dat hij met een ander opzet gehandeld heeft ; bij gebrek aan opzet,
wezenlijk bestanddeel van het wanbedrijf, het bestreden arrest eiser niet
wettelijk heeft kunnen veroordelen
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat voor de toepassing
van lid 3 van artikel406 vanhet Strafwetboek zoals het gewijzigd werd door artikel 2 van de wet van 7 juni 1963 niet
vereist is dat het verkeer op de weg van
meerdere weggebruikers belet zou worden; dat het volstaat dat het verkeer
dat gaande is op die weg, al is het het
verkeer van een enkele weggebruiker,
kwaadwillig belet wordt ;
Dat dit onderdeel naar recht faalt ;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, bij overneming van
de redenen van de eerste rechter, het
bestreden arrest, na er op gewezen te
hebben dat eiser en een andere veroordeelde verweerder « in verscheidene straten van Blankenberge verweerder in zijn
normaal verkeer gehinderd hebben q.oor
allerhande moedwillige rem- en inhaalmaneuvers "• vaststelt " dat deze achtervolging uiteindelijk op het kruispunt
Vredelaan-Rodenbachstraat zo scherp
verliep dat, ten einde een aanrijding te
vermijden, Dr. Dardenne zich verplicht
zag het voetpad op te rijden " ;
Dat het arrest aldus feitelijke elementen vaststelt die op het beletten van het
verkeer van verweerder, en niet alleen
op het hinderen ervan, wijzen;
Dat dit onderdeel feitelijke grondslag
mist;
W at het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, door, bij

overneming van de redenen van deeerste rechter, vast te stellen dat eiser
verweerder in zijn normaal verkeer
gehinderd heeft << door allerhande moedwillige rem- en inhaalmaneuvers "• op
het voorhanden zijn wijst van het
kwaadwillig opzet bij artikel 406, 3de lid,
van het Strafwetboek bedoeld ;
Dat dit onderdeel niet kan aangenomen worden;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en
dat de beslissing overeenkomstig de wet
is;
II. In zover de voorziening gericht
is tegen de beslissing over de burgerlijke
vordering :
Overwegende dat eiser geen ander
middel inroept ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
14 oktober 1968. ze kamer. Voorzitter, H. Rutsaert, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. Wauters. - Gelijkluidende conclusie,
H. Charles, advocaat-generaal. - Pleiter,
H. Struye.

2e

KAMER. -
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WEGVERKEER. - VLUCHTMISDRIJF.
- BESTANDDELEN.

Het vluchtmisdrijj dat bij artikel 2-2 van
de wet van 1 augustus 18.99, gewijzigd
bij die van 15 april1958, is omschreven,
vereist niet dCft de aansprakelijkheid van
de gene die de vlucht neemt bij het ongeval
betrolcken is. Is der·halve regelmatig
gemotivem·d het vonnis dat wegens dit
misdrijj verom·deelt door· vast te stellen
dat de bestuur·der van het voertuig, die
de vlucht nam, wist dat hij met zijn
voertuig oorzaak dan wel aanleiding was
van een ongeval was geweest en dat hij
aldus had gehandeld om zich aan de
vaststellingen te onttr·ekken, zonder·
bovendien erop te wijzen of het ongeval
al dan niet te wijten is aan de schukl
van deze bestutwder (1).
(1) Cass., 25 maart 1968 (.Arr. cass., 1968,
blz. 966).

174{VAN BRAECKEL.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 7 maart 1968 door de Correctionele Rechtbank te Leuven gewezen;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van artikel 2-2 van de wet van
1 augustus 1899,

doordat eiser veroordeeld werd om,
een voertuig
op de openbare weg en wetende dat hij
oorzaak dan wei aanleiding van een
ongeval was geweest, de vlucht te hebben
genomen om zich aan de dienstige vaststellingen te onttrekken ))'

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.
14 oktober 1968. 2e kamer. Voorzitte1· en Ve1·slaggever, H. Rutsaert,
raadsheer waarnemend voorzitter. ---,Gelijkluidencle conclusie, H. Charles,
advocaat-generaal.

« bestuurder zijnde van

terwijl de aldus in aanmerking genamen telastlegging de termen van de
wet « zelfs wanneer het ongeval niet
aan zijn schuld te wijten was '' niet
bevat, en terwijl eiser door de rechtbank
werd vrijgesproken met betrekking tot
de andere telastlegging, namelijk die
van inbreuk op artikel 21, 1, alinea 2,
van het wegverkeersreglement, zodat
hij wegens vluchtmisdrijf niet niocht
veroordeeld worden op grond van bovenvermelde termen van het te zijnen
laste gelegde feit :
Overwegende dat het bij artikel 2-2
van de wet van 1 augustus 1899 omschreven vluchtmisdrijf niet vereist dat de
aansprakelijkheid van degene die de
vlucht neemt bij het ongeval zou
betrokken zijn; dat evenmin de ten
laste van eiser uitgesproken veroordeling impliceert dat zijn aansprakelijkheid bij het ongeval betrokken is ; dat
hem inderdaad enkel verweten werd de
vlucht te hebben genomen om zich aan
de dienstige vaststellingen te onttrekken
« wetende dat hij oorzaak dan wel aanleiding van een ongeval was geweest )) ;
dat het desbetreffend wettelijk niet vereist was . dat de omschrijving van het
misdrijf de woorden zou omvatten « zelfs
wanneer het ongeval niet aan de schuld
te wijten is " van degene die de vlucht
genomen heeft ; dat deze laatste term en
slechts een nadere uitlegging zijn van de
woorden « oorzaak dan wei aanleiding
van een ongeval )) ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Overwegende dat de substantiele of
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CASSATIE. OMVANG. STRAFZAREN.- NIET BEPERRTE VOORZIENING
VAN DE BEKLAAGDE. VERNIETIGING
VAN DE BESLISSING OP DE STRAFVORDERING. VERNIETIGING VAN DE
EINDBESLISSING OP DE BURGERLIJRE
RECHTSVORDERINGEN TEGEN DE BERLAAGDE, ZELFS INDIEN DE VERNIETIGING VAN DE BESLISSING OP DE STRAFVORDERING AMBTSHALVE UITGESPROREN WORDT.

De ve1·nietiging, op de niet bepe1•kte voorziening van de beklaagde, van de ve1'oordelende beslissing op de strajvo?•de1·ing
b1·engt de vernietiging mede van de
definitieve beslissing op de tegen hem
ingestelde bu1·ge1·lijke 1·echtsvorderingen,
zelfs indien de ve1·nietiging van de
beslissing over de st1·ajv01·dering ambtshalve uitgesproken wo1·dt (1).

{VAN ASSCHE, T. HEYNDELS.)

ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 16 februari 1968 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
I. Wat de voorziening van eiser als
beklaagde betreft :

(1) Cass., 19 februari 1968 (Arr. cass., 1968,
biz. 806).

II
Over het middel van ambtswege afgeleid uit de schending van artikel 97 van
de Grondwet,

doo1·dat het bestreden arrest niet regelmatig gemotiveerd is bij gebrek aan
aanduiding van de wetsbepaling die
een straf stelt op het feit dat het misdrijf
uitmaakt hetwelk ten laste van eiser
gelegd werd :
Overwegende dat het arrest, om een
veroordeling ten laste van eiser uit de
spreken, naar de wetsbepaJin.gen verwijst die in de beslissing van de eerste
rechter werden aangehaald, 1net uitzondering van de artikelen 65, 418 en 420
van het Strafwetboek; dat deze beslissing
enkel melding maakt van artikel 25, 2,
d, van het koninklijk besluit van 8 april
1954 houdende algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer, hetwelk
de bestanddelen van het misdrijfbepaalt;
Overwegende dat het arrest aldus
verzuimt een wetsbepaling aan te duiden,
die een straf stelt op het feit dat het
misdrijf uitmaakt, en bijgevolg in rechte
niet gemotiveerd is ;
Overwegende dat de vernietiging van
de beslissing op de strafvordering de
vernietiging medebrengt van de beslissing
op de tegen eiser ingestelde burgerlijke
rechtsvorderingen het gevolg ervan is ;
II. W at de voorziening van eiser als
burgerlijke partij betreft :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan
niet blijkt dat de voorziening betekend
werd aan de partij tegen wie zij gericht
is; dat zij dienvolgens niet ontvankelijk
is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zover het veroordelingen
uitspreekt ten laste van eiser ; beveelt dat
melding van dit arrest zal gemaakt
worden op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; veroordeelt eiser
tot een derde van de kosten en legt de
andere twee derden ten laste van verweerder Heyndels; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van beroep
te Gent.
14 oktober 1968. 2e kamer. Voorzitter en Verslaggever, H. Rutsaert,
raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkluidende oonclusie, H. Charles, advocaat-generaal.
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10 HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN.
-HOGER BEROEP VAN RET OPENBAAR
MINISTERIE EN VAN EEN BURGERLIJKE
WIJZIGING VAN DE BEPARTIJ. SLISSING OP DE RECHTSVORDERING VAN
EEN ANDERE BURGERLIJKE PARTIJ,
- 0NWETTELIJKHEID.
2° VERWIJZING NA CASSATIE. STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. - BEROEPEN VONNIS VERNIETIGD OMDAT DE RECHTER IN HOGER
BEROEP KENNIS GENOMEN REEFT VAN
BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGEN DIE
NIET VOOR HEM WERDEN GEBRACHT.VERNIETIGING ZONDER VERWIJZING.
1o Op de enkele hog ere be7'0epen van het
openbam· ministerie en van een bu1·ger. lijke pa1·tiJ', lean de reohte1· in hager beroep
de beslissing op de reohtsvordering van
een andere bU7·ge7·lijke partij niet wijzigen (1).
2o W anneer een in hoge1· beroep gewezen

vonnis vm"'tietigd wordt in zover de
1'echte7' in hager beroep kennis heejt
genomen van burgerl~jlce reohtsv01·deringen die niet voor hem we1·den gebracht, wordt de vernietiging uitgespmlcen zondm· vm·wijzing (2).
(TYSSAEN, T. MALFAIT EN CONSORTEN.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 13 februari 1968 door het hof
van beroep te Gent gewezen;
Overwegende dat eiser zijn voorziening
beperkt tot de beslissing over de tegen
hem ingestelde burgerlijke vorderingen
van Lena Agneessens en Gilbert V ervenne;
Over het middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 199, 200 en
202 (wet van 1 mei 1849, in het bijzonder
haar artikel 7), 203 (zoals gewijzigd door
de wet van 31 mei 1955, artikel 2) van
het Wetboek van strafvordering en,
voor zoveel als nodig, 1382 van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grandwet,
(1) Oass., 12 december 1966 (Arr. cass., 1967,
blz. 464).
(2) Oass., 10 april 1967 (Arr. cass., 1967,
blz. 963} en noot 4.
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doprdat het bestreden,. arrest, bij wege
van hervorming van het vonnis a quo,
eiser veroordeelt tot het betalen aan de
burgerlijke partijen Lena Agneessens en
Gilbert V ervenne, van respectievelijk 633
en 36.287 frank, 'en hem tot de helft van
de door deze burgerlijke partijen bestede
kosten veroordeelt, bovenvermelde hoofdsommen vermeerderd met de vergoedende
intresten sedert I juli I966 en de gerechtelijke intresten va.naf 2I maart I967,
terwijl deze burgerlijke partijen noch
hoofdberoep noch incidenteel beroep
tegen het vonnis hadden ingesteld en
het hoger beroep door anderen aangetekend zonder uitwerking blijft ten opzichte
van de burgerlijke partijen Agneessens
en Vervenne, zodat het arrest, door
niettemin het vonnis a quo in het
voordeel van deze burgerlijke partijen
te hervormen, de devolutieve uitwerking
van het hoger beroep en dus de in het
middel aangehaalde wetsbepalingen heeft
geschonden :
Overwegende dat het beroepen vonnis
de eisen ingesteld door de burgerlijke
partijen Lena Agneessens en Gilbert Vervenne ongegrond verklaard heeft ; dat
deze partijen noch hoofdberoep noch
incidenteel beroep tegen die beslissing
ingesteld hebben ;.
Overwegende dat het hof van beroep,
waarbij de eisen van die partijen tegen
eiser niet aanhangig waren, niet vermocht, zonder de artikelen I351 van het
Burgerlijk W etboek en 202 van het
W etboek van strafvordering te schenden,
ten voordele van die partijen en ten laste
van eiser veroordelingen uit te spreken ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zover het uitspraak doet
over de tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen van Lena Agneessens en Gilbert Vervenne ; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; veroordeelt de
verweerders Lena Agneessens en Gilbert
Vervenne in de l~osten ; zegt dat er
geen aanleiding bestaat tot verwijzing.

14 oktober 1968. 2e kamer. Voorzitter, H. Rutsaert, raadsheer waarnemend voorzitter.
VeTslaggever,
H. 'Naulaerts. Gelijkluidende conclusie, H. Charles, advocaat-generaal.
- Pleiter, H. Van Ryn.

2e

KAMER. -

14 oktober 1968.

BEWIJS.

STRAFZAKEN.
KLAAGDE DIE EEN RECHTVAARDIGINGSGROND AANVOERT. BESLISSING DIE
VASTSTELT DAT AAN ZIJN BEWERING
GEGEVENS ONTBREKEN DIE ZE GELOOFWAARDIG KUNNEN MAKEN. BESLISSING DIE DE BEKLAAGDE GEEN
BEWIJS OPLEGT.

Aan de belclaagcle wor·clt geen bewijs van
het bestaan van een clam· hem aangevoerde
Techtvam·cligingsg1·oncl opgelegcl clooT
de beslissing die weigm·t deze ?·echtvaa?·cligingsg?·oncl in acht te nemen,
omclat aan cleze bewering gegevens
ontbTelcen die ze geloojwctm·dig kttnnen
malcen (I).
(LIEVENS EN CONSORTEN, T. PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID "DE SCHELDE ll).
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op I7 januari 1968 door het Hof
van beroep te Luik gewezen ;
I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de strafvordering :

Over het middel, afgeleid uit de sche:tiding van de artikelen I54, I55, 156, I89
en 2ll van het Wetboek van strafvordering en 97 van de Grondwet,
cloorclat het bestreden arrest de eisers
op de publieke en de burgerlijke verdering veroordeeld heeft, mn de redenen
dat het slachtoffer ten opzichte van de
beklaagde de voorrang van rechts genoot,
dat het bewijs niet geleverd werd dat
het slachto:ffer zonder licht reed, dat
zijn fout niet mag vermoed worden, en
dat de door de beklaagde aangehaalde
getuigenissen zonder waarde zijn betrefferide voormeld ptmt, wijl de personen
die ze hebben afgelegd ofwel aangaande
de verlichting van de fietser geen inlichtingen kunnen verschaffen (zie V andeplas
vooronderzoek en ter zitting), ofwel de
fietser niet gezien hebben (Renders en
Vuyts),
teTwijl, ee1·ste onclercleel, nu het nietverlicht zijn van de fiets van het slachtoffer door de eisers is aangevoerd als
een omstandigheid d~e de onschuld van
(1) Cass., 11 september 1967 (.Arr., cass.,
1967, biz. 963).

-177de beklaagde deed blijken en het hem
verweten gebrek aan vooruitzicht of
voorzorg uitsloot, het bestreden arrest
de wettelijke regelen van de bewijslevering in strafzaken miskent, door de
eisers te veroordelen om de enkele redenen dat het bewijs van de aangevoerde
omstandigheid niet was geleverd, dat
de fout van het slachtoffer niet mag
vermoed worden en dat de door de beklaagde aangehaalde getuigenissen zonder waarde zijn betreffende voormeld
prmt (schending van aile hier tevoren
vermelde wetsbepalingen) ;

nemend voorzitter.
Ve1•slaggevM',
H. Naulaerts. Gelijkluidende conclusie, H. Charles, advocaat-generaal. Pleite1·s, HH. De Bruyne en Struye.
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Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en
dat de beslissing overeenkomstig de
wet is;
II. In . zover de voorziening gericht
is tegen de beslissing over de burgerlijke
vorderingen :
Overwegende dat de eisers geen bijzonder middel aanvoeren ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eisers in de
kosten.
I4 oktober I968. 2 8 kamer. TT ooTzitteT, H. Rutsaert, raadsheer waar-

14 oktober 1968.

I°

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN.- STRAFVORDERING.- VoORZIENING
TEGEN
EEN
ARREST VAN
VEROORDELING WEGENS ONOPZETTELIJKE VERWONDINGEN.
ARREST
DAT TEN LASTE VAN DE BEKLAAGDE
TWEE OVERTREDINGEN VAN HET WEGVERKEERSREGLEMENT VASTSTELT DIE
ELK EEN GEBREK AAN VOORZICRTIGREID OF VOORZORG UITMAKEN, DIE DE
VERWONDINGEN
REBBEN
VEROORZAAKT. MIDDEL DAT ENKEL BETREKKING REEFT OP EEN DER OVERTREDINGEN VAN RET WEGVERKEERSREGLEMENT. NIET-ONTVANKELIJKREID.

W at het eerste onderdeel betreft
Overwegende dat het bestreden arrest,
zonder dienaangaande gekritiseerd te
worden, beslist dat eiser de voorrang
van de van rechts komende wielrijder
niet in acht genomen heeft ; dat het,
wat betreft het door eiser tegenstelde
verweer, volgens hetwelk de wielrijder
een hindernis uitmaakte welke niet kon
voorzien worden omdat zijn rijwiel niet
verlicht was, de redenen opgeeft waarom.
dit verweer niet kan aangenomen worden;
Overwegende dat het arrest, door te
beslissen dat de omstandigheid, waaruit
eiser een grond van rechtvaardiging
meende te kunnen afleiden, in geen
van de elementen van de zaak steun
vond, de wettelijke regelen van de bewijslevering niet heeft miskend en eiser het
bewijs van het bestaan van die beweerde
grond van rechtvaardiging niet opgelegd
heeft;

KAMER. -

2°

WEGVERKEER.
VERKEERSTEKENS.
WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 8 APRIL I954 GEWIJZIGD
BIJ RET KONINKLIJK BESLUIT VAN
4 JUNI I958. 'rEKEN Nr 32. BETEKENIS.

3D

WEGVERKEER.
VERKEERSTEKENS.
WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 8 APRIL I954. TEKEN
Nr 61. DRAAGWIJDTE.

1D TYannee1· de bestTeden beslissing als

bestanddelen van het wanbedTijj van
onopzettelijlc toebTengen van veTwondingen twee oveTtTedingen van het wegveTlcee?'STeglement vaststelt, die elk een
gebTek aan vooTzichtigheid of V001'Z01'g
~titmalcen, die de venvondingen hebben
ve?·ooTzaakt, is niet ontvanlcelijlc bi}
geb1·elc aan belang het middel dat geTicht
is tegen de beslissing op de strajvo1'de1·ing
en enJcel betTekJcing heejt op een deze1'
ove1·t1·edingen (I). (Wetb. van strafv.,
art. 4ll en 420.)
2D Sinds de inwerlcingt1•eding van het
lconinlclijlc besluit van 4 juni 1958,

betelcent het in het wegve1·kee?'S?'eglement
bedoelde verlcee?'steken nr 32 « voorrang
van do01·gang aan de bestuurde1·s die uit
tegenove1·gestelde richting komen » (2).
3D Het aanwijzingsteken nr 61 dat voor-
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komt in de bijlage van het wegverkeersreglement, dat een " vom'Tang van doo?'gang ten opzichte van de uit de tegenovergestelcle 1·ichting komencle bestuurdeTB >> aanduidt, is enkel de aanvulling
van het vm·boclsteken nr 32 (3).

(BRAEKMAN, T. BAES
EN ZIJN EORTGENOTE.)

ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 17 april 1968 door het Hof
van beroep te Gent gewezen ;
Over het eerste en het tweede middel,
het ee1•ste afgeleid uit de schending van
artikel 20-2 van het wegverkeersreglement zoals het gewijzigd werd door artikel 7 van het koninklijk besluit van
30 april 1963 en uit de verkeerde toepassing van het verkeersteken nr 61,
cloo1·dat het bestreden arrest, na vastgesteld te hebben dat het ongeval zich
ter hoogte van het prioriteitsteken
nr 61 voor eerste verweerder heeft voorgedaan, beslist dat eiser bij toepassing
van het verkeersteken 32 verplicht was
de doorgang te verlenen zelfs indien de
tegenligger nog niet in de onmiddellijke
omgeving van de brug was en de aanrijding, zoals ten deze, geschiedde ter hoogte
van het teken nr 61 dat aan eerste verweerder de voorrang zou moeten verlenen,
maar dus nog niet verleend had ;
het tweede, afgeleid uit de schending
van artikel 97 van de Grondwet,
dooTclat het bestreden arrest op de
toepassing steunt van het verbodsteken 32,
teTwijl in het dossier nergens sprake
is van het bestaan van dit teken, en
eiser in zijn conclusie zich verdedigd had
op de gegevens van het dossier, zijnde
de toepassing van het verkeersteken
nr 61 :
I. In zover de middelen gericht zijn
tegen de beslissing over de strafvordering :
(1) Oass., 24 oktober 1966 (.Arr. cass., 1967,
biz. 259).
(2) Oass., 17 februari 1964 (Bull. en PAsrc.,
1964, I, 644),.
(3) Oass., 6 januari 1958 (Bull. en PAsrc.,
1958, I, 466).

Overwegende dat eiser vervolgd en
veroordeeld werd wegens inbreuk op
de artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek;
Overwegende dat het bestreden arrest
beslist dat eiser twee fouten begaan heeft
die beide in oorzakelijk verband staan
met het ongeval : de miskenning van de
voorrang van eerste verweerder en een
niet aangepaste sneUwid ;
Dat hieruit volgt dat de middelen,
welke het arrest kritiseren in verband
aileen met ,de eerste fout, bij gebrek
aan belang niet ontvankelijk zijn ;
En overwegende, wat de beslissing
over de strafvordering betreft, dat de
substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. In zover de middelen gericht zijn
tegen de beslissing over de burgerlijke
vordering :
Overwegende dat het arrest er op
wijst " dat het verkeersteken nr 32, dat
rechts voor de brug geplaatst was in de
door hem (eiser) gevolgde richting, de
beklaagde verplichtte doorgang te verlenen aan de uit tegenovergestelde richting nakende voertuigen, zelfs indien
deze nog niet in de onmiddellijke omgeving van de brug gekomen waren >> ;
Overwegende dat, zo luidens de bewoordingen van het wegverkeersreglement van 8 april 1954, het verkeersteken
32 betekende " verbod een smalle doorgang in te rijden wanneer uit de tegenovergestelde richting een voertuig er
in aangereden komt )), het, sinds de
wijziging spruitende uit het koninklijk
besluit van 4 juni 1958, betekent :
" Voorrang van doorgang aan de bestuurders die uit tegenovergestelde richting
komen >>; dat het aanwijzingsteken nr 61,
hetwelk een " voorrang van doorgang
ten opzichte van de uit de tegenovergestelde richting komende bestuurders >>
aanduidt, enkel de aanvulling van het
teken nr 32 is ; dat de toepassing ervan
afhangt van een feitelijke toestand welke
de rechter soeverein beoordeelt ;
Overwegende dat het arrest, derhalve,
wettelijk kon beslissen " dat, zo weliswaar Baes (thans verweerder), bij het
gebeurde, nog niet op de brug gekomen
was en zich precies ter hoogte bevond
van het verkeersteken nr 61, dat aan zijn
zijde van de brug geplaatst was, zulks niet
kan beduiden dat de beklaagde (thans
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prioriteit over de brug zou mogen
inroepen, wijl hij deze slechts verkregen
had door het opvoeren van zijn snelheid,
weshalve hij de eerste op de brug
geraakte »', en daaruit afleiden dat eerste
verweerder geen fout of onvoorzichtigheid
begaan had;
Overwegende dat het arrest aldus
het verweer dat eiser op het verkeersteken nr 61 steunde beantwoordt; dat in
zover het tweede n~iddel aanvoert dat
in het dossier er nergens sp£ake is van
het verkeersteken nr 32, het tegen een
vaststelling van het arrest stuit welke
deze bewering tegenspreekt ;
Dat geen van de middelen aangenomen
kan worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
14 oktober 1968. 2e kamer. Voorzitte1·, H. Rutsaert, raadsheer waarnemend voorzitter.
Ve1•slaggever,
H. Wauters. Gelijlcluidende conclusie, H. Charles, advocaat-generaal.

2° KAMER. -

14 oktober 1968,

AANSPRAKELIJKHEID
(BUITEN
OVEREENKOMST). - ScHADE GELEDEN DOOR DE DOOR EEN ONGEVAL
GETROFFENE INGEVOLGE DE AANTASTING VAN ZIJN ECONOMISCHE WAARDE.
BEDRAG VAN DE VERGOEDING
DOOR DE RECHTER VASTGESTELD OP
GROND VAN DE INVALIDITEITSGRAAD
VAN DE GETROFFENE, VAN HET LOON
DAT HIJ OP DE DAG VAN HET ONGEVAL
VERDIENDE, EN VAN ZIJN BEROEPSVOORUITZICHTEN OF DE MOEILIJKHEDEN
IN GEVAL VAN VERANDERING VAN
BEROEP. - WETTELIJKHEID,

De 1·echte1• die vaststelt dat de blijvende
arbeidsongeschilctheid van de do01· een
ongeval geM'o ffene ten deze de verminde1'ing van zijn economische waarde
bepaalt, mag bij een soew1·eine beoordeling van de bestanddelen van de zaalc
beslissen dat de hoeg1·ootheid van de
schade moet wo1·den berelcend op basis
van de vastgestelde invaliditeitsgmad,
van het bed1·ag van de genoten wedden
en van de beroepsvoorttitzichten of de
moeilijlcheden in geval van vemndering
van beroep (1). (Burg. Wetb., art. 1382.)

(DUFFELEER EN VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ « L'UNION DE PARIS », T.
CAESTECKER.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 27 februari 1968 door het
militair gerechtshof gewezen ;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1315, 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek, 418 en 420
van het Strafwetboek en 97 van de Grandwet,
doorclat het bestreden arrest, recht
sprekende over de eis van verweerder
tot schadeloosstelling voor de gevolgen
van een verkeersongeval, na vastgesteld
te hebben of althans niet betwist te
hebben dat verweerder geen verrnindering
van zijn wedde heeft ondergaan en dat
verweerder als beroepsmilitair de vastheid van betrekking geniet, desondanks
de aan verweerder wegens rna teriele
schade toegekende vergoeding berekent
op grond van het bedrag van zijn wedde
en de door de desktmdige vastgestelde
40 t. h. bestendige invaliditeit,
terwijl, ee1·ste onde1'Cleel, de enige schade
die verweerder ondergaat, buiten de
daarnaast vergoede pijn en smarten,
de grotere inspanning is die hij moet
leveren om een onveranderde wedde te
verdienen, welke inspanning geen verband houdt met het bedrag van de
verdiende wedde maar tot een zelfstandige schatting moet aanleiding geven ;
tweede oncle1·deel, de overweging dat,
« hoewel de burgerlijke partij vast benoemd werd, er, omwille van haar
gezondheidstoestand en de wisselvalligheid eigen aan elke loopbaan, zelfs
daarin begrepen gebeurlijke dienstfouten, voorbarig een einde aan haar
huidige loopbaan kan worden gesteld »,
geen geldige reden kan vormen om de
schade op grond van de wedde en de
vastgestelde 40 t. h. invalidit~Jit te berekenen, daar de wisselvalligheid eigen
aan iedere loopbaan en de gebeurlijke
dienstfouten geen gevolgen zijn van
het ongeval en dus niet in aanmerking
mogen komen om de verschuldigde
schadeloosstelling te bepalen :
(1) Raadpl. cass., 23 mei 1966 (Bull. en

PAsrc., 1966, I, 1196), 26 september 1966
(A11'. cass., 1967, biz. 94) en 7 oktober 1968,
sttpra, biz. 141.
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Overwegende dat het arrest weliswaar
aanneemt dat verweerder geen vermindering van zijn wedde heeft ondergaan
tengevolge van het ongeval ;
Overwegende dat echter nit het arrest
duidelijk blijkt dat de materiele schade,
welke vergoed wordt wegens bestendige
werkonbekwaamheid, niet het gevolg is
van de grotere inspanning welke de
getroffene moet leveren om een onveranderde wedde te verdienen, maar wel
van de vermindering van zijn economische waarde op de arbeidsmarkt ;
Overwegende dat het arrest, nu het
vaststelt dat de graad van de bestendige werkonbekwaamheid van verweerder ten deze de vermindering van zijn
fysische capaciteit en tevens zijn economische waarde bepaalt, wettelijk heeft
kunnen beslissen dat de omvang van
bedoelde schade diende berekend te
worden op basis, eensdeels, van de
vastgestelde graad van invaliditeit en,
anderdeels, van het bedrag van de genoten wedde evenals van de beroepsvooruitzichten of moeilijkheden in geval van
verandering van beroep ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt de eisers in de kosten.
14 oktober 1968. 2 8 kamer. Voorzitter, H. Rutsaert,' raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
Ridder de Schaetzen. Gelijkluidende
conclusie, H. Charles, advocaat-generaal.
- Pleiter, H. Van Heeke.
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SCHIP-SCHEEPVAART. - W E T
2 APRIL 1965, ARTIKEL 2, EERSTE

VAN
LID.
BEPALING WELKE GEEN STRAFRECHTELIJKE SANCTIE BEVAT.

Bevat geen strajrechtelijke sanctie het
artikel 2, lid 2, van de wet van 2 ap1·il
1965 betretfende de nationaliteit van de
zee- en binnenvaartschepen, bepaling
volgens welke het bevel over een Belgisch
·schip alleen mag wm·den opgedmgen
aan een pe~·soon van Belgische nationaliteit.

(PROCUREUR-GENERAAL
BIJ HET
HOF
VAN BEROEP TE GENT, T. VERSTICHEL
EN DE KUNDER.)

ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 30 maart 1968 gewezen door
het Hof van beroep te Gent ;
Over het middel afgeleid nit de scherrding van de artikelen 67, 97, 107 van de
Grondwet, 1 van het koninklijk besluit
van 17 maart 1958, 3, 6°, en 27 van de
wet van 25 augustus 1920,
doordat het bestreden arrest verweerder Verstichel vrijspreekt van de betichting « het Belgisch M. S. Mercator zeereizen te hebben laten uitvoeren onder
bet bevel van een kapitein die niet van
Belgische nationaliteit was n, en eveneens verweerder de Kunder van de
betichting « als kapitein en niet van
Belgische nationaliteit zijnde met het
Belgisch M. S. Me~·cator zeereizen te
hebben uitgevoerd n op grond van de
overweging dat het koninklijk besluit
van 17 maart 1958, waarbij voorgeschreven wordt dat de kapitein, aan boord
van de door dit besluit bedoelde schepen,
van Belgische nationaliteit moet zijn,
buiten het kader valt van de wet van
25 augustus 1920 op de veiligheid der
schepen en derhalve onwettelijk is,
terwijl gezegd besluit nit de algemene
economie van laatstvermelde wet de
gevolgtrekkingen maakt die overeenstemmen met de geest en de doeleinden
van de wet welke de veiligheid van de
scheepvaart heeft willen verzekeren niet
alleen door de zeewaardigheid van het
schip maar tevens door de bekwaamheid
van kapitein en bemanning en ·dienvolgens aan de Koning de macht heeft
gegeven om te bepalen welke brevetten
en licenties deze laatsten moeten bezitten, en welke bovendien de nationale
belangen inzake scheepvaart heeft willen
beschermen, en terwijl dezelfde bepaling
nopens de vereiste nationaliteit van de
zeekapitein in artikel 2 van de wet van
2 april 1965 voorkomt:
Overwegende dat het arrest niet
enkel op de reden stem1t die door het
middel bekritiseerd wordt, doch tevens
gemotiveerd is door de beschouwing
dat de wet van 2 april 1965, waarvan
het artikel 2 beschikt dat de kapitein
van Belgische nationaliteit moet zijn,
geen strafbepaling bevat en artikel 5,
2°, van de wet van 13 april 1965 de ont-
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stentenis van Belgische nationaliteit van
de kapitein enkel sanctioneert door de
weigering of de intrekking van de zeebrief;
Overwegende dat de tweede aldus opgegeven reden de beslissing wettelijk
rechtvaardigt ; dat het stelsel van het
koninklijk besluit van 17 maart 1958,
getroffen in uitvoering van de wet van
25 augustus 1920 en onder de strafsancties van artikel27 van die wet, vervangen
werd en dienvolgens impliciet opgeheven
door het stelsel van artikel 2 van de wet
van 2 april 1965 ; dat, zo deze laatste wet
de regel behoudt dat het bevel over een
Belgisch zeeschip aileen mag worden
opgedragen aan een persoon van Belgische nationaliteit, zij nochtans afwijkingen daarvan mogelijk maakt in bijzondere gevallen en desbetreffend geen
sancties van strafrechtelijke aard meer
bevat;
Dat het middel dienvolgens, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk is ;
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 ; legt de kosten ten laste van
de Staat.
14 oktober 1968. 2 8 kamer. Voorzitte1· en Ve1·slaggever, H. Rutsaert,
raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijlcluidende conclusie, H. Charles,
advocaat-generaal.

2°

KA.MER. -

15 oktober 1968.

1° VOORZIENING IN CASSATIE.
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN VOORZIENING ,KAN WORDEN INGESTELD. DIRECTE BELASTINGEN. GEEN VOORZIENING OP VOORZIENING. UITZONDERINGEN.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
RAMING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG.- BEWIJSWAARDE VAN DE DOOR
DE ADl\UNISTRATIE AANGEVOERDE ELEMENTEN EN VAN DIE WELKE DE BELASTINGPLICRTIGE ERTEGEN OPWERPT.
BEOORDELING DOOR RET ROF VAN
BEROEP.

(1) Cass., 3 januari 1961 (_Arr. vm·br., 1961,
biz. 436) en noot 1 ; raadpl. cass., 17 januari
1967, (ibid., 1967, biz. 606) en noot 5 onder
dit arrest.

1° Behoudens de gevallen van 1·egelmatige
ajstand of van toepassing van de wet van
8 maa1·t 1948, ve1·mag een partij geen
tweede vom·ziening in te stellen tegen
eenzelfde arrest inzalce di1·ecte be las tingen (1). (Ordonnantie van 28 juni 1738,
dee! I, titel IV, art. 39, en titel IX,
art.· 5; Wetb. van strafv., art. 438.)

2° Het hof van be1·oep beoo1·deelt soeverein
in jeite de bewijswaa1·de van de door de
administ1·atie aa1igevoenle elementen om
de belastba1·e grondslag vast te stellen,
alsoolc die van de door de belastingplichtige als tegenbewijs overgelegde
elernenten (2). (Impliciete oplossing.)

(GALI!JRE, T. BELGISCRE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op de bestreden
arresten, op 17 februari 1965 en op 2 november 1966 door het hof van beroep te
Brussel gewezen ;
·

I. In zover de voorziening ·gericht is
tegen het arrest van 17 februari 1965
Over de grond van niet-ontvankelijkheid door verweerder opgeworpen :
Overwegende dat eiser tegen dit arrest
reeds een voorziening heeft ingesteld,
welke het Hof bij arrest van 29 januari
1966 (3) heeft verworpen;
Overwegende dat de regel volgens
welke, wanneer een voorziening verworpen werd, een nieuwe voorziening van
eiser niet ontvankelijk is, gehuldigd
wordt door de artikelen 39 van titel IV
en 5 van titel IX van het eerste dee! van
de ordonnantie van 28 juni 1738, in werking gehouden door de artikelen 60 van
het besluit van de Soevereine Vorst van
15 maart 1815 en 58 van de wet van
4 augustus 1832, alsook door artikel 438
van het W etboek van strafvordering ;
dat deze regel de openbare orde raakt
en inzake directe belastingen toepasselijk is, ongeacht de reden van het verwerpen van de eerste voorziening, behalve
de ten deze zich niet voordoende gevallen

(2) Cass., 26 september 1967 (.A1'1·. cass.,
1968, biz. 131) ; raadpl. cass., 14 januari 1964
(Bull. en PASIO., 1964, I, 513) en 19 april1966
(ibid., 1966, I, 1051).
(3) B>~·l! .. en PAsiO., 1966, I, 692.
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Dat bijgevolg de eerste twee middelen
van de voorziening die enkel betrekking
hebben op het arrest van 17 februari 1965
niet ontvankelijk zijn ;

tegen het middel geen kritiek uitbrengt,
voldoende zijn om het beschikkende gedeelte van het arrest wettelijk te rechtvaardigen;
Dat het middel bij gebrek aan belang
niet ontvankelijk is ;

II. In zover de voorziening gericht is
tegen het arrest van 2 november 1966 :

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

Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 55 en 74 van de bij het besluit
van de Regent van 15 januari 1948
gecoi:irdineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen en 1 van de besluitwet van 17 december 1942 betreffende
de termijnen in belastingzaken,
doonlat het arrest van 2 november 1966
ste"Lmt op het rechterlijk gewijsde van
het arrest van 6 december 1960,
terwijl, vermits het zo niet andere
dienstjaren dan toch andere aanslagjaren
betreft en het rechterlijk gewijsde aileen
de vraag betrof of de administratie al dan
niet over de buitengewone aanslagtermijn
van vijf jaar beschikte, de uit het arrest
van 6 december 1960 gehaalde beweegredenen de beslissing van het bestreden
arrest niet rechtvaardigen :

15 oktober 1968.- 2e kamer.- Voorzittm·, H. van Beirs, voorzitter. - Ve1'·
slaggever, H. De Bersaques. - Gelijkluidende conclusie, H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. Pleite1·s, HH. Ronse
(van de balie bij het Hof van beroep te
Brussel) en Fally.

Overwegende dat het middel het arrest
enkel bekritiseert in zover het zijn beslissing, waarbij de boekhouding van
eiser als niet bewijskrachtig wordt afgewezen, grondt op het gezag van het
rechterlijk gewijsde dat aan het arrest
van 6 december 1960 van het Hof van
beroep te Brussel moet worden toegekend;
Overwegende echter dat het hof van
beroep bovendien beslist dat, " zelfs indien dit arrest in het onderhavige geval
niet kon worden ingeroepen, het hof toch
nog zou moeten vaststellen dat dezelfde
feitelijke elementen steeds in het dossier
worden teruggevonden en dat verzoeker
aan het hof niet de boekhouding of zelfs
niet de boekhoudkundige gegevens overlegt waarvan hij de bewijskracht aanvoert ; dat hieruit volgt dat verzoeker
in gebreke blijft het juiste, volledige en
bewijskrachtige karakter van zijn boekhouding aan te tonen, inzonderheid omtrent het betwiste punt, dat wil zeggen de
aankoopprijzen die hij in 194 7 betaald
heeft, voor welke prijzen hij slechts de
borderellen heeft overgelegd die van hem
uitgaan en waarvan de vermeldingen
door geen enkel bewijsstuk worden gestaafd »;
Overwegende dat deze redenen, waar-
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10

CASSATIEMIDDELEN. DIRECTE
GEMEENTELIJKE BELASTINGEN. -MID·
DEL DAT BERUST OP EEN FEITELIJKE
BEWERING. BEWERING TEGENGE·
SPROKEN DOOR DE PROCESSTUKKEN. MIDDEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG
MIST.

20

CASSATIEMIDDELEN.- DIRECTE
GEMEENTELIJKE BELASTINGEN. -MID·
DEL DAT AANVOERT DAT GEEN ANT·
WOORD WERD VERSTREKT OP DE IN DE
RECLAMATIE AANGEVOERDE GRIEVEN.
PASSEND ANTWOORD. MIDDEL
DAT FEITELIJKE GRONDSLAG MIST.

30

CASSATIE. BEVOEGDHEID. MIDDELEN VAN AMBTSWEGE.- DIREC·
TE GEMEENTELIJKE BELASTINGEN. BESLISSING VAN DE BESTENDIGE DEPU •
TATIE VAN DE PROVINCIERAAD. 0NTVANKELIJ;KE VOORZIENING.- HOF
DAT VAN AMBTSWEGE EEN MIDDEL VAN
OPENBARE ORDE MAG OPWERPEN.

1o Mist jeitelijke grondslag het middel tot

staving van een voorziening inzake
directe gemeentelijke belastingen, dat op
een jeitelijke bewering bm·ust, wannee1·
deze bewe1·ing tegengesproken w01·dt door
de processtukken waarop het H of vermag
acht te slaan (1).
(1) Raadpl. cass., 2 december 1955 (Bull. en
PASIO., 1956, I, 317) en 7 mei 1963 (ibid., 1963,
I, 953). Verg. in strafzaken, cass., 19 februari 1968 (Arr. cass., 1968, biz. 799).

-1832° Mist feitelifke g1·ondslag het middel tot
staving van een voorziening inzake
di1•ecte gemeentelijke belastingen, dat
stelt dat geen antwoord werd verstrekt op
de in de 1•eclamatie aangevoerde grieven,
wanneer deze g1·ieven doo1• de bestreden
beslissing pas send we1·den beantwoord ( 1)
(Grondwet, art. 97.)
3o Het Ho.f van cassatie, waarbij aanhangig is een ontvankelijke voorziening
tegen een beslissing van de bestendige
deputatie van de p1'ovincieraad, uitspraak doende inzake di1·ecte gemeentelijke belastingen, kan van ambtswege
een middel opwe1•pen dat a.fgeleid is uit
de schending van een wetsbepaling van
openbm·e orde (2).

(BERTRAND-WAUTHIEZ,
T. GEMEENTE PRESLES.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
besluit, op 2 februari 1967 gewezen door
de bestendige deputatie van de provinciale raad van Henegouwen ;
·
Over het eerste middel, hieruit ajgeleid
dat het bestreden besluit, voor de verwerping van het bezwaar van eiseres, steunt
op de beraadslaging van het schepencollege van de gemeente Pre~les van 7 januari 1967,
tm·wifl de bestendige deputatie geen
kennis heeft gehad van een eerste beraadslaging van bedoeld schepencollege op
21 mei 1966 :
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt
dat de bestendige deputatie kennis heeft
gehad van de bij het middel bedoelde
beraadslaging van 21 mei 1966;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet,
doordat het bestreden besluit geen passend antwoord geeft op de door eiseres
in haar bezwaar geuite grieven en hierop
gesteund dat: 1° vermits de straat, waarop

(1) Raadpl. cass., 13 juni 1967 (A1·r. cass.,
1967, biz. 1252).
(2) Cass., 13 februari 1968 (A1·r. cass., 1968,
biz. 789).

de belastin.g slaat, volgens het voorlopig
plan van aanleg gelegen is in een landbouwgebied, de aangrenzende eigenaars
over hun goederen niet mogen beschikken voor onroerende bouwwerken ; 2o de
bedoelde straat het voorwerp niet is geweest van een echt stedebouwkundige
aanleg (riolen, water- en elektriciteitsleidingen, trottoirs); 3° hoewel dezelfde
straat de gemeenten Presles en Chatelet
scheidt, de aanwonenden langs de kant
van Chatelet niet aangeslagen werden,
wat een ongelijkheid van belasting betekent :
Overwegende dat het besluit onder verwijzing naar de redenen van de beraadslaging van het schepencollege van 7 januari 1967 erop wijst : 1° dat het ontwerp
van plan van aanleg een bouwgebied
voorziet langs de verbeterde nieuwe weg ;
2° dat de belasting gevestigd is wegens
de uitgevoerde verbeteringswerken en
dat de revalorisatie van de goederen,
gelegen langs de verbeterde wegen, geraamd wordt in de verhouding van een
tot tien ; 3° dat de belasting " voor de
helft, van de straat " op elke aangrenzende
eigenaar wordt toegepast volgens de hem
toebehorende gevellengte, dat die belasting in gans de gemeente wordt toegepast
en op dezelfde wijze en dat de gemeente
Presles geen betaling mag opleggen aan
een andere gemeente ;
Dat aldus passend geantwoord wordt
op de door eiseres in haar bezwaar geuite
grieven;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Overwegende dat voor het overige de
voorziening beschouwingen aanvoert
waarvan het onderzoek het Hof ertoe zou
nopen feitelijke elementen na te gaan en
die derhalve niet onder zijn toezicht
vallen;
En overwegende dat uit geen enkel
regelmatig overgelegd processtuk blijkt
dat een middel dat de openbare orde
aanbelangt ambtshalve dient te worden
opgeworpen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
15 oktober 1968. 2e kamer.
V oorzitter. H. van Beirs, voorzitter.
V m·slaggeve1', Ridder de Schaetzen.
Gelifklttidende conclusie, H. Paul Mahaux,
eerste advocaat-generaal.
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15 oktober 1968.

1°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEROEP VOOR RET ROF VAN BEROEP.ARREST DAT DE REROPENING VAN DE
DEBATTEN BEVEELT, OM RET DE PARTIJEN MOGELIJK TE :MAKEN VERSORIL·
LENDE STUKKEN, WAARNAAR HUN OONOLUSIES VERWIJZEN, BIJ RET DOSSIER
TE VOEGEN. DAAROPVOLGEND ARREST DAT VASTSTELT DAT DIT ARREST
IS NAGEKOlVIEN. VASTSTELLING DIE
IMPLIOEERT DAT DE STUKKEN DIE NA
RET EERSTE ARREST NIET WERDEN
OVERGELEGD
ZIOR
REEDS
IN
RET
DOSSIER VAN DE ZAAK BEVONDEN.

2° BEWIJS.- BEWIJS

DOOR GESOHRIFT.
BEWIJSKRAOHT VAN DE AKTEN.DIREOTE BELASTINGEN. 0VEREENKOlVIST. UITLEGGTNG GEGROND OP
DE GEMEENSOHAPPELIJKE BEDOELING
VAN DE PARTIJEN EN VERENIGBAAR
MET DE BEWOORDINGEN VAN DE OVEREENKOMST. GEEN MISKENNING VAN
DE BEWIJSKRAOHT VAN DE OVEREENKOMST.

3°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING. HANDELSBEDRIJF. INKOlVIEN UIT VERRIOHTINGEN BETREFFENDE EEN HANDELSBEDRIJF.- lNKOMEN AAN DE BEDRIJFSBELASTING ONDERWORPEN, ZELFS INDIEN RET NIET DOOR RET HANDELSBEDRIJF ZELF WORDT OPGEBRAOHT.

4°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING. HANDELSBE·
DRIJF. INKOMSTEN UIT VERRIOHTINGEN BETREFFENDE EEN HANDELS·
BEDRIJF, DOOR NIET OPGEBRAOHT DOOR
RET HANDELSBEDRIJF ZELF.- INKOM·
STEN UIT DE HUUROVERDRAOHT VAN
DE LOKALEN W AARIN DE HANDEL
WORDT GEDREVEN. lNKOMSTEN AAN
DE BEDRIJFSBELASTING ONDERWORPEN.

5°

6°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING.
VENNOOTSOHAPPEN ANDERE DAN OP AANDELEN
EN PERSONENVENNOOTSOHAPPEN MET
BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID.
VENNOOT AFZONDERLIJK BELASTBAAR
NAAR RATO VAN DE HEM VERLEENDE
OF TOEGEKENDE SOMMEN. BETE·
KENIS VAN DE WOORDEN « SOMJ\'I:EN "·
INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING.
PERSONEN·
VENNOOTSOHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID. AAN EEN WER·

~

KEND VENNOOT VERLEENDE OF TOEGE·
, KENDE SOMMEN. BEDRIJFSWINSTEN
BELASTBAAR TEN NAME VAN DEZE VEN·
NOOT.- ZELFS INDIEN DE VERLEENDE
OF TOEGEKENDE SOMMEN NIET DE OPBRENGST ZIJN VAN ZIJN PERSOONLIJKE
AOTIVITEIT IN DE VENNOOTSOHAP.

7°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING.
WERKEND
VENNOOT VAN EEN PERSONENVENNOOTSOHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID, DIE ZIOH ALS ZAAKVOERDER DE
HUURWAARDE TOEEIGENT VAN' DE LO·
KALEN WAARIN DE
VENNOOTSOHAP
HANDEL DRIJFT, DEZE HUUROVEREENKOMST AAN EEN DERDE OVERDRAAGT
EN ZIOH DE OPBRENGST VAN DEZE OVERDRAOHT TOEKENT. VERRIOHTING
WAARVAN DE WINST IN DE BEDRIJFSBELASTING BELASTBAAR IS BIJ TOE·
PASSING VAN ARTIKEL 35, § 4, VAN DE
GEOOORDINEERDE WETTEN.

I 0 T'V anneer een eerste a?'J'est van het ho f

van beroep, waarb?:j aanhangig is een
be1·oep tegen de beslissing van de directew· de~· belastingen, de he1·opening van
de debatten bevolen heeft om het de partijen mogelijk te maken de verschillende
stukken waa1·naar hun conclusies ver1Vijzen bij het dossier te voegen, en een
daaropvolgend arrest vaststelt dat het
eerste arrest werd nagekomen, impliceert
deze vaststelling dat de stukken die na
het eerste arrest niet werden ovm·gelegd,
zich 1·eeds in het dossier van de zaak bevonden. (Gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen,
art. 66; wet van 6 september 1895,
art. 9 en 10.)
2° Miskent de bewijskracht van een overeenkomst niet de 1·echte1' die de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen
nagaat. om de draagwijdte van deze overeenkomst te p1·eciseren, als de uitlegging
die hij van de ove~·eenkomst geejt, verenigbaar is met de bewo01•dingen M'van (1). (Burg. Wetb., art. 1156,
1319, 1320 en 1322.)

3° Ellc inkomen uit ve1'1'ichtingen bet?·effende een handelsbed1·ijj is aan de bed?·ijjsbelasting onde1·worpen, zonder dat
het noodzakelijlc de opb1·engst moet zijn

(1) Raadpl. cass., 23 december 1966 (Arr.
cass., 1967, blz. 526), en hetin noot aangehaald
arrest; 13 september 1968, sttpm, blz. 44.
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van het handelsbedrijf zelf (1). (Gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbeiastingen, art. 25, § 1, en 27, § 1).

4o De inkomsten uit ver1'ichtingen betreffende een handelsbedrijf, die aan de bedrijfsbelasting onderwo1·pen zi:jn, zelfs
indien zij doo1· het bedrijf zelf niet zijn·
opgebracht, omvatten de inkomsten uit
de hum·overd1·acht van de lokalen waarin
de handel w01·dt gedTeven. (Gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbeiastingen, art. 25, § 1, en 27, § 1).

5o In artikel 35, § 4, van de gecoordineerde
wetten bet1·efjende de inkomstenbelastingen, moet onder de wooTden « sommen
verleend of toegekend " - zoals in m·tikel15 § 2, vm~ dezelfde wetten- worden
vm·staan hetzij sommen uitgekeerd « in
specie, in effecten of anderszins '' (2),
hetzij waarden verleend of toegekend in
natu1·a. (Impliciete opiossing.)
6o De sommen aan een werkend vennoot
vm·leend of toegekend door een peTsonenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid zijn bedrijfswinsten die belastbaar zijn ten name van deze vennoot (3),
zelfs indien deze sommen niet de opbrengst zijn van zijn persoonlijke activiteit in de vennootschap (4). (Gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbeiastingen, art. 25, § 1, 1°, 27,
§ 2, 1o, en 35, § 4.)

7o De winst van een vm·1·ichting waarbij een
werkend vennoot van een peTsonenvennootschap .met beperkte aansprakelijkheid zich als zaakvoerde1· de huu1·waarde
toeeigent van de lokalen waaTin de
vennootschap handel d1·ijft, door deze
huu1'0VM'eenkomst aan een de1·de ove1·
te d1•agen en zich de opb1·engst van deze
ovM·d1·acht toe te kennen, is in de
bed1·ijfsbelasting belastbaa1·, bij toepassing van m·tikel 35, § 4, van de gecooTdinee1·de wetten bet1·efjende de inkomstenbelastingen.

(1) Oass., 16 februari 1966 (Bull. en PAsro.,
1966, I, 778) en de in noot 1 aangehaalde arresten; 21 november 1967 (.Ar1•, cass., 1968,
blz. 411). Raadpl. cass., 28 juni 1960 (Bttll.
en PAsrc., 1960, I, 1238).
(2) Oass., 17 februari 1959 (Bttll. en PAsro.,
1959, I, 619) en de in de noot aangehaalde

arresten.
(3) Oass., 26 novembe1• 1963 (Bull. en PAsro.,
1964, I, 330).

(4) Arg. cass., 16 februari 1966, in noot 1

(BAUDINET, T. BELGISOHE STAAT,
MINISTER VAN FINANOLEN.)
ARREST.

RET HOF; - Geiet op het bestreden
arrest, op 23 januari 1967 gewezen door
het Hof van beroep te Brussei ;
Over het tweede middei, afgeieid uit
de schending van de artikeien 9 en 1 0
van de wet van 6 september 1895, die
gewijzigd is bij artikei 1 van de wet van
·23 juli 1953 en bij de artikeien 1 en 2 van
de wet van 26 juni 1957, en, voor zoveei
ais nodig, van de artikeien 281 tot 284
van de wetteiijke bepalingen betreffende
de inkomstenbeiastingen, gecoordineerd
bij het. koninklijk besiuit van 26 februari
1964 (Wetboek van de inkomstenbeiastingen), van artikei 97 van de Grondwet
en van de rechten der verdediging, aismede van de artikeien 1319, 1320, 1322,
1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek,

doo1·dat het bestreden arrest steit " dat,
biijkens de door het bestuur ingeroepen
gegevens van de zaak en met name artikel 7 van de overeenkomst, op 19 februari
1949 gesioten tussen verzoekster en de
heren Biaton en Deroubaix, en voorai
a·rtikel V van de overeenkomst op 1 december 1952 gesioten tussen verzoekster,
voornoemde heer Biaton, de naamloze
vennootschap « Alliance beige de cinematographic " en de personenvennootschap
met beperkte aansprakelijkheid «Compagnie beige de l'ecran" (stukken 19 en
20 van het dossier van Iaatstgenoemde),
de huurovereenkomst van 16 november
1951 (stuk 17 van hetzeifde dossier) door
verzoekster gesioten was ten voordeie van
de Compagnie beige de l'ecran ''•
te1'wijl, ee1·ste onde1·deel, stuk 19 van
het dossier van de personenvennootschap
met beperkte aansprakeiijkheid « Compagnie beige de l'ecran ,, dossier dat voiledig vreemd is aan eiseres en waarvan
het hof van beroep bij arrest van 8 juni
geciteerd, en 3 september 1963 (Bull. en PAsro.,
1964, I, 4); verg. cass., 19 januari 1960 (ibid.,
1960, I, 572) en 18 juni 1963 (ibid., 1963,
I, 1101), arresten gewezen in verband met de
voordelen in natura die aan beheerders van
naamloze vennootschappen worden verleend,
en uitdrukkelijk steunende op de bewoordingen van artikel 29, §§ 1 en 2, van de gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen.
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1956 de overlegging in de debatten van
bij hem aanhangige zaak had bevolen,
niet te vinden is onder de genummerde
stukken 1 tot 12 die voortkomen nit het
dossier van de voornoemde vennootschap
en als zodanig door de Belgische Staat
ter terechtzitt:ing neergelegd werden, zodat het bestreden arrest, zonder vast te
stellen dat genoemd stuk 19, dat de
overeenkomst van 19 februari 1949
schijnt te zijn, in het dossier van de zaak
:in de ene of andere vorm berust en zonder
de inhoud ervan te vermelden, aldus
ste1mt op een document waarvan e:iseres
niet kan worden geacht kennis te hebben
gekregen (schending van de rechten van
de verdediging), waarvan niet is aangetoond dat het regelmat:ig t:ijdens de debatten werd overgelegd (schending van
de bepal:ingen van de wet van 6 september 1895 en, voor zoveel als nod:ig, van de
artikelen 281 tot 284 van het Wetboek
der :inkomstenbelast:ingen), en waarvan
het Hof niet in de gelegenheid is om de
draagwijdte en de uitlegging die het bestreden arrest ervan heeft gegeven, te
beoordelen (schending van artikel 97 van
de Grondwet) ;

tweede onde1·deel, de n:itlegging die het
arrest geeft van stnk 20 van het dossier
der vennootschap (overeenkomst van
1 december 1952 tussen eiseres en haar
gewezen echtgenoot) zonder dat overigens
kan worden uitgemaakt welke de juiste
betekenis is die het arrest toekent aan de
uitdrukking ''ten voordele van de Compagnie beige de l'ecran ,, onverenigbaar
is met de bewoordingen van de hnurovereenkomst van 16 november 1951 en
met de omstand:igheden waaronder. deze
tot stand is gekomen en waaraan herinnerd wordt in het betoog van de conclusie
en van de nota's van eiseres, volgens Welke de hnurovereenkomst van de vennootschap niet regelmat:ig hern:ienwd was en
de eigenaars niet meer met haar wilden
onderhandelen, zodat de vennootschap
geen enkel recht als hnurder van een handelshuis meer had vanaf 1 december 1952
(schending van artikel 97 van de Grandwet, daar het arrest geen antwoord geeft
op d:it betoog en anderz:ijds dubbelzinn:ig
:is, van de artikelen 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk W etboek wegens
miskenning van de bewijskracht van de
huurakte, en van de artikelen 1349 en
1353 van het Burgerlijk Wetboek, nn het
arrest nit de hierboven aangegeven gegevens onverantwoorde gevolgtrekkingen
maakt) :
W at het eerste onderdeel betreft :

Ovewegende, enerzijds, dat het bestreden arrest vaststelt dat voldaan is
aan het arrest van 8 juni 1966 dat de
heropening van de debatten gelastte opdat partijen de verschillende stukken van
de zaak "Compagnie beige de l'ecran ,,
waarnaar hun conclusies verwijzen, bij
het dossier van de zaak zonden kunnen
voegen;
Dat hieruit noodzakelijk volgt dat,
indien het stuk numrner 19 niet overgelegd werd na het arrest van 8 juni 1966,
het zich reeds in het dossier van deze
zaak bevond ;
Overwegende, anderzijds, dat in de
nota die zij ter terechtzitting van het hof
van beroep van 16 mei 1966 heeft neergelegd, eiseres zich beroept op het stuk
nmnmer 19, dit is de overeenkomst tussen
haar en haar vennoten Blaton en Deroubaix, en aan de inhond ervan herinnert ;
Dat het alzo onbetwistbaar blijkt dat
zij bekend was met dit stuk en dat de
rechten van de verdediging niet werden
geschonden ;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de bewijskracht van
een overeenkomst niet wordt miskend
door de rechter die zich ertoe beperkt, in
overeenstemrning met artikel 1156 van
het Burgerlijk Wetboek, de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen na te
gaan en de draagwijdte van de overeenkomst uit te leggen, wanneer die uitlegging, zoals hier het geval is, niet onverenigbaar is met de bewoordingen ervan ;
Overwegende dat het arrest erop wijst
dat in de overeenkomst van 1 december
1952 die voorzien is van de handtekening
van eiseres, erkend is dat " de door haar
gesloten hnurovereenkomst aangegaan
was ten voordele van de Compagnie
beige de l'ecran ";
Dat het arrest uit deze erkenning terecht kon afleiden dat het de bedoeling
van eiseres was geweest als naamlener
van de "Compagnie beige de l'ecran"
een hnurovereenkomst aan te gaan voor
rekening van deze laatste ;
Dat, tot staving van deze bedoeling,
het arrest trouwens vaststelt dat, zo eiseres weliswaar beweert dat het werkelijk
genot van de door de vennootschap verhnurde lokalen zijn oorzaak vond in een
onderverhnr:ing die zij aan de genoemde
vennootschap zou hebben toegestaan, zij
nochtans geen enkel schriftel:ijk bewijs
van haar bewering overlegt ;
Overwegende dat die redenen een passend antwoord verlenen op de conclusie
van eiseres die beweerde dat de hnur in
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dat de rechter niet verplicht was te antwoorden op ieder van de argumenten die
tot staving van dit m.iddel werden aangevoerd;
Dat geen enkel onderdeel van het middel kan worden aangenomen ;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 25, § 1, 1°, en 35, § 4, lid 1,
van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij het besluit
van de Regent van 15 januari 1948, 3, ll
en 13 van de wet van 30 april1951 betreffende de handelshuur, met het oog op de
bescherming van de handelszaak, welke
wet gewijzigd is bij die van 29 juni 1955,

doordat het bestreden arrest aanneemt
dat eiseres kan worden belast als werkend
vennoot van de personenvennootschap
met beperkte aansprakelijkheid << Compagnie beige de l'ecran "• wegens een inkomen van 1.650.000 frank dat haar door
de heer Smedts werd betaald voor de
afstand van haar huurrecht op de lokalen
door deze vennootschap betrokken,
tenvijl, eerste onde1·deel, het arrest met
zichzelf in tegenspraak komt als het,
enerzijds, stelt « dat voornoemde opbrengst haar (eiseres) niet werd betaald
rechtstreeks uit de gelden van de vennootschap >> en « dat de vennootschap,
hetzij als werkelijke huurster, hetzij
als onderhuurster, tegenover haar huurders ... krachtens de wet op de handelshuur dezelfde rechten had verkregen
als die welke zij zelf (eiseres) eventueel
zou hebben kunnen doen gelden tegen de
eigenaars als hoofdhuurster " - waaruit
noodzakelijk is af te leiden dat aan de
vennootschap door toedoen van eiseres
de !mar krachtens de wet toekomende
rechten niet konden worden ontnomenen, anderzijds, dat eiseres aan de beschikking van de vennootschap een « vennootschappelijke waarde J>, te weten de
« waarde van het huurrecht op het desbetreffende pand J>, zou hebben onttrokken en dat zij door die in haar voordeel
te verhandelen « werkelijk een hestanddee! van het actief van de vennootschap
zou hebben verhandeld J>, en het arrest
op zijn minst dubbelzinnig is, daar aan
de hand ervan niet kan worden uitgemaakt wat het verstaat onder die « vennootschappelijke waarde " of « waarde
van het huurrecht " die niet bestaat in
vennootschapsgelden, noch in rechten
die de vennootschap ontleende aan de
wet op de handelshum·, en die toch nood-

zakelijk van het vermogen van de vennootschap zou hebben moeten overgaan
naar het vermogen van eiseres om bij
deze als een inkomen van werkend vennoot te kunnen worden aangeslagen
(schending van artikel 97 van de Grandwet, alsmede van de voornoemde artikelen 25 en 35 van de belastingwetten,
nu het arrest in het onzekere laat de aard
en zelfs het bestaan van het inkomen
waarvan het zegt dat het overeenkomstig
die bepaling in de aanslag valt);
tweerle onde1·deel ... (zonrie1' belang) ;
derde onde1·deel, een belastbaar inkomen
van de werkende vennoot niet noodzakelijk wordt opgeleverd door elk voordeel
dat een belastingplichtige trekt uit enige
verhandeling in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar hoedanigheid
van werkend vennoot van een personenvennootschap en het arrest in het onderhavige geval niet vaststelt dat een hoofdvoorwaarde om het bedoelde bedrag als
het inkomen van een werkend vennoot
te kunnen belasten is vervuld, met name
de voorwaarde dat dit bedrag de opbrengst is van de werkzaamheden van
eiseres in genoemde vennootschap of althans voldoende verband houdt met deze
werkzaamheden (schending van de artikelen 25, § 1, 1°, en 35, § 4, van de wetten
betreffende de inkomstenbelastingen)
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest weliswaar
terloops er op wijst dat, zelfs als zou
worden aangenon1en dat, zoals eiseres
beweert, de bij de huurovereenkomst van
16 november 1951 verhuurde zaal door
de« Compagnie beige de l'ecran "betrokken werd als onderhuurster, deze niettemin houder zou zijn van de rechten die
de wet op de handelshum· aan de onderhuurder zoals aan de huurder verleent,
maar dat uit die motivering niet volgt
dat het de werkelijkheid van zodanige
onderhuring heeft aangenomen ;
Dat integendeel uit het antwoord op
het tweede middel volgt dat het arrest
het bestaan van elke onderhuring terzijde stelt;
Overwegende dat het arrest derhalve,
zonder in de beweerde tegenspraak te
vervallen, uit de hoedanigheid van hoofdhuurder van de vennootschap kon afleiden dat het recht op de huur een bestanddeel was van het vermogen van laatstgenomnde, waarvan de aan eiseres toegekende overdrachtswaarde overeenkomstig artikel 35, § 4, van de gecoordineerde
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wetten aan de bedrijfsbelasting in hoofde
van genoemde eiseres onderworpen is ;
W at het tweede onderdeel betreft
(zonde1' belang)

RET RECHTERLIJK GEWIJSDE.- GEZAG
DAT, IN DE REGEL, DE OPENBARE ORDE
NIET RAAKT.

3°

NIEUWE EIS. GEDING IN HOGER
BEROEP. BURGERLIJKE ZAKEN. VERBOD. NIET VAN OPENBARE
ORDE.

4°

OASSATIEMIDDELEN. BuRGER·
LIJKE ZAKEN.- MIDDEL DAT DE OPEN•
BARE ORDE NIET RAAKT. MIDDEL
DAT AAN DE FEITENRECHTER NIET IS
VOORGEDRAGEN. NIET·ONTVANKE·
LIJKHEID.

W at het derde onderdeel betreft
Overwegende dat elk inkomen uit verrichtingen betreffende een handelsbedrijf in de bedrijfsbelasting belastbaar is,
zonder dat het noodzakelijk de opbrengst
moet zijn van het handelsbedrijf zelf;
Dat de overdracht van de huur van de
lokalen waarin de handel gedreven wordt,
tot die verrichtingen behoort ;
Overwegende dat, zoals uit het antwoord op het tweede middel volgt, het
recht op het genot van de verhuurde
lokalen aan de vennootschap toebehoorde
als hoofdhuurder van die lokalen; dat
eiseres die huur dus slechts heeft km-:tnen
overdragen in haar hoedanigheid van
zaakvoerder van deze vennootschap ;
Dat zij zich het voorwerp en de opbrengst van deze overdracht heeft toegekend, zodat zij als werkend vennoot
de genoemde bedrijfsbelasting verschul·
digd is krachtens artikel 35, § 4, van' de
gecoordineerde wetten, hetwelk dit verschuldigd zijn niet afhankelijk stelt van
de voorwaarde dat het aan de werkende
vennoot toegekende bedrag de op brengst
van zijn persoonlijke activiteit in de ven·
nootschap is ;
Dat geen enkel onderdeel van het
middel kan worden aangenomen ;

5°

REOHTERLIJK GEWIJSDE. BURGERLIJKE ZAKEN. ARREST DAT
GEEN PUNT VAN RET GESCHIL BE·
SLECHT. ARREST DAT DE DOOR DE
EERSTE RECHTER AANGESTELDE DES·
KUNDIGE MET EEN AANVULLENDE OP·
DRACHT BELAST EN DAARDOOR ENKEL
TE KENNEN GEEFT OP WELKE BASIS
NADIEN UITSPRAAK ZAL GEDAAN WOR·
DEN. TUSSENARREST. GEEN
GEZAG VAN RET RECHTERLIJK GEWIJSDE
BETREFFENDE DE GROND.

6°

OASSATIEMIDDELEN.- BURGER·
LIJKE ZAKEN.- MIDDEL DAT KRITIEK
OEFENT OP EEN REDEN WAARUIT DE
RECHTER GEEN ENKEL RECHTSGEVOLG
AFLEIDT.- NIET-ONTVANKELIJKHEID.

7°

HUUR VAN WERK.- HuuR VAN
DIENSTEN. -ARCHITECT. TIENJA·
RIGE AANSPRAKELIJKHEID.- BEGRIP.

8°

OVEREENKOMST.
GEVOLG
TUSSEN PARTIJEN. VoORWAARDEN
VEREIST OPDAT DE OVEREENKOMST TEN
BEHOEVE VAN EEN DERDE EEN RECHT
KAN DOEN ONTSTAAN.

9°

OVEREENKOMST. SCHULDIGE
NIET·UITVOERING. ScHADEVERGOE·
DING.- 0MVANG VAN DE SCHADELOOS·
STELLING.

Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
15 oktober 1968.- 2• kamer.- Voorzitter, H. van Beirs, voorzitter. - Verslaggever, H. De Bersaques. Gelijkluidende conclusie, H. Paul Mahaux,
eerste advocaat-generaal. Pleiters,
HH. de Longueville (van de balie bij het
Hof van beroep te Brussel) en Van
Leynseele.

10° OASSATIEMIDDELEN.

1e
1°

2°

KAMER. -

17 oktober 1968.

CASSATIE. RECHTSPLEGING.
BURGERLIJKE ZAKEN.- VOORZIENIN·
GEN DOOR VERSCHILLENDE PARTIJEN
INGESTELD TEGEN EENZELFDE ARREST.
SAlVIENVOEGING.
RECHTERLIJK GEWIJSDE. BURGERLIJKE ZAKEN. GEZAG VAN

-BuRGER·
LIJKE
ZAKEN.
MIDDEL
DAT
KRITIEK OEFENT OP EEN BESCHIKKING
DIE DE ElSER NIET BETREFT. NIET·
ONTVANKELIJKHEID.

11°

NIEUWE EIS. BWRGERLIJKE
ZAKEN.- GEDING IN HOGER BEROEP.
- EIS TOT VERHOGING VAN DE DOOR DE
EERSTE RECHTER TOEGEKENDE SORA·
DEVERGOEDING, WEGENS DE VERZWA·
RING VAN DE SCHADE OVERKOMEN
SINDS RET VONNIS WAARTEGEN BEROEP.
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Ers DIE NOCH DE OORZAAK NOCH
RET VOORWERP VAN DE OORSPRONXELIJKE EIS WIJZIGT. BESLISSING
DIE DEZE EIS TOEWIJST.- WETTELIJKJIEID.

12°

BEWIJS. BEWIJS DOOR GESCHRIFT. BEWIJSKRACHT VAN DE
AKTEN. BURGERLIJKE ZAKEN. 00NCLUSIES DIE EEN BETWISTING TUBSEN DE SCHULDENAARS BETREFFENDE
HUN BIJDRAGE IN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE SCHULD UITSLUITEN. BESLISSING DIE UITSPRAAK DOET OVER
HUN BIJDRAGE IN DEZE SCHULD. MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT
VAN DE CONCLUSIES.

13°

RECHTBANKEN.- BuRGERLIJKE
ZAKEN.- JURISDICTIE.- 0MVANG.GESCHIL .• BEGRIP.

14°

TUSSENKOMST. BURGERLIJKE
ZAKEN. 0ASSATIEGEDING. Ers
TOT BINDENDVERKLARING VAN RET
ARREST INGESTELD DOOR DE ElSER IN
CASSATIE. 0NTVANKELIJKHEID.
VooRWAARDEN.

1° W anneer versohillende partijen zioh
tegen hetzelfde arrest i11 cassatie voorzien, mogen de voorzieningen samengevoegd worden (1). (Besluit van
15 maart 1815, art. 2.)

2° In burgerlijke zaken raakt het gezag van
het 1'eohterlijk gewijsde, in de regel, de
open bare 01·de niet (2).
3° Het verbod gestelcl bij artikel 464, van
het W etboek van burge1•lijke reohtsvo?'de?·ing om in hogm· be1·oep een niewwe
eis in te stellen raakt de openba1·e orde

(1) Cass., 31 mei 1968 (A1·r. cass., 1968,
blz. 1201).
(2) Cass., 26 mei 1966 (Bttll. en PASIC., 1966,
I, 1216). Het is anders wat betreft het gezag
van de beslissingen welke de staat van de
personen vestigen of wijzigen (DE PAGE,
d. I, nr 266 ; PLANIOL en RIPERT, d. I, nr 29;
Rep. pmt. dr. belge, vo Divo1·ce, nr 298;
zie ook cass., 8 maart 1968 (A1'1', cass., 1968,
blz. 909.
(3) Cass., 5 februari 1931 (Bull. en PAsrc.,
1931, I, 64) ; noot 2 onder cass., 20 september 1962 (ibid., 1963, I, 83); cass., 28 maart
1968 (A1'1'. cass., 1968, blz, 985) en 19 september 1968, sttpra, blz. 74.
(4) Cass., 8 december 1967 (A1-r. cass.,
1968, biz. 510) en 12 september 1968, supm,

niet. Het moet wo1·de11 ingeroepen door
de partij tegen wie deze eis gerioht is en
mag niet ambtshalve doo1· de reohter
worden opgeworpen (3).
4° Is niet-ontvankelijk in bu1·gerlij'ke zaken

het middel dat de ope11ba1·e o1·de niet
raakt en dat aan de feitem·eohtm· niet is
voorgedragen (4).
5° Het a1·1·est dat, zondeT een punt bet?·effende de grand van het gesohil te besleohten, de door de eerste 1·echte1' aangestelde
deskundige met een aanvullende opdraoht belast en daa1·do01' enkel te kennen
geejt op welke basis cle 1'echte1· voornemens is naclien uitsp1·aalc te cloen, is
een tussenar1·est en heeft bijgevolg, wat
de grand bet1·ejt, geen gezag van rechterlijk gewijscle (5).
6° Is zoncler belang en cle1·halve niet ont-

vankelijk het micldel dat kritiek oejent
op een reclen waa?'ttit cle 1·eohter geen
enkel rechtsgevolg ajleiclt (6).
7° De tienjm·ige aanspmkelijkheicl van cle
architect is van contmctuele aarcl (7) .
(Burg. Wetb., art. 1792.)
8° Inclien cle overeenkomsten gevolgen heb-

ben tussen contracterencle paTtijen, kunnen zij enkel clan een recht cloen ontstaan
ten behoeve van een cle1·cle, indien zij een
beding ten behoeve van een derde bevatten of indien een bijzoncle1·e wetsbepaling
hun clit gevolg toekent (8). (Burg.
Wetb., art. 1165 en 1121.)
9° Inclien, in geval van schuldige niet-uitvoe?·ing van een cont1·actuele verbintenis,
cle schaclevergoeding zo weinig zwaa1·
biz. 38; raadpl. cass., 19 april 1968 (Arr.
cass., 1968, blz. 1049).
(5) Cass., 9 november 1961 (Bull. en PASIC.,
1962, I, 293).
(6) Raadpl. cass., 19 januari 1968 (Arr.
cass., 1968, blz. 684) en 13 september 1968,
supra, biz. 44,
(7) DE PAGE, Traite de d1·oit civil, d. IV,
nr 893. Raadpl. caEs., 6 oktober 1961 (Bull.
en PABIC., 1962, I, 152), en de aanmerkingen
van A. LAGASSE betreffende dit arrest (Rev.
crit. jttr. belge 1963, blz. 28 eJ.' voig.).
(8) Cass., 9 juli 1953 (Bull. en PABIC., 1953,
I, 911); 22 april 1955 (ibid., 1955, I, 910).
Uit artikel1165 wordt nochtans niet afgeleid
dat een overeenkomst voor derden niet bestaat; zie cass., 3 november 1961 en de conciusie van Advocaat-generaai Duman voor
dit arrest (Bull. en PASIO., 1962, I, 252), en
cass., 28 oktober 1963 (ibid., 1964, I, 213).
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mogelijk moet zijn voor de schuldenaa1·
en het bedrag van het door de schuldeiset·
geleden nadeel niet mag overtretJen,
moet dit he1·stel nochtans, onder voorbehoud van de toepassing van de a1·tikelen 1150 en 1151 van het B~wgedijk
W etboek, volledig zijn; de schadeve1·goeding moet nochtans slechts omvatten wat
het onmiddellijk en t•echtstreeks gevolg
is van de niet-uitvoe1·ing van de verbintenis (I).
10° Is niet ontvankelijk wegens het ontbreken van belang, het middel dat k1·itiek
oejent op een beschikking van de bestreden beslissing die vreemd is aan de
tussen de eise1· en de verweenle1· bestaande
betrekkingen (2).
ll 0 Is wettelijk de beslissing die in ho ger

beroep een eis toewijst die, zonder de
oorzaak of het voorwerp van de oorsp?·onkelijlce eis te wijzigen, strelct tot de
verhoging van de schadeve1·goeding, die
door de eerste 1·echter werd toegekend,
wegens de ve1·zwa1·ing van de schade
ove1·komen sinds het be1·oepen vonnis (3)
(Wetb. van burg. rechtsv., art. 464).
12° Miskent de bewijskmcht van de conclusies van de pa1·tijen de 1·echter die
uitspmak doet over hun bijdrage in een
gemeenschappelijke schuld, wanneer hun
conclusies het bestaan van een betwisting
over dit punt uitsloten (4).
13° In bu1·ge1·lijke zaken lean de rechter
geen betwisting doen 1•ijzen waa1·van het
met de openbm·e o1·de niet st1·ijdig
alclcoord van de partijen, ve1·vat in h~m
conclusies, het bestaan uitsluit (5).

14° Een eis tot bindendve1·lcla1·ing van het
arrest ingestelcl doo1· de eise1· in cassatie
is niet ontvanlcelijlc, wanneer deze van
geen belang doet blijlcen om het a1'1'est
aan de in tussenlcomst opge1·oepen partij
gemeen te doen verlclaren (6).
(DELVILLE, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
« USINES DE KEYN )) EN PERSONENVENNOOTSOHAP MET BEPERKTE AANSPRAKE-

(1) Cass., 3 mei 1957 (B1tll. en PAsrc., 1957,

I, 1050).
(2) Cass., 24 mei 1968 (An·. cass., 1968,
blz. 1166).
(3) Raadpl. cass., 12 nove:q:tber 1954 (Bttll.
en PABIC., 1955, I, 223); 14 mei 1959 (ibid.,

LIJKHEID « ENTREPRISES ENGLEBERT
FRERES )) ;
PERSONENVENNOOTSOHAP
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
« ENTREPRISES ENGLEBERT FRERES "'
T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « USINES
DE KEYN" EN DELVILLE; DELVILLE, T.
PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID « ENTREPRISES ENGLEBERT FRERES ll EN NAAMLOZE
VENNOOTSOHAP « USINES DE KEYN ll.)

ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 30 juni 1964 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;
Overwegende dat de zaken ingeschreven sub nrs 4018, 4038 en 4094 van de
algemene rol samenhangend zijn en dus
dienen san>engevoegd te worden ;
Overwegende dat de vennootschap
" Entreprises Englebert freres " zich bij
overeenkomst van 9 november 1953 heeft
verbonden om voor de vennootschap
" U sines De Keyn freres " en volgens de
plans en het bestek opgemaakt door de
architect Delville een opslagplaats te
bouwen waarvan het plaveisel uit trottoirtegels moest bestaan ;
Overwegende dat beschadiging ingetreden is na de keuring van het gebouw,
zodat de vennootschap De Keyn de vennootschap Englebert en de architect
Delville dagvaardde voor de Rechtbank
van eerste aanleg te Brussel ;
Dat het hof van beroep, rechtdoende
op deze rechtsvordering, verklaarde dat
de vem1ootschap Englebert en Delville,
ieder voor het geheel, tegenover de vennootschap De Keyn aansprakelijk waren
voor de gevolgen van het gebrekkig werk
en de vroeger in de zaak aangestelde
desk"Lmdige met een aanvullende opdracht belastte ;
Overwegende dat, nadat de deslnmdige
zijn verslag had ingediend en de partijen
nieuwe conclusies hadden genomen, het
hof een einduitspraak deed op 30 j"Lmi
1964;
I. Betreffende de voorziening van Delville tegen de vennootschap De Key:n en
1959, I, 930) en 20 september 1962 (ibid., 1963,
I, 83).
(4) en (5) Cass., 3 juni 1965 (B1tll. en PAsrc.,
1965, I, 1072) en de in noot 1, blz. 1073,
geciteerde arresten.
(6) Cass., 17 februari 1967 (Arr. cass.,
1967, blz. 764); raadpl. cass., 10 maart 1967
(ibid., 1967, blz. 866).
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de oproeping in tussenkomst van de
vennootschap Englebert :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1319, 1320,
1322, 1349, 1351, 1353, 1354, 1792 en
2270 van het Burgerlijk Wetboek, 317,
464 en 470 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering en 97 van de Grondwet,
daa?"dat, rechtdoende na het arrest van
16 mei 1962 en neerlegging van het aanvullend deskundigenverslag van 17 december 1963 en bij eisers conclusie regelmatig verzocht om vast te stellen dat
« de eerste rechter op verslag van de
.deslnmdige een veroordeling had uitgesproken om 570m 2 opnieuw te plaveien
of 99.951 frank te betalen ... ; dat het hof
van beroep in zijn voornoemd arrest de
.deskundige had gelast de huidige staat
van het plaveisel te onderzoeken en te
zeggen welke oppervlakte opnieuw moest
worden geplaveid ; dat de architect de
vergaderingen van het deskundigenonderzoek niet meer bijwoonde nadat voorgesteld was het overeengekomen plaveisel
door monolietisch beton te vervangen .. . ;
dat de deskundige er geen rekening mee
hield dat de overeenkomst en de betaalde
prijs een eenvoudig plaveisel met trottoirtegels betroffen en hij zijn opdracht te
buiten is gegaan .. . ; dat de bekleding in
gewapend beton om de oppervlakte die in
de overeenkomst wordt beschreven als een
opslagplaats voor lichte goederen om te
vormen in een rijbaan voor zware gewichten ... niet beantwoordt aan het interlocutoir arrest ... waarbij het onderzoek
van de huidige staat van de betwiste
bevloering en niet de vervanging door
een monoliet is voorgeschreven ; ... dat de
gedaagde in hoger beroep (thans verweerster) 100.000 frank gevorderd en verkregen heeft; dat zij thans 1.400.000 fr.
vraagt, ... dit is 611 frank per vierkante
meter, voor een ander werk dan het
plaveisel "• en dientengevolge verzocht
om « te zeggen dat de schadevergoedingseisen niet bewezen, overdreven
en hoger zijn dan de rechtstreekse
schade voortvloeiende uit het gebrekkig
werk waarvoor reeds 50.000 frank gestort
i~. "• het bestreden arrest het oorspronkeh]k hoger beroep van eiser verworpen
heeft, het incidenteel beroep van verweerster gegrond verklaard heeft en
de architect, eiser, samen met de tot
bindendverklaring van het arrest opgeroepene aannemer veroordeeld heeft
om aan verweerster, op grond van hun
tienjarige aansprakelijkheid en in tatum
een bedrag van 1.423.669 frank in

hoofdsom als schadevergoeding te betalen, onder verwerping van het tegen
d.~ deskundige gericht verwijt dat hij
ZIJn opdracht te buiten gegaan is
daar ..hij in zijn aanvullend verslag:
bladZIJde 52, de vervanging van tegels
door monolietisch beton heeft voorgeschreven, op grond << dat de deskundige
die gelast was de omvang van de schade
te bepalen en eventueel de raming ervan
te herzien, zich van zijn taak wel heeft
gekweten door te zeggen welk herstelwerk hem het meest passend leek ,, en
wanneer het met nan'le de post van
?75.562 frank, dit is 942m2 tegen 611 fr.,
m de voornoemde schadevergoeding opgenomen wegens het op breken van het
bestaande plaveisel en de uitvoering van
een bevloering met monolietisch beton,
verantwoord heeft door een vergelijking
van de bevindingen van de deskundige
in :zijn.. verslag van 25 september 1958
en m ZIJn aanvullend verslag, betreffende
de aard en de oorzaak van het slecht
werk;
te1·wijl, ee1•ste ande1·deel, het arrest van
16 mei 1962 een eindarrest was ten aanzien van eisers aansprakelijkheid en derhalve van de bestanddelen van de fout
waardoor ten behoeve van verweerster
een recht tot volledige vergoeding ten
laste van eerstgenoemde ontstond overeenk:omstig de artikelen 1792 en 2270 van
het Burgerlijk: Wetboek; door aan verweerster een vergoeding toe te kennen
voor een schade berekend op grond van
de ontdekking van nieuwe gebreken tijdens het aanvullend deskundigenonderzoek en door eiser in tatum, samen
met de aannemer, te veroordelen, het
~~stre.den arre~t een andere aansprakehJkheid dan d1e welke op 16 mei 1962
de:finitief was beoordeeld, heeft gesancti?~'leerd en derhalve het gezag van geWIJSde van het arrest van die datum heeft
miskend (schending van artikel 1351 van
het Burgerlijk Wetboek), een nieuwe eis
heeft toegewezen (schending van artikel 464 van het Vifetboek van burgerlijke
rechtsvordering) en bovendien de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk
Wetboek betreffende de tienjarige aansprakelijkheid en artikel 97 van de
Grondwet heeft geschonden ;
tweede andeTdeel. het arrest van 16 mei
1962 in het inte~locutoir gedeelte van
zijn beslissing en in de motivering die de
draagwijdte ervan toelicht, aan de deskundige enkel opdracht gaf de staat van
de bedoelde bevloering te onderzoeken
met het oog op een mogelijke uitbreiding
van de te herstellen oppervlakte sinds
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de berekening van het eerste verslag en
zijn raming van de schade ten gevolge
van de genoemde uitbreiding eventueel
te herzien ; door dit zo te verstaan dat
de deskundige opdracht had de omvang
van de schade na te gaan met het oog
op nieuwe oorzaken of nieuwe gebrekkige
werken die aan het licht zouden komen,
door hem gelijk te geven de genoemde
onderzoekingen en vaststellingen te hebben verricht en zijn raming te hebben
herzien in functie van de bevloering die
hem dientengevolge het meest passend
leek en door het aanvullend verslag te
bekrachtigen door een veroordeling ·tot
schadevergoeding waarin de kosten van
dit werk waren opgenomen, het bestreden
arrest de bewijskracht van het arrest van
16 mei 1962 heeft geschonden (schending
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk Wetboek), het gezag van
deze beslissing heeft miskend (schending
van artikel 1351 van het Burgerlijk Wetboek) en de veroordeling heeft gegrond
op feiten die niet regelmatig zijn ingewonnen (schending van artikel 97 van
de Grondwet en, voor zoveel als nodig,
van de artikelen 1792 en 2270 van het
Burgerlijk Wetboek);
derde onclerdeel, door aan te nemen dat
eiser geen enkele opmerking had gemaakt
bij de ontvangst van de preliminarien
van het tweede verslag, zonder acht te
slaan op het facultatieve karakter van
die opmerkingen of op de regelmatig
aangevoerde grond van eisers weigering
om aan de verrichtingen van het aanvullend deskundigenonderzoek deel te
nemen, het bestreden arrest de artikelen 317 en 470 van het Wetboek van
burgerlijke rechtsvordering, 97 van de
Grondwet en, voor zoveel als nodig, 1349,
1353 en 1354 van het Bmgerlijk Wetboek
heeft geschonden :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat de regels van artikel 1351 van het Bmgerlijk Wetboek
de openbare orde niet raken; dat zulks
eveneens het geval is n1.et de regels van
artikel 464 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering ;
Overwegende dat eiser voor het hof
van beroep niet heeft beweerd dat definitief gewezen was dat zijn aansprakelijkheid en die van de vennootschap
Englebert berustten op het bestaan van
gebrekkige werken welke in het eerste
deskundigenverslag vermeld waren en
dat dientengevolge de rechter na de neerlegging van het tweede verslag, on1. zijn
beslissing te verantwoorden het bestaan

van andere gebrekkige werken niet mocht
inroepen;
Overwegende dat eiser evenmin beweerde dat de eis van de vennootschap
De Keyn een nieuwe eis was en dat.
krachtens artikel 464 van het W etboek
van burgerlijke rechtsvordering die eis
niet mocht worden toegewezen ;
Dat het eerste onderdeel van het
middel nieuw en derhalve niet ontvankelijk is ;
Over het tweede onderdeel
Overwegende eensdeels dat het arrest
van 16 mei 1962, rechtdoende op het
incidenteel hoger beroep van verweerster
waaromtrent eiser geen enkel voorbehoud
had gemaakt betreffende de ontvankelijkheid of betreffende de gegrondheid ervan,
zich ertoe had beperkt aan de deskundige
een aanvullende opdracht te geven;
Dat deze beslissing, die geen eindbeslissing is, derhalve geen gezag van gewijsde heeft;
Overwegende anderdeels dat voornoemd arrest van 16 mei 1962 de deskundige gelast qad de huidige staat
van de vloer te onderzoeken en "eventueel zijn raming te herzien van de schade
die het gevolg was van het vastgestelde
gebrekkige werk »;
Dat de deskundige wijst op gebrekkige
werken waarvan hij in zijn eerste verslag
geen melding had gemaakt en het leggen
aanraadt van een vloer die verschilt van
die welke hij had voorzien ;
Overwegende dat de rechter, door te
beslissen dat de deskundige zijn opdracht
niet te buiten was gegaan, van het arrest
van 16 mei 1962 geen uitlegging heeft
gegeven die onverenigbaar is met de
bewoordingen ervan en zijn beslissing
niet heeft gesteund op feiten die onregelmatig zouden zijn ingezameld ;
Dat het tweede onderdeel van het
middel niet kan aangenomen worden;
Over het derde onderdeel :
Overwegende dat het arrest erop wijst
"dat partijen de tijd hebben gehad om de
preliminarien van het deskundigenverslag te onderzoeken ... en dat de eiser in
hoger beroep (thans eiser) geen enkeleopmerking heeft gemaakt na de ontvangst van de genoemde preliminarien " ;
Overwegende dat de rechter evenwel
geen enkel rechtsgevolg trekt uit het feit
dat hij in dit motief vaststelt ;
Dat het derde onderdeel van het
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-middel zonder belang is en derhalve ov'erweging « dat men niet inziet hoe door
het aanvaarden van 6ll frank als billijke
niet ontvankelijk ;
Over het tweede middel, afgeleid uit eenheidsprijs een bepaling vari het bestek
de schending van de artikelen ll01, ll26, ·zon worden overtreden "•
1134, 1142, 1143, 1144, 114~ 1149, 1150,
te1·wijl, ee1·ste onde1·deel, de ontstentenis
ll51, 1319, 1320, 1322, 1382, 1383, 1779, van een voldoend of passend antwoord
1792, 2270 van het Burgerlijk Wetboek van het arrest op de middelen, door eiser
en 97 van de Grondwet,
regelmatig aangevoerd tot staving van
doo?'dat, nu bij het hof van beroep zijn hoger beroep, een schending van
de rechtsvordering van verweerster tegen artikel 97 van de Grondwet oplevert;
de eiser, architect, en tegen de tot. bintweede onde1·deel, de weigering om de
dendverklaring van het arrest opgeroepen prijs van 6ll frank per m 2 aan te merken
aannemer aanhangig was, welke er hoofd- als zijnde in strijd met een bepaling van
zakelijk toe strekte hen op grond van het bestek de bewijskracht schendt van
hun tienjarige aansprakelijkheid te doen het in het exploot van rechtsingang over~
veroordelen tot het uitvoeren van werken genomen artikel 16 van dit bestek en
ten einde " de gebrekkige staat en het van het voormelde deskundigenonderontbreken van plaveisel " te verhelpen zoek dat het ander werk dat in overeen•
in de opslagplaats, bedoeld in de plans stemming met deze prijs is beschrijft
en het bestek van 8 oktober 1953 en in
(schending van de artikelen 1319, 1320,
de aannemingsovereenkomst van 9 okto1322 van het Burgerlijk Wetboek) en de
ber 1953, het bestreden arrest eiser samen bindende kracht van de overeenkomst
met de aannemer, en ieder voor het miskent (schending van de artikelen ll34
geheel, veroordeeld heeft om aan ver- en 1779 van het Burgerlijk Wetboek) ;
weerster een bedrag van 1.423.669 frank
dm·de ondm·deel, de tienjarige aansprain hoofdsom als schadevergoeding te betalen waarin onder meer begrepen is, lui- kelijkheid die van' contractuele aard is,
dens het deskundigenverslag van 27 de- wettelijk niet kan worden gesanctioneerd
cember 1963, bekrachtigd bij het arrest, door de gelijkwaardig geachte uitvoering
de som van 575.562 frank, dit is 942 m2 van een andere verplichting dan die welke
tegen 611 frank de vierkante meter, voor het voorwerp is van de overeenkomst,
"het opbreken van het huidige plaveisel en niet kan leiden tot eeil hogere schadeen de nitvoering van een nieuw plavei- vergoeding dan het volledige herstel
waarbij het vermogen van de schuldeiser
sel "• zonder te antwoorden op de bij
eisers conclusie aangevoerde middelen in dezelfde toestand gebracht wordt alsof
waarin « met betrekking tot de wijziging de schuldenaar geen font had begaan ;
van het voorwerp van de overeenkomst " de toekenning door het arrest van een
gesteld wordt dat de voornoemde ra- schadevergoeding waarin als " gelijkmingsgrondslag betrekki:ng had op « een waardig >> aan de verplichting waarvan
ander werk dan het plaveisel "• te weten, het exploot de gedwongen uitvoering in
in plaats van het « eenvoudige plaveisel natura vorderde, worden opgenomen de
met trottoirtegels " bepaald bij overeen- kosten van een plaveisel in monolietisch
komst van partijen, het door de deskun- beton in plaats van een plaveisel in
dige aangeraden « monolietisch beton " cementtegels als bedoeld in de overeendat « de oppervlakte die in de overeen- komst, een schending inhondt _van de
komst beschreven is als een opslagplaats artikelen ll01, ll26, ll34, ll42, ll43,
voor lichte koopwaren omvormt tot een 1144, 1147, 1149, 1150, 1151, 1792 en
rijbaan voor zware gewichten "• en waar- 2270 van het Burgerlijk Wetboek;
in bovendien verzocht werd « de evenvie1·de onde1·deel, de tienjarige aanspratneel nit de tijdelijke verplaatsing van kelijkheid, ook al was zij van agniliaanse
goederen voortkomende onrechtstreekse aard, wettelijk niet kan worden gesandschade" nit te. sluiten en « te zeggen tioneerd door een schadevergoeding welke
dat de schadevergoedingseisen niet be- het hierboven bedoelde voordeel voor de
wezen en overdreven zijn en de recht- opdrachtgever zon medebrengen (scherrstreekse schade van het gebrekkig werk ding van de artikelen 1382, 1383, 1792
te hoven gaan >>, of althans, indien en 2270 van het Burgerlijk Wetboek) .
acht moet worden geslagen op de gronden
van het arrest gewezen op de rechtsOver het eerste onderdeel :
vordering tegen de tot bindendverklaring
Overwegende dat eiser, bij conclnsie
van het arrest opgeroepene, 1net verwerping van eisers middel betreffende de voor het hof van beroep, tegen de deseigenlijke herstellingswerken door de kwidige als grief aanvoerde in het aan0ASSATIE, 1969. - 7
·:"'
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in monolietisch beton te hebben voorgesteld ter vervanging van het in de
overeenkomst bedongen plaveisel met
trottoirtegels ;
Dat het arr(lst op die conclusie passend
antwoordt door te stellen '' dat de desknndige, die gelast was de omvang van
de schade na te gaan en eventueel zijn
raming te herzien, zijn opdracht behoorlijk heeft vervuld door aan te geven welke
bevloering hem het meest passend leek >> ;
Overwegende dat eiser ook aanvoerde
dat de schadevergoedingseisen " overdreven wareri en de rechtstreekse schade
wegens het gebrekkig werk te boven
gingen >> en inzonderheid « dat het van
geen belang is de onrechtstreekse schade
te schatten die uit de tijdelijke verplaatsing van de goederen kan voortkomen >> ;
Overwegende dat, nu het arrest impliciet maar zeker vaststelt dat aile bestanddelen van de schade het onmiddellijk en
rechtstreeks gevolg zijn van de contractuele fouten door de vennootschap
Englebert en door de eiser begaan, die
beweringen terzake niet meer dienende
Waren ; dat de rechter niet verplicht 'was
er uitdrukkelijk op te antwoorden ;
Dat het eerste onderdeel van het middel feitelijke grondslag mist ;
Over het tweede, het derde en het vierde onderdeel :
Overwegende dat de aansprakelijkheid
van architecten van contractuele aard is ;
Overwegende dat eiser zich op geen
andere overeenkomst beroept dan op die
welke op 9 november 1953 tussen de
verwerende vennootschap en de vennootschap Englebert gesloten is ;
Overwegende dat die overeenkomst
geen enkel beding ten voordele van eiser
bevat en eiser geen partij was bij de akte ;
Dat, in zover eiser zich beroept op de
overeenkomst van 9 november 1953 en
op het bestek waarnaar die overeenkomst
verwijst, het middel naar recht faalt;
Overwegende dat voor het overige het
middel berust op de stelling dat de door
het. bestreden arrest toegekende schadevergoeding een voordeel. aan verweerder
heeft bezorgd ;
Overwegende weliswaar dat het bedrag
van de schadevergoeding het bedrag van
de schade van de schuldeiser niet mag
te boven gaan ;
Overwegende echter dat in het onderhavige geval uit geen enkele vaststelling
van het arrest volgt dat de vervanging
van een plaveisel met tegels door een

plaveisel in monolietisch beton voor de
opdrachtgever van het werk een voordeel
heeft opgeleverd ;
Dat, in zover eiser zich beroept op het
beginsel volgens hetwelk de herstelling
in overeenstemming moet zijn met de
schade, het middel feitelijke gronslag
mist;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1134, 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest « voor recht
zegt dat in de betrekkingen tussen de
partij van Mr Straetmans (de opgeroepene tot bindendverklaring van het
arrest) en de architect Delville (eiser) de
aansprakelijkheid verdeeld moet worden
in verhouding van 60 procent ten laste
van eerstgenoemde en van 40 procent
ten laste van laatstgenoemde » op grand
dat « de desktmdige op oordeelkundige
wijze op die grondslag de aansprakelijkheid voor de schade geleden door de
appellante op het incidenteel beroep (verweerster) verdeeld heeft », hoewel door
de gerechtelijke overeenkomst aan de
rechter niet de vraag werd onderworpen
in hoever eiser en de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen persoon moesten bijdragen in de schadevergoeding ten aanzien van de verweerster en hnn conclusies na de neerlegging
van het desknndigenverslag van 27 december 1963 dit geschil niet te berde
brachten,
te1·wijl het arrest tussen eiser en de
opgeroepene tot bindendverklaring van
het arrest een geschil opwerpt dat volgens
hnn conclusie feitelijk niet bestond, en
het aan die partijen iets toekent wat ze
niet vroegen, en aldus de bewijskracht
der genoemde conclusies miskent (scherrding van de artikelen 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek) en
van de gerechtelijke overeenkomst (scherrding van artikel 1134 van het Burgerlijk
Wetboek) :
Overwegende dat de bestreden beslissing en het bestreden motief enkel slaan
op de betrekkingen tussen de eiser en
de vennootschap Englebert ;
Dat het middel geen vernietiging kan
meebrengen van de beslissingen die het
tussen eiser en verweerster bestaande
geschil tot voorwerp hebben, en derhalve
niet ontvankelijk is ;
Over de oproeping in tussenkomst :
Overwegende dat door de verwerping
van de voorziening elk belang ontnomen
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wordt aan de oproeping in tussenkomst
van de vennootschap Englebert door
eiser ten einde het arrest bindend te doen
verklaren;
II. Betreffende de voorziening van de
vennootschap Englebert tegen de vennootschap De Keyn en betreffende de
oproeping in tussenkomst van Delville :
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1101, 1126,
1134, 1142, 1143, 1144, 1147, 1149, 1150,
1319, 1320, 1322, 1349, 1351, 1353, 1354,
1382, 1383, 1792, 2270 van het Burgerlijk
Wetboek, 464 en 470 van het Wetboek
van burgerlijke rechtsvordering,
doo?'dat het bestreden arrest, op grond
van het deskundigenverslag vermeld in
het arrest van 16 mei 1962, de eiseres
en de opg~roepene in tussenkomst gezamenlijk voor het geheel en de ene par,tij
bij gebrek aan de andere heeft veroordeeld om aan verweerster een betaling
te do en voor het op breken van het thans
bestaande plaveisel en de uitvoering van
een nieuw plaveisel, met inbegrip van
de vervanging van de tegels door een
laag monolietisch beton, werk waarvan
de kosten, op basis van 611 frank per
vierkante meter, op een vergoeding van
575.562 frank uitlopen,
te1·wijl, ee1'ste ondenleel, het arrest van
16 mei 1962 aan de deskundige opdracht
had gegeven om de oppervlakte van het
te herleggen plaveisel opnieuw te bepalen
en eventueel dientengevolge zijn raming
te herzien van de schade die er voor
verweerster is uit gevolgd, wat voor deze
enkel een recht op schadevergoeding
wegens de gebreken van het te herleggen
plaveisel insluit, maar niet de uitvoering
van een ander werk dan het tussen partijen overeengekomene, zodat, door een
verschillend werk in aanmerking te
nemen voor de bepaling van de schadevergoeding verschuldigd wegens het
gebrekkig werk, met name de vervanging
van de tegels door een laag monolietisch
beton, het bestreden arrest een schending
inhoudt van het gezag van gewijsde van
het arrest van 16 mei 1962 dat een eindarrest was ten aanzien van het beginsel
en van de bestanddelen die als grondslag
moesten dienen voor de aansprakelijkheid van aannemer en architect (scherrding van artikel ~351 van het Burgerlijk
Wetboek) en een nieuwe eis heeft toegewezen (schending van de artikelen 464 en
470 van het Wetboek van burgerlijke
rechtsvordering) en bovendien de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk
W etbciek heeft geschonden ;

tweede onde~·deel, door de eiseres en de
opgeroepene in tussenkomst te veroordelen tot betaling van dekosten, niet om
het gebrekkige plaveisel te vervangen
maar om een werk uit te voeren dat verschilt van het overeengekomene, het
arrest niet enkel de bewijskracht schendt
van het in het exploot van rechtsingang
overgenomen artikel 16 van het bestek
(schending van de artikelen 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek)
maar tevens de bindende kracht miskent
van de overeenkomst die door het bestek ·
wordt gevormd (schending van de artikelen 1134, 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek);
de1·de onde?'deel, door de bestreden veroordeling het arrest de fout van eiseres
en van ·de opgeroepene in tussenkomst
sanctioneert niet door de gelijkwaardige
uitvoering van de verplichting die zij
niet zijn nage!mmen volgens de met verweerster gesloten overeenkomst, maar
door de uitvoering van een duurder werk
dat in die overeenkomst niet was bepaald,
terwijl de tienjarige aansprakelijkheid
wettelijk slechts kan worden gesanctioneerd door de uitvoering van het voorgeschreven werk (schending van de artikelen 1101, 1126; 1134, 1142, 1143, 1144,
1147, 1149, 1150, 1151, 1792 en 2270 van
het Burgerlijk Wetboek);
vie1·de onde?'deel, de tienjarige aansprakelijkheid, ook al was zij van aquiliaanse
aard, niet wettelijk kan worden gesanctioneerd door een schadevergoeding die
voor de opdrachtgever van het werk de
kosten insluit van een ander werk dan
dat waardoor het gebrekkig gebleken
plaveisel opnieuw in goede staat wordt
gebracht (schending van de artikelen 1382, 1383, 1792 en 2270 van het
Burgerlijk Wetboek) ;

Over het eerste onderdeel :
In zover het middel stelt dat artikel 1351 van het Burgerlijk Wetboek
geschonden is :
Overwegende dat eiseres voor het hof
van beroep niet. heeft gestelq dat het
gezag van gewijsde eiseres belette een
beroep te doen op het bestaan van andere
dan de bij het arrest van 16 mei 1962
in acht genomen fouten ;
Dat de op artikel 1351 berustende
grief nieuw is en dus niet ontvankelijk ;
In zover het middel stelt dat artikel 464 van het W etboek van burgerlijke
rechtsvordering geschonden is :
Overwegende enerzijds dat verweerster

-

196

n haar. laatste conclusie het bedrag van
haar eis heeft verhoogd, maar de oorzaak
of het voorwerp ervan niet heeft gewijzigd;
Overwegende anderzijds dat blijkens
de vaststellingen van het bestreden arrest
de schade van verweerster zwaarder goworden is sinds het vonnis in eerste
aanleg;
Overwegende dat daaruit volgt dat
het arrest, dat niettegenstaande de verhoging van het gevorderde bedrag de
eis tot schadevergoeding met betrekking
tot · de kosten van het herstel van het
bedoelde plaveisel heeft ingewilligd, artikel 464 van het W etboek van burgerlijke
rechtsvordering niet geschonden heeft ;
Dat de grief, gegrond op deze wetsbepaling, dus niet kan worden aangenomen;
Over het tweede, het derde en het
Vierde onderdeel :
Overwegende dat het bestreden arrest
eiseres niet veroordeelt om een bepaald
werk uit te voeren ; dat het haar veroordeelt om aan verweerster schadevergoeding te betalen ;
Overwegende dat de vergoeding van
de schade zo weinig zwaar mogelijk moet
zijn, maar dat, behoudens toepassing van
de artikelen II 50 en II 51 van het Burgerlijk W etboek, die vergoeding volledig
moet zijn;
Overwegende dat in het onderhavige
geval op grond van geen enkele vaststelling van het arrest kan worden beweerd dat de kosten van een nieuw
plaveisel, gelegd overeenkomstig de regels
van het vak en volgens de bepalingen
van het bestek, minder hoog zouden
geweest zijn dan de kosten van het plaveisel dat de deskundige in zijn aanvullend verslag ·heeft beschreven ;
Overwegende dat het hof van beroep
met gebruikmaking van zijn beoordelingsbevoegdheid, zonder schending van
artikel 16 van het bestek noch van de
verbindende kracht van de overeenkomst, in feite heeft ktmnen overwegen
dat het door de deslnmdige aangeraden
herstellingswerk << het meest passend "
was en dat aileen een vergoeding die de
kcsten van dit werk vertegenwoordigt,
de schade van verweerster volledig zou
kunnen vergoeden ;
Dat het tweede1 het derde en het
vierde onderdeel van het middel feitelijke grondslag missen ;

Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1319, 1320,
1322 en ll34 van hetBurgerlijk Wetboek,
doo1•dat het bestreden arrest de eiseres
en de opgeroepene in tussenkomst gezamenlijk voor het geheel en de ene bij
gebreke van de andere veroordeelt om
fl,an verweerster 848.137 frank te betalen
als andere schadevergoeding dan die betreffende het herstel in goede staat van
het plaveisel zoals het die ten onrechte
in aanmerking neemt, en beslist dat verweerster na het arrest van 16 mei 1962
haar eis kon verhogen op grand dat v66r
dit arrest eiseres geen conclusie ten grande had genomen,
tenvijl eiseres, door v66r het genoemde
arrest over de zonder voorbehoud gestelde eis van verweerster tot betaling
van 558.870 frank schadevergoeding te
concluderen tot de ongegrondheid van
de rechtsvordering, conc1usie ten grande
genomen had, zodat het bestreden arrest
de bewijskracht van die conclusie (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk Wetboek) en van de
gerechtelijke overeenkomst die door deze
conclusie wordt gevor:tnd (schending van
de genoemde artikelen en van de artikelen ll34 van het Burgerlijk Wetboek)
miskent en een nieuwe eis heeft toegewezen ofschoon eiseres de gevorderde verhoogde bedragen betwistte (schending
van artikel 464 van het Wetboek 'van
burgerlijke rechtsvordering) :
In zover het middel stelt dat de artikelen ll34, 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk vVetboek geschonden zijn :
Overwegende dat, in strijd met wat
het middel onderstelt, de door partijen
na neerlegging van het tweede deskundigenverslag genomen conclusies en niet
de conclusies van v66r het arrest van
16 mei 1962 de grenzen hebben bepaald
van het geschil waarover het hof van
beroep had uitspraak te doen ;
Dat, door aan verweerster een hogere
schadevergoeding toe te kennen dan gevorderd bij de conclusie genomen v66r
het arrest van 16 mei 1962, de rechter
de bewijskracht of de verbindende kracht
van die conclusies niet heeft geschonden ;
In zover het middel stelt dat artikel 464
van het vVetboek van burgerlijke rechtsvordering geschonden is :
Overwegende dat uit het antwoord
op het eerste onderdeel van het eerste
middel volgt dat het arrest, door niettegenstaande de verhoging van de gevor-
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kosten van de herbevloering toe te wijzen, artikel 464 van het Wetboek van
hnrgerlijke rechtsvordering niet heeft geschonden;
Dat het middel niet kan worden aangenmnen;
Over de oproeping in tussenkomst :
Overwegende dat de verwerping van
de voorziening het belang ontneern.t aan
de oproeping in tussenkomst van Delville,
door eiseres gedaan tot bindendverklaring
van het arrest ;
III. Betreffende de voorziening van
Delville tegen de vennootschap Englebert en betreffende de oproeping in tussenkomst van de vennootschap De Keyn :
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1134, 1319, 1320,
1322 van het Burgerlijk Wetboek en
97 van de Grondwet,
do01·dat het bestreden arrest " voor recht
zegt dat in de betrekkingen tussen de
partijen van Mr Straetmans (verweerster)
en de architect Delville (eiser) de aansprakelijkheid moet worden verdeeld in
verhouding van 60 procent ten laste van
eerstgenoemde en van 40 procent ten
laste van laatstgenoemde ,, op grond dat
" de deskundige de aansprakelijkheid voor
de schade, door de appellante op incidenteel beroep geleden, · oordeelkundig verdeeld heeft op die grondslagen ,, hoewel
de gerechtelijke overeenkomst aan de
rechter niet de vraag onderwierp in hoever eiser en verweerster moesten bijdragen in hun schadevergoedingsschuld ten
aanzien van de opgeroepene tot bindendverklaring van het arrest en hun conclusies na neerlegging van het deskundigenverslag van 27 december 1963 dit geschil
niet opwierpen,
teTwijl het bestreden arrest tussen
eiser en verweerster een geschil opwerpt
dat volgens hun conclusies feitelijk niet
bestond, en aan die partijen iets ongevraagds toekent, en zodoende de bewijskracht van de genoemde conclusies
(schending van de artikelen 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek)
en- van de gerechtelijke overeenkomst
miskent (schending van artikel 1134 van
het Burgerlijk Wetboek) :
Overwegende dat het arrest beslist
dat in de betrekkingen tussen verweerster
en eiser de op hem rustende aansprakelijkheid moet worden verdeeld in ver-

houding van 60 procent ten laste van
verweerster en van 40 procent ten laste
van eiser;
Overwegende dat dit geschil niet aanhangig was gemaakt bij het hof van beroep;
Dat eiser bij conclusie weliswaar betwistte dat << de aansprakelijkheid van
de architect gelijk kan zijn aan die van de
aanneme:r;s ,, maar zulks uitsluitend wat
betreft de betrekkingen tussen eiser enerzijds en de vennootschap De Keyn anderzijds;
Dat verweerster van haar kant geen
conclusie nam tegen eiser; dat zij il).
haar conclusie enkel zegde dat het hof
van beroep « gerechtigd was reeds nu de
aansprakelijkheid tussen aannemer en
architect te verdelen " en een passus betreffende die verdeling nit het deskundigenverslag aanhaalde;
Overwegende dat het arrest een geschil
heeft opgeworpen dat, volgens het met
de openbare orde niet strijdig akkoord
van partijen, niet bestond, en derhalve
de in het middel vermelde artikelen 1319
en 1320 van het Burgerlijk Wetboek
heeft geschonden ;
Dat het middel gegrond is ;
Over de oproeping in tussenkomst van
de vennootschap De Keyn :
Overwegende dat de betwisting door
het hof van beroep opgeworpen aan de
in tussenkomst geroepen partij vreemd
is en dat de vraag tot bindendverklaring
van het arrest bij gebrek aan belang niet
ontvankelijk is ;
Om die redenen, voegt de zaken ingeschreven onder de nrs 4018, 4038 en 4094
samen; rechtdoende in de zaak nr 4018 :
verwerpt de voorziening en de oproeping
in tussenkomst ; veroor<;leelt eiser in de
kosten; rechtdoende in de zaak n" 4038 :
verwerpt de voorziening en de oproeping
in tussenkomst ; veroordeelt eiseres in
de kosten ; rechtdoende in de zaak
nr 4094 : vernietigt het bestreden arrest,
in zover het beslist dat in de betrekkingen
tussen verweerster en eiser de aansprakelijkheid moet ·worden verdeeld in verhouding van 60 procent ten laste van
eerstgenoemde en van 40 procent ten
laste van laatstgenoemde ; verwerpt de
eis in tussenkomst ; beveelt dat van
het thans gewezen arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt verweerster in de kosten van de
voorziening ; zegt dat de kosten van de
oproeping in tussenkomst ten laste van
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eiser zullen blijven ; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het hof van beroep
te Luik.
17 oktober 1968. 1e kamer. V oorzitte1•, H. De Bersaques, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Vm·slaggeve1·,
H. Polet. Gelij7cluidende conclusie,
H. Colard, advocaat-generaal.- Pleiters,
HH. Dassesse, Simont en Van Leynseele.

schuldige niet-uitvoering en dientengevolge tot toepassing van een strajbeding,
doch een eis waarvan de grondslag
vreemd is aan die van de hoojdeis en
bijgevolg een nieuwe eis, in de zin van
a1·tikel 464 van het vV etboek van burge1·lijke rechtsvorde1·ing (2).

(VANDENHEULE, T. CANAS.)
ARREST.

1e KAMER. -

17 oktober 1968.

1° OVEREENKOMST. OVEREEN·
KOMST DIE VASTSTELT DAT HIJ DIE ZE
NIET UITVOERT EEN ZEKER BEDRAG
ALS SCHADEVERGOEDING ZAL BETALEN.
- BESLISSING DIE DE NIET-UITVOERING DOOR EEN PARTIJ VAN HAAR VERPLICHTINGEN VASTSTELT, ALSMEDE
HAAR INGEBREKESTELLING, DE DOOR
DE ANDERE PARTIJ GELEDEN SCHADE,
EN DIE AAN DEZE LAATSTE RET DOOR
RET STRAFBEDING BEPAALD BEDRAG
TOEKENT.- WETTELIJKE BESLISSING.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 3 juni 1966 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;

2° Een eis tot ontbinding zonde1· mee1· van
een contract wegens buitengewoon slechte
ve1·standhouding tussen de partijen, bij
tegeneis in hoge1· be1·oep ingesteld, is
geen vm·weer op een hoojdeis die st1·ekt
tot ontbinding van het contract wegens

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 3, 176, 177,
192 van de wetten op de handelsvennootschappen, geco6rdineerd bij het
koninklijk besluit van 30 november 1935,
1108, 1126, 1129, 1319 tot 1322, 1832,
1833 van het Burgerlijk Wetboek en 97
van de Grondwet,
doo1·dat, na verwezen te hebben naar
de op 10 oktober 1963 tussen partijen
gesloten overeenkomst - naar luid waarvan deze partijen « overeenkomen ... zich
te verenigen voor de handel in antieke
meubelen ... " (artikel I); « het kapitaal
dat nodig is voor de aankoop van koopwaren in Spanje en elders door de heer
Vandenheule zal worden verschaft" (artikel 2); en «de verkoop, evenals de
bevoorrading, aan beide partijen zal
. worden toevertrouwd >> (artikel 4) - ,
het bestreden arrest aan de overeenkomst
de aard van een handelsvereniging in
deelneming toekent en deze ten voile
geldig verklaart op grond dat de middelen
die eiser tegen de geldigheid ervan heeft
aangevoerd samenvallen met het reeds
door het arrest verworpen middel dat
hij heeft afgeleid uit het ontbreken van
de wil om een vennootschap met rechtspersoonlijkheid op te richten,
te1·wijl, eerste onderdeel, het strijdig is
met het wezen van de vereniging in deelneming en met het geheime karakter van
de tussenkomst van de deelgenoot dat
de twee enige vennoten in gelijke mate

(1) Er wordt niet vereist dat de rechter
bovendien het bestaan vaststelt van een werkelijke schade geleden door de partij die de
toepassing van een strafbeding vordert.
Raadpl. cass., 16 januari en 6 maart 1947
(Bull. en PASIC., 1948, I, 16 en 102); raadpl.
tevens : cass., 16 juni 1955 (B~;ll. en PAsro.,

1955, I, 1126) en 29 oktober 1964 (ibid., 1965
I, 217).
(2) Raadpl. cass., 12 november 1954 (Bull.
en PAsro., 1955, I, 223) en de in noot 1 aangehaalde verwijzingen; cass., 14 mei 1959 (ibid.,
1959, I, 930) en het voorgaand arrest.

2° NIEUWE EIS. GEDING IN HOGER BEROEP. - TEGENEIS IN HOGER
BEROEP. - EIS DIE GEEN VERWEER
IS OP DE HOOFDEIS. TOEPASSING.
1° W annem· een overeenkomst bepaalt dat

hij die ze niet uitvoe1·t een bepaald
bedrag als schadevergoeding moet betalen, is wettelijk gerechtvaardigd de
beslissing die deze partij ve1'0o1·deelt tot
de betaling van het bij de overeenkomst
bepaald bedmg, door vast te stellen dat
deze partij een jout heeft begaan door
het cont?·act niet in acht te nemen en dat
zij in gebreke is gesteld (1). (Burg.
Wetb., art. 1146 en 1152.)
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belast zouden zijrymet de taak om de
voornaamste conimerciele · handelingen
met de derden te verrichten, zoals de
aankopen voor de bevoorrading en de
verkopen (schending van de artikelen 3,
176, 177 en 192 van de gecoordineerde
wetten op de handelsvennootschappen) ;

. tweede onderdeel, zo de omvang van
de ten laste van een van de vennoten
bedongen inbreng in kapitaal niet kan
worden bepaald, het contract van vereniging in deelneming nietig is bij. gebrek
aan een bepaald voorwerp (schending
van de artikelen 1108, 1126, 1129, 1832,
1833 van het Burgerlijk Wetboek, 3,
176, 177 en 192 van de gecoordineerde
wetten op de handelsvennootschappen)
en hoe het ook zij, aangezien het middel
betreffende het niet bepalen van de inbreng verschilt van het middel afgeleid
uit de ontstentenis van een vennootschap
met rechtspersoonlijkheid, het bestreden
arrest van de conclusie van eiser een
uitlegging heeft gegeven di~ onverenigbaar is met haar bewoordmgen en de
bewijskracht ervan heeft miskend (scherrding van de artikelen 1319 tot 1322 van
het Burgerlijk W etboek), en het tevens
niet passend heeft gea~twoord op het
werkelijke middel dat e1ser heeft voorgedragen (schending van artikel 97 van
de Grondwet)

Overwegende dat in zover dit onderdee! de schending van de voorwaarden
tot geldigheid van een vereniging in deelneming inroept, het feitelijke grondslag
mist, zoals uit het antwoord op het eerste
onderdeel blijkt ;
.
.·
Overwegende dat in zover het tegen
het arrest als grief. aanvoert van eisers
conclusie betreffende het niet bepalen
van de inbreng een uitlegging te hebben
gegeven die onverenigbaar is met de
bewoordingen ervan, het niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang ;
Dat het ar.rest inderdaad zijn beslissing
niet enkel grondt op de overweging dat
deze conclusie zich vermengt met het te
voren door het arrest beantwoord middel,
doch tevens hierop << dat de door appellant aan deze middelen gegeven ontwikkeling ll, met name betreffende het ontbreken van een bepaald en nuttig voorwerp van het contract, « het mogelijk
maakt te beslissen dat zij grondslag
missen betreffende de feiten l> ;
Dat de· eiser geen kritiek' uitoefent
tegen . deze. reden. die de bestreden beslissing wettelijk rechtvaardigt ;
Dat geen van beide onderdelen. van
het middel kan aangenomen worden ;

Over het tweeds middel, afgeleid uit ·
de schending van. de artikelen 97. van
de Grondwet, 1152 en 1319 tot 1322
van het Burgerlijk W etboek,
Over het eerste onderdeel :
doordat het bestreden arrest onder be'
Overwegende dat het arrest beslist, vestiging van het beroepen vonnis, verzonder deswege te worden bestreden, klaart dat eiser in principe het bedrag
dat de at;~Xd van het door partij13n gesloten van 500.000 frank verschuldigd is bij
contract niet aileen moet worden bepaald toepassing van een in. de overeenkomst
aan de hand van de bewoordingen van van 10 oktober 1963 opgenomen· strafdit contract, maar. ook door de wijze beding, op grond dat de draagwijdte van
waarop partijen zich in de· loop van de dit beding algemeen is, dat geen enkele
uitvoering ·ervan, vanaf het aangaan van wetsbepaling zich ertegen, ve~zet dat
het contract tot aan de vordering tot partijen de schadevergoedmg m geval
van ontbinding van de overeenkomst
ontbinding, hebben gedragen; .
Overwegende dat het arrest ~t de forfaitair zouden vaststellen en dat arti·vaststellingen die het vermeldt met af- kel 1152 van het Burgerlijk Wetboek
leidt dat het litigieuze contract een con- de rechter met toestaat van dit forfaitaire
tract van vereniging in deelneming is, bedrag af te wijkeri of zelfs het bestaan
maar dat het een contract van vennoot- van een werkelijke schade na te gaan,
schap is hetwelk aan de vereistex:. van de zodra het vaststaat dat de tegenpartij
bij artikel 1832 van het BurgerhJk Wet- haar verbintenissen met is nagekomen,
terwijl, eerste onderdeel, die redenen
hoek omschreven overeenkomst voldoet
en in verband staat met het begrip van met of althans niet passend antwoorden
handelsvereniging in deelneming, waarin op het middel naar luid waarvan. eiser
verweerder deelneemt in de handelingen deed gelden dat ten deze het strafbeding
slechts ten voordele .van « de benadeelde
die eiser in zijn naam verricht ;
. Dat, derhalve, het arrest de in ~it partij » is voorzien en dat verweerder
onderdeel van het middel aangedmde · met bewijst waarin hij zou benadeeld
wetsbepalingen niet heeft geschonden; zijn (schending van de artikelen .97 van
de Grondwet en. 1152 van het Burgerlijk
W at het tweeds onderdeel betreft :
Wetboek);
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tweede onderdeel, aangezien het litigieuse strafbeding de starting van voornoemd bedrag slechts cc aan de benadeelde
partij . . . als schadeloosstelling " bedingt,
het bestreden arrest ervan aldus een
uitlegging geeft die onverenigbaar is met
de bewoordingen van dit strafbeding en
de bewijskracht ervan miskent (scherrding van de artikelen 1152 en 1322 van
het Burgerlijk Wetboek) :
W at de beide onderdelen betreft :
Overwegende dat het arrest erop wijst
dat verweerder eiser vruchteloos in gebreke heeft gesteld zijn gedrag bij de
uitvoering van het contract te wijzigen,
dat uit het onderzoek van zijn grieven
blijkt dat ze voor hem zeer belangrijk
waren; dat immers verweerder, door
toedoen van eiser, niet aileen niet behoorlijk was bezoldigd voor zijn inbreng
in nijverheid, maar ook voor de helft
de last van de interest van 8 t. h. op het
bedrag van het door eiser belegde kapitaal moest dragen ; dat deze laatste, die
de wettige belangen van zijn vennocit
miskende, het contract niet te goeder
trouw heeft uitgevoerd ;
Overwegende dat het arrest, dat aldus
de fout van eiser, zijn ingebrekestelling,
en de schade door verweerster ondergaan
heeft vastgesteld, de toepassing van· het
strafbeding rechtvaardigt en de conclusie
van eiser beantwoordt zonder ervan een
uitlegging te geven die onverenigbaar
is met haar bewoo:r:dingen ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 464 van het
W etboek van burgerlijke rechtsvordering, 1134 en 1319 tot 1322 van het
Burgerlijk W etboek,

doordat het bestreden arrest, zonder
dat verweerder dienaangaande een betwisting heeft opgeworpen, aan eisers
tegenvordering tot ontbinding van de
vereniging wegens slechte verstandhouding tussen de vennoten het karakter van
een verweer tegen de hoofdvordering
ontzegt en genoemde vordering, als
nieuwe vordering, niet ontvankelijk verklaart in hager beroep,
terwijl, eerste onderdeel, aangez~en de
bepaling van artikel 464 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering de
openbare orde niet raakt, de feiteurechter
een dergelijke betwisting niet ambtshalve
kon opwerpen zonder het gerechtelijk

contract te schenden en de bewijskracht
van de conclusies van de partijen te
miskem1en (schending van alle in het
middel vermelde wetsbepalingen);

tweede onderdeel, voornoemde tegen- .
vordering, die dezelfde oorzaak heeft als
de hoofdvordering tot ontbinding van de
overeenkomst ten nadele van eiser, het
karakter heeft van een verweer tegen deze
rechtsvordering en uit dien hoofde in
hager beroep ontvankelijk is (schending
van artikel 464 van het Wetboek van
burgerlijke rechtsvordering) :
W at de
betreft :

beide

onderdelen

samen

Overwegende dat uit de door verweerder genomen conclusie blijkt dat hij zich
heeft verzet tegen de ontvankelijkheid
van de tegenvordering die eiser heeft
ingesteld in hager beroep ;
Overwegende dat het hof van beroep
heeft kunnen beschouwen dat de verdering tot ontbinding zonder meer van het
c9ntract wegens buitengewone slechte
verstandhouding tussen de vennoten
geen verweer uitmaakte tegen de hoofdvordermg die strekte tot ontbinding van
het contract wegens de gekarakteriseerde
fouten van eiser, wat de toepassing van
het strafbeding tot gevolg heeft, maar
een vordering waarvan de grondslag
vreemd was aan die van de. hoofdvordering en bijgevolg een nieuwe vordering,
.in de zin van artikel 464 van het Wetboek
van burgerlijke rechtsvordering ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
17 oktober 1968. 1e kamer.
Voorzitter, H. De Bersaques, raadsheer
waarnemend voorzitter. - · V erslaggever,
H. Busin. Gelijkluidende conclusie,
H. Colard, advocaat-generaal.- Pleiters,
HR. Philips en Van Ryn.

1e.KAMER.- 18 oktober 1968.
ERFENISSEN. KLEINE NALATENSCHAPPEN. LANDBOUWBEDRIJF.EIS TOT OVERN.AME BEPERKT TOT RET
HUIS EN DE MEUBELEN. NIET-ONTV~cKELIJEJ!EID.

-201Onde·r het stelsel betreffende de e1j1·egeling
der kleine nalatenschappen is niet ontvankelijk de eis tot ovm·name bepm·kt tot
het huis en de meubelen, die deel uitmaken van een landbouwbed1·ijj (1).
(Wet van 16 maart 1900 tot wijziging
van het stelsel betreffende de erfregeling der kleine nalatenschappen, art. 4.)
(MALFROOT, T. MALFROOT)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 29 juni 1967 door het Hof van
beroep te Gent gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 4 van de wet van
16 mei 1900 betreffende de erfregeling
der kleine nalatenschappen, bepaaldelijk
het eerste lid zoals vervangen door artikel 2 van de wet van 20 december 1961,
en 97 van de Grondwet,
dom·dat het bestreden arrest de vraag
van eiser tot overneming van het woonhuis en de huismeubelen verwerpt op de
grond dat de echtgenoten Malfroot-Bruylant een klein landbouwbedrijf exploiteerden en dat « vermits Jules Malfroot
het recht van overneming slechts gedeeltelijk wenst uit te oefenen, zijn vordering
als ongegrond voorkomt "•
te1·wijl, ee1•ste onde1·deel, luidens de
eerste door de wet gegeven mogelijkheid,
het recht van overneming kan slaan op
«de waning, bij het overlijden, door de
de cujus ... betrokken, benevens de stoffering " en zich dus niet tot andere goederen moet uitstrekken (schending van
artikel 4 van de wet van 16 mei 1900);
tweede onderdeel, de overweging << dat
de echtgenoten Malfroot-Bruylant een
klein landbouwbedrijf exploiteerden >>
geen passend antwoord vormt op het
door eiser in zijn aanvullende conclusie
gestelde middel luidens hetwelk hij,
<< gelet op de wijziging in de economische
omstandigheden van het land ,, de vraag
van overneming beperkte tot het woonhuis en de huismeubelen, zodat niet met
(1) Raadpl. cass., 8 maart 1928 (Bull. en
PAsiC., 1928, I, 105); 14 februari 1946 (ibid.,
1946, I, 72); 3 juni 1948 (ibid., 1948, I, 355);
DE PAGE, Tmite de d1•oit civil, Complement 4,
d. IX, nr 1063; Alg. Prakt. Rechtsvm·zameling,
tw. Eleine Nalatenschappen, nr• 154 en 155.

duidelijkheid kan uitgemaakt worden of
het arrest in feite heeft willen vaststellen
dat het landbouwbedrijf nog steeds geexploiteerd werd bij het overlijden van
Yvonne Bruylant dan wel in rechte heeft
willen beslissen dat de omstandigheid
dat het landbouwbedrijf niet langer bestaat zonder belang is, zodat het arrest
niet naar behoren met redenen is omkleed (schending van artikel 97 van de
Grondwet) :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat eiser en zijn echtgenote, de de cujus,
een landbouwbedrijf exploiteerden; dat
uit de stukken van de rechtspleging blijkt
dat eiser zijn vraag tot overneming beperkt heeft tot « het woonhuis en de
huismeubelen >> ;
Overwegende dat, wanneer het gaat
om een landbouwexploitatie, het recht
bedoeld door artikel 4 van de wet van
16 mei 1900 betreffende de erfregeling
van de kleine nalatenschappen, zoals dit
artikel vervangen werd door artikel 2
van de wet van 20 december 1961, niet
voor een deel kan uitgeoefen:d worden ;
Dat het arrest dus wettelijk beslist
dat de vordering tot overneming ongegrond is;
Overwegende dat het middel niet kan
aangenomen worden ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
18 oktober 1968. 1e kamer.
Vom·zitter, H. Belpaire, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggevm·, H.
Hallemans. Gelijklttidende conclusie,
H. Depelchin, advocaat-generaal.
Pleiters, HH. Van Heeke en Van Ryn.

1e KAMER.- 18 oktober 1968.

HUUR VANGOEDEREN.-PAOHT.0NTBINDING BEPAALD
BIJ ARTIKEL 1766 VAN HET BURGERLIJK WET· ,
BOEK.- VooRWAARDEN.

De ontbinding van een pacht wm·dt wettelijk ttitgesp1·olcen door het vonnis dat eTop
wijst dat de huu1·der het goed in staat
van g1·ondige ve?'WaaTlozing laat, en

-202aldus vaststelt dat hij de bedingen van
de pacht niet uitvoe1•t en dat er voor de
verhuurde1· schade uit voortvloeit (I).
(Burg. Wetb., art. 1766.)
(VAN NIEUWENHUYZE, T. DEWULF.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 5 oktober 1967 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Veurne ;
Over het eerste en het derde middel,
het eerste, afgeleid uit de schending van
artikel 97 van de Grondwet,
doordat, eerste onde1·deel, het bestreden
vonnis de tussen partijen gesloten pachtovereenkomst ontbindt, de uitdrijving
van eiser beveelt en deze veroordeelt tot
betaling van 4. 770 frank schadevergoeding om de reden dat de elementen die
door de eerste rechter werden in acht
genomen, zijnde de toestand van totale
verwaarlozing van de gebouwen, ongewijzigd zijn gebleven,
terwijl het vonnis insgelijks vaststelt
dat eiser toegeeft reeds bepaalde huurherstellingen uitgevoerd te hebben en,
gelet op die vaststelling, het tegenstrijdig is aan te nemen dat de toestand
ongewijzigd is gebleven ;
tweede ondercleel, er een onduidelijke
motivering is, die met een gebrek aan
motivering gelijkstaat, vermits het onmogelijk is te weten of, gelet op de door
eiser uitgevoerde herstellingen, de outbinding van de pachtovereenkomst ten
nadele van eiser nog als gerechtvaardigd
voorkomt, en, in aile geval, de rechter
in hoger beroep de schadevergoeding niet
meer kon vaststellen op het door de eerste
rechter bepaalde bedrag, vermits zekere
in die schadevergoeding begrepen herstellingen door eiser uitgevoerd werden ;
het derde, afgeleid uit de schending van
de artikelen 97 van de Grondwet, 1319
en 1320 van het Burgerlijk Wetboek,
dom·dat het bestreden vonnis geen antwoord geeft op de conclusie van eiser in
zover deze, aangaande de door het vonnis
overgenomen overweging van de eerste
rechter, volgens welke het gepachte goed
totaal verwaarloosd is, deze verwaarlozing grotendeels is te wijten aan een
(1) Raadpl. cass., 13 april 1967 (A1·r. cass,,
1967, biz. 979).

gebrek aan huurherstellingen en eiser
sedert een paar jaar het goed niet meer
bewoont, deed gelden dat, indien het
gepachte goed totaal verwaarloosd was,
de huurherstellingen zich niet tot 4.770 fr.
zouden beperken, dat de gebroken ruiten,
waarvan de vervangingskosten door de
expert in die som werden begrepen, vervangen werden door stukken glas van
kleine afmeting, nu het te laude veelvuldig voorkomt dat << serreglas » dient
tot het vervangen van gebroken ruiten,
dat eiser inmiddels de meeste herstellingen liet uitvoeren, onder meer schilderwerken, die wegens het natte jaar
maar gedeeltelijk konden gedaan worden:
Overwegende dat, wanneer het vonnis
verklaart dat de door de eerste rechter
in acht genomen elementen ongewijzigd
zijn gebleven, het bedoelt dat het gepachte goed zich nog steeds bevindt in
de toestand van totale verwaarlozing
welke door de deskundige en de eerste
rechter werd vastgesteld ;
Dat met << totale » verwaarlozing niet
noodzakelijk een volstrekte maar een
grondige verwaarlozing is bedoeld ;
Overwegende dat het niet tegenstrijdig
is vast te stellen, enerzijds, dat eiser reeds
bepaalde herstellingen heeft uitgevoerd,
en, anderzijds, dat het gepachte goed
zich nog steeds in een toestand van grondige verwaarlozing bevindt ;
Overwegende dat het vonnis, na te
hebben aangestipt dat eiser toegeeft
reeds bepaalde herstellingen te hebben
uitgevoerd, beslist dat de door de eerste
rechter in acht genomen elementen, zijnde de toestand van grondige verwaarlozing, afdoende zijn om .de ontbinding
te wettigen ;
Overwegende dat de rechter zodoende
de in het derde middel aangehaalde conclusie op passende w:ijze beantwoordt ;
Dat hieruit tevens ondubbelzinnig
blijkt dat de rechter van oordeel is dat,
niettegenstaande de uitgevoerde herstellingen, de ontbinding nog steeds gerechtvaardigd is ;
Overwegende dat, bij gebrek aan enige
nadere omschrijving van de uitgevoerde
herstellingswerken, het niet noodzakelijk onlogisch is het bedrag van de door
de eerste rechter toegekende schadevergoeding aan te houden ;
Overwegende dat eiser niet aantoont
waardoor de artikelen 1319 en 1320 van
het Burgerlijk W etboek zouden zijn geschonden;
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Dat geen van de middelen kan worden
aangenomen ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 v&n de
Grondwet en 1766 van het Burgerlijk
Wetboek,

doordat het bestreden .vonnis de grief
van de eerste rechter overneemt in zover
deze laatste, om de overeenkomst ten
nadele van eiser te ontbinden, eiser verwijt de gepachte hofstede niet meer te
bewonen,
te1·wijl dit feit alleen tot ontbinding
van de pacht aanleiding kon geven indien
de verweerders daardoor een nadeel ondergingen,
en doo1·dat het vonnis met de eerste
rechter vaststelt dat de verwaarlozing
van de gebouwen « grotendeels " te wijten
is aan een gebrek aan huurherstellingen,
zonder te onderzoeken of, gelet op de
verantwoordelijkheid van de verweerders, de ontbinding van de pacht gerechtvaardigd is :
Overwegende dat de rechter, door te
beslissen dat, niettegenstaande de uitgevoerde herstellingen, de toestand van
grondige verwaarlozing afdoende is. om
de ontbinding van de pacht te wett1gen,
en door, bij bevestiging van het beroepen
vonnis, eiser tot schadevergoeding te
veroordelen, vaststelt dat eiser zijn pachtersverplichtingen niet heeft nagekomen
en daardoor schade heeft berokkend aan
de verpachters, en dat de ontbinding van
de pacht, de omstandigheden in acht
genomen, gerechtvaardigd is ;
Dat de rechter zodoende een juiste
toepassing maakt van artikel 1766 van
het Burgerlijk Wetboek;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
18 oktober 1968. 1e kamer.
Voo1·zitte1·, H. Belpaire, raadsheer waarnemend voor:i:itter. Verslaggeve1·, H.
de Vreese. Gelijkluidende conclusie,
H. Depelchin, advocaat-generaal.
Pleite1·, H. Van Leynseele.

2e

21 oktober 1968.

KAMER. -

VOORZIENING

IN

CASSATIE.

TERMIJN. DIENSTPLIOHTZA:KEN.
BESLISSING VAN DE RA.A.D VAN BEROEP VOOR GJ;!JWETENSBEZWAARDEN. VooRZIENING VAN DE VERZOEKER. MEER DAN VIJFTIEN DAGEN NA DE
ONTVANGST VAN DE BETEKENING.
TE LATE VOORZIENING.

Te laat ingediend en de1·halve niet ontvankelijk is de voo1·ziening van een verzoeker tegen een beslissing van de raad
van be1'0ep voo1· gewetensbezwaarden,
die aan de griffie van het Hoj van
cassatie is gezonden meM' dan vijjtien
dagen na de ontvangst van de betekening
van deze beslissing, zelfs indien zij bij
verstek is gewezen (1). (Wet van 3 juni
1964, art. 10). ·
(DE PERMENTIER.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
beslissing, op 5 juni 1968 gewezen door
de raad van beroep voor. gewetensbezwaarden;
Overwegende dat, luidens artikel 10
van de wet van 3 juni 1964 houdende
het statuut van de gewetensbezwaai:den,
verzoeker zich tegen de beslissing van de
raad van beroep voor gewetensbezwaarden in cassatie kan voorzien binnen
15 dagen na de betokening van de beslissing, onverschillig of deze op tegenspraak dan wel, zoals in het onderhavige
geval, bij verstek is gewezen, en dat de
voorziening aan de griffie van het Hof
van cassatie moet worden gezonden bij
aangetekende brief die uiterlijk de laatste
dag van deze termijn ter post is afgegeven;
Overwegende dat, blijkens de processtukken die regelmatig aan het Hof zijn
voorgelegd, de bestreden beslissing op
14 juni 1968 aan eiser is betekend en dat
de voorziening aan de griffie van het Hof
is gezonden bij aangetekende brief die
eerst op donderdag 4 juli 1968 bij de post
is afgegeven ;
Dat de voorziening derhalve te laat
is ingesteld en niet ontvankelijk is ;
(1) Verg. cass., 24 augustus 1967 (.Arr. cass.,
1967, blz. 1331); 13 mei 1968 (ibid., 1968,
blz. 1127).
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Om die redenen, verwerpt de voorziening.
21 oktober 1968. 2e kamer. Voorzitter, H. van Beirs, voorzitter. Verslaggever, H. Busin.- Gelijkhticlencle
conclusie, H. Paul Mahaux, eerste advocaat-generaal.

en 2-4 van de wet van 1 auqustus 1899,
zoals zij gewijzigd is bij die van 15 april
1958 (2).
3D De stmf van verval van het ?'echt tot

het besturen van een voert~tig, ~velke
is gestelcl in a?"tikel 2-7 van de wet
van 1 augustus 1899, is geen van de
hoofclstmf onde1·scheiden straf cloch een
bestanclcleel e1·van (3).
(WOLTERS.)

2e
1D

2D

KAlVIER. -

21 oktober 1968.

ARREST.

WEGVERKEER. VERVAL VAN
RET RECHT TOT RET BESTUREN VAN
EEN VOERTUIG. ALS STRAF UITGESPROKEN.- GEEN VASTSTELLING VAN
RET BESTAAN VAN EEN DER OMSTANDIGHEDEN GESTELD
BIJ
ARTIKEL
2-7
VAN DE WET VAN 1 AUGUSTUS 1899,
ZOALS ZIJ IS GEWIJZIGD BIJ DIE VAN
15 APRIL 1958. - 0NWETTELIJK UITGESPROKEN VERVAL.

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

WEGVERKEER. OVERTREDING
VAN ARTIKEL 10, LID 3, VAN RET WEGVERKEERSREGLEMENT. 0VERTREDING DIE NIET NOODZAKELIJK RET
MISBRUIK VAN ALCOHOLISCHE DRANKEN OF DE STAAT VAN DRONKENSCHAP
INSLUIT.

Met betrekking tot de telastlegging F :

3D STRAF.- VERVAL VAN RET RECHT
TOT RET BESTUREN VAN EEN VOERTUIG. BESTANDDEEL VAN DE HOOFDSTRAF.

1D De st?'af van verval van het recht tot het

bestu1'en van een voe1·tuig wegens een
overtrecling van cle politie op het wegverkee?' of een vedcem·songeval, kan enkel
W01'clen uitgesp1'oken als het bestaan
vastgestelcl wo1'clt van een cle1' omstancligheclen gestelcl bij a1'tikel 2-7 van cle wet
van 1 augustus 1899, zoals zij is gewij-·
zigcl bij clie van 15 april 1958 (1).
2D De ongeschiktheid om te bestm·en, be-

doeld bij m·tikel 10, lid 3, van het wegVe1'keers1'eglement, slttit niet noodzakelijk het misb1'~tik van alcoholische dmnken of de staat van dronkenschap in,
waarvan sp1'ake is in de artilcelen 2-3
(I) Cass., 17 april 1967 (.Arr. cass., 1967,
biz. 991); raadpi. cass., 25 augustus 1960 (Bull.
en PAsrc., 1960, I, 992).
(2) Oass., 4 maart 1963 (Bull. en PAsrc.,
1963, I, 732); raadpi. cass., 6 juli 1936 (ibid.,

Met betrekking tot de telastleggingen
A, B, 0, D en E :
Overwegende dat de substantii:\le of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat ·
de beslissing overeenkomstig de wet is ;

Over het middel, ambtshalve afgeleid
uit de schending van artikel 2-7 van de
wet van 1 augustus 1899, zoals zij gewijzigd is bij artikel 3 van de wet van
15 april 1958,
doorclat het hof van beroep eiser voor
de dum· van 1 maand vervallen heeft
verklaard van het recht om een motorvoertuig te besturen :
Overwegende dat eiser vervolgd werd
- telastlegging F - om, als bestuurder
op de openbare weg, met overtreding
van artikel 10, lid 3, van het wegverkeersbesluit, aangetroffen te zijn toen hij
niet in staat was te besturen, daar hij
niet de vereiste lichamelijke hoedanigheden had en niet de nodige kennis en
vaardigheid bezat ;
Overwegende dat de eerste rechter
eiser deswege tot 1 maand gevangenisstraf en 100 frank geldboete heeft veroordeeld;
Overwegende dat het hof van beroep,
onder bevestiging van de straffen wegens
dit misdrijf en de andere misdrijven uitgesproken door de eerste rechter, over1936, I, 333) en 22 april 1947 (ibid., 1947,

I, 376).
(3) Cass., 17 april 1967, in noot 1 aangehaaid.
Raadpl. cass., 27 mei 1968 (.A1·r. cass., 1968,
biz. 1177).
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worden uitgesproken van het recht om
welk motorvoertuig ook te besturen gedurende 1 maand en met eenparige beslissing eiser tot dit verval heeft veroordeeld;
Overwegende dat uit de rediwtie van
de verschillende telastleggingen die tegen
eiser zijn bewezen geacht, blijkt dat alleen
de telastlegging 1!' grand had kunnen
opleveren tot verval van het recht om te
bestu:ren, zoals bepaald bij artikel 2-7 van
de wet van 1 augustus 1899, gewijzigd bij
artikel 3 van de wet van 15 april 1958,
welke wetsbepaling door het hof van
beroep is ingeroepen ;
Overwegende dat deze maatregel aldus
als straf is opgelegd, terwijl er overigens
niet wordt op gewezen dat eiser lichamelijk onbekwaam is bevonden om een
voertuig te besturen ;
Overwegende dat uit de vaststellingen
van het arrest niet blijkt dat ten laste
van eiser een' van de omstandigheden is
bewezen op grand waarvan, luidens artikel 2-7 van de wet van 1 augustus 1899,
de rechter bij een veroordeling wegens
overtreding van de verkeersregelen verval van het recht om te besturen als
straf kan uitspreken ;
Overwegende dat de ongeschiktheid
om te besturen, bedoeld bij artikel 10,
lid 3, van het wegverkeersbesluit, niet
noodzakelijk het misbruik van alcoholische dranken of de staat van dronkenschap insluit, waarvan sprake is in de
artikelen 2-3 en 2-4 van de wet van
1 augustus 1899, zoals zij gewijzigd is bij
die van 15 april 1958 ;
Dat derhalve de straf van verval van
het recht om een motorvoertuig te besturen onwettig is uitgesproken ;
Overwegende dat deze maatregel een
bestanddeel van de hoofdstraf is en de
onwettelijkheid ervan de onwettigheid
medebrengt van de veroordeling waarbij
de genoemde maatregel is uitgesproken;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zover het uitspraak doet
over de telastlegging 1!' en over de kosten ;
verwerpt de voorziening voor het overige ; beveelt dat van het thans gewezen
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissip.g ; veroordeelt eiser in twee derde
van de kosten en laat de overige ten
laste van de Staat ; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van beroep
te Luik.
21 oktober 1968. 2" kamer.
Voo1·zitte1', H. van Beirs, voorzitter.

V e1·slaggeve1', H. Louveaux. - Gelijkluidende concl'usie, H. Paul Mahaux, eerste
advocaat-generaal.
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BEWIJS.- BEWIJS DOOR GESOHRIFT.BEWIJSKRAOHT VAN DE AKTEN, STRAFZAKEN.- PROOES-VERBAAL VAN
HET VERHOOR VAN EEN GETUIGE. BESLISSING DIE AAN DE GETUIGE GEEN
ANDERE VERKLARINGEN TOESOHRIJFT
DANDIEWELKEINHETPROOES-VERBAAL
WERDEN OPGETEKEND. GEEN MISKENNING VAN DE BEWIJSKRAOHT VAN
DE BEWOORDINGEN ERVAN.

De bewijsk1·acht van de bewo01·dingen van
een pmces-ve1•baal van verhoo1' van een
getuige wonlt niet miskend doo1' de beslissing die aan deze getuige geen ande1'e
ve1'kla1·ingen toeschl'ijjt dan die welke in
het pmces-ve1·baal we1·den opgetekend (1).
(Burg. Wetb., art. 1319 en 1320.)
(STAS.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 15 februari 1968 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 193, 196,
197, 210, 213, 241 van het Strafwetboek
en 97 van de Grondwet,
do01·dat het bestreden arrest eiser wegens valsheid en gebruik van valse stukken veroordeelt om een hotelkaart te
hebben vervalst door er de valse vermeldingen << Stas de Richelle »en« Usumbura » op aan te brengen, op grand dat
« zodanige kaart, althans wat de vermelding van de naam van de titularis
betreft, enigermate een handeling oplevert die als bewijs voor of tegen iemand
kan worden aangevoerd doordat het de
werkelijke identiteit verbergt »,

(1} Cass., 18 december 1967 (A1'r. cass.,
1968, biz. 570); raadpl. cass., 7 november 1966 _
(ibid., 1967, biz. 335).
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terwijl, eerste onde1'deel, deze reden geen
passend antwoord is op eisers conclusie
waarin werd gesteld dat zodanige kaart
geen bewijs kan opleveren zolang de
hotelhouder niet de juistheid van de
verschafte inlichtingen heeft nagegaan
en het in elk geval niet denkbaar is dat
de wetgever op de reiziger de straffen
van de artikelen 196 en 214 van het
Strafwetboek heeft vv:illen toepassen die
strenger zijn dan die welke artikel 210
van het Strafwetboek uitvaardigt tegen
de kamerverhuurder, aangezien de wetgeving betreffende de herberging van
reizigers hoofdzakelijk de kamerverhuurder betreft ;
tweede ondm·deel, de stelling van het
hof van beroep tot de inconsequentie
zou leiden dat de wetgever, die bij artikel 3 van de wet van 17 december 1963
de straffen, bepaald bij het oud artikel 210 van het Strafwetboek, wilde verzwaren, niettemin lagere sancties voorgeschreven heeft dan die van artikel 196
van het Strafwetboek, ofschoon de kaarten betreffende de herberging van reizigers bescheiden zijn waarvan de vervalsing onder toepassing valt van voornoemd artikel 196 :
Overwegende dat eiser niet aileen
wegens valsheid en gebruik van valse
stukken vervolgd werd, maar ook wegens het in het openbaar voeren van een
valse naam in staat van wettelijke herhaling;
Overwegende dat, op grond van de
artikelen 56 en 231 van het Strafwetboek,
eiser wegens deze telastlegging kon worden veroordeeld tot straffen gaande tot
6 maanden gevangenis en 600 frank geldboete;
Overwegende dat het hof van beroep
heeft geoordeeld dat de telastleggingen
van valsheid, gebruik: van valse stukken
en in het openbaar voeren van een valse
naam in staat van wettelijke herhaling,
het resultaat zijn van een zelfde schuldig
oogmerk en derhalve eiser heeft veroordeeld tot een enkele gevangenisstraf van
6 maanden en een enkele geldboete van
200 frank;
Overwegende dat deze straf wettelijk
gerechtvaardigd is door de telastlegging
van in het openbaar voeren van een valse
naam met wettelijke herhaling, zodat
het middel, dat er zich toe beperkt
kritiek te oefenen op de veroordeling
wegens valsheid en gebruik: van valse
stuk:ken, niet ontvankelijk is wegens het
ontbreken van belang ;

Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artik:elen 33, 269, 271
en 274 van het Strafwetboek en 97 van
de Grondwet, alsmede van de bewijskracht van de akten,
doonlat bet arrest eiser wegens weersparmigheid veroordeelt op grond " dat
de lichte gewelddaden voldoende zijn
om weerspannigheid op te leveren " en
" dat blijkens de gegevens van het dossier, de agenten de beklaagde die zich
verweerde om zich los te maken, met
geweld hebben moeten buitenbrengen ,,
tenvijl, eerste onde1·deel, deze redenen
geen passend antwoord zijn op eisers
conclusie waarin werd gesteld dat in het
onderhavige geval eisers houding ofwel
een weigering om. te gehoorzamen ofwel
een wanbedrijf van smaad opleverde en
geen weerspannigheid ;
tweede onderdeel, de beslissing van het
hof van beroep niet verenigbaar is met
de bewoordingen van het proces-verbaal
waarin de verklaring van de getuige
Gevaert is opgenomen, noch met die van
het geneesklmdig attest afgegeven door
het Sint-Pieters-Hospitaal ;
dm·de onde1·deel, de redenen van het
arrest een miskenning zijn van de gegevens die tijdens de debatten zijn komen
vast te staan :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat het arrest wijst op
feitelijke omstandigheden die in strijd
zijn met de feitelijke beweringen, door
eiser bij conclusie voorgedragen, en het
aldus daarop passend heeft geantwoord ;
Over het tweede en het derde onderdeel
samen :
Overwegende dat het arrest aan de getuige geen andere verklaringen toeschrijft
dan die welke in het proces-verbaal zijn
aangetekend en niet overweegt dat eiser
geen kneuzingen heeft opgelopen ; dat
het hof van beroep derhalve noch de
bewoordingen van het genoemde procesverbaal, noch die van het geneeskundig
attest waarvan het middel gewaagt,
miskend heeft ;
Overwegende dat het middel in zijn
tweede en derde onderdeel aldus neerkomt op de bewering dat het hof van
beroep de gegevens van het dossier verkeerd heeft beoordeeld ; dat zulks een
feitelijke en derhalve soevereine beoordeling is;
Dat het middel in geen enkel van zijn
onderdelen kan worden aangenomen ;
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En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en
dat de beslissing overeenkomstig de wet
is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
21 oktober 1968. 2e kamer. Vom·zitter, H. van Beirs, voorzitter. Verslaggever. H. Louveaux. Gelijkluidende conclusie, H. Paul Mahaux,
eerste advocaat-generaal. - Pleiter, H. de
Pelsmaeker (van de balie bij het Hof van
beroep te Brussel).
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10 VELDWETBOEK. - OVERTREDINGEN VAN ARTIREL 88. 0VERTREDINGEN DIE NIET WETTELIJK AANLEIDING GEVEN TOT DE HERHALING,
BEPAALD BIJ ARTIKEL 91, 1°, VAN RET
VELDWETBOEK.
20 OASSATIE.- BEVEL VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE.- STRAFZAKEN.VoNNIS VAN DE POLITIERECHTBANK
DAT DE BEKLAAGDE VEROORDEELT TOT
EEN STRAF DIE HOGER IS DAN DIE
WELKE BIJ DE WET WORDT GESTELD,
WEGENS EEN HERHALING WAARVAN IN
DE WET GEEN SPRAKE IS.- VERNIETIGING EN VERWIJZING.
1o Artikel 91, 1°, van het Veldwetboek,
dat de herhaling regelt vom· bepaalde bij
dit wetboek bedoelde. overtt•edingen, is
niet van toepassing op de ove1·tredingen
waarvan spmke is in artikel 88 (1).
2° Op. de voorziening van de p1·ocureu1·generaal, ingesteld op bevel van de Ministet• van justitie, vernietigt het Hoj het
vonnis van de politierechtbank, dat de
beklaagde veroordeelt tot een straj die
hager is dan die welke bij de wet wo1·dt
gesteld, wegens een he1·haling waarvan
in de wet geen sprake is, en ve1·wijst de
zaak nawr een ande1·epolitie1·echtbank (2).
(Wetb. van strafv., art. 441 en 427.)
(1) CRAHAY, Tmite des contraventions de
police, ur 831 ; RIGAUX en TROUSSE,. Codes de
police, d. II, biz. 93, § 3.
(2) Raadpl. cass., 10 juni 1968 (Arr. cass.,
1968, biz. 1236).

~·

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ RET HOF VAN
CASSATIE, IN ZA'KE LECHAT.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op de vordering
van de Procureur-generaal bij · het Hof
van cassatie, luidende als volgt :
>> Aan de tweede · kamer van het Hof
van cassatie,
>> De ondergetekende Procureur-generaal heeft de eer hierbij uiteen te zetten
dat de Minister van Justitie hem bij brief
van 5 juli 1968, Bestuur der Wetgeving,
nurnmer 130.856/119/AP/Div., uitdrukkelijk gelast heeft overeenkomstig artikel 461 van het Wetboek van strafvordering bij het Hof aangifte te doen van
het in kracht van gewijsde gegane vonnis
dat op 15 januari 1968 gewezen is door
de Politierechtbank te Philippeville · en
waarbij Andre Lechat, verzekeringsinspecteur, te Senzeilles op 21 oktober ~937
geboren, wegens overtreding van artikel 88, 3°, van het Veldwetboek, veroordeeld is tot 15 frank geldboete, vermenigvuldigd met twee wegens herhaling.
>> Artikel 88, 3°, lid 1, van het Veldwetboek stelt op dit misdrijf slechts 5
tot 15 frank geldboete en de verzwarende
omstandigheid van herhaling, geregeld
bij artikel 91, 1°, van genoemd wetboek,
is niet toepasselijk op de in artikel 88
omschreven overtredingen en brengt
trouwens geen verdubbeling van de uitgesproken geldboete mede.
>> De
uitgesproken straf is derhalve
onwettelijk en het vonnis is gewezen met
schending van de voornoemde wetsbepalingen,

Om di~ redenen, vordert de onderge i
tekende Procureur-generaal dat het aan
het Hof moge behagen 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, 8 juli 1968.
« Voor de Procureur-generaal,
>> De Eerste Advocaat-generaal,
>> (w.g.) P. Mahaux >>;

Gelet op artikel 441 van het Wetboek
van strafvordering en met overneming
van de redenen van genoemde vordering,
vernietigt het voornoemde vonnis dat
op 15 januari 1968 door de Politierecht-
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bank te Philippeville is gewezen ; beveelt
dat van, dit arrest melding. zal worden
gemaak:'t; op de kant van de vernietigde
beslissing; verwijst de zaak naar de
Politierechtbank te Dinant.
21 oktober 1968. 2e kamer. Voorzitter, H. van Beirs, voorzitter. Ve1·slaggever, H. de Waersegger. - Gelijkluidende conclusie, H. Paul Mahaux,
eerste advocaat-generaal.

wordt vervolgd, en de aldus uitgesproken
straf wettelijk doo1· die laatste gerechtvaardigd is, levert deze onwettelijkheid
voo1· de belclaagde geen grief op en lean
derhalve niet wo1·den opgeworpen op de
voorziening van een pa1·t~i (2). (Wetb.
van strafv., art. 411 en 414.)

(HENRY, T, RAYON, NAAMLOZE VENNOOT·
SOHAl' « R. E. I. >> EN NAAMLOZE VEN·
NOOTSOHAP «LA PRESERVATRIOE ».)
ARREST.

2e KAMER. -

21 oktober 1968.

1° BEWIJS.- BEWIJS DOOR GESOHIFT.
- BEWIJSKRAOHT VAN DE AKTEN.STRAFZAREN.- PROOES-VERBAAL VAN
DE VERKLARINGEN VAN DE GETUIGE
EN ERBIJ GEVOEGDE SITUATIESOHETS.
BESLISSING DIE NOOH AAN DE
GETUIGE VERKLARINGEN TOESOHRIJFT
.DIE HIJ NIET HEEFT AFGELEGD NOOH
BEWEERT DAT DE SOHETS VERMELDINGEN BEVAT DIE ER NIET IN VOORKOMEN. GEEN llUSKENNING VAN
DE BEWIJSKRAOHT VAN HET PROOES.VERBAAL EN VAN DE SOHETS.
2° CASSATIEMIDDELEN. STRAFVORDERING .. ENIGE STRAF UITGESPROKEN WEGENS TWEE MISDRIJVEN
TEN LASTE VAN DE BEKLAAGDE DIE
ENKEL WEGENS Jl::EJN ERVAN WORDT
. VERVOLGD. DooR DIT MISDRIJF
WETTELIJK GEREOHTVAARDIGDE STRAF.
GEEN AANLEIDING TOT OASSATIE
OP DE VOORZIENING VAN EEN PARTIJ.
1° De bewijskracht van het p1·oces-verbaal
van de vM·klaringen van de beklaagde
en van de bij het proces-verbaal gevoegde
situatieschets wo1·dt niet miskend door
de beslissing, die aan de beklaagde
geen andere ve1·klaringen toesch1·ijjt dan
·die welke hij heejt ajgelegd en oak niet
beweert dat de schets anden ve1•meldingen
bevat dan die welke erin voo1·komen (1).
(Burg. Wetb., art. 1319 en 1320).
2° W anneer een enkele
sproken wegens twee
wegve1·keersreglement
beklaagde, die enkel

straf w01·dt uitgeinbreuken op het
ten laste van een
V001' een inbreuk

(1) Cass., 20 juni 1966 (;Bull. en PASIO.,
1966, I, 1338). Zie ook arrest van deze datum,
supra, blz. 205.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 2 maart 1968 gewezen door de
Correctionele Rechtbank te Charleroi,
rechtdoende in hoger beroep ;

A. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering
die tegen Rayon en de naamloze vemiootschap "R. E. I.» is ingesteld :
Overwegende dat eiser niet bevoegd
is om zich in cassatie te voorzien tegen
de beslissing op de strafvordering die
ingesteld is tegen een medebeklaagde en
tegen de partij, gedagvaard als burgerrechtelijk aansprakelijk voor deze ;
B. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering
die tegen eiser ingesteld is, en tegen de
beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen :

Over het middel, afgeleid l).it de scherrding van de artikelen 1319 en 1320 van
het Burgerlijk W etboek en 97. van de
Grondwet,
dootdat het bestreden vonnis de bewijskracht miskent van het proces-verbaal
van 15 oktober 1966 waarin de verklaringen van eiser zijn opgenomen en van
een door hem opgemaakte situatieschets,
terwijl, in strijd met wat het vonn~~
stelt, eiser niet heeft verklaard dat hiJ
op de rechterkant van de weg was blijven
rijden tot op het ogenblik dat hij naar
links was afgezwenkt en dat de metingen
en de aanwijzingen van de schets bevestigen dat eiser op het ogenblik dat hij naar
links afzwenkte, zich werkelijk midden
op de weg bevond :
(2) Raadpl. arrest van deze datum, infra,
biz. 212, redenen.
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Overwegende dat het vonnis stelt dat
uit eisers verklaringen « blijkt » dat hij
niet genoeg links hield ; dat deze immers
enerzijds verklaart dat hij op de klim:mende buurtweg reed en anderzijds dat
hij onmogelijk meer naar links kon uitwijken wegens de tegenliggende voertuigen en « dat daaruit is af te leiden »
dat hij voort rechts heeft gereden ;
Dat de rechter, bij het onderzoek van
de gegevens van de schets door eiser
opgemaakt, vaststelt dat de buurtweg
waa:i'op eiser reed, op 6,30 meter afstand
van de linkerrand van de weg ligt in de
door hem gevolgde richting en dat deze
afstand voldoende was om naar het midden van de weg te kunnen uitwijken
zonder hinder voor de tegenligger ;
Dat de rechter aldus aan eiser geen
verklaringen toeschrijft die deze niet
heeft afgelegd, noch aan de schets vermeldingen die ze niet bevat, maar nit
de verklaringen van eiser en uit de vermeldingen van de schets afleidt dat eiser
zich niet midden op de weg bevond,
zoals hij beweerde, en dat niets het hem
belette;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
En overwegende, met betrekking tot
de beslissing op de strafvordering, dat
de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing geen
enkele onwettelijkheid bevat die voor
eiser een grief kan opleveren ( 1) ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
21 oktober 1968. 2e kamer.
Voorzitter, H. van Beirs, voorzitter.
Verslaggeve1·, H. Louveaux. Gelijkluidende conclusie, H. Paul Mahaux,
eerste advocaat-generaal.
Pleite1·,
H. De Rijcke (van de balie te Charleroi),
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1o VONNISSEN EN ARRESTEN.
STRAFZAKEN. AANTEKENING VAN
DE GETUIGENISSEN VOOR DE IN EERSTE
AANLEG REOHTDOENDE STRAFGEREOH·
TEN.- NIET OP STRAFFE VAN NIETIG·
HElD VOORGESOHREVEN.

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. STitAFZAKEN. PLEIDOOI VOOR DE
STRAFREOHTBANKEN. GEEN VER·
PLIGHTING VOOR DE GRIFFIER AANTE·
KENING ERVAN TE HOUDEN.

3° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. STRAFZAKEN. MIDDEL
AFGELEID HIERUIT DAT DE FElTEN·
REOHTER
SOMMIGE
GETUIGEN NIET
HEEFT GEHOORD. VERHOOR VAN
DEZE GETUIGEN NIET GEVRAAGD.
VERWERPING VAN HET MIDDEL.

1° De verplichting aantekening te houden
van de voo1·naamste ve1•klm·ingen van de
get~tigen die geho01·d wo1•den op de
terechtzitting van de in eerste aanleg
rechtdoende st1·ajgerechten, ve1·meld in
de artikelen 155 en 189 van h(',t Wetboek
van strafvordering en 10 van de wet van
1 mei 1849, is geen substantiele of op
straffe van nietigheid voorgeschreven
vorm (2).

2° Geen enkete wetsbepaling vM·plicht de
gritfier van een strafgerecht aantekening
te houden van de pleidooien.
3° Kan niet w01·den ingewilligd het middel
dat hie1·uit is afgeleid, dat sommige
getuigen door de jeitemechter niet werden
gehoo1·d, wannee1· niet is bewezen dat hun
ve1•hoor we1·d gevraagd aan het gerecht waarvoor de vervolging aanhangig
was (3).
(PENSIS.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 19 april 1968 gewezen door· de
Correctionele Rechtbank te Charleroi,
rechtdoende in hoger beroep ;
(1) Het bestreden vonnis veroordeeit be·
kiaagde tot een enkeie geidboete van 30 frank
\Vegens overtreding van de artikeien 17 en
·25c2 van het wegverkeersregiement, wanneer
beklaagde enkei wegens overtreding van arti·
kei 17 van dit regiement was vervoigd.

(2) Cass., 17 juni 1968 (An·. cass., 1968,
biz. 1260); raadpl. cass., 11 oktober 1965
(ibid., 1966, I, 187) en noot.
(3) Cass., 18 december 1967 (A1·1·. cass., 1968,
biz. 575).
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Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 155 van het
Wetboek van strafvordering en 10 van
de wet van 1 mei 1849,
doordat de griffier van de politierechtbank de inhoud van de aanvullende verklaring van Francine Lurquin alsmede
van het pleidooi van de raadsman van
eiser niet heeft opgetekend,
terwijl het bestreden vom"lis, door bevestiging van de beslissing van de ~er~te
rechter die ten gevolge van een nwt1ge
rechtspleging is gewezen, deze nietigheid
heeft overgenomen :
Overwegende enerzijds dat de verplichting aantekening te houden van de voornaamste verklaringen van de getuigen
die ter terechtzitting van de politierechtbank worden gehoord, zoals bepaald bij
de artikelen 155 van het Wetboek van
strafvordering en 10 van de wet van
1 mei 1849, geen substantiele of op straffe
van nietigheid voorgeschreven vorm is ;
Overwegende anderzijds dat geen enkele wettelijke bepaling de griffier van
een strafgerecht verplicht aantekening te
houden van de pleidooien ;
. Dat het middel naar recht faalt ;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de rechten van de verdediging,
cloordat de correctionele rechtbank de
getuigen Francine Lurquin en Robert
Paul niet opnieuw heeft gehoord,
terwijl eiser zulks bij geschrift had
aangevraagd :
Overwegende dat uit, de conclusie door
eiser genomen voor de correctionele rechtbank of uit enig ander stuk waarop het
Hof vermag acht te slaan, niet blijkt dat
eiser een soortgelijke vraag aan de correctionele rechtbank heeft gericht ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen Werden nageleefd en
dat de beslissing overeenkomstig de wet
is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
21 oktober 1968. 2e kamer. Voorzitter, H. van Beirs, voorzitter. Verslaggever, H. Louveaux. Gelijkluidende conchtsie, H. Paul Mahaux,
eerste advocaat-generaal.

.2e

KAMER. -

21 oktober 1968.

JO

SAMENHANG. STRAFZAKEN.
VERLENGING VAN BEVOEGDHEID VAN
RET VONNISGERECHT. VOORWAARDEN.

2o

BEVOEGDHEID EN AANLEG. STRAFZAKEN.
MISDRIJVEN
GEBRACHT VOOR RET BEVOEGDE VONNIS-·
GERECHT. BESLISSING OVER DE
ZAAK TEN GRONDE, IN EERSTE AANLEG
GEWEZEN. SAMENHANGENDE MISDRIJVEN VOOR EEN ANDERE RECHTER
GEBRACHT TIJDENS RET GEDING IN
HOGER BEROEP. SAMENHANG DIE
NIET LEIDT TOT EEN VERLENGING VAN
BEVOEGDHEID.

3o REGELING VAN RECHTSGEBIED.
STRAFZAKEN. CONFLICT TUSSEN
EEN BESCHIKKING TOT CONTRAVENTIONALISERING EN EEN VONNIS VAN ON·
BEVOEGDHEID VAN DE CORRECTIONELE
RECHTBANK IN HOGER BEROEP RECHTDOENDE. 0NBEVOEGDHEID GEGROND
HIEROP DAT DE MISDRIJVEN, DIE VOOR
DE POLITIERECHTBANK GEBRACHT WERDEN, SAMENHANGEND ZIJN MET EEN
WANBEDRIJFDATBIJDECORRECTIONELE
RECHTBANK IN EERSTE AANLEG AANHANGIG IS. BESLISSINGEN IN KRACHT
VAN GEWIJSDE GEGAAN. TOETSING
VAN RET HoF. N lET GEGROND VONNIS VAN ONBEVOEGDHEID. VERNIETIGING VAN RET VONNIS. VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK IN HOGER BEROEP RECHTDOENDE
EN ANDERS SAMENGESTELD.

1o De ve1·lenging van de bevoegdheid van

een vonnisgerecht, wegens samenhang,
onderstelt de gelijktijdigheid van de vervolgingen (1).
2o De samenhang tussen verschillende m_is-

' drijven rechtvaardigt geen verleng~ng
van bevoegdheid, wanneer de tweede
ve1·volging voor het vonnisgere~ht slechts
is geb1•acht nadat de 1·echtM· dM bevoegd
was om kennis te nemen van de eerste
vervolging 1•eeds ten grande over deze
laatste heeft beslist, oak al was zijn beslissing enkel in ee1·ste aanl"-g gewezen (2).

(1) en (2) Cass., 10 juli 1958 (Bull. en PASIO.,
1958, I, 1222) ; raadpl. cass., 18 januari 1960
(ibid., 1960, I, 560).
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30 Om het 1·echtsgebied te 1'egelen, wannee1'

de co1'1'ectionele 1'echtbank, in hoge1' be1'oep uitspmak doende, zich onbevoegd
heeft ve1·klaa1'd om kennis te nemen van
een do01· cle 1·aaclkame1· gecont1·aventionalis.ee1·cl wanbecl1'ijj en van een miscl1·ijj
clat onde1' cle bevoegclheicl valt van cle
politie1'echtbanlc, omdat cleze miscl1·ijven
samenhangend zijn met een wanbecl1'ijj
clat bij cle co1'1'ectionele 1·echtbanlc in
ee1'ste aanleg is aanhangig gemaakt,
vm·nietigt het Hoj, als het vonnis van
onbevoegdheid niet is geg1·oncl, clit vonnis
en ve1•wijst cle zaalc naa1' clezelfcle G01'nctionele 1•echtbanlc in hoge1' be1'oep
1'echtcloencle, en ancle1·s samengesteld (1).

(PROOUREUR DES KONlNGS TE BERGEN,
IN ZAKE JENTEL EN SAUSSEZ.)

ARREST.

RET HOF; ~ Gelet op het verzoek
tot regeling van rechtsgebied, op 4 juni
1968 ingediend door de Procureur des
Konings bij de rechtbank van eerste
aanleg te Bergen ;
Overwegende dat de raadkamer van
de Rechtbank van eerste aanleg te Bergen
bij beschikking van 10 juni 1967; op
grond van verzachtende omstandigheden,
Louis J entel naar de bevoegde politierechtbank heeft verwezen wegens de telastlegging op 8 oktober 1966 te Thulin
onopzettelijk door gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg, maar zonder het
oogmerk om de persoon van een ander
aan te randen, slagen of verwondingEm
te hebben toegebracht aan J. Gille en
F. Saussez ;
Overwegende dat de ambtenaar van
het openbaar ministerie bij de Politierechtbank te Bergen J entel heeft doen
dagvaarden voor deze rechtbank wegens
de voornoemde telastlegging en bovendien wegens overtreding van de artikelen 10, lid 4, en 27-1, lid 2, van het wegverkeersreglement; dat F. Saussez zich
op de terechtzitting van 3 november 1967
burgerlijke partij heeft gesteld ;
Overwegende dat de politierechter bij
vonnis van 31 november 1967 de beklaagde heeft veroordeeld en uitspraak heeft
gedaan op de vordering van de burgerlijke partij ;
Overwegende dat, op het hoger beroep
van de veroordeelde, de Correctionele
(1) Zie de noot op biz. 210.

Rechtbank te Bergen, zitting houdende
in hoger beroep, de zaak voor onbepaalde
tijd heeft verdaagd bij vonnis van
29 januari 1968;
Overwegende dat J entel bij exploot
van 1 maart 1968 Jean Vanesse rechtstreeks voor de Correctionele Rechtbank
te Bergen heeft gedagvaard om te Thulin
op 8 oktober 1966 de artikelen 17, 25-1-a
en 25-3 van het wegverkeersreglement te
hebben overtreden, welke feiten slagen
en verwondingen aan J. Gille en F.
Saussez hebben veroorzaakt ; dat Saussez
zich ter terechtzitting van 3 april 1968
burg'erlijke partij heeft gesteld tegen
Vanesse;
Overwegende dat de correctionele
rechtbank, rechtdoende in hoger beroep,
zich bij vonnis van 6 mei 1968 onbevoegd
heeft verklaard om uitspraak te doen op
de vervolging die de ambtenaar van het
openbaar ministerie tegen Louis J entel
had ingesteld en om kennis te nemen van
de burgerlijke rechtsvordering van F.
Saussez, de kosten van de strafvordering
ten laste ·van' de Staat en die van de
burgerlijke rechtsvordering ten laste van
Saussez heeft gelaten, op grond dat er
samenhang bestond tussen dit geding in
hoger beroep en het geding dat rechtstreeks voor de correctionele rechtbank
was ingesteld ;
Overwegende dat dit vonnis van 6 mei
1968 en de beschikking van de raadkamer van 10 juni 1967 beide in kracht
van gewijsde gegaan zijn en dat uit hun
tegenstrijdigheid een conflict van rechtsmacht is ontstaan dat de gang van het
gerecht belemmert ;
·
Overwegende dat de verlenging van
bevoegdheid van een strafrechtelijk vonnisgerecht wegens samenhang van de
misdrijven gelijktijdigheid van de vervolgingen onderstelt; dat er dientengevolge geen verlenging van bevoegdheid·
wegens samenhang kan .zijn wanneer een
van de vervolgingen slechts voor het
vonnisgerecht is gebracht nadat de rechter die voor de kennisneming van de
andere vervolging bevoegd was, reeds
ten gronde over deze laatste heeft beslist,
ook al was zijn beslissing enkel in eerste
aanleg gewezen ;
Overwegende dat de Correctionele
Rechtbank te Bergen, rechtdoende in
hoger beroep, dus onwettelijk heeft beslist dat zij onbevoegd was om kennis
te nemen van de strafvordering en van
de burgerlijke rechtsvordering tegen
Jentel;
Om d'ie redenen, beslissende tot rege-

-212ling van rechtsgebied, vernietigt het
vonnis van 6 mei 1968 van de Correctionele Rechtbank te Bergen, rechtdoende
in hager beroep ; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de vernietigde beslissing ;
verwijst de zaak naar de anders samengestelde Correctionele Rechtbank te
Bergen, zitting houdende in hager beroep.
21 oktober 1968. 2e kamer. Voorzitter, H. van Beirs, voorzitter. Ve1·slaggeveT. H, Louveaux. Gelijkluidende conclusie, H. Paul Mahaux,
eerste advocaat-generaal.
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CASSATIEMIDDELEN.

STRAFZAKEN. VOORZIENING TEGEN DE BESLISSING VAN RET VONNISGEREOHT. MIDDELDAT ENKEL BETREKKING HEEFT
OP RET VOORBEREIDEND ONDERZOEK.
- AAN DE BEVOEGDHEID VREEMD MIDDEL.- NIET-ONTVANKELIJKHEID.

Niet ontvanlcelijk, tot staving van een
vooTziening tegen de beslissing van het
vonnisge?'echt, is een middel dat vreemd
is aan de bevoegdheid en enkel betTekking
heejt op het voo1·be1·eidend onderzoek (1).
(THONON, T. NAAMLOZE VENNOOTSOHAP
UITGEVERIJ « LE SPHINX ll.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 26 juli 1968 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;

I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering :
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van
de mens en van de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november
1950 en goedgekeurd bij de wet van
13 mei 1955;
dooTdat het bestreden arrest bij .de
(1) Cass., 16 oktober 1967 en 22 juli 1968

(A1·r. cass., 1968, blz. 230 en 1334).

veroordeling van eiser in diens geschil
met de uitgeverij « Le Sphinx " uitsluitend
steunt op de verklaring van de heer Lempoel die dagtekent van november 1966,
zonde1· acht te slaan op de verzoeken,
door eiser zowel voor de onderzoeksrechter als voor het vonnisgerecht gedaan, om
de benadeelde personen te ondervragen
en om dezen en eiser gelijktijdig met de
voornoemde Lempoel te verhoren :
Overwegende dat het arrest eiser tot
een enkele straf veroordeelt wegens talrijke feiten van valsheid, gebruik van
valse stukken, oplichting en verduistering;
Overwegende dat blijkens de vermeldingen van het arrest het geschil tussen
eiser en de uitgeverij « Le Sphinx " enkel
loopt over sommige feiten van verduistering en oplichting die tegen eiser bewezen
zijn geacht ;
Overwegende dat derhalve het middel
enkel kritiek uitoefent op de schuldigverklaring betreffende sommige feiten,
en dat, al was het gegrond, de uitgesproken straf niettemin wettelijk gerechtvaardigd zou blijven wegens de andere
misdrijven die bewezen verklaard zijn
en niet gekritiseerd zijn ;
Dat het middel derhalve niet ontvankelijk is wegens het ontbreken van belang;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 13 van het
V erdrag tot bescherming van de rechten
van de mens en van de fundamentele
vrijheden, ondertekend te Rome op
4 november 1950, en 1 van het aanvullend protocol, ondertekend te Parijs op
20 maart 1952, beide goedgekeurd bij de
wet van 13 mei 1955, en van de rechten
van de verdediging,
doonlat tijdens het vooronderzoek twee
onderzoekers aan de klager Lanser twee
bestelboekjes hebben teruggegeven, die
in eisers waning in diens afwezigheid naar
aanleiding van een huiszoeking waren
gevonden en het bewijs bevatten van de
verrichte verkopen, van de betalingen
aan Lanser en van de verdiende commissielonen, door welke handeling aan eiser
onrechtmatig de eigendom van die bestelboekjes alsmede elke verdedigingsmogelijkheid ontnomen werd :
Overwegende dat uit de vermeldingen
van het middel voortvloeit dat de teruggegeven bestelboekjes alleen betrekking
hadden op de onder B, 1° en 2°, en 0, 1°,
van de verwijzingsbeschikking vermelde
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telastleggingen van oplichting en van
verduistering ten nadele van Lauser ;
Overwegende dat, zoals gezegd in het
antwoord op het eerste middel, het arrest
een enkele straf uitspreekt ; dat deze
wettelijk verantwoord blijft door de niet
bestreden schuldigverldaring betreffende
de andere feiten waarop de veroordeling
gegrond is;
Dat het middel derhalve niet ontvankelijk is wegens het ontbreken van belang;
En overwegende dat de substa.ntiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en
dat de beslissing overeenkomstig de wet
is;

2e

Overwegende dat, in zover het betrekking heeft op het vooronderzoek, het
middel, dat niet op de bevoegdheid slaat,
niet ontvankelijk is, daar de· voorziening
slechts gericht is tegen de beslissing van
het vonnisgerecht ;
Overwegende dat het middel, in zover
het tegen deze laatste beslissing gericht
is, feitelijke . grondslag mist, aangezien
de processtukken, en .met name eisers
conclusie voor het hof van beroep, niet
doen blijken dat eiser aan bedoeld hof
enig aanvullend onderzoek heeft gevraagd;
III. In zover de voorzienirig gericht
is tegen de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering die door Delanghe tegen
eiser is ingesteld :

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST).- NADEEL VAN
DE GETROFFENE DAT VOORTVLOEIT UIT
DE AANTASTING VAN ZIJN ARBEIDS·
GESCHIKTHEID. AANTASTING DIE
DE ECONOMISCHE WAARDE VAN HET
SLACHTOFFER VERMINDERT. ~ NADEEL DAT OP ZICHZELF EEN MATERIEEL
NADEEL IS DAT KAN VERGOED WORDEN.

2°

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). VERGOEDING
VAN DE MATERIELE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT DE AANTASTING VAN DE
ARBEIDSGESCHIKTHEID VAN HET
SLACHTOFFER. ~ BETALING AAN HET
SLACHTOFFER VAN ZIJN CONTRACTUELE
OF STATUTAIRE BEZOIDIGING GEDUREN ·
DE DE PERIODE VAN ARBEIDSONGESCHIKTHEID. ~ 0MSTANDIGHEID ZON •
DER GEVOLG OP DE DOOR DE DADER
VAN HET SCHADELIJK FElT VFRSCHULDIGDE VERGOEDING.

3°

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). ~ SCHADE DIE
VOORTVLOEIT UIT DE ECONOMISCHE
WAARDEVERMINDERING VAN HET
SLACHTOFFER OP DE ARBEIDSMARKT. ~
BEWIJS VAN DE WERKELIJKHEID VAN
DEZE SCHADE.

4°

21 oktober 1968. ~ 2e ,kamer.
Voorzitter, H. van Beirs, voorzitter.
Verslaggever, H. Trousse. ~ Gelijkluidende conclusie, H. Paul Mahaux, eerste
advocaat-generaal.

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). ScHADE VAN
HET SLACHTOFFER VAN EEN ONGEVAL
DIE VOORTVLOEIT UIT DE AANTASTING
VAN ZIJN ARBEIDSGESCHIKTHEID. BEDRAG VAN DE VERGOEDING DOOR DE
RECHTER V ASTGESTELD OP GROND VAN
DE BEZOLDIGING VAN HET SLACHTOF·
FER OP HET OGENBLIK VAN HET ONGE·
VAL.- WETTELIJKHEID.

5°

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). ~ SCHADE DIE
VOORTVLOEIT UIT DE ECONOMISCHE
WAARDEVERMINDERING VAN HET
SLACHTOFFER OP DE ARBEIDSl\1ARKT.BEGINPUNT VAN DEZE SCHADE.

6°

CASSATIEMIDDELEN. ~ STRAF.
ZAKEN. ~ BURGERLIJKE RECHTSVORDERING.- VOORZIENING VAN DE BE·
KLAAGDE. MIDDEL DAT ENKEL KRI·
TIEK OEFENT OP DE VERDELING DOOR
HET ARREST TUSSEN DE BURGERLIJKE
PARTIJEN VAN DE VERGOEDING WAAR·
TOE DE BEKLAAGDE IS VEROORDEELD.
VAN BELANG ONTBLOOT MID DEL. ~
N IET·ONTVANKELIJKHEID. ,

Overwegende dat eiser geen enkel middel aanvoert ;
Om die rede]len, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.

21 oktober 1968.

1°

II. In zover de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering die door de naamloze vennootschap
Uitgeverij
" Le
Sphinx '' tegen eiser is ingesteld :
Over het middel, hierboven uiteengezet als eerste middel tegen de beslissing
op de strafvordering :

KAMER.-

-2141° De door een ongeoo1·loojd jeit veroorzaakte aantasting van de arbeidsgeschiktheid, die de economische waanle
van het slachtojjer beperkt, levM't op
zichzelj een materiiile schade op clie lean
ve1·goed wo1·den (1). (Burg. Wetb.,
art. 1382.)
2° De vergoeding aan het slachtofje1' van
een ongeval ve1·schuldigd door de dader
van het schadelijk feit, voor de mate1·iiile
schacle die voortvloeit uit cle aantasting
van zijn arbeiclsgeschiktheicl, wo1·dt niet
uitgesloten noch bepe1·kt clam· het jeit
dat het slachto fje1' gedu1·encle de pe1'iode
van zijn a?·beiclsongeschiktheicl ve1·der
zijn contmct~tele of statutai1·e bezolcliging
heeft ontvangen (2). (Burg. Wetb.,
art. 1382.)
3° Beslist wettelijk clat de materiiile schade
voo1·tvloeiend uit cle aantasting van de
arbeidsgeschiktheicl, waarvan het slachtotfe1' de ve1·goeding vraagt, bewezen is, het
a1·1·est dat vaststelt eneTzijds dat dit
slachto fje1' na VM'schillencle tijdelijke
invalicliteiten te hebben opgelopen, doo1·
een blijvencle arbeidsongeschiktheid aangetast blijjt en ande1·zijcls dat die ve1'mincle1'ing van a1•beiclsgeschiktheid gedu1'ende zijn waa1•schijnlijke winstgevende
levensdUU1' voo1• het slachto tfe1' een
verminde1·ing van zijn waa1·cle op de
a1·beidsma1'lct heejt meegebmcht en nog
zal meebrengen (3). (Burg. Wetb.,
art. 1382.)
4° Geen enkele wetsbepaling woTdt geschonden dom· de 1'echter die om volgens de
?'egels van het gemeen 1'echt de schade
te schatten die door het slachto tfm· we1·d
geleden ingevolge de ve1·mincle1'ing van
zijn economische wam·de op de a?·beidsmarlct, als beom·delingsbasis het loon
van het slachtotfer op het ogenblik van
het ongeval in aanme1·king neemt (4).
(Burg. Wetb., art. 1382.)
5° De mate1·iiile schade die voortvloeit uit
de aantasting doo1' een ongeoorloojd jeit
van de aTbeidsgeschiktheicl van het slachtotfe?' ontstaat op de dag van het weTkelijk
ve1·lies van de arbeiclsgeschilctheid van
het slachtofje1'. (Burg. Wetb., art. 1382.)
(1) Raadpl. cass., 20 juli 1962 (B~tll. en
PAsro., 1962, I, 1245); 28 april 1966 (ibid.,
1966, I, 1089); de noten van S. ROUFFY
en FbNTEYNE in Rev. gen. ass. et 1'esp., 1966,
nrs 77011 en 77461, en Novelles, Droit civil,
d. I2, nr 3418.
(2) Cass., 28 januari 1963 (Bull. en PAsro.,
1963, I, 604); 3 mei 1965 (ibid., 1965, I, 953);

6° N iet ontvanlcelijk bij geb1·ek aan belang
is het midclel door de belclaagde, eise1· tot
cassatie, aangevoeTd, clat enlcel lc1·itiek
oejent op de vercleling doo1• het aTrest
onder de b~wgerlijlce partijen van het
bed1·ag van cle schacleve1·goeding waaTtoe
hij woiclt ve1'001'deelcl (5).
(VAN HOOF EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
«EUROPA EXPRESS», T. MARTIN EN
« CAISSE PRIMAIRE CENTRALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REGION PARISIENNE ».)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 23 februari 1968 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen, rechtdoende over de burgerlijke rechtsvordering aileen ;
I. Op de voorziening van de eiseres,
burgerlijk aansprakelijke partij :
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet
blijkt dat eiseres de voorziening heeft
doen betekenen aan de partijen tegen
wie zij gericht is ;
Dat zij derhalve niet ontvankelijk is ;
II. Op de voorziening van eiser :
Over het eerste en het tweede middel
samen, afgeleid uit de schending van de
artikelen 1382 van het Burgerlijk Wet~
boek en 97 van de Grondwet,
het eerste, cloordat het bestreden arrest,
r.echtdoende op de eis van verweerder,
slachtoffer van het bedoelde ongeval,
die, op grond van zijn loon en van de
verschillende door de gerechtelijke deskundige bepaalde graden van arbeidsongeschiktheid, vergoeding vorderde voor
zijn tijdelijke arbeidsongeschiktheid, na
te hebben vastgesteld dat verweerder
zijn werk reeds op 4 oktober 1960
hervatte, dit is minder dan vier maanden
na het ongeval, en geen bedrijfsinkomsten
4 december 1967 en 12 februari 1968 (Arr.
cass., 1968, blz. 480 en 770).
(3) Raadpl. cass., 28 april 1966 (Bttll. en
PAsrc., 1966, I, 1089) en 14 oktober 1968,
sttp1·a, blz. 179.
(4) Cass., 23 mei 1966 (Bull. en PAsro., 1966,
I, 1196); 26 september 1966 (Arr. cass., 1967,
blz. 94) en 14 oktober 1968 in noot 3 vermeld.
(5) Cass., 2 mei 1955 (Bttll. en PAsrc., 1955,
I, 944) en 25 mei 1959 (ibid., 1959, I, 968).
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tijdelijke ongeschiktheid, hem uit dien
hoofde 638.053 frank toekent en daartoe
steunt enerzijds, op de graden van
arbeidsongeschiktheid door de gerechtelijke deskundige vastgesteld, en anderzijds, op de bezoldiging, door het slachtoffer in 1960-1961 werkelijk ontvangen,
welke wordt beschouwd als « de beste
berekeningsbasis voor de schatting van
de concrete waarde van deze op de
arbeidsmarkt verloren geschiktheid ,,
terwijl, op grond van de vaststelling
dat verweerder vergoeding vordert voor
verlies van zijn arbeidsgeschiktheid en
in afwezigheid van gegevens waaruit een
werkelijk verlies van tijdelijke geschiktheid van het slachtoffer op de arbeidsmarkt blijkt, het bestreden arrest aan
verweerder geen vergoeding uit dien
hoofde kon toekennen, daar het bewijs
van de schade waarvoor hij vergoeding
vorderde, niet geleverd is,

de eerste verweerder hem enige stoffelijke
schade heeft berokkend, hetzij door het
risico op de concurrerende arbeidsmarkt
te vergroten hetzij door zijn waarschijnlijke levensduur te verminderen, hetzij
nog door de buiten zijn beroep verrichte
werkzaamheden te beperken, hem niettemin een vergoeding toekent van
2.198.672 frank, dit is 30 t. h. van het
jaarlijks loon, voorzien van de kapitalisatiecoefficient 10,75 wegens stoffelijke
schade uit zijn blijvende gedeeltelijke
ongeschiktheid,
terwijl de schatting van de schade en
de vaststelling van de vergoeding die
haar passend zal vergoeden in concreto
moet geschieden,
te1·wijl de toegekende schadevergoeding, die tot doel heeft een verlies of
beperking van een kans te schatten, moet
berusten op een werkelijk ondergaan verlies of een werkelijk gemiste kans,

te1•wijl het althans tegenstrijdig is,
enerzijds te beweren dat het slachtoffer geen enkel bedrijfsinkomen gedurende de betrokken periode heeft verloren
en, anderzijds, toch te beslissen dat gedurende deze periode zijn ontvangen
bezoldiging de beste berekeningsbasis
is voor de schatting van de concrete
waarde van de op de arbeidsmarkt verloren geschiktheid,

terwijl het arrest noch het bedrag van
een werkelijk ondergaan verlies noch de
aard van de werkelijk gemiste kans heeft
bepaald, zodat het geen wettelijke verantwoording heeft gegeven van het
schadebedrag waarvoor het een vergoeding toekent en in elk geval het Hof
in de onmogelijkheid heeft gesteld om
de gegevens waarop het berust, te beoordelen,

te1·wijl het even tegenstrijdig is enerzijds vast te stellen dat verweerder na
het ongeval zijn werk heeft voortgezet
onder dezelfde voorwaarden als voor
dit ongeval en anderzijds te beslissen
dat hij gedurende de betrokken periode
een arbeidsgeschiktheid heeft opgelopen
die voor een deel van deze periode
een algehele arbeidsongeschiktheid heeft
meegebracht,
terwijl in elk geval het bestreden arrest
de stoffelijke schade wegens een tijdelijke
arbeidsongeschiktheid niet mocht schatten door het werkelijk geleverde werk
en de bedrijfsinkomsten door verweerder
werkelijk gei'nd gedurende de betrokken
periode buiten beschouwing te laten :

te1·wijl door een vergoeding van
2.4.98.672 frank toe te kennen en daarbij
" bij gebreke van andere gegevens )) te
steunen op de bezoldiging die beantwoordt aan de werkzaamheden van het
slachtoffer, het arrest heeft overwogen
dat zijn bedrijfsinkomen een « verloren
waarde )) was, ofschoon het anderzijds
vaststelde dat het slachtoffer voorts die
inkomsten had ontvangen en ze zelfs had
zien vermeerderen en het dus geen
werkelijke arbeidsongeschiktheid had opgelopen,

het tweede, doordat het bestreden arrest,
nate hebben vastgesteld dat de blijvende
ongeschiktheid van 30 t. h. die verweerder, slachtoffer van het bedoelde
ongeval, heeft opgelopen, geen werkelijke
invloed heeft op zijn loon en geen verlies
van zijn beroepsbedrijvigheid weergeeft,
maar zonder anderzijds vast te stellen
dat in het onderhavige geval de vermindering van het menselijk potentieel van

te1·wijl het op zijn minst tegenstrijdig
is de vergoeding van verweerder voor
stoffelijke schade te berekenen op basis
van een invaliditeit van 30 t. h. sinds
de consolidatie van zijn letsels op
19 juli 1961, wanneer de feitenrechters
vaststelden dat hij op de datum van
het arrest van 23 februari 1968 geen
enkel verlies of geen enkele vermindering
van kans had ondergaan, aangezien hij
zijn betrekking had behouden en zijn
inkomen niet was verminderd,
te1·wijl het " risico )) in verband met
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23 februari 1968 kon lopen, en door dit
risico als bestanddeel van de schade in
acht te nemen voor een periode van
ongeveer 7 jaar gedurende welke het
niet heeft gelopen, het arrest een schadevergoeding heeft toegekend voor een
nadeel waarvan bewezen is dat het niet
bestond, -en artikel 1382 van het Burgerlijk W etboek heeft geschonden :
Overwegende dat de eis van de verweerder, slachto:ffer van een ongeval dat
door eiser werd veroorzaakt, strekte, niet
om vergoeding te verkrijgen voor het
loonverlies tengevolge van zijn tijdelijke
en
blijvende
arbeidsongeschiktheid,
maar, zoals het arrest erop wijst, vergoeding voor de aantasting van zijn arbeidsgeschiktheid ;
Overwegende dat de aantasting van
de arbeidsgeschiktheid die veroorzaakt
is door een ongeoorloofde daad en die de
economische waarde van het slachto:ffer
beperkt, op zichzelf een vergoedbare
sto:ffelijke schade uitmaakt ;
Dat de verschuldigde vergoeding niet
afgeschaft of verminderd is doordat het
slachto:ffer gedurende de tijd van zijn
arbeidsongeschiktheid zijn contractuele
of statutaire bezoldiging voort heeft ontvangen;
Overwegende dat, in zover het de werkelijkheid betwist van de algehele of gedeeltelijke ongeschiktheid die door het
arrest is aangenomen, het eerste middel
opkomt tegen de beoordeling van de
feitelijke gegevens door de feitenrechter
en derhalve niet ontvankelijk is;
Overwegende dat het arrest, enerzijds,
vaststelt dat verweerder, na verschillende
tijdelijke invaliditeiten te hebben opgelopen, door een blijvende arbeidsongeschiktheid van 30 t. h. aangetast blijft
en, anderzijds, dat die vermindering van
arbeidsgeschiktheid voor verweerder gedurende zijn waarschijnlijke winstgevende overleving een vermindering van zijn
waarde op de arbeidsmarkt heeft meegebracht en zal meebrengen, zodat het
wettelijk heeft beslist dat verweerder de
werkelijkheid had aangetoond van de
schade waarvoor hij vergoeding vordert ;
Overwegende dat, om de sto:ffelijke
schade te schatten die voor verweerder
volgde, niet uit een verlies van loon,
maar uit de vermindering van zijn economische waarde op de arbeidsmarkt tengevolge van, de tijdelijke en blijvende
invaliditeit waardoor hij aangetast was

geweest of is, het hof van beroep, door
een soevereine beoordeling van de gegevens der zaak, als beoordelingsbasis voor
de economische waarde van verweerders
werk het overeengekomen loon dat zijn
werkgever hem uitkeerde heeft kunnen in
aanmerking nemen ;
Overwegende dat, als het hof van beroep de schadevergoeding doet lopen
vanaf de verschillende arbeidsongeschiktheden die het slachto:ffer heeft opgelopen,
het aan verweerder niet meer heeft toegekend dan de vergoeding waarop hij
recht heeft ;
Dat zijn schade immers ontstaan is
op de dag, van het werkelijk verlies
van zijn arbeidsgeschiktheid;
Dat de middelen derhalve niet kunnen
worden aangenomen ;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van artikel97 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest de eisers
veroordeelt om aan verweerster, handelende krachtens de subrogatoire rechtsvordering van artikel 19, laatste lid,
van de gecoiirdineerde wetten op de
arbeidsongevallen,
een bedrag van
Ll62.348 frank te betalen, dit is het
equivalent van ll4.856,54 nieuwe Franse
frank die het kapitaal vertegenwoordigen
tot vestiging van de rente die zij voor
verweerder ten gevolge van zijn gedeeltelijke blijvende ougeschiktheid heeft
moeten storten, zonder te antwoorden
op de middelen, door de eisers in hun
regelmatig neergelegde conclusie ontwikkeld en waarin werd gesteld : I 0 dat
verweerster " optreedt als gesubrogeerd
in de rechten van de burgerlijke partij
Martin ten aanzien van de beklaagde
en van de burgerlijk aansprakelijke partij
en derhalve binnen de perken van de
gezegde rechten »; 2° " dat deze rechten,
met betrekking tot de beklaagde en de
burgerlijke aansprakelijke partij, uitsluitend moeten worden beoordeeld volgens
het gemene recht (zonder acht te slaan
op het bedrag van de schadevergoeding
die de " Caisse primaire » krachtens een
verzekeringsovereenkomst en met toepassing van de Franse wetgeving op
de vergoeding van de arbeidsongevallen aan zijn verzekerde Martin zou kunnen toegekend hebben » ; 3° " dat blijkens
een afrekening, door de <<Caisse primaire >> op 13 december 1967 meegedeeld, het vestigingskapitaal waarvan
zij van de conclusienemers de teruggave
eist, de kapitalisatie vertegenwoordigt
van een rente die gegrond is op een door
haar aanvaarde- ongeschiktheid van
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STOPZETTEN, TEGEN VERGOEDING, VAN
64 t. h. te rekenen van 30 november 1960, '
en van 43 t. h., te rekenen van 15 mei
EEN INDUSTRIELE BEDRIJVIGHEID. BEDRIJVIGHEID GESPROTEN UIT DE
1964, terwijl de !outer theoretische
OMZETTING VAN EEN LOONMAALDERIJ
ongeschiktheid door de gerechtelijke
deskundige op 30 t. h. geschat is , ;
IN EEN INDUSTRIELE MAALDERIJ. ARREST DAT BESLIST DAT HETZELFDE
4° dat « bovendien blijkt dat de rente
BEDRIJF WERD VOORTGEZET.- WETdie de « Caisse primaire , heeft gestort,
TELIJKHEID.
tegelijkertijd de 10 t. h. invaliditeit
dekt die Martin overgehouden heeft
2° INKOMSTENBELASTINGEN.
van een vroeger ongeval waarmee de
BEDRIJFSBELASTING.- NIJVERHEIDS-,
conclusienemers volstrekt niets te maken
HANDELS- OF LANDBOUWBEDRIJF. hebben '' ; 5° dat « de Caisse primaire haar
STOPZETTEN, TEGEN VERGOEDING, VAN
vordering verhoogt en op 1.162.348 frank
EEN INDUSTRIELE BEDRIJVIGHEID. brengt en daartoe aanvoert dat sinds
BELASTBARE WINST. VOORWAAR1 maart 1967 de door haar aan Martin
DEN.
gestorte rente een (conventionele of wettelijke) verhoging heeft ondergaan " ; « dat
deze overeenkomst of deze Franse wets1° In geval de belastingplichtige, tegen
bepaling inzake arbeidsongevallen aan
vergoeding, verzaakt heejt aan de uitde conclusienemers niet kan worden
oejening van een industriele maalbetegengeworpen ,,
drijvigheid, gesproten uit de omzetting
terwijl de vonnissen en arresten, om
van een loonmaalde1·ij in een nijverheidsregelmatig met redenen omkleed te zijn,
maalderij, kan het hoj van be1·oep,
een antwoord moeten geven op de regelvoo1· de toepassing van artikel 27,
matig voorgedragen middelen :
.§ 1, van de gecoih·dineerde wetten betrefjende
de inkomstenbelastingen van
Overwegende dat het arrest bepaalt
15
janua1·i
1948, wettelijk beslissen dat
dat de bedragen die het aan verweerster
niettegenstaande de omzetting hetzeljde
toekent, moeten worden afgetrokken van
bedrijj werd voortgezet.
de schadevergoeding die eiser aan ver-

weerder moet betalen, ingevolge de tegen
hem uitgesproken veroordeling;
Overwegende dat de wijze van verdeling van eisers schuld, die door het arrest
is aangenomen en door de verweerders
niet is gekritiseerd, geen invloed heeft
op het bedrag van de schuld ;
Dat het middel, dat aan het arrest
als grief aanrekent niet' te hebben geantwoord op de conclusie die het bedrag van
de vordering van verweerster betwistte,
dus geen belang blijkt op te leveren en
derhalve niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eisers in de kosten.
21 oktober 1968. 2e kamer. Voo1·zitter, H. van Beirs, voorzitter. VerslaggevM', H. Busin.- Gelijkluidende
conclusie, H. Charles, advocaat-generaal.
- Pleite1·, H. Struye.

2° De ve1·goeding die aan de echtgenote
van de belastingplichtige werd betaald
ingevolge de door haa1· aangegane verbintenis om gedurende een zeke1·e tijd
een bepaalde industriele bedrijvigheid
niet uit te oejenen, en de vergoeding die
aan de belastingplichtige. en zijn echtgenote betaald we1·d ingevolge het ve1·bod
waa1•mee zij voor hun e1jgenamen hadden
ingestemd om gedu1·ende een zekere tijd
in een bepaalde industriele secto1' werkende juncties uit te oejenen, zijn enkel
1·espectievelijk aan de bedrijjsbelasting
onderwo1·pen, indien zij inkomsten opleve1·en die voortkomen uit ve1'1'ichtingen
bet1·efjende een bedrijj dat wm·dt geexploiteerd doo1' de echtgenote of doo1· de
e1jgenamen. (Gecoordineerde wetten
betreffende de :i:nkomstenbelastingen,
van 15 januari 1948, art. 25, § 1, 1°,
en 27, § 1.)

(BOSSCHAERT, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
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22 oktober 1968.

INKOMSTENBELASTINGEN.

BEDRIJFSBELASTING.- NIJVERHEIDS-,
HANDELS-. OF LANDBOUWBEDRIJF. -

ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 23 december 1965 gewezen
door het Hof van beroep te Luik ;
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1960 door het Hof gewezen (1);
Over het eerste middel, afgeleid i1it de
schending van de artikelen 2, 6 van het
koninklijk besluit van 30 april1951 waarbij wordt ingewilligd een verzoek betreffende de maalindustrie, ingediend met
toepassing van het koninklijk besluit
nr 62 van 13 januari 1935 waarbij toelating wordt verleend tot het inrichten
van een economische reglementering van
de voortbrenging en de verdeling, 5, 6, 7
van het door de Minister van bevoorrading genomen ministerieel besluit van
24 januari 1946 betreffende de handel
in graangewassen, graanprodukten, droge
groenten en veevoeder, genoemd artikel 7
zoals het aangevuld is bij artikel 2 van
het ministerieel besluit van 16 maart 1946
genomen door de Minister van bevoorrading, en genoemd artikel 5 zoals het
aangevuld is bij artikel 1 van het ministerieel besluit van 10 december 1949,
genomen door de Minister van economische zaken en middenstand en gewijzigd bij artikel 1 van het ministerieel
besluit van 20 augustus 1951 genomen
door de Minister van economische zaken
en middenstand, 1 van het ministerieel
besluit van 15 december 1947, genomen
door de Minister van landbouw en
betreffende de loonmaalderij, 25, § 1,
27, § 1, 37, § 1, en 42, § 1, van de wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij besluit 'van de Regent
van 15 januari 1948, welk laatste artikel
gewijzigd is bij de wet van 8 maart 1951,
dom·dat het arrest beslist dat de vergoeding door eiser ontvangen als tegenwaarde voor zijn afzien van elke industriele maalactiviteit in het bedrag van
de belastbare grondslag moet worden
opgenomen, daar die vergoeding, overeenkomstig de voornoemde bepalingen van
de gecoordineerde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, een inkomen is uit
verrichtingen in verband met zijn exploitatie die tot dan toe een loonmaalderij
was, op grond dat er geen wezenlijk verschil bestaat tussen de werkzaamheden
van wat een industriele maalderij en wat
een loonmaalderij genoemd wordt, dat
deze werkzaamheden in beide gevallen
in het malen van broodgraan bestaan,
zonder dat er enig kenmerkend criterium
bij komt wat de wijze van malen betreft, zodat hetzelfde materieel kan worden gebezigd; dat wat ze onderscheidt,
niet de verschillende aard van de om te
(1) Bull. en PASIO., 1961, I, 319.

vormen of te bekomen produkten is, maar
aileen hun herkomst, voor de industriele
maalderij uit den vreemde en voor de
loonmaalderij uit het binnenland ; dat
eiser tevergeefs opmerkt dat de wet niet
toelaat een maalderij terzelfdertijd als
een industriele maalderij en als een loonmaalderij te exploiteren, daar dit verbod
niet slaat op de aard zelf van het bedrijf,
maar op de herkomst van de omgevormde
produkten, zodat kan worden gezegd dat,
wanneer een loonmaalderij geexploiteerd
wordt als een industriele maalderij, het
hetzelfde bedrijf is, dat blijft voortbestaan,

terwijl uit de voornoemde verordenende
bepalingen volgt dat de industriele maalderij en de loonmaalderij nog door andere
criteria dan de herkomst van de omgevormde produkten verschillen; inzonderheid uit de artikelen 6 en 7 van
het voornoemde ministerieel besluit van
24 januari 1946, aangevuld en gewijzigd
zoals hierboven gezegd, en uit artikel 1
van het voornoemde ministerieel besluit
van 15 december 1947 blijkt dat de
industriele maalderijen erkend moeten
worden door de Minister van bevoorrading, thans door de Minister van economische zaken, terwijl de loonmaalderijen
door de Minister van landbouw moeten
worden erkend ; uit de gezamenlijke
verordenende bepalingen voornoemd en
inzonderheid uit de artikelen 2 en 6 van
het koninklijk besluit van 30 april 1951
volgt dat de industriele maalderijen die
zijn welke broodgraan kopen, dit graan
in bloem of soortgelijke voeding bestemde
produkten omvormen en handel drijven
in die produkten, hetzij zoals die zijn,
hetzij na hrm een bewerking te hebben
doen ondergaan, terwijl de loonmaalderijen, volgens de normale en gebruikelijke
betekenis van het woord « maalloonwerk », die zijn welke hoofdzakelijk,
zonder graan te kopen, dit graan tegen
vergoeding verwerken tot meel of soortgelijke produkten, zonder in die produkten handel te drijven, waaruit volgt dat
de vergoeding, door eiser ontvangen als
tegenwaarde voor zijn afzien van elke
industriele maalactiviteit, niet kan worden beschouwd als een inkomen uit
verrichtingen in verband met eisers
exploitatie van een loonmaalderij, en die
vergoeding dan ook niet in de belastbare
grondslag kan worden opgenomen krachtens de voornoemde bepalingen van de
gecoordineerde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen :
Overwegende dat, om te beslissen dat
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de loonrnaalbedrijvigheid van de ondernaming bekend onder de benarning
« Moulins Bosschaert ''• een inkornen is
uit een verrichting betreffende een loonrnaalderij die onlangs orngezet was in
een industriiile rnaalderij, het arrest,
zonder schending van de in het rniddel
aangehaalde bepalingen, heeft kunnen
stetmen op de overweging dat wanneer
een loonrnaalderij orngevorrnd wordt in
een industriele rnaalderij, het in feite, en
zulks oro de in het arrest aangegeven
reden:en en niettegenstaande de verschillen in de reglernentering, << dezelfde exploitatie is die blijft voortbestaan '' ;
Dat het rniddel naar recht faalt ;
Over het tweede rniddel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 25, § 1, 27, § 1, 37, § 1, en 42,
§ 1, van de wetten betreffende de inkornstenbelastingen, gecoordineerd ·bij het
besluit van de Regent van 15 januari
1948, welk laatste artikel gewijzigd is
bij de wet van 8 rnaart 1951,
doo1'dat, nate hebben vastgesteld 1° dat
eiser bij overeenkornst van 24 oktober
1952 een vergoeding heeft ontvangen
oro, optredende op solidaire en op ondeelbare wijze rnet zijn echtgenote, voor een
tijdsverloop van 30 jaar te hebben afgezien van elke rnaalactiviteit en oro, voor
hetzelfde tijdsverloop, zowel voor hun
rechtstreekse erfgenarnen in de eerste
graad als voor de eventuele echtgenoten
van die erfgenarnen, zich sterkrnakende
voor hen, afgezien te hebben van de uitoefening van enige werkende functie in
een rnaalderij ; 2° dat de ouders van eiser
in de overeenkornst zijn tussengekornen
oro zich ertoe te verbinden, wat hen
persoonlijk betreft en in zover zij eigenaar
waren van de industriiile gronden of gebouwen die reeds gebruikt werden voor
eisers exploitatie, te verbieden, in geval
van vervreernding van deze goederen,
dat deze tot een rnaalactiviteit zouden
worden besternd, gedurende de tijd van
de overeenkornst ; 3° dat eiser door een
wijzigingsclausule van dezelfde datum
een aanvullende vergoeding in zijn hoedanigheid van werkende kracht van de
exploitatie heeft gekregen, ten gevolge
van de verbintenissen die hij heeft aangegaan en gelet op de verrn:in.dering van
zijn verrnogen wegens de beperking in de
uitoefening van zijn beroepsactiviteit,
het arrest beslist dat de twee voornoernde

vergoedingen in de belastbare basis moeten worden opgenornen als bedrijfsinkornen,. onder aftrek aileen van een bedrag
van 10.000 fr.ank als prijs van de erfdienstbaarheid die de ouders van eiser
toegestaan hebben op de hierboven bepaalde industriele onroerende goederen,
op grond dat eiser niet bewijst dat de vergoeding, die hero rnet een cheque aan
toonder is uitbetaald, om door hero erover
te worden beschikt, zoals het zou behoren, zou verdeeld geweest zijn of dat hij
een gedeelte ervan zou hebben afgestaan;
dat rnet betrekking tot het deel van de
vergoed:in.g dat volgens eiser aan zijn
echtgenote toekornt wegens de vermindaring van haar particulier verrnogen,
en aan de rninderjarige kinderen wegens
de in hun naam gedane afstand, eiser de
enige exploitant van de rnaalderij is,
zodat het bedrag door de overeenkornst
van 24 oktober 1952 en door de wijzigingsclausule van dezelfde datum toegekend als vergoeding voor de afstand en
de stopzetting van zijn werkzaarnheden
waartoe hij zich verbonden heeft, aan
eiser toekornt en dat geen deel van
die vergoeding aan de echtgenote en aan
de kinderen van eiser toekomt,
·
te1·wijl, oro als bedrijfsinkomen in de
belastbare grondslag te worden opgenomen, overeenkornstig de voornoernde bepalingen van de gecoordineerde wetten
betreffende de inkornstenbelastingen, het
niet volstaat dat de hierboven bedoelde
vergoedingen uitsluitend toekornen aan
de eiser, enige exploitant van de bestaande maalderij, maar dat die vergoedingen
bovendien betrekking moeten hebben op
de exploitatie van eiser, en niet op een
afstand door of voor personen die geen
enkel deel hebben of geen enkel werk
verrichten in eisers exploitatie, zodat de
overweging dat de ouders, de echtgenote
en de kinderen van eiser, uitgezonderd
wat het voornoernde bedrag van 10.000 fr
betreft geen deel hebben in de vergoeding
die aan eiser toegekend is, niet kan worden beschouwd als een rnotivering, naar
het vereiste van artikel 97 van de Grondwet, voor de beslissing waarbij de feitenrechters de voornoernde vergoeding in de
belastbare grondslag hebben opgenomen
als bedrijfs:in.kornen, onder aftrek alleen
van het voornoernde bedrag van
10.000 frank :

Overwegende dat eiser, die aanneernt
dat de aanvullende som van 1. 760.000 fr.
hero persoonlijk ten provisionele titel is
gestort, geen kritiek uitoefent op het feit
dat de aanvankelijke vergoeding van
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2.520.000 frank (2.530.000 - 10.000) in
zijn belastbaar inkomen is opgenomen;
Overwegende overigens dat uit de
overwegingen van het arrest blijkt dat,
nu de ouders van eiser in de overeenkomst var1 24 oktober 1952 slechts tussengekomen waren orn een erfdienstbaarheid mits de prijs van 10.000 frank toe
te staan, het arrest terecht beslist, om
de vergoeding te berekenen die aan eiser
en aan zijn echtgenote toekwam ter uitvoering van de voornoemde overeenkomst, dat de ouders van eiser er slechts
tot een bedrag van 10.000 frank aan
deelgenomen hebben;
Maar overwegende tenslotte dat, luidens de bewoordingen zelf van de overeenkomst van 24 oktober 1952, de vergoeding van 2.520.000 frank betaald is
als vergoeding voor de verbintenissen
door eiser en zijn echtgenote aangegaan,
elk persoonlijk en inzonderheid als borg
voor hun rechtstreekse erfgenamen en de
eventuele echtgenoten van deze erfgenamen;
Dat, door de prijs aan eisers echtgenote
betaald voor haar verbintenis om af te
zien van elke maalactiviteit, alsmede de
prijs aan eiser en aan zijn echtgenote
betaald voor de verbintenis waarbij zij
zich sterk maken voor bepaalde personen,
in eisers belastbare inkomsten op te nemen op grand dat eiser de enige exploitant van de « Moulins Bosschaert " was,
en zonder te onderzoeken of de inkomsten
die aldus zijn opgenomen en die niet de
opbrengst zijn van de eigenlijke nijverheids-, handels-, of landbouwactiviteit,
tach voortkomen uit verrichtingen in
verband met de exploitatie van de« Moulins Bosschaert "• het arrest zijn beslissing
niet wettelijk rechtvaardigt ;
Dat in die mate het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zover het in de belastbare
inkomsten van eiser het volledig bedrag
van 2.520.000 frank dat aan eiser en aan
zijn echtgenote is gestort, opneemt ; beveelt dat van het thans gewezen arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ;
veroordeelt verweerder in de kosten ; verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van beroep te Gent.
(1) Oass., 19 februari 1968 (A1•·r. cass.,
1968, biz. 805).
(2) Daar de eisers veroordeeid werden tot
een enkeie straf, wegens een feit dat het voorwerp was van de voorziening van het openbaar

22 oktober 1968. 2e kamer. ~
Voo1·zitter, H. Valentin, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. Legros. Gelijlcluidende conclusie,
H. Depelchin, advocaat-generaal.
Pleiters, HH. Bayart en Van Leynseele.

2e KA.MER. -

22 oktober 1968.

1° VALSHEID EN GEBRUIK VAN
VALSE GESCHRIFTEN. - VERVALSING VAN DE NUMMERS OP DE 1\fOTOR
EN HET CHASSIS VAN EEN VOERTUIG.GEEN VALSHEID IN GESCHRIFTEN.
2° CASSATIE. VooRZIENING TER
TERECHTZITTING INGESTELD DOOR HET
OPENBAAR MINISTERIE. STRAFZAKEN. - VERNIETIGING BEPERKT TOT
HET BELANG VAN DE WET EN ZONDER
VERWIJZING.
1° De vervalsing van de numrneTs die teT
identifice?·ing op de motor en het chassis
van een voe?'tttig zijn aangebracht
lean de aanwijzing zijn van een valsheid
of van het geb1·uilc van valsheid in
attthentieke en openbm·e gesch?·iften, in
handels- of bankgesch?-ijten of in private
gesch?·iften, waa1·op stmf gesteld wordt
in de aTtikelen 193 tot 197 van het
Stmfwetboek, doch is op zichzelf geen
doo?' deze wetsbepalingen gesanctioneerd
stmfbaa?· feit.
2° De vernietiging op de voorziening ter
terechtzitting dam· het openbaa?' rninisterie ingestelcl van een beslissing in
strafzaken wo?·clt alleen uitgesp1·oken in
het belang van de wet en zoncler vm·wijzing (1) (2). (Wetb. van strafv.,
art. 442.)
(PLATTEAU EN JANJOS, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP «LA CAISSE PATRONALE ll,
KEMPER, SPINNOYE, KESKIN, STEVENS,
BLAIRON EN CABRERA.)
ARREST.
HET HOF;- Gelet op het bestreden
ministerie doch tevens wegens andere misdrijven waardoor die straf wettelijk gerechtvaardigd was, kon de vernietiging niet worden
uitgesproken op hun voorziening. Raadpl.
cass., 19 februari 1968, redenen (A1'1·. cass.,
1968, biz. 805).

-221:wrest, op 26 juli 1968 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;

A. Betreffende de voorzieningen van
Platteau en J anjos,
I. In zover de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissing op de strafvordering :

Overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
in de beslissing geen enkele onwettelijkheid voorkomt waarop kan worden gewezen op de voorziening aileen van de
veroordeelden ;

ring van de Procureur-generaal, vernietigt, doch slechts in het belang van de
wet, het bestreden arrest in zover het de
beklaagden veroordeelt wegens de onder
A 1 vermelde telastlegging van valsheid
in geschriften ; beveelt dat van het thans
gewezen arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; zegt dat er geen
grand is tot verwijzing.
22 oktober 1968. 2e kamer.
V oorzitte?', H. van Beirs, voorzitter.
Ve?·slaggever, H. de Waersegger.
Gelijlcluidende conclusie, H. Dumon, advocaat-generaal.

II. In zover de voorzie:1ingen gericht
zijn tegen de beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen :
Overwegende dat de eisers geen enkel
middel aanvoeren ;
B. Betreffende de voorziening die, ter
terechtzitting, door de Procureur-generaal ingesteld is overeenkomstig artikel
442 van het Wetboek van strafvordering :
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 193, 196 en 197 van
het Strafwetboek :
Overwegende dat, om het misdrijf van
valsheid in geschriften en gebruik van
valse geschriften, tegen Platteau en Janjos ingebracht onder de telastlegging A1,
bewezen te verklaren, het arrest er zich
toe beperkt naar de bewoordingen van
deze telastlegging vast te stellen dat deze
· beklaagden met het bedrieglijk oogmerk
de schuldige herkomst van een auto Opel
Kapitan te verbergen, de valse nummers
CA-21124227 en 260003135 hebben aangebracht of doen aanbrengen op de motor
en op het chassis van deze wagen ;
Overwegende dat de verandering van
de gegevens die op dit voertuig voorkomen met het oog op de identificatie
ervan, weliswaar de aanwijzing kan zijn
van een van de valsheden in geschriften
strafbaar gesteld bij artikel 196 van het
Strafwetboek, maar dat zij op zichzelf
het aldus gestrafte feit niet uitmaakt ;
Dat door de beklaagden wegens de
voornoemde telastlegging A 1 te veroordelen zonder de aanwezigheid van aile
bestanddelen van het misdrijf te vermelden, het arrest artikel 196 van het Strafwetboek heeft geschonden ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen van ~latteau en van J anjos ; veroordeelt de eisers in de kosten van hun
voorziening ; en rechtdoende op de vorde-
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24 oktober 1968.

SUOOESSIEREOHTEN. EFFECTEN
AAN TOONDER OF OP NAAM INGESCHREVEN OP NAAM VAN DE OVERLEDENE,
VOOR HET VRUCHTGEBRUIK, EN OP
NAAM VAN EEN DERDE, VOOR DE BLOTE
EIGENDOM. WETBOEK VAN SUCCESSIEREOHTEN, ARTIKEL 9.- EFFEOTEN
DIE BESCHOUWD WORDEN ALS DEEL
UITMAKENDE VAN DE NALATENSCHAP
EN ALS LEGATEN DOOR DE DERDE
VERKREGEN.
VERJ\WEDEN
DAT
KAN WORDEN ONTZENUWD WANNEER
BEWEZEN WORDT DAT DE INSCHRIJVING
GEEN VERMOMDE GIFT TEN BEHOEVE
VAN EEN DERDE IS. BEGRIP.

Om het wettelijk ve1·rnoeden te ontzenuwen
dat efjecten aan toonder of op naarn,
ingesch?·even op naam van de overledene,
voor het V?"uchtgeb?·uik, en op naam
van een de1·de, VOO?' de blote eigendorn,
deel uitrnaken van de nalatenschap van
de ove1·ledene en doo?' deze derde als
legaat zijn ve1·k?·egen, rnoet het bewijs
geleve1·d w01·den dat genoernde insclwijving geen ve?"nwrnde gift ten behoeve
van deze laatste is; dienaangaande dient
te wo1•den bewezen dat de blote eigendorn
doo?' ·de derde v661· de insch?-ijving was
verlc?'egen. (Wetboek van de successierechten, art. 9.)
(BELGISOHE STAAT, MINISTER VAN FINANOIEJN, T. DE SAVOYE, S. FORGEUR, G.
FORGEUR EN L. FORGEUR.)
ARREST.
RET

HOF ; -

Gelet op het bestreden
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arrest, op 25 januari 1967 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van artikel 9 van het Wetboek der successierechten (koninklijk besluit nr 308 van 31 maart 1936, bekrachtigd bij de wet van 4 mei 1936),
cloO?·dat het bestreden arrest de toepassing afwijst van dit artikel 9 betreffende de inschrijving van effecten aan toonder en aandelen gedaan, voor het vruchtgebruik, op naam van de heer Albert de
Savoye en, voor de blote eigendom, op
naam van zijn legatarissen, zijn neven
en nichten (de verweerders), op grand,
enerzijds, dat bedoelde wetsbepaling
slechts wordt toegepast ingeval " de inschrijving een vermomde gift is, dat wil
zeggen wanneer ze een werkelijke toestand verbergt "• en, anderzijds, dat ten
deze de inschrijving niet een werkelijke
toestand heeft verborgen, vermits ze aileen maar een voorafbestaande wil om
een aanvaarde schenking te doen heeft
gematerialiseerd,
terwijl, ee1·ste onderdeel, volgens de bewoordingen zelf van artikel 9 van het
Wetboek der successierechten, deze bepaling wordt toegepast op elke inschrijving van effecten die, voor het vruchtgebruik, op naam van de overledene en,
voor de blote eigendom, op naam van
zijn erfgenamen of legatarissen is gedaan,
tenzij door de betrokkenen wordt bewezen dat de verrichting niet een vermomde
gift is die door de overledene ten behoeve
van zijn erfgenamen of legatarissen werd
toegestaan ;
·tweede onderdeel, de vraag of een inschrijving van effecten al dan niet een
vermomde gift is in de zin van artikel 9
van het Wetboek der successierechten
niet kan samenvallen met de vraag of
deze inschrijving al dan niet een werkelijke toestand verbergt, zodat uit de eenvoudige vaststelling dat de inschrijving
niet een werkelijke toestand verbergt
niet kan worden afgeleid dat deze verrichting niet een vermomde gift is in de
zin van genoemd artikel 9 ;
de1·de ondenleel, voor de toepassing van
artikel 9 van het Wetboek der successierechten, de inschrijving van effecten die,
voor het vruchtgebruik, op naam van de
overledene en, voor de blote eigendom,
op naam van zijn erfgenamen of legatarissen is gedaan, nu juist een vermmnde
gift ten behoeve van deze laatsten is,
wanneer ze slechts de voorafbestaande
wil om te geven en te ontvangen materialiseert :

W at de drie onderdelen samen betreft :
Overwegende dat naar luid van artikel 9 van het Wetboek der successierechten, de effecten aan toonder of op naam,
ingeschreven voor het vruchtgebruik op
naam van de overledene en voor de blote
eigendom op naam van een derde, voor
de heffing van het uit hoofde van de
nalatenschap van de overledene eisbaar
successierecht en recht van overgang bij
overlijden worden geacht in voile eigendom in zijn nalatenschap voorhanden te
zijn en door de derde aan wie de blote
eigendom is toegekend als legaat te zijn
verkregen, tenzij het bewezen wordt dat
de inschrijving geen vermomde gift ten
behoeve van deze laatste is ;
Overwegende dat uit deze tekst blijkt
dat, behoudens tegenbewijs, de inschrijving, die onder de in de tekst vermelde
voorwaarden heeft plaatsgehad, voor de
heffing van het successierecht en recht
van overgang bij overlijden, wordt geacht, ten behoeve van de derde op wiens
naam de effecten werden ingeschreven
voor de blote eigendom, een vermomde
gift te zijn die op de blote eigendom
slaat en gedaan wordt om aan deze derde
bij het overlijden van de schenker de
voile eigendom van de effecten toe te
kennen, zonder het successierecht te betalen;
Overwegende dat, om dit wettelijk
vermoeden te ontzenuwen, de wet het
bewijs eist dat de blote eigendom door
de derde verkregen werd v66r de
inschrijving ;
Dat een dergelijk bewijs niet kon
voortvloeien uit de vaststelling van het
arrest dat de litigieuze inschrijving
slechts een vroegere mondelinge overeenkomst materialiseerde, die, aangezien het
om een schenking ging, van elk rechtsgevolg ontbloot was ;
Dat door de toepassing van voormeld
artikel 9 af te wijzen op grand dat de
inschrijving niet een werkelijke toestand
verborg, en zonder vast te stellen dat
de derde de blote eigendom v66r de inschrijving had verworven, het arrest deze
wetsbepaling heeft geschonden ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt
de verweerders in de kosten; verwijst de
zaak naar het Hof van beroep te Luik.
24 oktober 1968. 1e kamer. ·Voo1·zitte1', H. De Bersaques, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1•slaggeve?'.
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H. Legros. Gelijkluidende conclusie,
H. Duman, advocaat-generaal. - I;leiters, HH. Van Leynseele en Faures.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 14 januari 1967 gewezen
door de Rechtbank van eerste aanleg te
Brussel, recht doende in hager beroep ;

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1101, 1108,
1109, 1134, 1709 van het Burgerlijk Wetboek, 13, 14, lid 1, vervat in de wet van
30 april 1951 op de handelshuur en 97
van de Grondwet,
doordat het bestreden vonnis, om aan
eiseres die het onroerend goed bij een
authentieke akte van 14 juli 1965 heeft
verlcregen, haar rechtsvordering tot uitzetting van de verweerders te ontzeggen,
na te hebben vastgesteld dat laatstgenoemden aanvankelijk de benedenverdieping betrokken volgens een handelshuurceel van 15 juli 1956, dat een verzoek
om regelmatige hernieuwing door hen
binnen de wettelijke termijn en in de
vereiste vorm op 18 februari 1964 was
gezonden bij een ter post aangetekend
schrijven op het adres van de verhurende
eigenaars, die in tussenkomst zijn opgeroepen, dat die brief door de postbode
de dag daarna op 19 februari 1964 was
aangeboden, maar dat het huis gesloten
was en dat een bericht in de brievenbus
achtergelaten werd, en dat de brief die
op 6 maart 1964 nog niet afgehaald was,
door het bestuur der posterijen aan de
verweerders werd teruggezonden, verklaard heeft dat de genoemde huur vanaf
15 juli 1965 hernieuwd was, op grand
dat « het niet afhalen van de toegezonden
brief slechts aan de echtgenoten Demez
(de in tussenkomst opgeroepenen) kan
worden geweten ; dat de verhuurders de
regelmatig aangevraagde hernieuwing
niet in de wettelijke vorm en binnen de
wettelijke termijnen hebben geweigerd,
zodat zij, overeenkomstig artikel 14 van
de wet op de handelshuur, geacht zijn
met de hernieuwing van de huur onder de
voorgestelde voorwaarden te hebben ingestemd ooo ll en de nieuwe huur aan de
verkrijger van het goed heeft tegengeworpen;
te1·wijl een huurder die het recht op
hernieuwing verlangt uit te oefenen,
zulks, op straffe van verval, bij deurwaardersexploot of bij aangetekende

(1) Uitspraak doende over de regelmatigheid
van een opzegging door de verhuurder met
toepassing van artikel 1736 van het Burgerlijk
'Vetboek, heeft het Hof op 20 maart 1947
(Bull. en PASICo, 1947, I, 118) beslist dat,
indien de huurder afwezig is wanneer de opzegging aan zijn woonplaats wordt gedaan en geen
lasthebber heeft aangewezen, deze opzegging,
behoudens bijzondere wetsbepaling, regelmatig is van het ogenblik dat de verhuurder
alle redelijke maatregelen heeft genomen,

gelet op de omstandigheden, om de opzegging
ter kennis van de huurder te brengen.
Artikel 1736 van het Burgerlijk W etboek
bepaalt geen bijzondere vorm voor de mededeling van de opzegging.
Artikel14 vervat in de wet van 30 april1951
bepaalt integendeel dat de aanvraag om hernieuwing van de handelshuurovereenkomst
ter kennis gebracht wordt van de verhuurder
bij deurwaardersexploot of bij ter post aangetekende brief.

1e RAMER. -

24 oktober 1968.

HUUR VAN GOEDEREN. HANDELSHUUR. AANVRAAG OM HERNIEUWING VAN DE HUUR.- KENNISGEVING BIJ AANGETERENDE BRIEF IN
DE WETTELIJRE VORMEN EN TERMIJNEN. REGELMATIGE UITOEFENING
VAN HET RECHT OP HERNIEUWING.

De huurde1· oejent 1·egelmatig zijn recht op
he1·nieuwing va1~ de huu1· uit dam· zijn
ve1·langen daartoe te1· kennis te b1·engen
van de ve1·huu1·der bij een ter postaangetekencle b1·iej in de voorwaa1·den voorgesch?·even bij artikel 14 van de wet van
30 april 1951 op de handelshuur; geen
enkele wetsbepaling eist dat hij ande1•e
maat1•egelen neemt, zeljs wannee1' de aangetekentie b1•iej we1·cl aangeboden aan de
woonplaats van de ve1·huurder, die ajwezig was, en door het bestuur der
posterijen aan de huurder werd tert~g
gezonden binnen de termijn waa1•in nag
een ande1·e aanvraag om hernieuwing
kon wm·den gedaan (1).
(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « L'ASSURAN. CE LIEGEOISEll, T. DEFAUX, J. RASQUIN,
DEMEZ EN I. RASQUINo)
ARREST.

~
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brief ter kennis van de verhuurder moet
brengen ten vroegste achttien maanden,
ten laatste vijftien maanden voor het
eindigen van de lopende huur (artikel 14); die tekst onderstelt dat die
huurder aile, naar omstandigheden, redelijke stappen doet om zijn verzoek houdende een voorstel waarop een antwoord
van de verhuurder wordt verwacht ten
einde door wederzijdse instemming tot
.het sluiten van een nieuwe huur te
komen, ter kennis van laatstgenoemde
te brengen ; de huurder niet aile redelijke
stappen gedaan heeft wanneer hij een
ter post bestelde brief, waarvan hij
nooit de eigendom had verloren, terugkrijgt en aldus nog steeds binnen de
termijn bij de wet gesteld voor de kennisgeving van het verzoek om hernieuwing te weten komt dat zijn brief de
verhlmrder niet heeft bereikt en niettemin Iijdelijk blijft toezien; zodat de
rechter, onder de omstandigheden die hij
aangeeft, niet heeft kunnen zeggen dat
de huur hernieuwd was om ze daarna
aan eiseres tegen te werpen, zonder schending van artikel 14 vervat in de wet op
de handelshuur en van de in het middel
aangehaalde bepalingen van het Burgerlijk Wetboek; door niet vast te stellen
dat de verweerders tussen 6 maart
1964 en 15 april 1964 stappen gedaan of
gepoogd hebben te doen ten einde hun
verzoek om hernieuwing ter kennis te
brengen van de in tussenkomst opgeroepenen, de rechter op zijn minst zijn beslissing dat de huur hernieuwd was, niet met
redenen heeft omkleed naar het vereiste
van de wet (schending van artikel 97 van
de Grondwet-) :
Overwegende dat de huurder zijn recht
op hernieuwing van de huur regelmatig
uitoefent door zijn verlangen daartoe bij
eeri ter post aangetekende brief ter kennis
van de verhuurder te brengen binnen de
bij artikel 14 vervat in de wet van
30 april 1951 bepaalde termijn;
Dat noch deze noch enige andere wetsbepaling de eis stelt dat wanneer de aangetekende brief onder de omstandigheden
in het vonnis ingeroepen en door het
middel overgenomen, aan de huurder
teruggezonden is binnen de termijn waarin een verzoek om hernieuwing nog kon
worden gedaan, de huurder andere maatregelen moet nemen om zijn verlangen
tot hernieuwing van de hum· ter kennis
van de verhuurder te brengen ;
Dat het middel naar recht faalt ;

Om die redenen, verwerpt de voo:rziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
24 oktober 1968. 1 8 kamer. .Voorzitter, H. De Bersaques, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
H. Legros. Gelijkluidende conclusie,
H. Dumon, advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Dassesse en Faily.
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1o REOHTERLIJKE ORGANISATIE.
SAMENSTELLING VAN DE ZETEL.BuRGERLIJKE ZAKEN. VoNNIS DAT
AAN DE PARTIJEN BEVEELT NA DE
NEERLEGGING VAN EEN OONOLUSIE
BEPAALDE PUNTEN TOE TE LIOHTEN.NIEUWE OONOLUSIES VOOR DE ANDERS
SAMENGESTELDE REOHTBANK DIE OVER
DE ZAAK TEN GRONDE UITSPRAAK DOET.
REOHTBANK DIE PREOISEERT DAT
ZIJ ENKEL DE VOOR HAAR GENOMEN
OONOLUSIES IN AANII'£ERKING NEEMT. WETTELIJKHEID.

2°

LEVENSONDERHOUD. VERPLIOHTING TOT BIJSTAND TUSSEN DE
EOHTGENOTEN. UITKERING TOT ONDERHOUD TOEGEKEND AAN DE EOHT, GENOTE. GEEN SAMENWONING, GEREOHTVAARDIGD WAT DE EOHTGENOTE BETREFT. BEGRIP,

I 0 W anneer de partijen conclusies hebben

neergelegd voo1· de rechtbank van eerste
aanleg, die een eerste vonnis heeft gewezen wambij aan de partijen wordt
bevolen bepaalcle punten toe te lichten,
is wettelijk, alhoewel het door dezeljcle
doch anclers samengestelde 1·echtbank is
gewezen, het vonnis dat vm·volgens 'ttitspmak cloet ove1· de - (J1'ond van de
rechtsvordering en preciseert dat het
enkel de voor deze nieuwe 1'echte1·s
neergelegcle conclusies in aanmerking
neemt (1).
2° Rechtvaardigt wettelijk zijn beschikkencl
gedeelte wam·bij hij aan een echtgenote
ten laste van haa1· echtgenoot, waarvan zij
gescheiden leejt, een uitkering tot onde?·houd toelcent, de rechter die vaststelt
(1) Verg. cass., 29 juni 1959 (Bnll. en
PAsrc., 1959, I, 1117) ; raadpl. cass., 10 novem-ber 1967 (A1'1· cass., 1968, biz. 370) en de
no ten.

-
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dat cle echtgenoot op willelceu1·ige wijze
welke de wam<digheid van de echtgenote
aantast weigert haa1· de minste geldsom
te ove1•handigen tot dekking van de
uitgaven van de h1tishouding, zodat de
same n w on in g hie1·door onmogelijk
wonlt (1) (2).
(NEUSY, T. LEDUNE.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 10 november 1967 in hager
beroep door de Rechtbank van eerste
aanleg te Bergen gewezen ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 7 van de wet
van 20 april1810 op de rechterlijke organisatie en de rechtsbedeling,
doordat het bestreden vonnis, naar luid
van de eensluidende uitgifte die ervan
aan eiser werd afgegeven, werd gewezen
door de heren Thirion, ondervoorzitter,
Dufour, rechter, en Leclercq, plaatsvervangend rechter, die niet alle terechtzittingen van de zaak hebben bijgewoond,
zoals volgt nit het proces-verbaal van de
op 13 november 1963 in de zaak gehouden
terechtzitting en nit de vermeldingen van
het vonnis van 4 december 1963, naar
luid waarvan de rechtbank was samengesteld uit de heren Leclercq, ondervoorzitter, Cuisinier en Resteau, rechters,
zonder dat partijen de door hen voor deze
laatste rechtbank genomen conclusies opnieuw genomen of ingetrokken hadden,
en zonder dat genoemde conclusies uit
de debatten werden geweerd,
terwijl, naar luid van voormelde bepaling, de beslissingen die gewezen werden door rechters die niet alle terechtzittingen van de zaak hebben bijgewoond,
nietig zijn :
Overwegende dat, nadat eiser op 13 november 196.3 een conclusie had neergelegd voor de rechtbank samengesteld uit
de heren Leclercq, ondervoorzitter, Cuisinier en Resteau, rechters, dit rechtscollege, dat op dezelfde wijze was samengesteld, op 4 december 1963 een vonnis
(1) Verg. cass., 29 juni 1959 (Bull. en PAsrc.,
1959, I, 1117); raadpl. cass., 2 mei 1958 (ibid.,
1958, I, 966).
(2) Betreffende de andere vocirwaarden voor
de toekenning van een uitkering tot onderhoud
aan een echtgenoot, raadpl. cass., 18 oktober
1963 (Bull. en PASIO., 1964, I, 179).
CASSATIE,

1969. -
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wees wa,arbij aan. partijen werd bevolen
uitleg te verstrekken over de punten die
het opgaf en waarbij ten dien einde de
heropening van de debatten werd beslist;
Overwegende dat partijen op de terechtzitting van 25 oktober 1967 nieuwe
conclusies neerlegden voor een zetel die
uit de heren Thirion, ondervoorzitter,
Dufour, rechter, en Leclercq, plaatsvervangend rechter, was samengesteld ;
Dat de uit dezelfde magistraten samengestelde rechtbank het bestreden vonnis
wees onder precisering dat ze aileen met
de conclusies van de terechtzitting van
25 oktober 1967 rekening had gehouden;
Dat aldus het bestreden vonnis, in
strijd met hetgeen het middel verklaart,
niet werd gewezen door rechters die niet
alle terechtzittingen hebben bijgewoond
waarop de zaak werd · behandeld ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schendi:ng van de artikelen 212, 213 en
218 van het Burgerlijk Wetboek, zoals
ze gewijzigd zijn bij artikel 1 van de
wet van 30 april 1958 betreffende de
wederzijdse rechten en verplichtingen
van de echtgenoten,

doo1·dat het bestreden vonnis, dat de
motivering van de eerste rechter overneemt, de rechtsvordering van verweerster gegrond verklaart omdat de langdu- ·
rige scheiding tussen de echtgenoten eiser
niet ontslaat van zijn verplichting om
hulp te verlenen, aangezien de opschorting van de verplichting tot samenwoning
behoorlijk gerechtvaardigd is ten voordele van verweerster " ingevolge de nitleg " van eiser " voor de kantonmagistraat "• "welke uitleg "er, naar luid van
het beroepen vonnis, in bestond dat eiser
" die erover werd ondervraagd of hij
bereid was zijn echtgenote bij zich (in
huis) te nemen, ... vooreerst heeft getracht een welbepaald antwoord te vermijden, en vervolgens tach heeft geantwoord, maar, terwijl hij zich naar verweerster omdraaide, .. . eraan heeft toegevoegd dat hij haar niet de minste
geldsom zou overhandigen "• waaruit de
eerste rechter en, met hem, het bestreden
vonnis hebben afgeleid dat de door eiser
gestelde voorwaarde om opnieuw samen
te leven aantoonde dat hij zijn verplichting om hulp te verlenen niet behoorlijk
wilde nakomen en dat derhalve het
samenwonen van partijen onmogelijk
was,
terwijl de vordering tot betaling van
een uitkering tot onderhoud of tot loons-
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overdracht die door een van de echtgenoten tegen de andere echtgenoot wordt
ingesteld moet worden verworpen, indien
deze laatste een oprecht aanbod doet om
in het onderhoud van de eisende echtgenoot in de echtelijke. verblijfplaats te
voorzien door hem alles wat nodig is voor
de levensbehoeften te verschaffen naar
zijn vermogen en zijn stand, zonder dat
de echtgenoot die bij de andere echtgenoot inwoont en door hem behoorlijk
wordt onderhouden geld kan eisen ;
waaruit volgt dat, door, met de eerste
rechter, te overwegen dat de verklaringen
van eiser volgens welke hij zijn echtgenote niet de minste geldsom ter hand zou
stellen, aantoonden dat hij zijn verplichting om hulp te verlenen niet behoorlijk
wilde nakomen, het bestreden vonnis
voormelde bepalingen heeft geschonden :
Overwegende dat het bestreden vonnis
eiser veroordeelt om aan verweerster een
uitkering tot onderhoud te betalen, op
grand « dat, ingevolge de uitleg van deze
laatste (eiser) voor de kantonmagistraat, blijkt dat de verplichting tot
samenwoning, in het onderhavige geval,
ten voordele van de vrouw is opgeschort
op grand van behoorlijk gerechtvaardigde redenen >> ;
Overwegende dat die redenen, volgens
de motivering van de eerste rechter welke
de bestreden beslissing overneemt, niet
aileen bestaan in de weigering .van eiser
om aan verweerster de minste geldsom
te overhandigen tot dekking van de uitgaven voor huishouding, maar ook in
het willekeurig karakter van die weigering, die, volgens het vonnis, de waardigheid van verweerster aantast;
Dat het beroepen vonnis er, immers,
op wijst dat cc het strijdig is met de waardigheid van de echtgenote en met het
behoud van een huishouden hetwelk die
naam waardig is, dat zij het willekeurig
gezag van de echtgenoot ondergaat >> ;
Overwegende dat de rechter uit de
hierboven gereleveerde feiten wettelijk
kon afleiden dat de houding van eiser
de samenwoning van partijen onmogelijk
maakte en dat, bijgevolg, de rechtsvordering gegrond was ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
24 oktober 1968. 1e kamer.
Voorzitter en Verslaggever, H. De Bersaques, raadsheer waarnemend voorzitter.

Gelijkluidende conclusie, H. Duman,
advocaat-generaal.- Pleiter, H. Simont.
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RECHTERLlJKE ORGANISATIE.
STRAFZAKEN. SAMENSTELLINB VAN
DE ZETEL. VERSCHILLEND NAAR
GELANG VAN HET PROCES-VERBAAL
VAN DE TERECHTZITTING EN DE UITGIFTE VAN HET VONNIS. NIETIG
VONNIS.

TVannee1· volgens de ve1·meldingen van het
p1·oces-verbaal van de terechtzitting eensdeels en volgens die van de uitgijte van
het vonnis anderdeels de 1'echters, die het
vonnis hebben gewezen, niet dezeljde zijn,
moet dit vonnis worden te niet gedaan (1).
(Wet van 20 april 1810, art. 7).
(CANSSE.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het' bestreden
vonnis, op 29 maart 1968 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Oudenaarde ;
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van artikel 7 van de
wet van 20 april 1810 op de rechterlijke
organisatie en de rechtsbedeling :
Overwegende dat het proces-verbaal
van de terechtzitting van 29 maart 1968,
waarop de zaak onderzocht en het
bestreden vonnis uitgesproken werd,
vaststelt dat de rechtbank samengesteld
was uit de heren A. Soetens, waarnemend
voorzitter, en F. De Sutter en A. Pilate,
rechters, terwijl het bestreden vonnis
vaststelt dat het gewezen en uitgesproken
werd door de heren R. De Wynter waarnemend voorzitter en F. De Sutter en
A. Pilate, rechters ;
Overwegende dat deze tegenstrijdige
vermeldingen het voor het Hof onmogelijk maken. na te gaan of artikel 7 van
de wet van 20 april 1810 al dan niet in
acht genomen is ;
(1) Cass., 9 september 1968, supra, biz. 19.
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de samenstelling van de rechtscolleges
van openbare orde zijn en dat de onmogelijkheid om de naleving ervan na te
gaan, de nietigheid van de door hen gewezen beslissingen medebrengt ;

(VERBEEOK EN ERNST, T. NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « ET.ABLISSEMENTEN DE
VOOHT )) EN ANDEREN; NAAMLOZE VENNOOTSOHAP << THEMIS )) EN ANDEREN,
T. SOHWITHAL EN OONSORTEN.)

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis ; beveelt dat van het thans
gewezen arrest melding zal gemaakt worden op de kant van de vernietigde beslissing ; laat de kosten ten laste van de
Staat; verwijst de zaak naar de Correctionele Rechtbank te Gent, zetelend in
hager beroep.

ARREST.

28 oktober 1968. 2e kamer. Voorzitter, H. van Beirs, voorzitter. Verslaggeve1·, H. Gerniers. Gelijlcluidende conclusie, H. Detournay, advocaatgeneraal.
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1° BRANDSTICHTING. - . ONOPZETTELIJKE BRANDSTIOHTING. - BRANDSTIOHTING DOOR VUUR TE DRAGEN
OF TE LATEN STAAN ZONDER VOLDOENDE VOORZORG. - BEGRIP.

2° BRANDSTICHTING. -

ONOPZETTELIJKE BRANDSTIOHTING. -BRANDSTIOHTING DOOR VUUR TE DRAGEN
OF TE LATEN STAAN ZONDER VOLDOENDE VOORZORG. - GEBREK AAN
VOORZORG. - BEGRIP.

1° H et vuu1· uit de uitlaat van een vo1•lclijt
die bestuu1·d wordt dam· een pe1•soon,
lean een vuur zijn in de zin van artilcel 519 van het St1·ajwetboelc (1).

2° Het Jeit dat e1•in bestaat een vo1·lclijt te
heb ben ved~uurd waa1·van het vuu1· ttit
de uitlaat nadien een brand heeft ver001'Zaalct en cle hutt1·der te hebben
verplicht een aangestelde e1•bij te nemen,
belast met het besturen van dit tttig,
volstaat niet om het bij m·tilcel 519 van
het St1•ajwetboelc omschreven geb1·elc aan
voo1·zorg op te leve1·en.
(1) Cass., 7 oktober 1957 (BuU. en PAsrc.,
1958, I, 97).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 5 februari 1968 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel ;

B. W at de voorziening van de naamloze vennootschap « Themis ))' burgerlijke
partij, betreft :
Overwegende dat de voorziening
slechts ontvankelijk is in zover zij gericht is tegen verweerder Schwithal, daar
uit de stukken waarop het Hof acht vermag te slaan niet blijkt dat eiseres haar
voorziening betekend heeft aan de andere
partijen tegen wie zij is gericht;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 519 van het
Strafwetboek, 1382 van het Burgerlijk
W etboek en 97 van de Grondwet,
dom·dat het bestreden arrest, na vastgesteld te hebben dat de kwestieuze
brand « werkelijk door de door de firma
Pijlijzer, waarvan verweerder zaakvoerder is, verhuurde vorklift werd gesticht,
en wei meer bepaald door de uitlaat
ervan )), dat « deze vorklift, zoals hij was
geconditioneerd, wel als een « vuur )) in de
zin van artikel 519 van het Strafwetboek
moet worden aangezien en dat het gebruik ervan in de omgeving van brandbaar materiaal - zijnde kwestieuze balen
textielvezels - met zekere voorzorgen
moest geschieden ))' dat « de vereiste
voorzorgen op het bestaande gevaar
moesten worden afgestemd, het is te
zeggen dat zij enkel en aileen betrekking
moesten hebben op het gevaar uitgemaakt door de hitte van de uitlaatgassen
en gebeurlijk op het afgeven van gloeiende gensters ))' en ten slotte dat « de vorklift op zodanige wijze werd gebruikt dat
hij ieder maal zeer dicht en zelfs tegen de
balen aanreed met de kant waar de uitlaat zich bevond, zodat bij het aanzetten
de hete gassen van deze uitlaat, al of niet
met gensters, tegen of zelfs in__ de balen:
werden geblazen ))' verweerder Schwithal vrijgesproken heeft, en dientengevolge verklaard heeft dat de rechter onbevoegd was om kennis te nemen van de
burgerlijke rechtsvordering door de eise-

-'-- 228 res sen ingeleid tegen gezegde verweerder,
en deze beslissing gegrond heeft op de
overweging dat in hoofde van verweerder
geen persoonlijke daad van gebrek aan
voorzorg bewezen is, om de reden dat hij
niet alle mogelijkheden van gevaar in
het gebruik van de door hem verhuurde
machine kon kennen of voorzien, en dat
hij geen uitstaans had met de wijze
waarop de machine werd gebr-uikt noch
met de manier waarop de uitvoering van
het werk werd ingericht,
te1·wijl, door uitdrulllielijk in hem conclusies te verwijzen naar die van de
naamloze vennootschap « Belgische Phenix , en andere burgerlijke partijen
« die voor zover als nodig als letterlijk
overgenomen dienen beschouwd te worden,, eiseres staande gehouden had
dat de fout en de aansprakelijkheid
van V(}rweerder door de volgende feiten
en overwegingen bewezen waren : « dat
door de uitdrukki:ng « vuur of licht gedra" gen of zonder voldoende voorzorg laten
" staan " de wetgever bedoeld heeft alle
feiten van onvoorzichtige verspreiding
van vuur en licht die niet alleen door de
hand . van de mens maar eveneens met
behulp van machines of tuigen onder
zijn leiding geplaatst, worden gedragen,
zonder te eisen dat hij deze zelfhanteert;
dat om te pogen zich aan zijn verantwoordelijkheid te onttrekken de beklaagde Schwithal doet gelden dat de burgerlijke partij Schreiber geheel of minstens
gedeeltelijk verantwoordelijk is omdat
op het ogenblik dat de brand uitbrak
Pringels, voerder van de vorldifttruck,
in dienst stand van de maatschappij
Schreiber en zij het toezicht had over dit
toestel dat haar in huur gegeven werd ;
dat het in huur nemen van het toestel
niet uitsluit dat de bediener van dit toestel in .dienst blijft van de verhuurder ;
dat het toestel onder het toezicht blijft
van de verhuurder ; dat deze laatste verantwoordelijk is voor de gebreken waarmede dit toestel behept is, voor de
fouten bedreven door haar werkman ; dat
bij de verhuring uitdruldmlijk bepaald
werd dat het toestel uitsluitend zal bediend worden door de werkman van de
verhuurder; dat bovendien de verhuurder alleen het toestel mag onderhouden,
wijzigen en herstellingswerken aan het
toestel kan en mag uitvoeren ; dat de
prijs vastgesteld werd op 250 frank per
uur voor een week van minimum 45 uren
en dit tot het uit te voeren werk zal beeindigd zijn; dat het loon van de chauffeur door de verhuurder wordt betaald ;
dat ondervraagd op 6 december 1963

Schwithal bevestigde : << Onze eis bij het
" verhuren van heftrucks is dat de hefll truck bediend wordt door een chauffeur
ll in onze dienst en op uw vraag of die
ll verantwoordelijk is voor dit materiaal
ll moet ik bevestigend antwoorden ll ; dat
het hanteren van zulk toestel door een
vakman dient uitgevoerd en het daarom
is dat de verhuurder eist dat enkel haar
chauffeur die er dan ook de verantwoordelijkheid voor op zich neemt, dit toestel
mag aanraken, besturen en herstellen ;
dat de brand niet is ontstaan omdat
de maatschappij Schreiber aan de
bestuurder Pringels deed kennen waar
de balen dienden opgesteld, maar wel
omdat deze laatste onkundig en onvoorzichtig het toestel hanteerde en omdat
Schwithal zich niet eens bekommerde
na te gaan of zijn vorkheftruck in regel
was en namelijk voorzien van een waterbak ; dat de verhuurder instaat voor de
slechte staat van de vorklift en de bestuurder van dit toestel niet onder het
gezag van de firma Schreiber is komen te
staan maar wel de aangestelde van de
verhuurder is gebleven ll,
te1'wijl door aldus te verwijzen naar
hetgeen door de naamloze vennootschap
«De Vocht ll (eiseres) in haar conclusie
staande gehouden werd, onder meer
<< dat artikel 519 van het Strafwetboek
alle feiten beteugelt van gewone onvoorzichtige verspreiding van vuur of lichten,
dit wil zeggen niet enkel door een man,
maar door werktuigen en toestellen, geplaatst onder toezicht van een man,
zonder dat het zelfs nodig is dat deze
man zelf de werktuigen en toestellen
maneuvreert ll, << dat het gaat om een
onvrijwillig delict en dat verweerder zich
geenszins bewust moest zijn van het feit
dat de onopzettelijke fouten, onvoorzichtigheden en nalatigheden brand gingen veroorzaken ll, dat verweerder een
onvoorzichtigheid begaan had onder meer
« door een zogezegde werktuigkundige
ter beschikking te stellen (van de huurster van de vorldift) die slechts een
pompman bleek te zijn, nooit geen heftruck had bediend en nog zelfs niet wist
dat balen brandbaar zijn ,, en niettemin
<< te eisen dat het deze voerder zou zijn
die de heftruck behandelde ll en door << het
in zijn firma (Pijlijzer) aldus te schik_ken
dat wanneer de voerder om onderriChtingen vroeg, geantwoord werd dat tegen
de balen mocht aangereden worden ll,
het bestreden arrest deze conclusies niet
beantwoord heeft ;
te1'wijl minstens uit de motivering van
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rechter in feite heeft willen beslissen dat
het niet juist was dat de bestuurder van
de vorklift de aangestelde was van de
verhuurder firma Pijlijzer waarvan verweerder een van de zaakvoerders is, dan
wei of hij in rechte heeft willen beslissen
dat verweerder niet aansprakelijk kon
gesteld worden voor de door deze aangestelde begane onvoorzichtigheden, 2° of
de rechter in feite heeft willen beslissen
dat het onjuist is dat verweerder geeist
had dat een zogezegde werktuigkundige
die slechts een pompman was en die niet
een's wist dat balen brandbaar zijn, de
voerder zou zijn die de vorklift behandelde, dan wei of hij in rechte heeft willen
beslissen dat zelfs indien dit juist was,
verweerder geen fout of onvoorzichtigheid begaan had in verband met de
verspreiding van het vuur en die onder
toepassing valt van artikel 519 van het
Strafwetboek, 3° of de rechter in feite
heeft willen beslissen dat het niet juist
was dat verweerder « hoofd van een
belangrijk, uiterst gespecialiseerd bedrijf ,,
het in zijn firma aldus geschikt had dat
wanneer de voerder van de vorklift om
onderrichtingen vroeg, geantwoord werd
dat tegen de balen mocht aangereden
worden ,, dan wei of hij in rechte heeft
willen beslissen dat zelfs indien dit juist
was, verweerder geen fout begaan had
in verband met het ontstaan van de
brand,

te1·wijl de dubbelzinnigheid en de onduidelijkheid van deze motivering het
Hof in de onmogeli.jkheid stellen zijn controlerecht uit te oefenen over de wettelijkheid van de bestreden beslissing en
met het gebrek aan de door artikel 97
van de Grondwet vereiste motivering gelijkstaan :
Overwegende dat het arrest eensdeels
vaststelt dat zo weliswaar verweerder
Pringels, bestuurder van de « vorklift ,,
welke de brand veroorzaakte, opgedrongen
werd door de firma Pijlijzer, waarvan
verweerder Schwithal zaakvoerder was,
bedoelde bestuurder evenwel slechts
moest instaan voor een technisch verantwoord gebruik van de machine, en
voor het uitvoeren van het werk onder
het toezicht en de bevelen stand van de
firma Schreiber en niet meer in die mate
als aangestelde van de firma Pijlijzer
kon worden beschouwd, zodat bij het
"brengen of Ia ten staan van het vum· '' (ten
deze de uitlaat van de vorklift) Pringels
handelde volgens de onderrichtingen en

bevelen van de aangestelden van Schreiber en in dienst van deze firma stand ;
Dat het arrest ook vaststelt dat de
omstandigheid dat de firma Schreiber
de VOE)rder Pi:'ingels niet zou hebben kunnen « kiezen ,, ten deze zonder invloed
blijft vermits de firma Schreiber de aanstelling van Pringels als voerder kon
betwisten bij de firma Pijlijzer evenals
de deugdelijkheid van de verhuurde machine;
Overwegende dat het arrest anderdeels
erop wijst : 1° dat verweerder Schwithal
een « vorldift >> van standaardmodel heeft
verhuurd voor het verrichten van zeker
transportwerk, dat in de technische
~nogelijkheden van de machine lag ; 2° dat
hoe gespecialiseerd hij ook was in de
verhuring van machines, zoals deze ter
zake, hij niet aile mogelijkheden van
gevaar in het gebruik ervan kon kennen
of voorzien ; 3° dat daarenboven de
beschrijving van het werk gedaan aan
Schwithal, bij de onderhandelingen voor
het huren (vervoer van balen van de
ene naar de andere opslagplaats, met
gebruik van een hobbelige zandweg) in
genendele overeenstemde met hetgeen in
werkelijkheid werd gedaan ;
Overwegende dat het arrest zodoende
ondubbelzinnig de feitelijke gegevens
aanduidt waarop het steunt om te beschouwen dat verweerder Schwithal
« geen uitstaans heeft met de wijze waarop de machine werd gebruikt, noch met
de manier waarop de uitvoering van het
werk werd ingericht '' en dat ten laste
van bedoelde verweerder geen persoonlijke daad van gebrek aan voorzorg bewezen is;
Dat het arrest zijn beslissing hem vrij
te spreken wegens de telastlegging van
inbreuk op artikel 519 van het Strafwetboek wettelijk rechtvaardigt en de
in het middel bedoelde conclusies passend beantwoordt ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;

Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt de eisers in de kosten
van hun voorzieningen.
28 oktober 1968. 2e kamer.
Voo1·zitte1·, H. van Beirs, voorzitter.
Vm·slaggever, Ridder de Schaetzen.
Gelijkluidende conclttsie, H. Detournay,
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Fally, Simont en Struye.
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1o VERHAAL OP DE RECHTER.
VERZOEKSCRRIFT.
TUSSENKOMST
VAN EEN ADVOCAAT BIJ RET ROF VAN
CASSATIE VEREIST,

2o VERHAAL OP DE RECHTER. VoORAFGAANDE TOELATING.
SLISSING IN DE RAADKAMER,

-

BE-

3o VERHAAL OP DE RECHTER. VERWERPING
VAN
RET
SCRRIFT. GELDBOETE.

VERZOEK-

1o Daar de vorde1·ing tot verhaal op de
reahter een burgerlijk gesahil is, is zij
enkel ontvankelijk indien zij wordt ingesteld bij een verzoeksahrift getekend
do01' een advoaaat bij het Hoj van aassatie (1). (Besluit van 15 maart 1815,
art. 3; wet van 4 augustus 1832,
art. 31; wet van 25 februari 1925,
art. 9.)
2o De voorajgaande toelating ve1·eist bij
artikel 510 van het Wetboek van burgerlijke reahtsvordering om een verhaal
op de reahter te nemen is een reahtshandeling die noah een debat noah een
verhoo1· der pa1·tijen omvat. De uitsp1·aak
ove1' het ve1·zoeksahrijt gesahiedt in de
raadkamer (2).
3o W annee~· het ve1·zoeksah1·ijt tot verhaal
op de reahter wonlt verwo1·pen, wordt
de eiser ve1·oordeeld tot een gelclboete die
niet lager kan zijn clan 30(} jmnk (3}.
(Wetb. van burg. rechtsv., art. 513.)
(DELRUE.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op de vordering
van de Heer Procureur-generaal bij het
Hof van cassatie die luidt als volgt :
>> De ondergeteke~de Procureur-generaal bij het Hof van cassatie,
>> Gelet
op het verzoekschrift van
25 maart 1968, neergelegd op 3 mei 1968
ter griffie van het Hof, waarbij Albert
Delrue het Hof on1. toelating vraagt verhaal te nemen wegens door verzoeker
beweerde arglist, bedrog en lmevelarij, op

(1) (2) en (3) Oass., 20 mei 1968 (A1·1·.
cass., 1968, blz. 1149).

de rechtscolleges en de rechters die, bij
het wijzen in de in het verzoekschrift vermelde zaken, van deze rechtscolleges deel
uitmaakten, zijnde
>> de werkrechtersraad te Oostende,
wijzende in de zaak Albert Delrue tegen
Prosper Vangierdegom (sententie van
5 januari 1967},
>>- de werkrechtersraad van beroep
te Brugge, wijzende in de zaken : Albert
Delrue tegen Frans Philips (sententie
nr 2377 van 29 augustus 1966}, Albert
Delrue tegen Honore Maes (sententie
nr 2388 van 29 augustus 1966) en Albert
Delrue tegen Prosper Vangierdegom (sententie nr 2459 van 22 mei 1967);
>> Gelet op de artikelen 505, 510 tot 513
van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering en 19, 2°, van de wet van
25 maart 1876 op de bevoegdheid;
>> Overwegende dat, vermits de aanvraag tot verhaal op de rechter, een
burgerlijk geschil is, krachtens de artikelen 3 van het besluit van 15 maart
1815, 31 van de wet van 4 augustus 1832
en 9 van de wet van 25 februari 1925,
het optreden van een advocaat bij het
Hof van cassatie vereist is ;
>> Overwegende dat het verzoekschrift
van eiser niet door een advocaat bij het
Hof ondertekend is ;
>> Dat het mitsdien niet ontvankelijl-:
is;
>> Om die redenen, gelet op de artikelen 4, 37 en 41 van de wet van 15 juni
1935, vordert dat het aan het Hof moge
behagen, na het verslag van de raadsheerverslaggever gehoord te hebben en in
raadkamer uitspraak doende, de aanvraag tot verhaal te verwerpen, de eiser
in de kosten en, bij toepassing van artikel 513 van het Wetboek van burgerlijke
rechtsvordering, tot een geldboete te
veroordelen.
>> Gedaan te Brussel, op 9 oktober 1968.
>> Voor de Procureur-generaal,
>> De Advocaat-generaal,
>> (w. g.) Detournay »;
Gelet op het verzoekschrift neergelegd
door Albert Delrue, de redenen van de
vordering van de Procureur-generaal
overnemende, gezien de artikelen 485,
486 en 502 van het W etboek van strafvordering, 505, 506, 509 tot 513 van het
W etboek van burgerlijke rechtsvordering, 19, 2°, van de wet van 25 maart
1876, 4, 37 en 41 van de wet van 15 juni
1935, uitspraak doende in de raadkamer,
verklaart de aanvraag om verhaal op de
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veroordeelt Albert Delrue in de kosten
en tot een geldboete van 300 frank.
28 oktober 1968. 2 8 kamer. Voorzitter en Verslaggever, H. van Beirs,
voorzitter. Gelijkluidende conclusie,
H. Detournay, advocaat-generaal. -

2 8 KAMER. -

28 oktober 1968.

GERECHTSKOSTEN. - STRAFZAKEN.
FEITENREOHTER WAARBIJ ENKEL
DE BURGERLIJKE REOHTSVORDERING
AANHANGIG IS. - KosTEN GEMAAKT
DOOR RET OPENBAAR MINISTERIE OM
DE ZAAK IN STAAT VAN WIJZEN TE
BRENGEN. · - KosTEN BETREFFENDE
DE BURGERLIJKE REOHTSVORDERING.

W anneer, in strajzaken, bij de jeitenrechter
enkel nag de burgerlijke rechtsv01·dering
aanhangig is, zijn de kosten door het
openbaar ministerie gemaakt om de
zaak in staat van wijzen te brengen
kosten betretfende de burge1'lijke 1'echtsvordering (1).

de zaak over de burgerlijke belangen ;
dat het weliswaar eiser in een deel der
kosten van hager beroep jegens de Staat
veroordeelt ; dat echter deze kosten, zijnde
deze door de openbare partij voorgeschoten om het dossier in orde te brengen met
het oog op het onderzoek van en de
beslissing over de burgerlijke rechtsvordering ingesteld door eiser, tot deze vordering behoren en niet die van een
strafvordering zijn ;
Dat eiser geen middel aanvoert;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
28 oktober 1968. 2e kamer. Voorzittm·, H. van Beirs, voorzitter. Verslaggever, H. Gerniers. Gelijklu1:dende conclusie, H. Detournay, advocaatgeneraal.

2 8 KAMER. -

28 Oktober 1968.

BELASTING OP DE SLIJTERIJEN
VAN GEGISTE DRANKEN.
WETSBEPALINGEN GEOOORDINEERD BIJ
KONINKLIJK BESLUIT VAN 3 APRIL 1953,
ARTIKEL 22, 2°.- DRANKHANDELAAR.
- BEGRIP.

(VANDEVEN, T. VAN GASTEL.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 19 maart 1968 gewezen door
het Hof van beroep te Luik, uitspraak
doende over de burgerlijke belangen ;
I. In zover de voorziening gericht is
tegen verweerder, beklaagde.
Overwegende dat uit geen stuk waarop
het Hof vermag acht te slaan blijkt dat
de voorziening door eiser, burgerlijke
partij, ingesteld betekend werd aan verweerder tegen wie zij gericht is ;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen het openbaar ministerie :
Overwegende dat het bestreden arrest
alleen uitspraak doet in voortzetting van
(1) Cass., 13 juni 1966 (Bttll. en PAsrc.,
1966, I, 1311).
(2) Raadpl. cass., 11 juli 1956 (Bull. en
PAsrc., 1956, I, 1283); 2 oktober 1956 (ibid.,
1957, I, 79) en de conclusie van advocaatgeneraal Dumon.

Is dmnkhandelaar in de zin van artikel 22,
2°, van de wetsbepalingen inzake slijterijen van gegiste dranken, gecoo?'dinee?·d bij koninklijk besluit van 3 april
1953, hij die deze handel uitoefent voor
zijn 1·ekening en niet hij die optreedt als
commissionair voo1· andermans rekening
of als makelaar (2).
I
(BELGISOHE STAAT, MINISTER VAN FINANOIE:N, T. DEBRUYNE EN CONSORTEN,)
ARREST,
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 15 februari 1968 door het Hof
van beroep te Gent gewezen;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van artikel 22, 2°, van de wetsbepalingen in zake slijterijen van gegiste
dranken, gecoordineerd bij koninklijk
besluit van 3 april 1953,
do01·dat het bestreden arrest vierde
verweerder als lastgever in de zin van
voormelde wetsbepaling beschouwt op
grand dat hij de dranken aankoopt van
de naamloze vermootschap Callebaut en
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die op zijn beurt factureert aan de aangestelden,

terwijl, volgens bedoelde wetsbepaling,
een drankhandelaar daadwerkelijk dat
beroep moet uitoefenen om als lastgever
te worden aangemerkt :
Overwegende dat artikel 22, 2°, van
de wetsbepalingen inzake slijterijen van
gegiste dranken, gecoordineerd bij het
koninklijk besluit van 3 april 1953, bepaalt : << Behoudens tegenbewijs, worden
verondersteld lastgever te zijn : ... 2° de
brouwers of de drankhandelaars, wat
betreft de slijterijen gehouden door andere personen in lokalen, waarvan zij de
eigenaar of de voornaamste huurder zijn
en waar dranken worden verkocht die
door hen zijn vervaardigd of waarin zij
handel drijven " ;
Overwegende dat, im vastgesteld te
hebben dat de naamloze vennootschap
Brouwerij Callebaut de dranken factureert aan Raemdonck, vierde verweerder,
die derhalve eigenaar wordt van de
koopwaar en meteen volledig en alleen
instaat voor de betaling van de facturen,
dat Raemdonck op zijn beurt de dranken
factureert aan de herbergiers die alleen
tegenover hem de verbintenis aangaan
de koopwaar te betalen en dat op gezegde
facturen de namn van de naamloze
vennootschap Brouwerij Callebaut niet
eens vermeld staat zodat er tussen die
vennootschap en de herbergiers geen
rechtsverband tot stand komt, het
bestreden arrest op grond van die
vaststellingen wettelijk heeft beslist dat
Raemdonck een drankhandelaar was in
de eigen zin vari het woord en geenszins
daden van koophandel verrichtte voor
andermans rekening, als commissionair
of makelaar ;
Overwegende derhalve dat het arrest,
na daarenboven vastgesteld te hebben dat
niet betwist wordt dat Raemdonck
eigenaar of hoofdhuurder is van de
slijterijen van de andere verweerders,
wettelijk beslist heeft, zonder de in het
middel aangehaalde wetsbepaling te
schenden, dat het vermoeden door die
wetsbepaling gesteld ter zake toepasselijk is;
Overwegende dat het middel niet kan
aangenomen worden ;
En overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorzienin.g·; veroordeelt eiser in de kosten.

28 oktober 1968. 2 6 kamer. ~
Vom·zitter, H. van Beirs, voorzitter. Verslaggeve1·, H. Gerniers. - Gelijlcluidende conclusie, H. Detournay, advocaatgeneraal. - Pleite1·s, HH. Castille (van
de balie bij het Hof van beroep te Gent)
en Simont.

2 6 KAMER. -

28 oktober 1968.

VOEDINGSWAREN.- VLEESKEURING
EN VLEESHANDEL.- WET VAN 5 SEPTEMBER 1952, ARTIKEL 28, 1°.- VERBOD VLEE!S TE BEWAREN ZONDER ZIOH
TE SOHIKKENNAARDE BEPALINGEN VAN
GENOEMDE WET EN VAN DE BESLUITEN
TOT UITVOERING ERVAN. DRAAGWIJDTE VAN RET VERBOD.

Artilcel 28, Jo, van de wet van 5 septembe1·
1952 betretfende de vleeslceuring en de
vleeshandel, zoals gewijzigd bij artilcel21
van de wet van 15 april 1965, ve1·biedt
vlees te bewaren zonder zich te schilclcen
naar de bepalingen van deze wet en de
besluiten ter uitvoe1·ing e1·van, ongeacht
het geb1·uilc waa1·voor dit vlees wo1•dt
be.waa1·d.
(DE MAERSSOHALK.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 27 aprill968 door het Hofvan
beroep te Gent gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van artikel 28, 1°, van de wet van
5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel, zoals gewijzigd
bij artikel 21 van de wet van 15 april
1965,
doordat het bestreden arrest eiseres
veroordeelt om · een: varken te hebben
geslacht of doen slachten voor de uitsluitende behoefte van haar huisgezin, zonder
vooraf daarvan aangifte te doen,
te1•wijl, eerste onderdeel, het niet bewezen is dat eiseres het vlees van het geslachte varken « bewaard » heeft,
tweede onde1·deel, de wet van 5 september 1952 de vleeskeuring en de vleeshandel tot voorwerp heeft, en uit de context
van artikel 28, 1°, van voormelde wet
blijkt dat de wetgever cutsluitend de
beteugeling heeft beoogd van de handel
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bewaring van vlees voor eigen gebruik ;

W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het slachten of het
doen slachten van een varken voor de
uitsluitende behoefte van het huisgezin,
zonder vooraf aangifte te. doen, zoals
bepaald bij de artikelen 4 van de wet
van 5 september 1952, 4 en 5 van het
koninklijk besluit van 9 maart 1953, artikel 5 voormeld zoals het werd gewijzigd
bij artikel 2 van het koninklijk besluit
van 19 augustus 1960, oorspronkelijk bestraft werd met de straffen voorzien door
artikel 39 van het koninklijk besluit van
9 maart 1953;
Dat achteraf, overeenkomstig de bepaling van artikel 1 van het koninklijk
besluit van 15 december 1965, dat artikel 39 van dit van 9 maart 1953 vervangt,
de inbreu.ken op de bepalingen van dit
laatste besluit bestraft worden met de
straffen voorzien door de wet van 5 september 1952;
Overwegende dat, gelet op de algemene
bewoordingen van artikel 1 van het koninklijk besluit van 15 december 1965,
dit artikel al de inbreuken op de bepalingen van het koninldijk besluit van
9 maart 1953 bedoelt, inbegrepen die op
artikel 5 van dit besluit betreffende het
slachten van varkens voor de uitsluitende
behoefte van het huisgezin ;
Overwegende dat artikel 28, 1°, van de
wet van 5 september 1952 betreffende
de vleeskeuring en de vleeshandel zoals
gewijzigd bij artikel 21 van de wet van
15 april 1965 bepaalt : cc wordt gestraft
. .. 1° hij die buiten de gevallen bepaald
door de artil>:elen 2, 1e lid, 8, 9, 20 tot 26,
en door besluiten tot uitvoering van deze
bepalingen, vlees of vleeswaren invoert,
uitvoert, vervoert, tot handelsdoeleinden
voorhanden houdt, bewaart, te koop stelt
of aanbiedt, verkoopt, overdraagt onder
al dan niet bezwarende titel, verdeelt of
afzet, zonder zich te schikken naar de
bepalingen van deze wet en van de besluiten tot uitvoering van deze wet >> ;
Overwegende dat het arrest beslist dat
de straffen die op het aan eiseres ten
laste gelegd feit toepasselijk zijn, die zijn
welke vermeld zijn in artikel 28, 1°, van
de wet van 5 september 1952 en dat die
bepaling niet, zoals eiseres het voorhoudt,
uitsluitend straffen voorziet wanneer de
geslachte dieren voor de handel zijn bestemd of aan derden worden afgestaan,
maar dat zij ook strafbaar stelt degene
die buiten ieder commercieel doeleinde
of met het oog op afstand aan derden,

vlees c< bewaart >>, zonder zich geschikt te
hebben naar de bepalingen van de wet
van 5 september 1952 en van de besluiten
tot uitvoering van deze wet, zoals de
koninklijke besluiten van 9 maart 1953
en 19 augustus 1960;
Dat bet arrest van artikel 28, 1o, van
de wet van 5 september 1952 een juiste
toepassing heeft gemaakt ;
Dat dit onderdeel van bet middel naar
rBcht faalt ;

W at bet eerste onderdeel betreft :
Overwegende clat bet arrest in feite
soeverein vaststelt dat eiseres het vlees
van het geslachte varken bewaard heeft ;
Dat dit onclercleel van het middel niet
ontvankelijk is ;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en
dat de beslissing overeenkomstig de wet
is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
28 oktober 1968. 2" kamer. VooTzitter, H. van Beirs, voorzitter. Verslaggevet, H. Gerniers. - Gelijlcluidende conclusie, H. Detournay, advocaatgeneraal. - Pleite1·, H. Callewaert (van
de balie te Dendermonde).

2" KAMER. -

29 oktober 1968.

1° GEMEENTELIJKE EN PROVIN.
CIALE BELASTINGEN. - BELAS·
TING OP DE RIOLERINGS· EN WEGEN·
WERKEN TEN LASTE VAN DE AANGREN ·
ZENDE EIGENAARS. - BEGRIP. -TOE·
PASSINGSGEVAL.

Het besluit van de bestendige deputatie
dat etop wijst dat e1• tussen de weg waar
1'iole1·ings- en wegeniswe1·lcen wotden
~titgevoe1·d en een eigendom zich een
onteigencl pe1·ceel g1·ond bevindt (1),
maar dat bedoelde eigendom niettemin
een 1'echtstteelcs voo1·deel haalt uit de
· aanleg van deze weg, beslist wettelijlc
dat de eigenaaT van dit eigendom een
cc bo01·deigenaat >> is in de zin van een
(1) De percelen grond die aan de Staat
toebehoorden en die gelegen waren langsheen
de openbare weg, werden ten deze onteigend
om het verbreden van de weg mogelijk te
1naken daar waar er werken werden uitgevoerd.
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op de riolerings- en wegeniswerken ten
laste van de boordeigenaa1·s invoert.

(VAN

GESTEL,

T.

GEMEENTE

SOHOTEN.)

ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
besluit, op 5 december 1967 gewezen door
de bestendige deputatie van de Provincieraad van Antwerpen ;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1 van het taksreglement van de gemeente Schoten op
de grondwerken, boordstenen en andere
wegbedekkingen, 1 van het taksreglement
van dezelfde gemeente op het aanleggen,
hernieuwen en verbreden der voetpaden,
1 van het taksreglement van dezelfde
gemeente op de riolen, alle drie gestemd
en goedgekeurd in de zitting van de gemeenteraad van 8 juni 1965 en goedgekeurd door de Bestendige Deputatie op
12 augustus 1965 en bij koninklijk besluit
van 15 oktober 1965, en voor zover als
nodig van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden besluit, hoewel
het uitdrukkelijk verklaart « dat een onderzoek uitwijst dat tussen het eigendom
van reclamant en de openbare weg een
stuk grond ligt dat onteigend werd door
de Staat )), wat meteen impiiceert dat
eiser geen boordeigenaar is, gelegen langs
de openbare weg waaraan werken werden
uitgevoerd, toch beslist dat eiser « boordeigenaar)) is, gelegen aan de openbare
weg waaraan werken werden uitgevoerd,
in de zin van artikel 1 van bovenvermelde
taksreglmnenten, omdat de termen " gelegen Iangs de openbare wegen )) niet
mogen gelijkgesteld worden met « rechtstreeks palen aan >>, maar betekenen dat
de eigendommen op zodanige wijze gelegen zijn langs de weg waar werken werden
uitgevoerd dat zij in het bijzonder een
rechtstreeks voordeel hebben bij de wegaanleg, en omdat bovendien het stuk
grond gelegen tussen het eigendom van
eiser en de verharde weg, op.teigend door
de Staat, dient beschouwd te worden
als deel uitmakend van de openbare weg
en het bestaan ervan de voordelen voor
de boordeigendommen, ontstaan door de
uitgevoerde werken, niet teniet doet,
te1·wijl, ee1·ste onderdeel, in de bepaling
« boordeigenaars gelegen langs de openbare wegen )) de term « boordeigenaar ''
kennelijk beslissend is en de eigenaar van

het eigendom aanduidt dat gelegen is op
de openbare weg waaraan wegeniswerken
worden uitgevoerd, waarvan het voetpad
werd aangelegd of verbreed en waarlangs
riolen werden gelegd, en trouwens het al
of niet verkrijgen van een meerwaarde
door bet eigendom ingevolge bedoelde
werken van geen belang is ;
tweede onderdeel, een « stuk grond >>,
toebehorend aan de Staat, niet als een
openbare weg kan worden beschouwd,
en mochten de termen van de beslissing
« dat het door de Staat onteigend stuk
grond dient beschouwd te worden als
deel uitmakend van de openbare weg ''
ge!nterpreteerd worden als een constatatie in feite dat dit stuk grond openstaat
voor het publieke verkeer van voetgangers, daartegenover zou moeten gesteld
worden de considerans van dezelfde beslissing << dat een onderzoek uitwijst dat
tussen het eigendom van reclamant en
de openbare weg een stuk grond ligt dat
onteigend werd door de Staat >>, zodat,
nu het in beide gevallen gaat om hetzelfde stuk grond, dit laatste enerzijds,
blijkens het onderzoek, buiten de openbare weg valt, en anderzijds, dient beschouwd te worden als behorend tot de
openbare weg, wat een tegenstrijdigheid
van de motieven uitmaakt, hetgeen met
een gebrek aan motivering gelijkstaat :
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de bestreden beslissing vaststelt dat de straat, waaraan het
gemeentebestuur werken heeft doen uitvoeren, een rijksweg is, en dat er tussen
het eigendom van eiser en de openbare
weg, waaraan die werken werden uitgevoerd, een stuk grond ligt dat door de
Staat onteigend werd;
Overwegende dat de beslissing geenszins aanneemt dat de onteigende strook
in feite voor het openbaar verkeer openstaat en derhalve als een gedeelte van de
openbare weg in de zin van het wegverkeersreglement dient beschouwd te worden;
Dat zij enkel beslist dat, voor de toepassing van de in het middel aangeduide
taksreglementen, die strook moet gelijkgesteld worden met een gedeelte van de
openbare weg om de reden dat het bestaan ervan de boordeigenaars niet berooft van de voordelen spruitende uit de
uitgevoerde werken ;
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het besluit, om de
aanslag te rechtvaardigen, erop wijst dat
de termen van de taksreglementen « al
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uitgevoerd ... " niet beduiden dat de
eigendommen rechtstreeks aan de openbare weg moeten palen, maar dat zij op
zodanige wijze moeten gelegen zijn langs
de weg waarop werken uitgevoerd werden
dat zij een rechtstreeks voordeel hebben
bij de wegenaanleg ;
Overwegende dat door deze uitleg,
gepaard met de beschouwing dat de
strook gelegen tussen de eigendommen en
de openbare weg moet gelijkgesteld worden met een gedeelte van de openbare
weg, het besluit een juiste interpretatie
geeft van bedoelde taksreglementen ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
En overwegende dat nit geen van de
regelmatig overgelegde processtukken
blijkt dat een middel dat de openbare
orde raakt ambtshalve zou dienen opgeworpen te worden ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
29 oktober 1968. 2e kamer. Voorzitter. H. Rutsaert, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. Naulaerts.- Gelijlcluidende conclusie,
H. Colard, advocaat-generaal. - Pleite1·s,
HH. Delafontaine (van de balie te Kortrijk) en Bayart.

Op dezelfde dag werden tien arresten
in analoge bewoordingen gewezen op
voorzieningen tegen besluiten van 5 december 1967, 29 december 1967 en 9 januari 1968 van de bestendige deputatie
van de Provincieraad van Antwerpen,
inzake Snelders, Willems (twee voorzieningen), Van den Broeck, Brosens, Moenssens (twee voorzieningen), Van Gestel
(tweede voorziening), en Goossens, aile
gericht tegen de gemeente Schoten.

Niet ontvanlcelijlc is de voorziening tegen
een besluit van de bestenilige deputatie
van een provincieraad, 1·echtdoende op
een 1·eclamatie tegen een aanslag in een
directe gemeentelijlce belasting, wanneer
uit ile aan het Hoj ove1·gelegde stulclcen
niet blijlct dat de ve1·lcla1·ing tot vom·ziening betelcenil we1·d, binnen de te1·mijn
gesteld bij a1·tilcel 4 van de wet van
22 janua1·i 1849, aan de pa1·tij tegen
wie de vootziening is geticht (1). (Wet
van 22 juni 1865, art. 2, en wet van
22 juni 1877, art. 16.)
(HEUVELMANS EN MATTHIJNSSENS,
T. GEMEENTE WILRIJK.)
ARREST.
Met de notitie overeenstemmend arrest, op voorziening gericht tegen een
besluit van 12 december 1967 van de
bestendige deputatie van de Provincieraad van Antwerpen, rechtdoende op een
reclamatie inzake gemeentelijke belastingen betreffende de verzamelplaatsen
van tweedehandsmaterieel.
29 oktober 1968. 2e kamer. Voorzittet, H. Rutsaert, raadsheer waarnemend voorzitter.
V etslaggever,
H. Wauters. - Gelijlcluidende conclusie,
H. Colard, advocaat-generaal. - Pleitet,
H. DeBruyn.

2e KAMER. -

29 oktober 1968.

1 o GEMEENTELIJKE EN PROVINCIALE BELASTINGEN. MACHT
VAN DE GEMEENTERAAD OM DE ZETTING
VAN DE GEMEENTELIJKE BELASTINGEN
VRIJ VAST TE STELLEN EN RET BEDRAG
ERVAN TE BEPALEN.
20 BELASTING. - GELIJKHEID VOOR DE
BELASTING. - BEGRIP.

2e KAMER. -

29 oktober 1968.

VOORZIENING IN CASSATIK
VORM. DIRECTE GEMEENTELIJKE
BELASTINGEN.- BETEKENING VAN DE
VERKLARING TOT VOORZIENING.- BEWIJS VAN' DEZE BETEKENING NIET
OVERGELEGD.- NIET ONTVANKELIJKE
VOORZIENING.

3o RECHTERLIJKE MACHT. - GEMEENTELIJKE EN PROVINCIALE BELASTINGEN. GEPASTHEID VAN EEN
GEMEENTELIJKE BELASTINGVERORDENING.- GEEN TOEZIOHT VAN DE RECHTERLIJKE MACHT.
(1) Cass., 23 april 1968 (Arr, cass., 1968,
blz. 1067).

-2364° GEMEENTELIJKE EN PROVINCIALE BELASTINGEN.- GEMEENTELIJXE BELASTING. - BEGRIP.
1° De gemeentemden hebben, we gens hun
autonomic, en behoudens de bij de wet
bepaalde uitzonderingen, de macht om
vrij, onder het toezicht van de hoge overheid, de zett·ing en het bedmg van hun
belastingen, alsmede de V1'ijstellingen
vast te stellen (1 ) .
2° Het beginsel van de gelijkheid vom· de
belasting ve1·biedt niet sommige catego1'ieen van bu1·ge1'S in de belasting aan te
slaan, in zove1' al diegenen die in dezeljde
jeitelijke vom·waanlen ve1·ke1'en in gelijke mate wonlen get1·ofjen (2). (Grondwet, art. 112.)
3° De beooTdeling van de oppm·tuniteit van
een gemeentelijke belastingve?'01'dening
behoo1·t niet tot de 1'echte1·lijke macht (3) .

4° Een gemeentelijke belasting is een hefjing, op eigen gezag, door de gemeente,
op de geldmiddelen van personen die
haa1' g1·ondgebied bewonen of e1· belangen
bezitten, om tot diensten van openbaar
nut te woTden aangewend (4).
(GEMEENTE WILRIJK,
T. HEUVELMANS EN MATTHIJNSSENS.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
besluit, op 12 december 1967 gewezen
door de Bestendige Deputatie van de
provincieraad van Antwerpen ;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 6, 31, 97, 108, 110,
112, 113 van de Grondwet, 75 en 76, 5°,
van de gemeentewet,
dooTdat het bestreden besluit, om het
bezwaarschrift van de verweerders aan te
nemen, onrechtmatig verklaart de belastingen geheven krachtens de verordening
van de gemeente Wilrijk van 30 maart
1962 op de verzamelplaatsen van tweedehands materieel in artikel 1 van de ver-

(1) Oass., 26 september 1961 (Bull. en
PAsiC., 1962, I, 114) en de in noot 3 aangehaalde arresten; 16 juni 1964 (ibid., 1964,
I, 1115).
(2) Oass., 2 mei 1967 (Arr. cass., 1967,
biz. 1059),

ordening opgesomd, volgens de oppervlakte van elkeverzamelplaats die gelegen
is op minder dan honderd meter afstand,
in vogelvlucht, van de grenslijn van een
openbare weg, zulks op de gronden: "dat
voor exploitanten van verzamelplaatsen
een onderscheid gemaakt wordt tussen
degenen wier verzamelplaats op meer en
degenen wier verzamelplaats op minder
dan 100 meter in vogelvlucht gelegen is
van de grenslijn van een openbare weg ;
dat dergelijke bepalingen betrekking hebben op het verschuldigd zijn van de belasting zodat aileen belasting geheven
wordt op de verzamelplaatsen binnen
een bepaalde afstand van de openbare
weg ; dat het al dan niet verschuldigd
zijn van de belasting afhangt van een
voorwaarde die blijkbaar met het doel
en de aard van de belasting niets te stel~
len heeft, met andere woorden dat er
geen kennelijk verband bestaat tussen
enerzijds de aard van de belasting en het
oogmerk dat de heffing ervan moet worden geacht te dienen en anderzijds de
Jigging van de exploitatiezetel van de
belaste bedrijven op minder dan wel op
1neer dan honderd meter van de openbare
weg ; dat derhalve de elementen van
belastbaarheid zodanig zijn gesteld dat
zij een voorrecht betekenen voor bepaalde bedrijven die niet essentieel verschillen van die waarop d,e belasting wel wordt
toegepast ; dat het belastingsreglement
dus strijdig is met artikel 6 en artikel 112
van de Grondwet " ;

teTwijl, enerzijds, de gemeenteraden
een volledige vrijheid bezitten om onder
de controle van de hogere overheid de
belastingsbasis, de hoogte van de belasting en de vrjstellingen ervan te bepalen ;
het bestreden besluit niet aanvoert
dat het controlerecht van de hogere
overheid werd miskend, en evenmin dat
er een wetsbepaling bestaat welke aan de
gemeenteraden zou opleggen dat de feitelijke toestanden, die als criteria dienen
om de belastingsbasis vast te stellen, zouden overeenstemmen met het doel en de
aard van de belasting, en het bestreden
besluit, door te beslissen dat de door
voornoemde
verordening
ingevoerde
(3) Oass., 10 juli 1953 en de conclusie van
Procureur-generaal Ganshof van der Meersch,
toen advocaat-generaal (Bttll. en P ASIC., 1953,
I, 914).
(4) Cass., 30 november 1950 (Bull. enPAsiC.,
1951, I, 191), en de noot 1, getekend W. G.;
raadpl. cass., 24 april 1958 (ibid., 1958, I,
942).
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kennelijk verband is tussen, eensdeels,
de aard van de belasting en het oogmerk
dat de hefting ervan moet worden geacht
te dienen, en anderdeels, de Jigging van
de exploitatiezetel van de belaste bedrijven op minder dan wei op meer dan
honderd meter van de openbare weg,
aldus een beperking oplegt aan de autonomie van de gemeenteraden om de belastingsbasis vast te stellen, die noch in
de Grondwet, noch in enige wet vervat is ;
te1·wijl, anderzijds, een vrijstelling van
belasting slechts onwettelijk is indien zij
toepasselijk is op welbepaalde individuele
personen, maar niet indien zij toepasselijk is op een algemene categorie van
burgers die zich in een identieke toestand
bevinden ; het onderscheid, gemaakt
tussen diegenen wier verzamelplaats
op meer, en diegenen wier verzamelplaats op 1ninder dan honderd meter
van een openbare weg gelegen is geen
voorrecht zou betekenen voor bepaalde
bedrijven die niet essentieel zouden verschillen van die waarop de belasting wei
wordt toegepast, zelfs indien het al dan
niet verschuldigd zijn van de belasting afhangt van een voorwaarde die blijkbaar
met het doel van de belasting niets te
stellen heeft, en inderdaad geen discriminatie wordt ingevoerd indien de
vrijstelling aan een categorie wordt toegekend, ook al verschilt de feitelijke situatie van die categorie niet essentieel
van die van een ander, en ongeacht of
dit verschil in feitelijke toestand al dan
niet in verband stond met het doel en de
aard van de belasting, wijl irmners de
keuze van de feitelijke toestanden die
tot de belasting aanleiding moeten geven
vrijelijk door de gemeenteraad geschiedt
en slechts de grondslag vestigt van hetgeen zij ten opzichte van allen wil belasten :
Overwegende dat de bestreden beslissing, om de in het middel aangehaalde
redenen, beslist dat het belastingreglement van de gemeente Wilrijk van
30 maaDt 1962 op de verzamelplaatsen
van tweedehands materieel strijdig is met
de artikelen 6 en 112 van de Grondwet
en dat de gevestigde aanslagen dienstjaar 1962, artikelA/18, en dienstjaar 1963,
artikel A/16, onrechtmatig zijn en dienen
te worden vernietigd ;
Overwegende dat de gemeenteraden,
krachtens hun zelfstandigheid, en behalve
de door de wet bepaalde uitzonderingen,
de macht hebben om, onder toezicht
aileen van de hogere overheid, de zetting
en het bedrag van de gemeentebelastin-

gen en de vrijstellingen ervan t{,l bepalen ;
Overwegende, enerzijds, dat het principe van de gelijkheid van de burgers
voor de belasting niet verbiedt dat ten
gunste van bepaalde categorieen van
personen vrijstellingen worden bepaald ;
dat het enkel vereist dat allen die in eenzelfde toestand verkeren gelijk worden
getroften, hetgeen ten deze het geval is ;
Overwegende, anderzijds, dat de beoordeling van de opportuniteit van een
belastingverordening niet aan de rechterlijke macht behoort ; dat het volstaat
dat de verordening van fiscale aard is,
dit wil zeggen een hefting instelt op eigen
gezag door de gemeente verricht, op de
geldmiddelen van de personen die haar
grondgebied bewonen of er belangen bezitten, om tot diensten van openbaar nut
te worden aangewend ;
Overwegende dat hieruit volgt dat het
bestreden besluit, door zijn beslissing op
de in het middel aangehaalde redenen
te stecmen, niet wettelijk gerechtvaardigd is;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt de bestreden beslissing ; beveelt dat melding van
dit arrest zal worden gemaakt op de
kant van de vernietigde beslissing ; veroordeelt de verweerders in de kosten ;
verwijst de zaak naar de Bestendige Deputatie van de provincieraad van Brabant.
29 oktober 1968. 2° kamer. Voorzitte1·, H. Rutsaert, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. Wauters. - Gelijkluidende conchisie,
H. Colard, advocaat-generaal.- Pleite1·s,
HH. DeBruyn en J. Mertens de Wilmars
(laatstgenoemde van de balie te Antwerpen).
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1o BEWIJS.

BEWIJS DOOR GESCHRIFT.
BURC+ERLIJKE ZAKEN. AUTHENTIEKE AKTE.- DOOR AUTHENTIOITEIT
GEDEKTE V ASTSTELLINC+. BEWIJS
VAN HAAR VALSHEID.

2o

BETICHTING VAN V ALSHEID. DOOR AUTHENTICITEIT GEDEKTE VASTSTELLING VAN EEN AUTHENTIEKE AKTE.
GEVALLEN WAARIN DE V ALSHEID
VAN DEZE VASTSTELLING KAN WORDEN
BEWEZEN ZONDER VORDERING WEGENS
VALSHEID BIJ WIJZE VAN HOOFDEIS OF
EEN BETIOHTING VAN VALSHEID.
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3° EXPLOOT

VAN GEREOHTSDEURWAARDER. VASTSTELLING DAT
DE DEURWAARDER AAN EEN BEDIENDE
VAN DE POST EEN AFSOHRIFT HEEFT
AFGEGEVEN VAN DE BETEKENDE AKTE
EN VAN DIT EXPLOOT, BIJ AANGETE·
KENDE BRIEF, WAAROP IIETADRES VER·
MELD STAAT VAN EEN PERSOON IN RET
BUITENLAND. DOOR DE AUTIIEN·
TICITEIT VAN DE AKTE GEDEKTE VAST·
STELLING. BEWIJSKRACIIT NOCII
VERNIETIGD, NOCII ONTZENUWD DOOR
RET NIET GETEKEND ONTVANGSTBE·
WIJS, VOORZIEN VAN DE STElVIPEL VAN
RET POSTKANTOOR EN W AAROP VER·
:MELD WORDT DAT DE BRIEF DOOR EEN
ANDERE GERECHTSDEURWAARDER WERD
NEERGELEGD.

4° BEWIJS.- BEWIJS DOOR

GESCHRIFT.
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.BURGERLIJKE ZAKEN. 00NCLUSIE.
U ITLEGGING NIET ONVERENIGBAAR
MET DE BEWOORDINGEN VAN DE CON·
CLUSIE. GEEN lVIISKENNING VAN DE
BEWIJSKRACHT VAN DEZE AKTE.

5°

VERDELING. VORDERING TOT
VERDELING. VoRDERING IN BEGIN·
SEL ONSPLITSBAAR.

6°

VERDELING. ONVERDEELDIIEID
DIE ONROERENDE GOEDEREN IN RET
BUITENLAND EN IN BELGIE BEVAT. RECIITER DIE EEN GEDEELTELIJKE
VERDELING KAN BEVELEN.

7°

VERDELING. VERDELING VAN
EEN ERFELIJKE ONVERDEELDIIEID. IN BEGINSEL ALGEMENE EN VOORAF·
GAANDE VEREFFENING VAN DE NALA·
TENSCIIAP. REGEL NIET VAN TOE·
PASSING IN GEVAL VAN GEDEELTELIJKE
VERDELING.

8°

HUWELIJKSOONTRAOT. GElVIEENSCHAP. VEREFFENING TENGE·
VOLGE VAN OVERLIJDEN.- GAAT JURI·
DISCH DE VEREFFENING VAN DE NALA·
TENSCHAPPEN VOORAF.- REGEL NIET
TOEPASSELIJK INGEVAL VAN GEDEEL·
TELIJKE VERDELING.

1° Het bewijs van de valsheid van een

vaststelling van een authentieke akte, die
door de authentioiteit gedekt woTdt, kan
in beginsel enkel worden geleverd doo1'
een vo1·dering wegens valsheid bij wijze
van hoofdeis voor het strafgereoht of do01·
een betiohting van valsheid voo1' het burge1'lijk gereoht (1). (Burg. Wetb.,
art. 1319 en 45; wet van 25 ventOse
jaar XI, art. 19.)
2° De regel dat het bewijs van de valsheid
van een door de authentioiteit gedekte
vaststelling van een authentieke akte
enkel kan worden geleve1'Cl doo1' een V01'·
de1·ing wegens valsheid bij wijze van
hoofdeis voo1· het strafge1·eoht of door een
betiohting van valsheid voo1· het bU1'·
gerlijk gereoht lijdt enlcel uitzondeTing
wannem· de vaststelling hetzij doo1' een
anclere vaststelling van dezelfde akte,
hetzij doo1· een ande1·e mtthentieke akte
wonlt tegengesp1·oken, of wannee1• de
valsheid e1·van blijkt uit het onde1·zoek
van de alcte zelve, zonder· dat een onderzoeksmaatregel behoeft te w01·den getrofjen (2).
3° Het exploot van een ge1·eohtsdeurwaarden, dat vaststelt dat deze aan de bediende
van een postlcantoo1· een afsohTift heeft
afgegeven van de betekende alcte en van
dit exploot, bij aangetekende b1'ief, waa1'·
op het ad1·es vermelcl is van een pe1· ·
soon die in het buitenland woont of ve1'·
blijft, heeft bewijskmoht wat deze vaststelling betreft tot zij van valsheid 'tvordt
betioht en de bewijskmoht ervan kan
nooh vernietigd nooh ontzenuwd worden
door het niet getekend ontvangstbewijs,
dooh dat de stempel draagt van het postkantoo1', dat bij het origineel van het
exploot gevoegd is en vermeldt dat de
brief doo1' een andere ge1·eohtsdeurwam·de1· werd neergelegd.

4° De bewijskmoht van de akten wordt
niet mislcend door de reohter die van de
oonohtsie van een partij een met de bewoo1·dingen van cleze akte niet onve1'enigbare uitlegging geeft (3). (Burg. Wetb.,
art. 1319, 1320 en 1322.)
5° De vordering tot ve1·deling is, in deregel,

onsplitsbaar en moet betrelclcing hebben
op onve1·deelde goede1·en (4).
6° vVannee1· een onveTdeeldheid on1·oerende

(1) en (2) Cass., 12 februari 1960 (Bull. en
PAsiC., 1960, I, 690); 10 november 1961
(ibid., 1962, I, 299); vet·g. cass., 1 april 1960
(ibid., 1960, I, 897).
(3) Cass., 11 mei 1967 (A1•1•. cass., 1967,
blz. 1104).
(4) Verg. cass., 17 december 1936 (Bull.

goedet·en in Belgie en in het buitenland
en PASIC., 1936, I, 456). Raadpl. DE PAGE,
Tmite de cl1•oit civil, d. IX, nr 1069; cass.,
7 februari 1964 (Bull. en PASIC., 1964, I, 601)
en de in de noot vermelde referenties.

-239omvat, en de goederen in Belgie en die
in het buitenland ajzonderlijke entiteiten
vo1·men, lean de rechter een gedeeltelijke
verdeling bevelen (I). (Burg. Wetb.,
art. 3, lid 2.)
7° De vm·deling van een erjrechtelijke onverdeeldheid hangt in beginsel aj van de
voorajgaande en algemene vereffening
van de nalatenschap ; deze regel is evenwel niet van toepassing in de gevallen
waarin de wet toelaat een gedeeltelijke
verdeling te bevelen.
8° In geval van vereffening ten gevolge van

ovedijden, van een gemeenschap tussen
echtgenoten en hun nalatenschappen,
gaat de vereffening van de gemeenschap
ju1·idisch die van de nalatenschappen
vooraj (2); deze regel is evenwel niet van
toepassing in de gevallen waarin de wet
toelaat een gedeeltelijlce verdeling te
bevelen.
(DUPUIS,
T. CONSOORTEN BALSEAU EN ANDEREN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 26 februari I964 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over de exceptie van niet-ontvankelijkheid, opgeworpen door de verweerders
onder de nmnmers I tot en met 6 en
hieruit afgeleid dat uit geen enkel van
de stukken waarop het Hof vermag acht
te slaan, blijkt dat de voorziening betekend werd aan de verweerders onder de
nummers 7 tot 21; dat immers de enige
originelen van de exploten van betekening van de voorziening, die aan het
verzoekschrift zijn toegevoegd en ter
griffie op 8 juni I965 neergelegd, die zijn
van de deurwaarder Deroubaix met
standplaats te La Louviere en van de
deurwaarder De Valek met standplaats
te Elsene ; dat het eerste de kennisgeving
aan de verweerders onder de nummers I
tot en met 5 vaststelb, het tweede die
aan de verweerder onder nummer 6 ; dat
daarentegen geen enkel exploot is neergelegd blijkens hetwelk de voorziening
(1) Raadpl. PouLLET, D1·oit international
p1·ive, nr 326 : GRAULICH, Droit international
prive, nr 118; NIBOYET, D1•oit international
prive, d. IX, 1947 n"' 1321, 1325 en 1359;
LEREBOURS-PIGEONNIERE, Droit international
prive, 3e uitg. door LoussouARN, 1962, nr•328,

regelmatig aan de andere verweerders
betekend werd ; dat, aangezien laatstgenoemden geen woon- of verblijfplaats
hadden in Belgie, de kennisgeving van
de voorziening moest geschieden door
het toezenden bij een ter post aangetekend schrijven aan hun woon- of verblijfplaats in den vreemde van een afschrift
van het exploot, overeenkomstig artikel 69bis, § I, 2°, van het Wetboek van
burgerlijke rechtsvordering, zoals dit
artikel is gewijzigd bij artikel 4 van het
koninklijk besluit nummer 300 van
30 maart I936; dat aan het stuk 9b
weliswaar is toegevoegd een lijst van
aangetekende stukken die de gerechtsdeurwaarder Jacques Dansard, Dautzenbergstraat, 2I, Brussel 5, op 2 juni I965
heeft neergelegd, op welke lijst de namen
van de verweerders onder de nummers 7
tot 2I zijn overgeschreven en de poststempel is aangebracht, maar dat aan
het verzoekschrift niet is toegevoegd en
ter griffie van het Hof niet is neergelegd
het origineel van het exploot van de
deurwaarder Dansard waarin wordt vastgesteld dat hij die betekening heeft
gedaan en dat hij de aangetekende
brieven bestemd voor de verweerders
onder de nummers 7 tot 21 ter post
heeft afgegeven, zodat het Hof niet kan
nagaan of de voorziening aan de voornoemde verweerders is betekend en darhalve niet kan oordelen of zulks op
regelmatige wijze is geschied en of de
vormen, vermeld in artikel 8 van de wet
van 25 februari I925, in acht genomne
werden ; dat de voorziening dus niet
ontvankelijk is ten opzichte van de
verweerders onder de nmnmers 7 tot 2I;
dat wegens de onsplitsbaarheid van de
zaak de niet-ontvankelijkheid van de
voorziening ten opzichte van laatstgenoemden de niet-ontvankelijkheid ervan
ten opzichte van de verweerders onder I
tot en met 6 tot gevolg heeft :
Overwegende dat het bewijs van de
valsheid van een door de authenticiteit
gedekte vaststelling van een authentieke
akte slechts door een vordering wegens
valsheid bij wijze van hoofdeis, voor de
strafrechter of door een inschrijving van
valsheid voor het burgerlijk gerecht, kan
worden geleverd ;
Overwegende dat die regel slechts uit329, 343, 344 en 471 ; BATTIFOL, D1•oit international prive, 4e uitg., 1967, nr• 636, 638,
665 en 687.
(2) Cass., 10 november 1955 (Bull. en PAsrc., 1956, I, 234).

-240zoridering lijdt wanneer de vaststelling
hetzij door een andere vaststelling van
dezelfde akte hetzij door een andere
authentieke akte tegengesproken wordt,
of wanneer de valsheid van bedoelde
vaststelling uit het onderzoek van de akte
zelve blijkt zonder dat een 6nderzoeksmaatregel behoeft te worden getroffen ;
Overwegende dat eiseres ter griffie
van het Hof, samen met het verzoek tot
eassatie, het origineel heeft neergelegd
van twee exploten waarin de betekening
van de voorzieniTlg wordt vastgesteld :
l 0 het origineel van het exploot van
2 j"Lmi 1965 van de gereehtsdeurwaarder
De Valek, waaraan een niet ondertekende,
maar van de stempel van een Brussels
postkantoor voorziene lijst van aangetekende stukken was toegevoegd ; 2° het
origineel van een exploot ·van dezelfde
datum van de gereehtsdeurwaarder
Deroubaix dat, behoudens de met de
hand gesehreven of met een stempel
aangebraehte vermeldingen, gelijk is aan
het eerste;
Overwegende dat het door Mr De Valek
ondertekende exploot onder meer de
volgende vermelding bevat : « Opdat ·
zulks aan de betekenden nummers 7 tot
21 niet onbekend zou zijn ... , heb ik,
overeenkomstig artikel 69bis van het
W etboek van burgerlijke reehtsvordering, voor elk van hen afzonderlijk, aan
de bediende. der aangetekende stukken
in het Brusselse postkantoor, Paleis van
Justitie, Poelaertplein, een op elk blad
door de advoeaat van mijn verzoekster
getekend en geparafeerd afsehrift van
het eassatieverzoeksehrift afgegeven, samen met de eraan toegevoegdestukken ... ,
en een afsehrift van onderhavig exploot
per aangetekende brief met het volgende
adres >> ; waaraan, na vermelding van de
adressen van de verweerders onder de
nummers 7 tot 21, het exploot toevoegt :
« welke brieven ik aan de zorg van
de genoemde postbediende heb toevertrouwd, zoals blijkt uit het ontvangstbewijs dat mij is gegeven en dat ik aan
mijn origineel heb geheeht >> ;
Overwegende dat de verweerders niet
beweren dat deze, door de authentieiteit
besehermde vermeldingen van het exploot, tegengesproken worden door een
andere vaststelling van hetzelfde exploot
of door een andere authentieke akte ;
dat zij er zieh toe beperken te stellen
dat de aan het exploot van deurwaarder
De Valek toegevoegde lijst van aangetekende voorwerpen vermeldt dat de
brieven aan de verweerders onder de
nummers 7 tot 21 op 2 juni 1965 neergelegd zijn door Mr J aeques Dansard,

gereehtsdeurwaarder; D au tz en bergstraat, 21, te Brussel;
Overwegende dat de inhoud van het
exploot van de gereehtsdeurwaarder
De Valek bewijskraeht heeft tot dit van
valsheid wordt betieht ;
Dat het aan het exploot toegevoegde
stuk geen authentieke akte is en dus de
bewijskraeht van het exploot niet kan
vernietigen of zelfs ontzenuwen ;
Overwegende dat hieruit volgt dat,
in strijd met wat de verweerders, vermeld
onder de nummers 1 tot en met 6,
beweren, de voorziening regehn.atig aan
de andere verweerders betekend is ;
Dat de exeeptie van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen ;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
sehending van de artikelen 1134, 1319,
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet,
doorclat, reehtdoende op het hoger
beroep, door de reehtsvoorganger van
eiseres ingesteld tegen het vonnis van
de reehtbank van eerste aanleg te Nijvel,
dat, na de gedeeltelijke afstand van de
reehtsvordering die de _reehtsvoorganger
van de verweerders onder 1 tot 6 aanvankelijk had ingesteld, de overige
punten van de eis had toegewezen, het
bestreden arrest, in zijn redengeving,
beslist " dat, zoals de reehtsvordering
beperkt en nader omsehreven is bij de
conelusie, door de oorspronkelijke eiseressen v66r de eerste reehter genomen,
zij enkel strekt tot de verdeling van de
in Belgie gelegen onroerende goederen
die voor een onverdeeld aandeel behoren
tot de nalatensehap van. wijlen Mary
Durham, weduwe van Fran<;ois Simonart
en overleden te San Francisco (U.S.A.)
op 21 januari 1935 )), en in zijn besehikkend gedeelte « het hoger beroep ontvankelijk verklaart ; het beroepen vonnis
teniet doet in zover het de verdeling
beveelt van aile goederen van de nalatensehap van Mary Durham, met daarbij
de volgende verbetering dat aileen de in
Belgie gelegen onroere:nde goedere:n van
deze nalatensehap zullen worden verdeeld en dat, om zullrs te bereike:n, deze
goederen zullen worden geveild >> en voor
het overige het beroepen vonnis bevestigt;
.

te1·wijl, eerste onclenleel, de beperking
en nadere omschrijving van de eonclusie
van de oorspronkelijke eisers. voor de
eerste rechter als voorwerp van hun
reehtsvordering niet aangaven het voorwerp vermeld in de hierboven overgenomen motivering van de bestreden

-241beslissing, maar wei de vereffening en
d,e verdeling van de goederen der nalatenschap van Mary Durham, en, om
zulks te bereiken, de samensteiling van
de actieve en passieve massa's, de vaststeiling van aile rekeningen en de veiling
van de te Lasnes gelegen roerende en
onroerende goederen; zodat het arrest
d.e bewijskracht heeft geschonden van
de erin vermelde conclusie en van de
procesakten die de gerechtelijke overeenkomst vormen (schending van de
artikelen 1319, 1320, 1322 van het
Burgerlijk Wetboek), alsmede de verbindende kracht van de voornoemde overeenkomst (schending van artikel ll34
van het Burgerlijk Wetboek);
tweecle oncleTdeel, de beperkte vernietiging en verbetering van het beroepen
vonnis, zoals 'zij hierboven zijn aangegeven, de bestreden beslissing laat
bestaan « voor het overige », dat het
arrest uitdrukkelijk verklaart te bevestigen, te weten de verdeling en de
vereffening van de voornoemde nalatenschap, de samenstelling van de actieve
en passieve massa's, de vaststelling van
aile rekeningen en de veiling van de
roerende goederen ; de tegenstrijdigheid
die aldus bestaat tussen de bevestigende
beschikking van het beroepen vonnis
enerzijds en de tenietdoende en verbeterende beschikking en de tot staving
ervan aangevoerde grond anderzijds, een
schending oplevert van artikel 97 van
de Grondwet;; wegens de onduidelijkheid
van het arrest in elk geval de juiste
draagwijdte ervan niet met zekerheid
kan worden bepaald en het toezicht op
de wettelijkheid van die beslissing niet
kan worden uitgeoefend (schending van
dezelfde bepaling) :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat, blijkens het bestreden arrest en het vonnis in eerste aanleg
waamaar het verwijst, a) de overgrootouders van de eiseres en van de verweersters onder 2 en onder 4 vier kinderen
hadden gehad : Fran9ois Simonart, overleden te San Francisco op 25 november 1911 en die gehuwd was geweest
met Mary Durham, overleden te San
Francisco op 21 januari 1935; Desiree
Simonart, overleden v66r 21 januari 1935,
die een zekere Dupuis had gehuwd ;
Georgine Simonart, insgelijks v66r
21 januari 1935 overleden, die een zekere
Balseau had gehuwd ; Marie Simohart,
op 12 februari 1936 overleden zonder
nakomelingen ; b) de echtgenoten DupuisSimonart een zoon hebben gehad, Fran-

9ois Dupuis, die tijdens het proces
overleden is, en de echtgenoten BalseauSimonart twee zoons, Georges en Leon
Balseau, eveneens overleden tijdens het
proces; c) de eiseres de rechtverkrijgende
is van Fran<;.ois Dupuis, de verweersters
onder 1, onder 2 en onder 4, de rechtverkrijgenden van Leon Balseau en de
verweersters onder 6, die van Georges
Balseau;
Overwegende dat, volgens de bewoordingen van het exploot van rechtsingang
dat betekend is op verzoek van Georges
Balseau en van Leon Balseau, het voorwerp van de eis de verdeling was van
de roerende en onroerende goederen die,
de ene, behoorden tot de nalatenschap
van Fran9ois Simonart, de andere tot de
nalatenschap van zijn echtgenote Mary
Durham, maar dat in dit .exploot aileen
beschreven waren onroerende goederen
die te Lasnes in het arrondissement
Nijvel gelegen waren ;
Overwegende dat Georges en Leon
Balseau bij hun conclusie v66r de rechtbank · van eerste aanleg verldaarden
afstand te doen van hun eis betreffende
de nalatenschap van Fran9ois Simonart
en stelden « dat de rechtsvordering ertoe
strekt sommige onroerende goederen,
opgesomd in het exploot van rechtsingang en gelegen in het arrondissement
Nijvel uit onverdeeldheid te doen
treden »;
Overwegende dat het bestreden arrest
beschouwt dat, cc zoals de rechtsvordering
beperkt en nader omschreven is bij de
conclusie door de deelgenoten Balseau
v66r de eerste rechter genomen, zij enkel
strekt tot de verdeling van de in Belgie
gelegen onroerende goederen » ;
Overwegende dat die uitlegging niet
onverenigbaar is met de bewoordingen
van de in het arrest aangehaalde conclusie; dat het hof van beroep, gebruik
makende van zijn beoordelingsbevoegdheid, heeft kt-mnen beslissen dat de eis
waarop het had uitspraak te doen, als
voorwerp had de verdeling van de
onroerende goederen, vermeld in het
exploot van rechtsingang, en niet de
vereffening en de verdeling van een
nalatenschap ;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende· dat het vonnis in eerste
aanleg de verdeling van de goederen der
nalatenschap van Mary Durham had
bevolen en, om tot de verdeling en
vereffening van die nalatenschap te
komen, de samenstelling van de actieve
en de passieve massa's, de v:aststeiling
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tussen partijen onverdeelde roerende en
onroerende goederen, en tot de benoeming was overgegaan van een rechtercommissaris, een notaris-vereffenaar en
een notaris ter vertegenwoordiging van
de afwezigen ;
Overwegende dat het arrest, dat dit
vonnis wijzigt, beslist <e dat aileen de in
Belgie gelegen goederen van deze nalatenschap zuilen worden verdeeld " en
<< voor het overige het vonnis bevestigt " ;
Overwegende dat het duidelijk is dat
de beschikking van het arrest die de
verdeling beperkt tot de in Belgie
gelegen goederen, noodzakelijk medebrengt de tenietdoening van de ermee
strijdige beschikkingen van het vonnis
en dat het beschikkende gedeelte dat
voor het overige het vonnis bevestigt,
slechts de beschikkingen van het vonnis
laat voortbestaan die verenigbaar zijn
met de beslissing van het arrest waarbij
een
gedeeltelijke
verdeling
wordt
bevolen;
Dat de beschikkingen van het arrest
die door het middel worden bestreden
dus noch dubbelzinnig, noch tegenstrijdig zijn;
Dat het middel in elk van zijn onderdelen feitelijke grondslag mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1319,
1320, 1351 van het Burgerlijk Wetboek,
61, 443, 456, 470 van het Wetboek van
burgerlijke rechtsvordering en 97 van
de Grondwet,
doa~·dat het arrest, enkel op het hoger
beroep van de rechtsvoorganger van
eiseres rechtdoende, het beroepen vonnis
. teniet gedaan heeft " in zover het de
verdeling van aile goederen der nalatenschap van Mary Durham beveelt " en,
een verbetering aanbrengende, <e zegt dat
aileen de in Belgie gelegen onroerende
goederen van deze nalatenschap zuilen
worden verdeeld ,,

terwijl het hoger beroep, beperkt tot
de grieven die de beslissing van de eerste
rechter aan de rechtsvoorganger van
eiseres berokkende, uitsluitend strekte
in de eerste plaats om de eis van de
rechtsvoorga;ngers van de verweerders
onder 1 tot 6 niet ontvankelijk te doen
verklaren te zijnen opzichte en, subsidiair, om een onderzoeksmaatregel te
doen bevelen omtrent de aard van het
bezit dat Franyois Dupuis sinds 1911
heeft gehad van de in het exploot van
rechtsingang bedoelde onroerende goe-

deren te Lasnes; dat indien de rechtsvordering ontvankelijk werd verklaard,
de verdeling " van aile goederen van de
nalatenschap van Mary Durham,, door
de eerste rechter bevolen samen met de
daarmee verband houdende vereffeningsen rekeningsverrichtingen, niet door het
oorspronkelijk hoger beroep bestreden
was op de gronden die in de conclusie
van de partij duidelijk zijn aangegeven,
en evenmin het voorwerp was van enig
tegenberoep ; zodat, door die beschikking
van het beroepen vonnis teniet te doen
en door ze te verbeteren, het arrest de
devolutieve kracht van het hoger beroep
heeft miskend (schending van de artikelen 61, 443, 456, 470 van het Wetboek
van burgerlijke rechtsvordering), de
bewijskracht van de akten der rechtspleging in hoger beroep en van de conclusie heeft geschonden (schending van
de artikelen 1319, 1320, 1322 van het
Burgerlijk Wetboek) en het vonnis hervormd heeft op een punt dat, aangezien
er geen hoger beroep was tegen ingesteld,
kracht van gewijsde had tussen partijen
(schending van de artikelen 1351 van
het Burgerlijk W etboek en 97 van de
Grondwet):
Overwegende dat de akte van hoger
beroep van Franyois Dupuis en de
conclusie van eiseres voor het hof van
beroep in algemene bewoordingen waren
gesteld en de omvang van het hoger
beroep op generlei wijze beperkten;
Overwegende dat Georges Balseau en
de rechtverkrijgenden van wijlen Leon
Balseau eraan herinnerden <e dat het enige
op te lossen vraagstuk de verdeling is
van de in Belgie gelegen onroerende
goederen "; dat harerzijds eiseres aanvoerde dat de omstandigheid dat, wanneer de nalatenschap in den vreemde
openvalt, de rechtsvordering tot verdeling voor de rechtbank gebracht moet
worden van de plaats waar de onroerende
goederen van die nalatenschap gelegen
zijn " niet het recht inhoudt om de
verdeling te splitsen en vooral niet om
de Belgische onroerende goederen te
verdelen, met terzijdelating van de
vreemde goederen " ;
Overwegende dat, door het beroepen
vonnis te hervormen, in zover het de
verdeling beveelt van aile goederen van
de nalatenschap van Mary Durham, en
door te beslissen dat de verdeling aileen
sloeg op de in Belgie gelegen goederen
van deze nalatenschap, het hof van
beroep de devolutieve kracht van het
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het gezag van gewijsde heeft geschonden,
en geen geschil h.eeft opgeworpen waarvan de conclusies van de partijen het
bestaan uitsloten ;
Dat het arrest dus geen enkele van het
in het middel vermelde wetsbepalingen
heeft geschonden ;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;
Over het vijfde middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 815, 823,
826, 883, 887 van het Burgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet,
doo1·dat het bestreden arrest, dat als
vaststaande aanneemt " dat aileen de in
Belgie gelegen onverdeelde goederen van
de nalatenschap van Mary Durham in
geschil zijn >>, zijn beschikkend gedeelte
waarbij de verdeling van de genoemde
onroerende goederen door veiling wordt
bevolen, verantwoordt op grond << dat,
niettegenstaande het verzet van een of
meer onverdeelde eigenaars, een verdeling gesplitst kan worden en slechts op
enkele bepaalde goederen van de onverdeeldheid kan slaan ; dat opdat een
rechtsvordering tot gedeeltelijke verdeling kan worden ingewilligd, de rechten
van partijen op de te verdelen goederen
gemakkelijk moeten kunnen bepaald
worden, de eisers er belang bij moeten
hebben en de andere onverdeelde eigenaars geen ernstige redenen mogen
hebben om er zich tegen te verzetten >>,
terwijl, eerste onderdeel, die redenen in
strijd zijn met de regel van de onsplitsbaarheid van de verdeling ten aanzien
yan de goederen en een miskenning
inhouden van de daaruit voortvloeiende
noodzaak van een eenparige instemming
met de gedeeltelijke verdeling (schending
van de artikelen 815, 823, 826, 883 en
887 van het Burgerlijk W etboek) ;
tweede onde1·deel, die redenen de feitenrechter verzochten de redenen van verzet
die door eiseres bij conclusie regelmatig
waren voorgedragen, te onderzoeken,
wat het arrest nalaat te doen daar het
zich ertoe beperkt ze als << overwegingen
die niet terzake dienende zijn >> te beschouwen, wat in tegenspraak is met het
in het arrest gestelde beginsel (schending
van artikel 97 van de Grondwet) :
Overwegende dat het arrest heeft
beslist dat in het onderhavige geval de
rechtsvordering tot gedeeltelijke verdeling kon worden ingewilligd op grond
<< dat niettegenstaande het verzet van
een of meer onverdeelde eigenaars een
verdeling gesplitst kan worden en slechts

op enkele bepaalde goederen van de
onverdeeldheid kan slaan ... dat evenwel
de rechten van de partijen op de te verdelen goederen gemakkelijk te bepalen
moeten zijn, de eisers er belang moeten bij
hebben en de andere onverdeelde eigenaars geen ernstige redenen moeten
hebben om er zich tegen te verzetten >> ;
Overwegende dat het middel in zijn
eerste onderdeel aan het arrest verwijt
zijn beslissing te hebben doen berusten
op gronden die de regel van de onsplitsbaarheid van de verdeling miskennen,
en, in zijn tweede onderdeel, niet te
hebben onderzocht of eiseres ernstige
redenen had om zich tegen de gedeeltelijke verdeling te verzetten ;
Overwegende dat in beginsel de rechtsvordering tot verdeling onsplitsbaar is
en dat zij op de gezamenlijke onverdeelde
goederen moet slaan ;
Overwegende evenwel dat op die regel
uitzonderingen bestaan ;
Dat, namelijk wanneer een onverdeeldheid onroerende goederen in Belgie
en in het buitenland omvat, en de goederen in Belgie en die in het buitenland
afzonderlijke entiteiten vormen, de rechter een t gedeeltelijke verdeling kan
bevelen;
Dat deze afwijking berust op de regel
vastgesteld in artikel 3, lid 2, van het
Burgerlijk Wetboek, volgens hetwelk de
in Belgie gelegen onroerende goederen
beheerst worden door de Belgische wet,
en voortvloeit uit het beginsel dat overdrachten van onroerende goederen door
successie of bij testament tot het zakelijk
statuut behoren ;
Overwegende dat het arrest vaststelt :
1° dat de nalatenschap van Mary Durham enerzijds roerende en onroerende
goederen in de Verenigde Staten van
Amerika en anderzijds onroerende goederen in Belgie omvatte ; 2° dat goederen
die enerzijds behoorden tot de gemeenschap welke tussen Fran9ois Simonart
en Mary Durham heeft bestaan en
anderzijds tot hun nalatenschap, verdeeld geworden zijn in de Verenigde
Staten krachtens een beslissing van een
Amerikaans gerecht waarbij de rechtsvoorganger van eiseres geldig vertegenwoordigd was en dat een gedeeltelijke
verdeling is verricht ;
Overwegende dat, aangezien een gedeeltelijke verdeling in den vreemde
heeft plaatsgehad, de door de Belgische
rechter bevolen verdeling niet op de
gezamenlijke goederen van de onverdeelde nalatenschap heeft kunnen slaan
en dat, aangezien de te verdelen goederen
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Belgie en de andere in het buitenland
gelegen, het arrest in de verdeling die
het beveelt slechts de in Belgie gelegen
onroerende goederen kon opnemen ;
Overwegende dat aldus, zelfs al was
het enerzijds juist dat sommige redenen
van het arrest verkeerd zijn en al had
anderzijds het hof van beroep nagelaten
een antwoord te geven op de conclusie
van eiseres betreffende de door haar
aangevoerde gronden om zich tegen de
aangevraagde verdeling te verzetten, de
door het middel bestreden beslissing
toch wettelijk verantwoord zou blijven;
Dat de twee onderdelen van het
middel dus niet ontvankelijk zijn wegens
het ontbreken van belang;
Over het derde middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 3, lid 2,
577bis, §§ 1, 2 en 8, 711, 815, 823, 824,
826, 827, 828, 883, 967, 1010, 1012, 1014,
1134, 1686, 1696 van het Burgerlijk
Wetboek, 966, 969, 970, 976 van het
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering en 97 van de Grondwet,
doo1·dat het arrest, om, althans met
betrekking tot de onroerende goederen
in Belgie, recht te doen op de rechtsvordering tot vereffening-verdeling van
de nalatenschap van Mary Durham,
weduwe van Fran<;ois (Franck) Simonart,
ingesteld door de rechtsvoorgangers van
de verweerders onder 1 tot 6 tegen de
rechtsvoorganger van eiseres, beslist dat
« wijlen Fran<;ois Dupuis, rechtsvoorganger van de eiseres in hoger beroep
(thans eiseres), terecht in deze rechtsvordering is opgenomen, hoewel hij geen
erfgenaam of legataris van Mary Durham was n, op grond dat "hij zich met
de andere partijen in onverdeeldheid
bevond betreffende de bedoelde onroerende goederen ; dat krachtens het testament van Fran<;ois Simonart van
6 januari 1909 en de akte van afkoop
van rechten van 19 september 1925,
Fran<;ois Dupuis een aandeel in die
onroerende goederen bezat, en de overige
in gemeenschap aan de gedaagden in
hoger beroep toebehoorden in hun hoedanigheid van erfgenamen of legatarissen
van Mary Durham (testament van
25 juli 1924) en van Marie Simonart
(testament van 7 augustus 1935) n;
terwijl, eerste onde1'Cleel, de rechtsvordering tot vereffening-verdeling van een
nalatenschap, die het bepalen van rechten in een massa impliceert, onderscheiden moet worden van een rechtsvordering om uit onverdeeldheid te

treden, die onderstelt dat er duidelijk
bepaalde rechten bestaan op goederen
in natura te verdelen of, in geval van
behoorlijk vastgestelde · onmogelijkheid,
bij wijze van veiling; en het niet denkbaar is dat een derde, die volledig vreemd
is aan de nalatenschap, gedwongen kan
worden om aan de verrichtingen tot
vereffening van die nalatenschap deel te
nemen, onder voorwendsel dat hij medeeigenaar zou zijn van sommige goederen
welke van de massa deel uitmaken ;
door de rechtsvordering van de rechtsvoorgangers der verweerders onder 1 tot
6 tegen de rechtsvoorganger van eiseres
te ontvangen, ofschoon laatstgenoemde
rechtsvoorganger geen erfgenaam of legataris van Mary Durham was en ofschoon
overigens was vastgesteld dat de oorspronkelijke eisers afstand hadden gedaan van htm rechtsvordering tot vereffening-verdeling van de nalatenschap
van Franck Simonart en dat de eiseres
regelmatig in hoger beroep gesteld had
" dat (voor Fran<;ois Dupuis, zijn rechtsvoorganger) aileen de hoedanigheid van
erfgenaam van een der legatarissen
van Franck Simonart, in welke hoedanigheid hij niet meer in de zaak betrokken is, een rechtvaardiging kon opleveren
voor zijn tussenkomst in een rechtsvordering tot vereffening-verdeling, ingesteld op verzoek van de gedaagden in
hoger beroep Balseau », het arrest,
zonder te antwoorden op het middel van
de partij (schending van artikel 97 van
de Grondwet), de rechtsvordering om
uit onverdeeldheid te treden klaarblijkelijk vermengt met de rechtsvordering
tot vereffening-verdeling van een nalatenschap en derhalve de gerechtelijke
overeenkomst heeft geschonden (scherrding van artikel 1134 van het Burgerlijk
Wetboek) alsmede de bewijskracht van
de procesakten (schending van de artikelen 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek) en de bepalingen betreffende de verdeling der nalatenschappen
en de medeeigendom (schending van de
artikelen 577bis, §§ 1, 2 en 8, 711, 815,
823, 824, 826, 827, 828; 883, 1686 van
het Burgerlijk Wetboek, 966, 969, 970,
976 van het Wetboek van burgerlijke
rechtsvordering) ;
tweede ondercleel, de testamenten en
de akte van rechtenafkoop bedoeld in
het arrest en uitvoerig beschreven in het
beroepen vonnis en in de procesakten,
Fran<;ois Dupuis niet tot eigenaar van een
aandeel van de bedoelde onroerende
goederen en de andere partijen niet tot
medeeigenaars van het overschot van
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de nalatenschap van Franck Simonart
die op 15 november 19ll opengevallen
was te San Francisco (U.S.A.) en het
aandeel van de 1aatstgenoemden in de
nalatenschap van Mary Durham die
op 21 januari 1935 opengevallen was te
San Francisco (U.S.A.), welke twee
nalatenschappen volgens het arrest niet
of niet volledig vereffend zijn ; in afwezigheid van de vereffening-verdeling en
derhalve van de voorafgaande aanwijzing
van de goederen die de· massa vormen
van elk van deze nalatenschappen,
waarvau aileen die van Mary Durham
t.rouwens het voorwerp van de rechtsvordering was, en van de rechten van
elk van de erfgenamen en legatarissen
of van hun rechtverkrijgenden in die
goederen, het arrest niet kon beslissen
dat de rechtsvoorganger van eiseres
« zich met de andere partijen in onverdeeldheid bevond betreffende de bedoelde onroerende goederen " zonder
schending van de bewijskracht van de
testamenten en van de akte die het
arrest bedoelt (schending van de artikelen 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek), van de wetsbepalingen
die de juiste draagwijdte ervan bepalen
(schending van de artikelen 3, lid 2,
7ll, 815, 826, 883, 967, 1010, 1012, 1014,
ll34, 1696 van het Burgerlijk Wetboek)
en van de regel gesteld in artikel 97 van
de Grondwet) :

I. In zover het middel de schending
inroept van de artikelen ll34, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek:
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, in strijd met wat
het middel beweert, het arrest de bewijskracht niet heeft miskend van de
procesakten die de perken van het
geschil hebben aangegeven, en de rechtsvorderingen die de vereffening en de
verdeling van een nalatenschap ten doel
hebben, niet verward heeft met die welke
enkel de verdeling van bepaalde goederen tot doe! hebben;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat,, om aan te tonen
dat de partijen zich in onverdeeldheid
bevinden, het arrest steunt op een akte
die de 19e september 1925 verleden is
en op drie testamenten : 1° een testament
van 6 januari 1909 waarbij Fram;ois
Simonart aan zijn echtgenote de helft
van zijn goederen heeft vermaakt en
aan zijn zusters de andere helft ; 2° een

testament van 25 juli 1924 waarbij
Mary Durham de helft van haar goederen
aan haar broeder William en aan de
kinderen van haar broeder Patrick vermaakt heeft en de andere helft aan de
zusters van haar echtgenoot ; 3° een
testament van 7 augustus 1935 waarbij
Marie Simonart drievijfde van haar
goederen aan Leon Balseau vermaakt
heeft en tweevijfde aan Georges Balseau ;
Overwegende dat de aide van 19 september 1925 vaststelt dat Georgine
Simonart en Marie Simonart « al hun
onverdeelde rechten en hem. aandelen "
in de onroerende goederen te Lasne die
ze beschrijft, hebben verkocht aan
Frant;ois Dupuis ;
Dat, als het arrest stelt dat krachtens
deze overeenkomst Frant;ois Dupuis « een
onverdeeld aandeel van deze onroerende
goederen bezat ,, het van de aide van
19 september 1925 geen uitlegging geeft
die met de bewoordingen ervan onverenigbaar is ;
Overwegende dat de voornoemde testamenten door de partijen niet overgelegd zijn en dat de processtukken hun
inhoud niet overnemen ;
Dat derht]Jve de uitlegging die de
feitenrechter ervan heeft gegeven, niet
door het Hof kan worden nagegaan ;
IT. In zover het middel de schending
inroept van artikel 97 van de Grondwet :
Overwegende dat het eerste onderdeel
van het middel het arrest verwijt
geen antwoord te hebben gegeven op de
conclusie van eiseres die beweerde dat
haar deelneming aan een « vereffeningverdeling " slechts had kunnen bevolen
worden indien haar rechtsvoorganger in
de zaak gebleven was in hoedanigheid
van erfgenaam van een van de legatarissen van Fran9ois Simonart ;
Overwegende dat, wanneer het arrest
eenmaal had aangenomen dat de eis niet
de vereffening en de verdeling van een
nalatenschap tot voorwerp had, die stelIingen niet !anger ter zake dienden ; dat
de rechter niet gehouden was erop te
antwoorden;
Overwegende dat het tweede onderdeel
van het middel ook artikel 97 van de
Grondwet inroept, maar niet zegt waarin
het arrest deze bepaling zou hebben
geschonden ;
III. In zover het middel de schending
inroept van de artikelen 3, lid 2, 577bis,
7ll, 815, 823, 824, 826, 827, 828, 883,
967, 1010, 1012, 1014, 1686, 1696 van het
Burgerlijk Wetboek, · 966, 969, 970 en

~

246-

976 van het Wetboek van burgerlijke
rechtsvordering :
Overwegende dat in de gevallen waarin de wet aan de rechter toestaat een
gedeeltelijke verdeling van de goederen
van een nalatenschap te bevelen, de
verdeling van die goederen niet afhankelijk is van een algemene vereffening
van deze nalatenschap ;
Overwegende dat uit de interpretatie
die het geeft van de akte van 19 september 1925 en uit de testamenten van
6 januari 1909, 25 juli 1924 en 7 augustus 1935, het arrest wettelijk heeft
ktmnen afleiden dat de onroerende goederen waarvan Georges Balseau en Leon
Balseau de verdeling hadden gevraagd,
onverdeeld waren tussen aile partijen
in de zaak;
'
Overwegende dat, na te hebben vastgesteld dat de rechtsvordering zoals zij
beperkt en nader omschreven was in de
conclusie, enkel strekte tot de verdeling
van die goederen, de rechter daaruit kon
besluiten dat Georges en Leon Balseau
ervan afgezien hadden de vereffening van
de nalatenschappen van Frangois Simonart en van Mary Durham te vorderen
en hij kon overwegen dat, in de stand
van de rechtspleging, de verdeling geen
voorafgaande vereffening van die nalatenschappen nodig maakte ;
Dat het arrest, rechtdoende zoals het
heeft gedaan, geen enkele van de in het
middel aangehaalde wetsbepalingen heeft
geschonden ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het vierde middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 815, 826,
827, 828, 883, 1134, 1319, 1320, 1322,
1382, 1383, 1476, 1686 van het Burgerlijk
W etboek en 97 van de Grondwet,

doordat het arrest, ter verantwoording
van zijn beschikkend gedeelte waarbij
de veiling bevolen wordt van de in
Belgie gelegen onroerende goederen van
de nalatenschap van Mary Durham, op
21 januari 1935 te San Francisco opengevallen, en waarbij het beroepen vonnis
voor het overige bevestigd wordt, afwijzend heeft beschild op de middelen
van niet-ontvankelijkheid, door eiseres
regelmatig tegengeworpen
tegen
de
rechtsvordering van de deelgenoten Balseau, rechtsvoorgangers van de verweerders onder 1 tot 6, tegen haar eigen
rechtsvoorganger Frangois Dupuis en
afgeleid uit de afwezigheid van voorafgaande vereffening van de gemeenschap

die bestaan heeft tussen de erflaatster
en haar overleden echtgenoot Franck
Simonart en uit haar weigering de goederen van de nalatenschappen of onverdeelde goederen die een afzonderlijke
oorzaak hebben, in een enkele massa
op te nemen, op grond dat "de omstandigheid dat die gemeenschap niet vereffend is, niet terzake client » ; " de
gemeenschap ... en de nalatenschappen ... ,
in zover zij betrekking hebben op de
goederen in de verenigde Staten van
Amerika, overigens het voorwerp zijn
van een vereffening en een verdeling in
dit land ... , een gedeeltelijke verdeling
heeft plaatsgehad ... , slechts een onroerend goed te San Francisco nog moet
worden verdeeld ... >> ; .. • " de echtgenoten
Simonart-Durham bij testament over
hun hele vermogen hebben beschikt,
zodat er geen verschillende rechtverkrijgenden zijn voor de gemeenschap
en voor de nalatenschap, ten aanzien
van deze onroerende goederen >> en cc het
duidelijk is dat de eiseres in hoger beroep
(thans eiseres) zich tegen de verdeling
verzet ten einde aileen in het bezit te
blijven van deze goederen, met miskenning van de wettige rechten van de andere
onverdeelde eigenaars »,
terwijl, eerste onde1'Cleel, de vereffening
van de gemeenschap juridisch aan die
van de nalatenschap voorafgaat ; de
rechter geen of althans geen passend
antwoord geeft op het middel dat de
partij uit deze regel had afgeleid (schending van artikel 97 van de Grondwet) en
de wetsbepalingen die eraan ten grandslag liggen, schendt door op de rechtsvordering betreffende de nalatenschap
Durham recht te doen na te hebben
vastgesteld dat de gemeenschap Simonart-Durham niet of niet volledig vereffend was (schending van de artikelen
815, 826, 883 en 1476 van het Burgerlijk
Wetboek);
tweede onderdeel, de instemming van
allen vereist is om in een enkele massa
verschillende onverdeelde goederen op
te nemen; derhalve geen misbruik van
recht wordt begaan noch de wettige
rechten van anderen worden geschonden
door de rechtsverkrijgende die, zoals
eiseres of haar rechtsvoorganger, weigert
anders te verdelen dan per afzonderlijke
massa's (schending van de artikelen 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek);
de bewering dat de rechtsverkrijgenden
dezelfde zijn voor de gemeenschap en
voor de nalatenschap geen passend
motief is daar dit de terzijdestelling van
zodanige weigering niet kan verantwoor-
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Grondwet) en tevens een verkeerd motief
is, daar dit de draagwijdte van de in het
arrest bedoelde akten en testamenten
miskent (schending van de artikelen 1134,
1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk
Wetboek en 97 van de Grondwet); nu
de vereffening van de gemeenschap
Simonart-Durham en de vereffening van
de nalatenschap van Franck Simonart
niet volledig verricht waren betreffende
de goederen in Amerika en niet of niet
meer gevraagd waren betreffende de
goederen in Belgie, de bestreden beslissing in zover zij aan eiseres oplegt uit
onverdeeldheid te treden door een gedwongen deelneming aan de verdeling
door veiling van de bedoelde onroerende
goederen van de nalatenschap van Mary
Durham, de bovengenoemde regel schendt
(schending van de artikelen 815, 826,
827, 828, 883, 1476 en 1686 van het
Burgerlijk Wetboek) en geen antwoord
geeft op de regelmatige gronden die
eiseres tot staving van haar weigering
heeft aangevoerd (schending van artikel 97 van de Grondwet) :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, ingeval, ten gevolge
van overlijden, een gemeenschap of een
of meer nalatenschappen vereffend worden, de vereffening van de gemeenschap
juridisch voorafgaat aan de vereffening
van de nalatenschappen ;
Overwegende echter dat die regel geen
toepassing vindt wanneer een gedeeltelijke verdeling kan worden bevolen ;
Overwegende dat, als het arrest stelt
« dat niet ter zake dienen de overwegingen van de eiseres in hoger beroep (thans
eiseres) betreffende ... de omstandigheid
dat die gemeenschap (de gemeenschap
die heeft bestaan tussen Fran<;ois
Simonart en Mary Durham) niet vereffend is ,, het passend antwoordt op de
beweringen, bedoeld in het eerste onderdee! van het middel, en niet in strijd is
met de artikelen 815, 826, 883 en 1476
van het Burgerlijk Wetboek;
W at het tweede onderdeel betreft :

I. In zover dit onderdeel de schending
inroept van artikel 97 van de Grondwet :
Overwegende dat eiseres, bij conclusies
voor het hof van beroep, heeft gesteld
« dat de vermenging in een enkele massa
van goederen van verschillende nalatenschappen die onverdeeld zijn tussen
dezelfde medeerfgenamen, niet kan
plaatshebben dan met het eenparig goedvinden van de deelhebbenden >> en heeft

doen gelden >> dat de rechten van Fran<;ois Simonart verschillen van die van
Mary Durham en dat het niet mogelijk
is ideeel slechts een massa goederen te
maken >>;
Overwegende dat het arrest in dit
opzicht erop wijst « dat, blijkens de
gegevens tijdens de debatten overgelegd,
de gemeenschap Simonart-Durham en
de nalatenschappen van Fran<;ois Simonart en van Mary Durham, in zover zij
slaan op goederen in de V erenigde Staten
van Amerika, het voorwerp zijn van een
vereffening en een verdeling in dit land ... ;
dat de enige in Belgiii gelegen onverdeelde goederen welke van de nalatenschap van Mary Durham afhangen, de
litigieuze onroerende goederen zijn en
dat, aangezien de echtgenoten SimonartDurham bij hun testamenten over hun
hele vermogen hebben beschikt, er voor
de gemeenschap en voor de nalatenschap
geen verschillende rechtverkrijgenden
zijn met betrekking tot deze onroerende
goederen >> ;
Dat het arrest aldus passend antwoordt
op de conclusie van eiseres ;
II. In zover het tweede onderdeel de
schending inroept van de artikelen 1134,
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek:
Overwegende dat uit het antwoord op
het derde middel blijkt dat, in zover dit
middel beweert dat de rechter de bewijskracht van de testamenten en van de
akte van 19 september 1925 geschonden
en de verbindende kracht van de in
deze akte beschreven overeenkomst miskend heeft, het geen steun vindt in de
stukken die de partijen hebben overgelegd;
III. In zover het tweede onderdeel de
schending inroept van de artikelen 815,
826, 827, 828, 883, 1476 en 1686 van het
Burgerlijk W etboek :
Overwegende dat uit het antwoord op
het vijfde middel blijkt dat de bestreden
beslissing een verdeling heeft kunnen
bevelen waarin slechts een deel van de
onverdeelde goederen is opgenomen, en
uit het antwoord op het derde middel
blijkt dat die gedeeltelijke verdeling
niet de voorafgaande vereffening van de
gemeenschap die tussen Fran<;ois Simonart en Mary Durham bestaan had, noch
van hun nalatenschappen noodzakelijk
maakte;
Dat het arrest dus geen enkele van de
in dit onderdeel vermelde wetsbepalingen
heeft geschonden ;
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IV. In zover het tweede middel de
schending inroept van de artikelen 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek :
Overwegende dat, vermits het hof van
beroep wettelijk beslist heeft dat eiseres
zich niet tegen de aangevraagde verdeling kon verzetten, het zonder schending
van het wettelijk begrip van schuld
heeft kunnen stellen « dat eiseres in
hager beroep zich tegen de verdeling
verzette ten einde aileen in het bezit
van de goederen te blijven, met miskenning van rle wettige rechten van de
andere onverdeelde eigenaars >> ;
Dat derhalve geen enkele van de
onderdelen van het rniddel kan worden
aangenornen ;

~

1° W annee1· de gedaagde in hoger beroep
bij conclusie de ontvankelijlcheid van
het hoge1· beroep betwist op g1•ond dat
het bedmg van de schadevergoeding die
het voo1·we1·p uitmaalct van de vorderi·ng
lcennelijlc overcb·even werd met het enig
doel de wet inzalce de aanleg te ontd·uilcen, is niet gemotivee1·d de beslissing
die het hoger be1·oep ontvanlcelijlc verlclaart zonder deze conclusie passend te
beantwoorden (1). (Wet van 25 rnaart
1876, art. 21, 33 en 35; Grondwet,
art. 97.)
2° De vernietiging van de beslissing die
een hager beroep ontvanlcelijlc ve1'lclaa1't
leidt tot de ve1'nietiging van de beslissing
die rechtdoet op dit hager be1'oep over
de groncl van de zaalc (2).

01n die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten,
behalve die betreffende de rnemorie van
wederantwoord, welke ten laste van de
zes eerste verweerders worden gelegd.

(GEMEENTE LA LOUVIERE,
T. OAUFRIEZ.)

31 oktober 1968. 1e kamer. Voo1·zittM·, H. De Bersaques, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever,
H. Polet. Gelijlcluidende conclusie,
H. Delange, advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Dassesse en Sirnont.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 8 april 1967 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;

1e KAMER. -

31 oktober 1968.

1° HOGER BEROEP. - BURGERLIJKE
ZAKEN EN HANDELSZAKEN. 0NTVANKELIJKHEID.- GEDAAGDE IN HOGER BEROEP DIE BETOOGT DAT RET
BEDRAG VAN DE SOHADEVERGOEDING
DIE HET VOORWERP UITMAAKT VAN DE
VORDERING KENNELIJK OVERDREVEN
WERD TENEINDE DE WET INZAKE DE
AANLEG TE ONTDUIKEN. HoGER
BEROEP ONTVANKELIJK VERKLAARD, GEEN ANTWOORD OP DE OONCLUSIE. NIET GEMOTIVEERDE BESLISSING.
2° CASSATIE. - OMVANG. - BURGERLIJKE ZAKEN. VERNIETIGING VAN
DE BESLISSING DIE HET HOGER BEROEP
ONTVANKELIJK VERKLAART. VERNIETIGING DIE LEIDT TOT DE VERNIETIGING VAN DE BESLISSING DIE REOHTDOET OP HET HOGER BEROEP OVER DE
GROND VAN DE ZAAK.
(1) Raadpl. cass., 31 oktober 1957 (Bull.
en PAsiC., 1958, I, 219) en noot 1, biz. 220.
(2) Raadpl. cass., 20 november 1967 (.Arr.
cass., 1968, biz. 398).

ARREST.

Over het eerste rniddel, afgeleid uit de
schE'nding van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1317, 1319, 1320, 1322 van
het Burgerlijk Wetboek, 1, 16 - zoals
het gewijzigd is bij artikel 5 van het
koninklijk besluit nunm1er 63 van
13 januari 1935 - , 17, 21, 35 van de
wet van 25 rnaart 1876 houdende titel 1
van het inleidend boek van het W etboek
van burgerlijke rechtsvordering, en 453
van het W etboek van burgerlijke rechtsvordering,
doo1·dat, na erop te hebben gewezen dat
eiseres de ontvankelijkheid van het hoger
beroep betwist « 01ndat, volgens haar,
het bedrag van de vordering in feite
het bedrag van de laatste aanleg niet
zou overschrijden », het bestreden arrest
genoernd hoger beroep ontvankelijk verklaart op grond dat « het in het exploot
van dagvaarding gevraagde bedrag
26.000 frank beloopt; dat het bedrag
van de vordering dus het bedrag van de
laatste aanleg overschrijdt »,
te.rwijl, ee1·ste ondenleel, deze redenen
geen passend antwaord uitrnaken ap de
conc.lusie die regelrnatig namens eiseres
voar het hof van beraep is genarnen,
waarbij zij deed gelden dat « de ontvankelijkheid van het hager beroep betwistbaar is, aangezien de aarspronkelijke
eiser, thans eiser in hager beroep (nu
verweerder), zijn nadeel ap 26.000 frank
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rechtvaardiging twee posten van 3.000 fr.
aan bet door de deskundigen vastgesteld
vast bedrag van 20.000 frank toe te
voegen; dat bet proces-ve~ba~~ van h~t
deskundigenonderzoek dmdehJk preciseert dat de 20.000 frank de volledige
schade vertegenwoordigen, zonder dat bovendien rekening moet worden
gehouden met de duur van de reparaties
die niet wordt opgegeven; dat de vordering van 3.000 frank wegens << onbruik" baarheid gedurende 20 dagen " eveneens
elke rechtvaardiging mist, vermits nit
bet proces-verbaal van bet deskundigenonderzoek blijkt dat bet voertuig na
bet ongeval niet was ge1nnnobiliseerd;
dat dus onmiskenbaar blijkt dat bet
bedrag van de vordering kunstmatig
boven 25.000 frank werd gebracht met
bet enige doel te vermijden dat bet uit
te spreken vonnis in laatste aanleg zou
worden gewezen ; dat overeenkomstig
artikel 35 van de wet van 25 maart 1876.
bet boger beroep niet ontvankelijk moet
worden verklaard "• waaruit volgt dat
bet bestreden arrest niet regelmatig met
redenen is omkleed (schending van bet
in bet middel aangeduid artikel 97 van
de Grondwet);
tweede onde1•deel, aan de hand van deze
redenen niet kan worden uitgemaakt of
bet hof van beroep heeft gemeend, in
feite, dat de door eiseres aan verweerder
toegeschreven bedoeling bet bedrag van
de vordering kunstmatig op een hoger
bedrag dan dit van de laatste aanleg te
hebben gebracht alleen om te vermijden
dat bet uit te spreken vonnis in laatste
aanleg zou worden gewezen, niet was
bewezen, dan wel of het heeft overwogen,
in rechte, dat bet van geen belang was
na te gaan of verweerder al dan niet bet
bedrag van de vordering had overdreven
teneinde de regels betreffende de aanleg
te ontduiken, omdat het boger beroep in
elk geval ontvankelijk was, waaruit volgt
dat het bestreden arrest dubbelzinnig is,
dat het niet regelmatig met redenen is
omkleed en dat bet onmogelijk blijkt
de wettelijkheid van zijn beschikkend
gedeelte te toetsen (schending van artikel
97 van de Grondwet);
denle onilerdeel, bet hoger beroep niet
ontvankelijk is wanneer · het bedrag van
de vordering werd overdreven teneinde de
wetsbepalingen inzake de aanleg te ontduiken, waarnit volgt dat, in zover bet
arrest impliciet zon hebben beslist dat
bet hoger beroep van verweerder ontvankelijk was, zelfs indien hij bet bedrag
van de vordering knnstmatig op een

boger bedrag dan dit van de laatste
aanleg had gebracht alleen om te vermijden dat het nit te spreken vonnis in
laatste aanleg zon worden gewezen, het
aile in bet middel aangeduide wetsbepalingen zon hebben geschonden, met
uitzondering van de bepalingen van bet
Burgerlijk W etboek ;
vierde onilerdeel, eiseres, in de regelmatig in haar naam voor het hof van
beroep genomen conclnsie, de niet-ontvankelijkheid van het hoger beroep van
verweerder afleidde nit de omstandigheid
dat << het bedrag van de vordering kunstmatig boven 25.000 frank werd gebracht
met het enige doe! te vermijden dat het
nit te spreken vonnis in laatste aanleg
zon worden gewezen "• waaruit volgt dat,
wanneer bet arrest genoemde conclnsie
in deze zin nitlegt dat, volgens eiseres,
bet boger beroep· niet ontvanklijke zou
zijn, omdat << het bedrag van de vordering in feite het bedrag van de laatste
aanleg niet zou overschrijden "• het de
bewijskracht ervan miskent door van
deze conclnsie een uitlegging te geven
die onverenigbaar is met de bewoordingen
ervan (schending van artikel 97 van de
Grondwet en van de in het middel
aangednide bepalingen van het Bnrgerlijk Wetboek) :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, door te vermelden
dat het in bet exploot van dagvaarding
gevorderde bedrag 26.000 frank l)eloopt
(en) dat het bedrag van de vordering
dus het bedrag van de laatste aanleg
overschrijdt "• bet arrest niet antwoordt
op de conclusie die eiseres op artikel 35
van de wet van 25 maart 1876 op de
bevoegdheid grondde ;
Dat immers die conclusie de vraag
opwierp of de bij artikel 35 van de wet
van 25 maart 1876 gestelde regel slechts
van toepassing is in bet geval bedoeld
in artikel 33 van dezelfde wet, dan wei
of, daarentegen, deze regel ook kan
worden toegepast in bet bij artikel 21
van gezegde wet voorziene geval ; dat
bet arrest deze vraag niet onderzoekt ;
dat het dus niet naar de eis van artikel 97
van de Grondwet met redenen is omkleed;
Dat het eerste onderdeel van het
middel gegrond is ;
En overwegende dat de cassatie van
de beslissing over de ontvankelijkheid
van het boger beroep de vernietiging van
de beslissingen over de zaak ten gronde
meebrengt;
Om die redenen, vernietigt bet bestre<<
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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.
31 oktober 1968. 1e kamer. Voo1·zitte1•, H. De Bersaques, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·,
H. Polet. Gelijkluidende conclusie,
H. Delange, advocaat-generaal. - Pleite1·s, HH. Simont en VanRyn.

2e

KAMER. -

4 november 1968.

AANSPRAKELIJKHEID
(BUITEN
OVEREENKOMST). MrSDRIJF. DODING. WEDUWE VAN DE GETROF·
FENE DIE RECHT
HEEFT
OP EEN
OVERLEVINGSPENSIOEN. PENSIOEN
DAT GEEN VERGOEDING IS VAN DE
DOOR EEN ONRECHTMATIGE DAAD VER·
OORZAAKTE
SCHADE.
PENSIOEN
ZONDER INVLOED OP DE VERPLICHTING
VAN DE DADER VAN RET MISDRIJF OM
DE SCHADE TE VERGOEDEN.

W anneer een misd1·ijj de dood van de
get1'0jjene ve1·oo1·zaalct en dit ove1'lijden
aanleiding geejt tot de betaling van
een overlevingspensioen aan de weduwe,
ve1·schuldigd krachtens de ove1·eenlcomst
waardoo1· de get1·ojjene en de werlcgever
gebonden waren en de wetgeving betrefjende het rust-· en ove1·levingspensioen
van de werklieden, heeft dit pensioen niet
tot doel de doo1· een onrechtmatige daad
veroo1·zaalcte schade te VC1'(JOeden en mag
niet wonlen ajget1·olclcen van de door
de dade1· van het misdr·ijjverschnldigde
vergoeding (1). (Burg. Wetb., art. 1382.)
(GEllfEENSCHAPPELIJKE KAS «DE FEDE·
RALE VERZEKERINGEN ll, T. BIOUL EN
« COMPAGNIE D 'ASSURANCES Q]JNERALES
DE PARIS ll,)
ARREST.

HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 19 oktober 1967 gewezen door
het Hof van beroep te Luik, rechtdoende
over de burgerlijke belangen alleen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrRET

(1) Oass., 26 februari 1968 (Arr. cass., 1968,
biz. 853).

ding van de artikelen 1382 en 1383 van
het Burgerlijk 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 Grandwet,
doo1·dat, ter schatting van het werkelijk
inkomstenverlies van de weduwe van het
slachtoffer van het ongeval waarvoor
Bioul geheel aansprakelijk is verklaard,
het bestreden arrest rekening gehouden
heeft met het overlevingspensioen dat
deze weduwe genoot krachtens de wet
van 21 mei 1955 op het rust- en overlevingspensioen van de werklieden, en
dit pensioen heeft afgetrokken van de
door de dader van het wanbedrijf
verschuldigde
schadevergoeding,
op
grond namelijk dat het niet voldoende
is vast te stellen dat het recht op een
pensioen op eigen rechtsbetrekkingen
van de getroffene berust en niet de
vergoeding is van de schade voortvloeiende uit een loonverlies dat door
het misdrijf is veroorzaakt, om stelselmatig te weigeren ermede rekening te
houden wanneer het erop aankomt het
bestaan van schade vast te stellen en
die te schatten ; dat de rechtsoorzaak
van het pensioen weliswaar in een overeenkomst of in de wet te vinden is,
maar het recht op het pensioen niettemin
ter gelegenheid van het misdrijf ontstaat ; dat het pensioen uitgekeerd wordt
krachtens een recht dat de getroffene
reeds bezat ; dat, om het bestaan en de
omvang van de aangevoerde schade te
beoordelen, dat wil zeggen, in onderhavig
geval, om het verlies te meten dat de
weduwe van de getroffene heeft ondergaan door de vermindering van de
inkomsten die de beroepswerkzaamheden
van haar man haar verschaften, het
noodzakelijk is de inkomsten te vergelijken die zij persoonlijk voor en na het
overlijden van haar man genoot, en dat
de weduwe die een overlevingspensioen
trekt, enigszins voort een deel trekt van
de inkomsten die haar man haar verschafte.
te1·wijl de weduwe van de getroffene die
door de schuld van een derde gedood is
weliswaar het recht heeft om, met toepassing van artikel 1382 van het Burgerlijk W etboek, van laatstgenoemde volledige vergoeding van haar schade te
krijgen, maar het overlevingspensioen
dat zij krachtens de wet van 21 mei 1955
geniet geen schadevergoeding is ; dit
pensioen haar wordt verleend ongeacht
de omstandigheden waaronder haar man
is overleden, en afgezien van het werke-
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de derde die aansprakelijk is voor de
dood van haar man en haar recht op
een overlevingspensioen dus een verschillende oorzaak en een verschillend
voorwerp hebben en wanneer, zoals hier
het geval is, een wanbedrijf de dood
van de getroffene heeft veroorzaakt en
wegens dit overlijden aan de. weduwe
een overlevingspensioen wordt mtgekeerd
dat verschuldigd is krachtens de overeenkomst tussen de getroffene en zijn
werkgever en de wetgeving op het. rusten overlevingspensioen van dewerkheden,
dit pensioen niet in aanmerking kan
komen bij de. berekening van de schadevergoeding verschuldigd door de dader
van de onrechtmatige handeling die het
overlijden heeft veroorzaakt :
Overwegende dat het overlevingspensioen, aan de weduwe' van een werkman
verleend ten gevolge van het overlijden
van haar echtgenoot, zijn oorzaak vindt
in de overeenkomst tussen de getroffene
en zijn werkgever en in de wet van
21 mei 1955 op het rust- en overlevingspensioen van de werklieden ; dat ~et
niet tot voorwerp heeft de vergoedmg
van de schade veroorzaakt door het
onopzettelijk doden waarvoor verweerder
aansprakelijk verklaard is ;
Overwegende dat het recht van de
weduwe op vergoeding van het nadeel
voortvloeiende uit het verlies van het
deel van het loon van haar man dat
haar persoonlijk ten goede kwam, zijn
oorzaak vindt in de schuld van degene
die aansprakelijk is voor het dod~~
van de genoemde echtgenoot, terWIJl
diens dood slechts de gelegenheid is die
het recht op het overlevingspensioen
doet ontstaan, welk recht op een verschillende rechtsoorzaak berust en onafhankelijk is van het werkelijk geleden
nadeel;
Overwegende dat niet ter zake client
dat dit pensioen uitgekeerd is krachtens
een recht dat de getroffene voordien
bezat; dat dit recht immers vreemd is
aan het misdrijf van doden en de daaruit
voortvloeiende schade, zodat de dader
van het misdrijf dit recht niet kan
inroepen om het bedrag te doen verminderen van de schadevergoeding die hij
aan de weduwe verschuldigd is ;
Overwegende derhalve dat het bestreden arrest de in het middel vermelde
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Vvetboek heeft geschonden, als het het
bedrag van het overlevingspensioen aftrekt van het bedrag dat volgens het

gemene recht verschuldigd is aan de
weduwe in wier rechten eiseres treedt
ten belope van de schadev~rgoeding die
zij als verzekeraar arbe1dsongevallen
betaald had,
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestre·
den arrest, in zover het uitspraak doet
op de burgerlijke rechtsvordering. die
eiseres tegen de verweerders heeft mgesteld; beveelt dat van het.thans gewezen
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing ; veroordeelt de verweerders
in de kosten ; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van beroep te Brussel.
4 november 1968. 2e kamer. Voorzitter, H. Valentin, raadsheer waarmend voorzitter.
Verslaggever,
H. Trousse. - Gelijklttidende conclusie,
H. Delange, advocaat-generaal.
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WEGVERKEER.- WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 8 APRIL 1954, GEWIJ-·
ZIGD BIJ RET KONINKLIJK BESLUIT
VAN 30 APRIL 1963, ARTIKEL 16-2, a,
EN 18. BESTUURDER DIE KOMT
GEREDEN UIT EEN OPENBARE WEG DIE
VOORZIEN IS VAN RET TEKEN la. VERPLIOHTING DE DOORGANG VRIJ TE
LATEN.- VERBOD VERDER TE RIJDEN
ZO ER GEVAAR BESTAAT VOOR EEN
ONGEVAL.

2o

WEGVERKEER. WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 8 APRIL 1954, GEWIJZIGD BIJ RET KONINKLIJK BESLUIT VAN
30 APRIL 1963, ARTIKEL 15-1. VERPLIOHTING VAN BIJZONDERE VOORZIOHTIGHEID BIJ RET OPRIJDEN VAN
EEN KRUISPUNT. MISKENNING DIE
EEN MISDRIJF OPLEVERT.

1o De bestutwder die uit een openbare

weg komt ge1·eden die voorzien is van
een ve1·kee1·steken nr 1a (omgekeerde
driehoek) is verplicht degene die op deze
weg 1·ijdt te laten voo1·gaan, en mag
enkel ve1·der 1·ijden zo hij dit kan doen
zonde1' gevaa1· voo1· een ongeval, gelet
op de plaats, de verwijdering en de snelheid van de andeTe bestuu1•de1· (1).
(1) Raadpl. cass., 11 december 1967 (.Ar1'.

cass., 1968, biz. 529)

-252
(Wegverkeersreglement van 8 april
1954, art. 16-2, a, en 18, vervangen
door artikel 5 van het koninklijk
besluit van 30 april 1963.)
2o De ve1·pliahting tot bijzondere voo?·zich-

tigheid om elk ongeval te vermijden
legt aan ctlle bestu~wde1·s die een kruispunt op1•ijden een 1·eglementair voorsalu·ijt op, waa1·van de miskenning een
misd1·ijj opleve1·t dat gestrajt w01·dt door
de st1•ajjen, gestelcl bij w·tikel 2-1 van
de wet van 1 mtg~tstus 1899, vervangen
doo1· artikel 3 van de wet van ·15 ap1·il
1958 (1). (Wegverkeersreglement van.
8 april 1954, art. 15-1, vervangen door
art. 5 van het koninklijk besluit van
30 april 1963.)
(JAUNIAUX EN NAAMLOZE VENNOOTSOHAP
« LA ROYALE BELGE ll, T. MARLEGHEM;
MARLEGHEM, T. JAUNIAUX EN NAAMLOZE VENNOOTSOHAP «LA ROYALE BELGE ll.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 18 oktober 1967 gewezen door
de Correctionele Rechtbank te Bergen,
rechtdoende in hoger beroep ;

I. Op de voorziening van J au:niaux
en van « La Royale Beige ll, burgerlijke
partijen:
Overwegende dat de eiseressen geen
enkel middel aanvoeren ;
II. Op de voorziening van Marleghem,
beklaagde:
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 418 en 420 van het Strafwetboek,
2-1 van de wet van 1 augustus 1899
houdende herziening van de wetgevi:ng
en van de reglementen op de politie van
het vervoer, gewijzigd bij artikel 3
van de wet van 15 april 1958, 16, 17
en 18 van het koninklijk besluit van
8 april 1954 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer,
welke artikelen gewijzigd zijn bij artikel 5 van het koninklijk besluit van
30 april 1963,
(1) Raadpl. cass., 8 december 1967, redenen
(A1'1', cass., 1968, biz. 514) ; contra: Rep. pmt.
d1·. belge, v 0 Voi1·ie, nrs 684 en volg.; Les Ass~t- _
d.s 1•eunis, Legislation sur le roulage, d. II,
biz. 75; het arrest van het hof van 2 juli 1928
(Bull. en PAsrc., 1928, I, 214) waarop deze

-. doordat het bestreden vonnis eiser
veroordeeld heeft wegens niet-inachtnemi:ng van de voorrangsregeling en om
zodoende onopzettelijke slagen en verwondingen aan de verweerster J auniaux
te hebben toegebracht, beslist heeft dat
eiser voor een tiende aansprakelijk was
voor de aan voornoemde verweerster
veroorzaakte schade en eiser heeft veroordeeld om deze schade in die mate te
vergoeden, op grond dat eiser erkende
de voorrangsweg te hebben opgereden
toen twee voertuigen elkaar op deze
weg opvolgden en hij moest voorzien
dat het eerste zou worden ingehaald
door het tweede, bestuurd door de
burgerlijke partij J auniaux,
terwijl deze redengeving geen passend
antwoord is op het middel waarbij. eiser
in zijn conclusie voor de correctwnele
rechtbank had doen gelden dat, wegens
de stand van de voorranghebbende
voertuigen en de breedte van de weg,
ei&er de verzekering had dat hij zijn
weg mocht vervolgen en de voorrangsweg oprijden zonder gevaar voor een
ongeval, overeenkomstig het bepaalde ~n
artikel 18 van het Wegverkeersbeslmt,
daar een inhaalmaneuver dat door
een voorranghebbend voertuig goed uitgevoerd wordt, hem er niet normalerwijze moest toe brengen het gedeelte
van de weg te nemen dat eiser ging
oprijden:
Overwegende dat het vonnis vaststelt
dat " eiser in hoger beroep (thans eiser)
erkent dat hij de voorrangsweg is
opgereden toen twee voertuigen aldaar
achter elkaar reden ll ; dat het bovendien
verklaart dat eiser « moest voorzien dat
het eerste van deze voertuigen zou
worden ingehaald door het tweede,
bestuurd door de burgerlijke partij
J auniaux ll ;
•
Dat het aldus impliciet maar zeker
overwogen heeft dat eiser zijn weg niet
mocht vervolgen zonder gevaar voor
een ongeval ;
Overwegende dat deze vaststelling van
de beslissing elke waarde ontnam aan
het middel, door eiser bij conclusie voorgedragen, en de rechter v:rijsteld~. van
de verplichting om daarop m het biJZOnder te antwoorden; dat de weggebruiker
irnmers die gereden komt uit een openauteurs zich beroepen had betrekking op de
toepassing van artikel 1 van het koninklijk
besluit van 26 augustus 1925, dat enkel aan
de weggebruikers een algemene verplichting
van voorzichtigheid oplegde.
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van de verplichting om degene te laten
voorgaan die rijdt op de weg die hij
gaat nemen, ongeacht de wijze waarop
deze rijdt, wanneer hij zijn weg zonder
gevaar voor een ongeval kan vervolgen ;
dat het vonnis aldus geen enkel van de
in het middel vermelde wets- of verordeningsbepalingen heeft geschonden ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat, met betrekking
tot de beslissing op de strafvordering
die tegen eiser is ingesteld, de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd
en dat de beslissing overeenkomstig de
wet is;
III. Op de voorziening van Marleghem,
rechtstreekse dagvaardende burgerlijke
partij :
Over het middel afgeleid nit de schending van de artikelen 1 van het Strafwetboek, 4 van de wet van 17 april 1878
houdende de voorafgaande titel van het
Wetboek van strafvordering, 138 van
het Wetboek van strafvordering, 1 en 2-1
van de wet van 1 augustus 1899 houdende herziening van de wetgeving en
van de reglementen op de politie van
het vervoer, gewijzigd bij artikel 3 van
de wet van 15 april 1958, en 15-1 van het
koninklijk besluit van 8 april 1954
houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverk~er, ..gewijzig.d
bij artikel 5 van het konmkhJk besh.ut
van 30 april 1963,
doo1·dat het bestreden vonnis, na te
hebben vastgesteld dat de verweerster
J auniaux door links en zonder noodzaak
in te halen een font had begaan en
onvoorzichtig was geweest, en na impliciet te hebben aangenomen of althans
zonder te hebben betwist dat deze
onvoorzichtigheid bij het oprijden van
een kruispunt een overtreding opleverde
van de regel van voornoemd artikel 15-1
van het W egverkeersbe:;;luit, niettemin
beslist heeft dat de strafvordering bij
rechtstreekse dagvaarding tegen genoemde verweerster ingesteld onder andere
wegens deze fout, ongegrond was en
verklaard heeft dat de rechtbank onbevoegd was om op eisers burgerlijke
rechtsvordering tegen genoemde verweerster uitspraak te doen, op grond dat de
regel van voornoemd artikel 15:1 ge~n
nauwkeurig omschreven bepahng IS,
maar een voor aile weggebruikers geldende verplichting, die als zodanig niet

kan worden gesanctioneerd met de
straffen bepaald in de artikelen 1 en
2-1 van de wet van 1 augustus 1899,
teTwijl voornoemd artikel 2-1 gevangenisstraf en geldboete stelt op de
overtreding van verordeningen vastgesteld ter uitvoering van de wet van
1 augustus 1899 en dus onder andere
op de overtreding van het voornoemd
koninklijk besluit van 8 april 1954 en in
het bijzonder op de overtreding van
artikel 15-1 van dit koninklijk besluit,
waaruit volgt dat, krachtens de hierboven ingeroepen bepalingen van het
Strafwetboek, van de wet van 17 april
1878 en van het Wetboek van strafvordering, de rechtbank bevoegd was om
uitspraak te doen op de burgerlijke
rechtsvordering van de eiser ;
Overwegende dat, nate hebben beslist,
zonder deswege te worden bestreden,
dat de aan verweerster J auniaux ten
laste gelegde feiten geen overtreding
opleveren van de artikelen 10 en 22
van het W egverkeersbesluit, het vonnis
impliciet laat gelden dat voornoemde
verweerster te kort geschoten is in de
voorzichtigheid, voorgeschreven bij artikel 15-1 van het koninklijk besluit van
8 april 1954, zoals het is vervangen bij
artikel 5 van het koninklijk besluit van
30 april1963, welk artikel ook ingeroepen
is in de rechtstreekse dagvaarding van
eiser ; dat de rechtbank zich derhalve
niet onbevoegd mocht verldaren om
uitspraak te doen op de rechtsvordering
die eiser tegen haar had ingesteld ;
Dat artikel 2-1 van de wet van 1 augustus 1899 immers gevangenisstraf en
geldboete stelt op « de overtredingen van
de verordeningen vastgesteld ter uitvoering van deze wet " ; dat het geen
enkel onderscheid maakt en de rechter
derhalve niet mocht overwegen dat de
bepaling van artikel 15-1 uitgezonderd
was, op grond dat « zij geen nauwkeurig
omschreven bepaling is, maar slechts een
herhaling van de voorzichtigheidsplicht
die voor aile weggebruikers geldt " ; dat
trouwens artikel15-1 niet een eenvoudige
herhaling is van de algemene voorzichtigheidsplicht die voor aile weggebruikers
geldt, maar dat het een bijzondere
voorzichtigheid voorschrijft in een welbepaalde omstandigheid, met name bij
het oprijden van een kruispunt;
Dat het middel gegrond is ;
Overwegende dat eiser in zijn hoedanigheid van burgerlijke partij niet veroordeeld is in lwsten tegenover de
openbare partij, zodat hij de kosten moet

-

254

dragen van de betekening der voorziening a.an het openbaar ministerie ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen van de burgerlijke partijen
J auniaux en de naarnloze vennootschap
<< La Royale Beige " en de voorziening
door Marleghem ingesteld in zijn hoedanigheid van beklaagde ; veroordeelt
ieder van deze eisers in de kosten van
zijn voorziening ; rechtdoende op de
voorziening door Marleghem ingesteld in
zijn hoedanigheid van burgerlijke partij,
vernietigt het bestreden vonnis in zover
de rechtbank zich onbevoegd heeft
verklaard om op de burgerlijke rechtsvordering van eiser uitspraak te doen
in zover zij gegrond was op de ten laste
van de verweerster J auniaux gelegde
overtreding van artikel 15-l van het
W egverkeersbesluit, en in zover het
vonnis de kosten van deze rechtsvordering ten laste van eiser heeft gelaten ;
verwerpt de voorziening voor het overige ;
beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt de verweerster J a1.miaux en de
eiser elk in de helft van de kosten van
de toegewezen voorziening, uitgezonderd
de kosten van de betekening aan het
openbaar ministerie, die ten laste van
eiser zullen blijven; verwijst de aldus
beperkte zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Doornik, zitting houdende
in hoger beroep.
4 november I968. 2 8 karner. Voorzittm·, H. Valentin, raadsheer waarnemend voorzitter.
VerslaggeveT,
H. Trousse. Gelijkluidende conclusie,
H. Delange, advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Bayart en Simont.

LEN TE BEREIDEN OF IN HET GROOT
TE VERKOPEN. VERKOOP ENKEL
TOEGELATEN AAN ANDERE HOUDERS
VAN EEN VERGUNNING OF OFFICINAAPOTHEKERS.- VERKOOP AAN DIERENARTSEN : INBREUK OP ARTIKEL 22
VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN
6 JUNI I960.
I 0 Een dierenarts is geen officina-apothe-

ker, dit wil zeggen een persoon die een
vergunning bezit om de farmacie te
beoefenen en die werkelijk hetzij een
voor het publiek toegankelijke, hetzij
een in de verzo1·gingsinstellingen of in
de gevangenissen ingerichte officina
behee1·t. (Koninklijk besluit van 6 juni
I960, art. I, 6°.) (Impliciete oplossing.)
2° De ve1•koop van geneesmiddelen doo1•
een otficina-apotheke1' aan dierena1·tsen
die al dan r•iet een vergunning bezitten
om een geneesmiddelendepot te houden
is geen verkoop in het groot. (Koninklijk
besluit van 6 juni 1960, art. 2, 22,
22bis en 22te?'.) (Impliciete oplossing,)
3° De houder van een vergunning om
geneesmicldelen te be1·eiden of in het
groot te ve1•kopen mag deze enkel aan
andere houders van vergunning of
otficina-apothekers veTkopen; hij begaat
een misdrijj dom· ze aan die1·enm·tsen
te ve1•kopen. (Koninklijk besluit van
6 juni 1960, art. 22 en 52; wet van
25 maart 1964, art. 6 en 16, § 2.)
(Impliciete oplossing.)
(FRANSSEN.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 13 november 1967 door het
Hof van beroep te Brussel gewezen ;
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1° GENEESKUNDE. DIERENARTS.
- GEEN OFFICINA-APOTREKER IN DE
ZIN VAN ARTIKEL 6 VAN RET KONINKLIJK BESLUIT VAN 6 JUNI 1960.
2° GENEESKUNDE. - OFFIOINA-APOTREKER. VERKOOP VAN GENEESMIDDELEN AAN DIERENARTSEN DIE AL
DAN NIET VERGUNNING BEZITTEN OJYI
EEN GENEESMIDDELENDEPOT TE ROUDEN.- GEEN VERKOOP IN RET GROOT.
3° GENEESKUNDE. - HOUDER VAN
EEN VERGUNNING OM GENEESl\'IIDDE-

Over het middel, afgeleid uit de schending van artikel 97 van de Grondwet,
cloordat het bestreden arrest eiser op
grond van artikel 22 van het koninklijk
besluit van 6 j1.mi I960 veroordeeld
heeft om geneesmiddelen voor dieren te
hebben verkocht aan personen die geen
vergunninghouders of geen officina-apothekers waren, 1net name aan dierenartsen,
zonder passend te antwoonlen op eisers
conclusie waarin werd betoogd dat :
I o uit het onderscheid, bij voornoemd
besluit van 6 jm1i 1960 gemaakt tussen
de apotheker van een voor het publiek
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toegankelijke officina enerzijds en de
officina-apotheker anderzijds, volgt dat
de dierenarts die de officina beheert van
zijn eigen inrichting of van een officiele
inrichting, zoals de Diergeneeskundige
school of een centrum voor kunstmatige
inseminatie, juridisch een officina-apotheker is in de zin van voornoemd
besluit; 2° artikel 13 van het koninklijk
besluit van 20 november 1962 . aile
vergunninghoudende afieveraars, met
name de dierenarts en de apotheker van
een voor het publiek toegankelijke
officina, op dezelfde voet heeft geplaatst
wat de verantwoordelijkheid betreft ;
3° indien eiser zijn produkten had verkocht door tussenkomst van een officinaapotheker, hij zich onvermijdelijk medeplichtig zou hebben gemaakt aan ongeoorloofde verkoop, aangezien deze als
verkoop in het groat moet worden
beschouwd, wat voor officina-apothekers
verboden is :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest beslist
<< dat beklaagde (thans eiser) ten onrechte
beweert dat een dierenarts een officinaapotheker is in de zin van artikel 1, 6°,
van het koninklijk besluit van 6 juni
1960; dat de dierenarts niet een persoon
is die de vergunning bezit om de farmacie te beoefenen en die werkelijk hetzij
een voor het publiek toegankelijke officina, hetzij een in de verzorgingsinstellingen of in de gevangenissen: ingerichte
officina beheert » ;
Dat het arrest tot staving van zijn
beslissing met name stelt dat « het
kabinet van de dierenarts niet kan
worden gelijkgesteld met een verzorgingsinstellh~g in de zin van het koninklijk
besluit van 6 juni 1960; dat de opzet
van dit besluit en meer in het bijzonder
de bepalingen van de artikelen 44, 45,
46 zulke uitlegging beletten ; dat, indien
de dierenartsen werden beschouwd als
apothekers in de zin van het koninklijk
besluit van 6 juni 1960, zoals gewijzigd
bij de koninklijke besluiten van 10 februari 1961, 20 november 1962, 5 juni 1964
en 26 augustus 1964, men niet zou
begrijpen waarom de artikelen 44, 45
en 46 betreffende de terhandstelling van
de produkten een onderscheid maken
tussen de officina-apotheker, de dierenarts die vergtmning bezit om een geneesmiddelendepot te houden en de dierenarts; dat de noodzaak van een vergunning niet meer denkbaar·zou zijn indien
elke dierenarts een apotheker was in de
zin van het voornoemde besluit » ;

Overwegende dat het arrest aldus
passend antwoordt op eisers verweer ;
Dat het eerste onderdeel van het
middel feitelijke grondslag mist ;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, nate hebben beslist,
op de gronden die het aangeeft, dat een
dierenarts met een officina-apotheker niet
had kunnen worden gelijkgesteld door
het koninklijk besluit van 6 juni 1960,
zoals gewijzigd onder meer bij het besluit
van 20 november 1962, het arrest niet
meer moest antwoorden op het argument
afgeleid uit artikel 13 van het koninklijk
?esluit van 20 november 1962, dat,
mgeroepen tot staving van het middel
waarop geantwoord was, geen afzonderlijk middel blijkt te zijn ;
Dat het tweede onderdeel van het
middel niet kan worden aangenomen ;
W at het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat op het middel, in
het derde onderdeel aangevoerd, het
arrest antwoordt : « dat beklaagde oak
ten onrechte beweert dat, door. zijn
produkten te verkopen door tussenkomst
van officina-apothekers, hij zich onvermijdelijk medeplichtig zou maken aan
ongeoorloofde verkoop ; dat de verkoop
van geneesmiddelen door officina-apothekers aan dierenartsen die al dan niet
vergunning bezitten om een geneesmiddelendepot te houden, niet een verkoop in het groat is in de zin van
artikel 2 van het koninklijk besluit van
6 juni 1960; dat hieruit volgt dat de
officina-apotheker die aan deze dierenartsen !evert, niet kan worden beschouwd
a~s een g;rossier-.verdeler, welk beroep
met veremgbaar IS met dat van officinaapothekers >> ;
Dat het arrest aldus passend antwoordt
op eisers verweer ;
Dat het derde onderdeel van het middel
feitelijke grondslag mist ;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd
en dat de beslissing overeenkomstig de
wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
4 november 1968. 2e kamer. Voorzitter, H. Valentin, raadsheer waarnemend voorzitter. V erslaggever,
H. Trousse. Gelijkluidende conclusie,
H. Delange, advocaat-generaal. - Plei.
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ter, H. Defosset (van de balie bij het
Hof van beroep te Brussel).
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van de beklaagde, van de beslissingen
op de tegen hem ingestelde straf- en
burgerlijke vo1·deringen leidt niet tot
de vernietiging van de eindbeslissing
op de door hem ingestelde burge1•lijke
r·echtsvorde1·ing waartegen hij zich niet
ojwel onregelmatig heejt vom·zien (3).
(Eerste zaak.)

(TWEE ARRESTE:N)

Ee1·ste zaak.
1° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. VEROORDELING OP DE STRAFVORDERI:NG. - GEEN VERlVillLDING VAN DE
WETSBEPALING DIE DE BESTANDDELEN
OPGEEFT VAN RET TEN LASTE VAN DE
BEKLAAGDE BEWEZEN GEAOHTE MISDRIJF. - BESLISSING IN REOHTE NIET
GEMOTIVEERD.
2° VOORZIENING IN CASSATIE. VoRM. STRAFZAKEN. - BuRGERLUKE PARTIJ, EISERES. VOORZIENING NIET BETEKEND. NIET-O:NTVANKELIJKHEID.
3<> CASSATIE. OMVANG. - STRAFZAKEN. - VoORZIENING VAN DE BEKLAAGDE. VERNIETIGI:NG VAN DE
TEGEN HEM INGESTELDE BESLISSINGEN
OP DE STRAF- EN BURGERLIJKE VORDERINGEN.- VERNIETIGING DIE NIET
LEIDT TOT DIE VAN DE EINDBESLISSING
OP DE TEGEN HEM I:NGESTELDE BURGERLIJKE REOHTSVORDERING, W AARTEGEN HIJ ZIOH NIET OF ONREGELMATIG
HEEFT VOORZIEN.

1° N iet in rechte gemotivee1·d is de ver·oordeling op de strajvorde1·ing, die de
wetsbepaling niet vermeldt, welke de
bestanddelen van het ten laste van de
beklaagde bewezen geachte misdr·ijj opgeejt (1). (Grondwet, art. 97.) (Eerste
en tweede zaak.)
2° Niet ontvankelijk is de doo1' een bur·ge1'-

lijke pa1·tij ingestelde voo1·ziening die
niet betekend is aan de partijen tegen
wie zij is ger·icht (2). (Wetb. van
strafv., art. 418.) (Eerste en tweede
zaak.)

3° De ve1·nietiging, op de voorziening
(1) Raadpl. cass., 22 mei 1967 (A1'1', cass.,
1967, biz. 1143) en 27 mei 1968 (ibid., 1968,
l:>Iz. 1172).
(2) Oass., 25 september 1967 (A1'1', cass.,
1968, biz. 113).
(3) Oass., 14 februari 1966 (Bt~ll. en PAsw.,
1966, I, 773).

(;rAMOYE EN NATIONAAL VERBOND VAN
O:NZIJDIGE MUTUALITEITEN, T. BRAUERS.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 4 december 1967 gewezen
door de Correctionele Rechtbank te Luik,
rechtdoende in hager beroep :

A . Op de voorziening ingesteld door
Jamoye:
1° als beklaagde :
a) In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering
die tegen eiser is ingesteld :

Over het middel, ambtshalve afgeleid
uit de schending van artikel 97 van de
Grondwet:
Overwegende dat in strafzaken de
veroordelende beslissingen, om naar recht
met redenen te zijn omkleed, niet enkel
de wettelijke bepalingen moeten aanwijzen die· een straf uitvaardigen, maar
tevens die welke de bestanddelen van
het ten laste van de beklaagde gelegde
misdrijf aangeven ;
Overwegende dat het vonnis, dat eiser
veroordeelt om << als voetganger, op een
plaats waar er geen of slechts onbegaanbare voetpaden of bovengrondse bermen
zijn, de gelijkgrondse bermen niet te
hebben genomen, met dien verstande
echter dat hij de stop- of inhalingsmaneuvers van de bestuurders moet
mogelijk maken door zo nodig dicht
bij de buitenkant van de berm te
blijven n, er zich in dezen toe beperkt
te verwijzen naar de wettelijke bepalingen, vermeld in het beroepen vonnis,
uitgezonderd de artikelen 27-1 van het
koninklijk besluit van 8 april 1954,
418 en 420 van het Strafwetboek, en,
behalve artikel 2 varr de wet van
1 augustus 1899, enkel melding maakt
van artikel 42-2, 2e lid, van het koninklijk
besluit van 1 april 1954 dat vreemd is
aan het ten laste van eiser gelegde feit ;

-
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Tweede zaak.

Dat het vonnis aldus de voormelde
grondwetsbepaling schendt ;
b) In zover de voorziening gerich~. is
tegen de beslissing op de. bur,ge~hJke
rechtsvordering die tegen mser IS mgesteld :
Overwegende dat de vernietigi.ng va;n
de beslissing op de strafvorder~g. ~he
tegen eiser is ingesteld, de vermetigmg
meebrengt van de b.esliss.ing op de
burgerlijke rechtsvordermg dw tegen hem
ingesteld is ;
2o als burgerlijke partij :

Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag . acht te slaan,
niet blijkt dat de door mser. al~ burgerlijke partij ingestelde voorz1emng b~.t~
kend werd aan de partij waartegen ZIJ IS
gericht:
.
.. .
Dat zij derhalve met ontvankehJk IS;

B. Op de voorzier:!n!S van het N.at~onaal
Verbond van OnziJdige Mutuahtmten :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag .acJ;t te slaan,
niet blijkt dat de voorzienmg van de
eiseres, burgerlijke partij, b~.te~end :verd
aan de partij waart~gen ZIJ IS g~~w~t ;
Dat zij derhalve met ontvankehJ k IS ;
Om die redenen, A. Op de voorziening
van J amoye : vernietigt het bestreden
vonnis in zover het uitspraak doet op
de strafvordering en de burgerlijke
rechtsvordering die tegen . ei~er zijn
ingesteld ; verwerpt de voorzwn~ng voor
het overige ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op d~ l~ant
van de gedeeltelijk vernietigde bes.hssm~ ;
veroordeelt eiser en verweerders Ieder m
een derde van de kosten der voorziening
van de eiser Jamoye; laat de overige
kostei:J. ten laste van de Staat; B. Op de
voorziening van het N ationaal Verbond
van Onzijdige Mutualiteiten :. ver~erpt
de voorziening ; veroordeelt mser m. de
kosten ; verwijst de aldus beperkte zaak
naar de Correctionele Rechtbank te
Hoei, zitting houdende in hoger 'beroep.
4 november 1968. 2e kamer. Voo1'zitte1', H. Valentin, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·,
H. Trousse. Gelijkluidende conchtsie,
H. Delange, advocaat-generaal: - . .Pleite1's, HH. Voisin (van de bahe biJ het
Hof van beroep te Luik) en Van Ryn.

0ASSATIE,

1969. -

9

(NOEL EN CUSSE, T. G. EN J', HECQ EN
PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJ'KHEID «JEAN HECQn.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 9 febrna.ri 1968 gewezen doo.r
de Correctionele Rechtbank te Charleroi,
rechtdoende in hoger beroep ;
I. Op de
beklaagde:

voorziening

van

Noel,

A. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering
die tegen eiseres is ingesteld :
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van artikel 97 van de
Grondwet:
Overwegende dat het vonnis eiseres
veroordeelt om een voertuig op de
openbare weg te hebben geparkeerd op
een plaats waar het kennelijk voor de
andere weggebruikers een gevaar oplevert
of hen hindert zonder noodzaak, zonder
dat het zegt welke verordenende bepaling
de bestanddelen van het aldus te haren
laste gelegde misdrijf aangeeft ;
Dat het vonnis derhalve niet regelmatig in rechte gemotiveerd is ;

B. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering die tegen eiseres door
de verweerster, de personenvennootschap
met beperkte aansprakelijkheid « Jean
Hecq n, is gericht :
Overwegende dat de vernietigii_lg van
de beslissing op de strafvorderm.g . de
vernietiging meebrengt van de beshssmg
op deze burgerlijke rechtsvordering ;

II. Op de voorziening van Cusse,
burgerrechtelijk aansprakelij ke partij en
burgerlijke partij ;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet
blijkt dat eisers voorziening betekend
werd aan de partijen waartegen zij gericht
IS'
Dat zij derhalve niet ontvankelijk is ;
Overwegende echter dat de vernietiging van de beslissii_l~ op de strafvor~e
ring en de burgerhJke rechtsvordermg
die tegen de eerste eiseres zijn ingestel.d,
de bestaansreden ontneemt aa.n de beshssing die, met betrekking tot deze vorde-

-258ringen, de eiser burgerrechtelijk aansprakelijk verklaart voor de tegen haar
uitgesproken veroordelingen ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zover het uitspraak doet
op de strafvordering en de burgerlijke
rechtsvordering die tegen de eiseres
Noel gericht zijn, behalve in zover het,
op de eerste vordering, eiseres ontslaat
van vervolging wegens de telastlegging A
en het, op de tweede vordering, ten minste
een vijfde van de schade ten laste laat
van de verweerster, de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid
«Jean Hecq "• zodat de beslissing waarbij
de eiser Cusse burgerrechtelijk aansprakelijk verklaard is voor de tegen de
eerste eiseres uitgesproken veroordelingen geen bestaansreden meer heeft ;
verwerpt de voorziening van de eiser
Cusse ; beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt de eiser Cusse in de kosten
van zijn voorziening; laat de overige
kosten ten laste van de Staat ; verwijst
de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Bergen, zitting houdende in hager beroep.
4 november I968. 2 6 kamer. Voorzitter, H. Valentin, raadsheer waarnemend voorzitter.
Vet·slaggever,
H. Trousse. Gelijkluiclende conalusie,
H. Delange, advocaat-generaal.
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4 november 1968.

WEGVERKEER. BLOEDPROEF.
ARTIKEL 4bis VAN DE WET VAN
I A1CGUSTUS 1899 GEWIJZIGD BIJ DIE
VAN I5 APRIL I958, VOOR DE VERVANGING ERVAN DOOR ARTIKEL I VAN
DE WET VAN II JULI I967. - VooRWAARDE.

(1) Verg. cass., 7 maart 1962 (Bull. en
PASIC., 1962, I, 768).
(2) Raadpl. cass., 18 februari 1963 (Bull.
en PASIC., 1963, I, 681).
(3) Ret Hof heeft impliciet aangenomen dat
de kennisgeving van de uitslagen van de
ontleding niet is voorgeschreven op straffe van
nietigheid : cass., 19 maart 1962 (Bull. en

2° vVEGVERKEER. BLoEDPROEF.
- KENNISGEVING VAN DE UITSLAGEN
VAN DE BLOEDONTLEDING. - 0MVANG
VAN DEZE VERPLICHTING. - KENNISGEVING VAN DE SCHATTING ALLEEN
VAN HET ALCOHOLGEHALTE OP HET
OGENBLIK DAT DE BETROKKENE EEN
VOERTUIG BESTUURDE. RECHTEN
VAN DE VERDEDIGING NIETTEMIN GEVRIJWAARD. GEEN NIETIGHEID.

1° Opclat cle overheclen die becloeld worden
in at·tikel 4bis van cle wet van 1 a~tgus
tus 1899, gewijzigd bij die van 15 april
1958, zoals het van kracht was v66r cle
vet·vanging et·van cloo1· artikel 1 van
cle wet van 11 jttli 1.967, wettelijk in cle
in clit m·tikel bepaalcle omstancligheclen
een geneesheet· mogen vordet·en om een
bloedpt•oef te vetTichten volstoncl het
dat er ten laste van cle persoon, op wie
ze moest verricht woTclen, aanwijzingen
voot·hcmclen waren van een ove1·trecling
van artikel 2-3, lid 1, of van a·rtikel 2-4
van cleze wet of van at·tikel 1 van cle
besluittvet van 14 novembet· 1939; cleze
aanwijzingen konclen voot•tvloeien ttit
aanwijzingen die hen doo1· een onclet•geschilcte war en verstTekt (I).
2° De lcennisgeving van de uitslagen van
de bloeclontlecling aan cle pet'Soon wiens
bloecl wet·cl afgenomen,, zoals clie voot·gesch?-even is bij at·tilcel 9 van het
lconinlclijlc besluit van 10 juni 1959,
moet betrekking hebben op het alcoholgehalte in het bloed op het ogenblilc van
cle bloeclproef (2) en op cle schatting
van het bloeclgehalte op het ogenblilc van
cle feiten ; cle betelcening van cleze
laatste schatting alleen leiclt niet tot
nietigheicl, inclien de t·echten van cle
verclediging van cle persoon, wiens bloecl
is afgenomen, gem·ijwaarcl weTclen en
onclet• meer inclien hij cle gelegenheicl
heeft gehacl cle gepastheicl te beom·clelen
van een tweecle bloeclontlecling (3).
(DAGNESSE EN LOOSVELDT.)
ARREST.
HET HOF ; -

Celet op het bestreden

PAsiC., 1962, I, 798), 24 april en 20 juli 1967
(A1-r. cass., 1967, blz. 1037 en 1324).
Omtrent het punt dat de bewijswaarde van
de regelmatige ontleding van het afgenomen
bloed niet afhankelijk is van de mogelijkheid
in elk geval een tweede ontleding te verrichten,
raadpl. cass., 7 december 1964 (ibi,z., 1965,
I, 349).

-259arrest, op 3 januari 1968 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen :

proef heeft gevorderd ; dat het hof dus
niet de beweerde vergissing heeft begaan ;

I. Op de voorziening van Dagnesse,
beklaagde:

W at het tweede onderdeel betreft :

Over het eerste middel, afgeleid nit
de schending van de artikelen 97 van
de Grondwet, 4bis van de wet van
1 augustus 1899, aangevuld bij artikel 4
van de wet van 15 april 1958, 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wethoek, van de rechten der verdediging
en nit de miskenning van de bewijskracht
der akten,
doo1·dat het bestreden arrest als grand
voor de veroordeling van eiseres aanneemt dat er genoeg aanwijzingen waren
om de bloedproef te verrichten, aangezien zulks volgde nit de vaststelling
gedaan door de politieagent Michiels,
tm·wijl niet deze agent de bloedproef
heeft gevorderd, maar de adjunct-commissaris van politie De Witte die het
proces-verbaal heeft opgemaakt, en
laatstgenoemde die maatregel slechts
mocht nemen indien hij van mening
was dat er genoeg aanwijzingen van
overtreding van artikel 2-3, lid 1, van
artikel 2-4 van de wet van 1899 of van
artikel1 van de besluitwet van 14 november 1939 betreffende de beteugeling van
de dronkenschap voorhanden waren bij
de vermoedelijke dader van het ongeval
of bij de getroffene ; nit de vermeldingen
van het door die officier van politie
opgemaakte proces-verbaal blijkt dat hij
weliswaar de verklaringen van de agent
Michiels heeft overgenomen, doch duidelijk vermeld heeft dat << Suzette Dagnesse
zich op normale wijze uitdrukt. Haar gang
is zeker. Wij stellen niet vast dat zij naar
drank ruikt. Wij stellen geen enkel teken
van alcoholintoxicatie vast " ; de adjlmctconnnissaris van politie De Witte derhalve geen bloedproef heeft km1nen
vorderen zonder in strijd te komen met
zijn eigen vaststellingen en het arrest
die tegenstrijdigheden niet verklaart,
zodat het niet regelmatig met redenen
is omkleed en de bewijskracht schendt
van het proces-verbaal dat de adjunctconnnissaris De Witte heeft opgemaakt :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, gelet op de inhoud
van het arrest en op de vermeldingen
van het ·proces-verbaal waarnaar dit
arrest verwijst, het geen twijfel lijdt dat
het hof van beroep heeft overwogen dat
de adjunct-commissaris van politie De
Witte en niet de agent Michiels de bloed-

Overwegende dat het voor de gerechtelijke agent die moet oordelen of het
raadzaam is een bloedproef te vorderen,
niet tegenstrijdig is die te doen verrichten op grand van welbepaalde aanwijzingen die hem zijn medegedeeld door
een ondergeschikte, ook al heeft hijzelf
later slechts negatieve vaststellingen
gedaan;
Dat het arrest, dat steunt op de vermeldingen van het in het middel genoemde proces-verbaal, zonder miskenning van de bewijskracht ervan zijn
beslissing regelmatig met redenen heeft
omkleed en vastgesteld heeft dat er
aanwijzingen voorhanden waren die de
vordering van een bloedproef rechtvaardigden;
Dat geen enkel onderdeel van het
middel kan worden aangenomen ;
Over het tweede middel, afgeleid nit
de schending van de artikelen 97 van
de Grondwet, 1319, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk W etboek, 4ter van de
wet van l augustus 1899, aangevuld
bij artikel4 van de wet van 15 april1958,
van de rechten der verdediging en nit
de miskenning van de bewijskracht der
alden,
dom·dat het· bestreden arrest eiseres
wegens overtreding van artikel 2-3 van
de wet van 1 augustus 1899 veroordeelt
op grand van de uitkomsten van een
bloedontleding,
te1·wijl het niet op passende wijze
antwoordt op de middelen die de eisers
bij conclusie hebben ontwikkeld en
waarin zij overeenkomstig artikel 4te?'
van de voornoemde wet hebben betoogd
dat cc de ambtenaar van het openbaar
ministerie de uitkomsten van de ontleding mededeelt aan de persoon van
wie bloed is afgenomen >>, en het vaststaat dat dit voorschrift niet in acht
genomen is ; de officier van gerechtelijko
politie die de uitkomst van het deslnmdigenonderzoek heeft meegedeeld, zich
ertoe heeft beperkt het op het ogenblik
van de feiten geschatte alcoholgehalte
aan te geven, zonder te zeggen welk
gehalte bleek nit de wetenschappelijke
ontleding, en, indien eiseres kennis had
gehad van dit gehalte, dat zeer dicht
bij de wettelijk bepaalde grens lag, zij
waarschijnlijk een tweede ontleding zou
hebben doen verrichten :

-260Overwegende dat het arrest stelt " dat
blijkens het proces-verbaal nr 442 van
de Rijkswachtbrigade te Manage : 1° de
beklaagde (thans eiseres) erkend heeft
kennis te hebben gekregen van de uitkomst van de ontleding, volgens welke
er in haar bloed op het ogenblik van de
feiten een alcoholgehalte van 1, 77 gram
per duizend aanwezig was en de deskundige besloot tot een dcudelijke staat van
alcoholintoxicatie, en 2° indien zij meende
een tweede ontleding te moeten doen
verrichten, zij van dit recht gebruik
moest maken binnen 15 dagen na de
kennisgeving en zich in dat geval moest
gedragen naar het bepaalde in artikel 10
van het koninklijk besluit van 10 juni
1959 ... , dat artikel 2-3 van de wet
van 1 augustus 1899, waarbij straf wordt
gesteld op een hoger alcoholgehalte dan
1,5 gram per duizend, slechts slaat op
het alcoholgehalte in het bloed van de
bestumder op het ogenblik dat hij
bestumde ; dat de beklaagde, die kennis
had gekregen van de uitkomst waaruit
bleek dat zij voornoemd artikel 2-3 had
overtreden, er bovendien behoorlijk van
verwittigd werd dat haar alcoholgehalte
op het ogenblik van de feiten bij haar een
duidelijke staat van alcoholintoxicatie
veroorzaakte; dat de aldus gedane mededeling betrekking had op de uitkomst
van de scheikundige bloedontleding,
zoals vereist bij de wet, die enerzijds
niet zegt dat het deskundigenverslag
moet worden medegedeeld aan de persoon van wie het bloed is afgenomen en
anderzijds, zoals de beklaagde beweert,
dat de kennisgeving zal geschieden van
de uitkomst der bloedontleding op het
ogenblik van de afneming en van het
op het ogenblik van de feiten geschatte
alcoholgehalte " ;
Dat het arrest aldus de bewijskracht
niet miskent van het proces-verbaal van
kennisgeving, waarvan het dezelfde interpretatie geeft als de eiseres, en passend
antwoordt op de conclusie van laatstgenoemde;
Overwegende dat de kennisgeving van
de uitkomst der ontleding aan de persoon
van wie het bloed is afgenomen, zoals
is voorgeschreven bij artikel 9 van het
koninklijk besluit van 10 juni 1959
betreffende de bloedproef met het oog
op het bepalen van het alcoholgehalte
(en niet artikel 4ter van de wet van
1 augustus 1899 zoals bij vergissing in
het middel is aangegeven), ten doel heeft
aan de persoon van wie bloed is afgenomen de mogelijkheid te verschaffen

om een tweede ontleding te doen verrichten indien hij het nodig acht, ten
einde de rechten van de verdediging te
vrijwaren;
Overwegende dat de omstandigheid
dat in het onderhavige geval aileen de
schatting door de deskundige van het
op bet ogenblik van de feiten bestaande
alcoholgehalte aan eiseres zou zijn medegedeeld, deze niet zou hebben kunnen
beletten te oordelen of het raadzaam
was tot een tweede ontleding te doen
overgaan; dat zij er immers aldus noodzakelijk van verwittigd zou zijn geweest
dat het meegedeelde gehalte niet dat
was hetwelk bestond op het ogenblik
van de bloedafneming maar dat hetwelk
volgde uit de correctie van dit gehalte
wegens de alcohol uitgescheiden gedurende de tijd die tussen het ogenblik
van de feiten en het ogenblik van de
bloedafneming is verlopen ;
Overwegende dat uit de processtukken
en uit de vaststellingen van het arrest
blijkt dat de regelmatigheid van de
verrichtingen en berekeningen van de
deslmndige door eiseres niet betwist werd ;
Dat hieruit volgt dat het arrest
wettelijk zijn beslissing heeft lumnen
gronden op de uitkomsten van de ontleding van het bloed dat van eiseres is
afgenomen en dat de rechten der verdediging wat haar betreft gevrijwaard
werden;
Dat, ongeacht de waarde van de andere
redenen van het arrest, het middel niet
kan worden aangenomen ;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en
dat de beslissing overeenkomstig de wet
is;
II. Op de voorziening van Loosveldt,
bmgerrechtelijk aansprakelijke partij :
Overwegende dat uit de stukken
waaruit het Hof vermag acht te slaan,
niet blijkt dat de voorziening van de
eiser, bmgerrechtelijk aansprakelijke partij, betekend werd aan de partij waartegen zij is gericht ;
Dat de voorziening derhalve niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eisers in de kosten.
4 november 1968. 2e kamer. Voo1·zitte1·, H. Valentin, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggeve1·,
H. Trousse. Gelijkluidende conclusie,
H. Delange, advocaat-generaal. - Plei-

-261ter, H. Le Clercq (van de balie bij het
Hof van beroep te Brussel).
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WETTEN EN BESLUITEN.
TERUGWERKENDE KRACHT. STRAFZAKEN. BEGINSEL GEHULDIGD IN
ARTIKEL 2, LID 2, VAN RET STRAFWET·
BOEK. WET VAN l l JULI 1967,
ARTIKEL 1, e, § 1, TER VERVANGING
VAN DE BEPALINGEN VAN ARTIKEL 2-7
VAN DE WET VAN 1 AUGUSTUS 1899.BEPALING TOT BEPERKING VAN DE
GEVALLEN WAARIN DE DADER VAN EEN
OVERTREDING VAN RET WEGVERKEERSREGLEll'lENT, DIE AAN ZIJN PERSOON ·
LIJK TOEDOEN TE WIJTEN IS, KAN
VERVALLEN VERKLAARD WORDEN. BEPALING IN DIE MATE VAN TOEPASSING
OP DE FElTEN GEPLEEGD v66R EN
BERECHT NA HAAR INWERKINGTREDING.

2° WEGVERKEER. VERVAL VAN
RET RECHT TOT STUREN. WET
VAN l l JULI 1967, ARTIKEL 1, e,
§ 1,.TER VERVANGING VAN DE BEPALIN·
GEN VAN ARTIKEL 2-7 VAN DE WET
VAN 1 AUGUSTUS 1899. BEPALING
TOT BEPERKING VAN DE GEVALLEN
WAARIN DE DADER VAN EEN OVERTRE·
DING VAN RET WEGVERKEERSREGLE·
MENT, DIE AAN ZIJN PERSOONLIJK
TOEDOEN TE WIJTEN IS, KAN VERVAL·
LEN VERKLAARD WORDEN. -BEPALING
IN DIE MATE VAN TOEPASSING OP DE
FElTEN GEPLEEGD v66R EN BERECHT
NA HAAR INWERKINGTREDING.
3° CASSATIE. 0MVANG. STRAF·
ZAKEN.- VERVALLENVERKLARING VAN
HET RECHT TOT STUREN. YERNIE·
TIGING UITGESPROKEN WEGENS DE
ONWETTELIJKHEID WAARDOOR DEZE
STRAF IS AANGETAST. VOLLEDIGE
VERNIETIGING EN VERWIJZING.

4o

en 2° In zove1' het de bevoegdheid
van de 1'echter om de dader van een overtTeding van het wegveTkee1'STeglement,
die aan zijn persoonlijk toedoen is te
wijten, ve1'vallen te vm·klaTen op g1·ond
van de te voren opgelopen ve1·ooTdelingen
wegens ovm·tredingen van bedoeld wegverkee?·sreglement, onde1·we1-pt aan vooTwaa1·den die mee1· bepe1·kend zijn dan
de bepalingen van aTtikel 2-7 van de
wet van 1 augustus 1899 dat het veTvangt, is aTtikel 1, e, § 1, van de wet van
11 juli 1967, kmchtens het beginsel dat
gehuldigd wordt in aTtilcel 2, lid 2,
van het St1·ajwetboelc, van toepassing
op de feiten gepleegd v661" en be1"echt
na de inwe1·kingt1·eding m·van (1).

1°

CASSATIEMIDDELEN. STRAF·
ZAKEN.
VooRZIENING VAN DE
VEROORDEELDE BEKLAAGDE.- AMBTS·
HALVE GENOMEN MIDDEL DAT LEIDT
TOT EEN OASSATIE MET VERWIJZING.MIDDEL VOORGEDRAGEN TOT STAVING
VAN DE VOORZIENING DAT TOT GEEN
VERNIETIGING ZONDER VERWIJZING KAN
LEIDEN, MIDDEL DAT DOOR HET
HoF NIET BEHOEFT TE WORDEN ONDER·
ZOCHT.

3°

4°

De vemietiging wegens de onwettelijlcheid waa1·door de ve1·vallenvm·kla1·ing
van het 1"echt tot st'Lwen is aangetast is
een gehele ve1"nietiging en geschiedt met
Ve1"Wijzing (2).

vV annee1· op de voo1·ziening van de
veroo1"deelde beklaagde een middel dat
de vernietiging met ve1·wijzing met zich
b1·engt ambtshalve wo1·dt opgewo1"pen,
is het Hoj niet ve1·plicht voomj het
middel te ondm·zoelcen dat eiser tot
staving van zijn voorziening heeft
vo01·ged1·agen en dat tot geen ve1"nietiging
zonder ve1·wijzing zou lcunnen leiden (3).
(MOSBEUX.)

ARREST.
RET HOF ; Gelet op het bestreden
vonnis, op 24 februari 1968 gewezen
door de Correctionele Rechtbank te Luik,
rechtdoende in hager beroep ;
Over het middel, ambtshalve afgeleid
uit de schending van het in artikel 2,
lid 2, van het Strafwetboek gehuldigde
beginsel en van de artikelen 2-7, § 1, 2o,
van de wet van 1 augustus 1899, houdende herziening van de wetgeving en
van de reglementen op de politie van
het wegvervoer, zoals het is vervangen
bij artikel 1, e, van de wet van ll juli
1967, en 97 van de Grondwet :

(1) en (2) Cass., 25 maart en 22 april 1968
(An·. cass., 1968, blz. 968 en 1061); raadpl.
cass., 27 mei 1968 (ibid., 1968, biz. 1177).
(3) Cass., 29 januari 1968 (Arr. cass., 1968,
biz. 720).
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Overwegende dat het bestreden vonnis,
bij bevestiging van het beroepen vonnis,
tegen eiser, schuldig verklaard aan een
op 13 april 1966 begane overtreding van
de politie over het wegverkeer, verval
uitspreekt van het recht om motorvoertuigen van de categorieen A, B, D, E en
F, bepaald bij het koninklijk besluit van
3 mei 1965, te besturen tijdens een
maand, zulks met toepassing van artikel 2-7, § 1, 2°, van de wet van
1 augustus 1899, op grond dat << aan
beklaagde meer dan drie veroordelingen
wegens overtreding van de wegverkeersverordeningen zijn opgelegd in de twee
jaar v66r het misdrijf " ;
Dat het vonnis aldus het verval van
het recht te besturen uitspreekt op
grond van de herhaliT1gsvoorwaarden,
bepaald bij artikel ,:,-7, § 1, 2°, van de
wet van 1 augustus I899 die in werking
was op het tijdstip van het misdrijf;
Overwegende dat op het tijdstip van
het vonnis deze voorwaarden vervangen
waren door die welke bepaald zijn bij
artikel 1, e, van de vvet van 11 juli I967;
Overwegende dat, krachtens deze
laatste wijziging van artikel 2-7, § I, 2°,
van de wet van I augustus 1899, de
rechter geen verval kan uitspreken van
het recht om een voertuig te besturen
wanneer hij slechts wegens een overtreding van de wegverkeerspolitie veroordeelt die aan het persoonlijk toedoen
van de dader te wijten is, tenzij « de
schuldige binnen een jaar v66r het
misdrijf vijf veroordelingen wegens enigerlei overtreding van de verkeersverordeningen heeft opgelopen " ; dat aldus
de huidige voorwaarden strenger zijn dan
de vroeger gestelde ;
Dat dientengevolge de nieuwe wet,
die voor de beklaagde voordeliger is dan
de oude wet, onmiddellijk moest worden
toegepast;
Dat derhalve het vonnis, dat verval
van het recht om te besturen uitspreekt
op de voormelde grond, zijn beslissing
niet wettelijk gerechtvaardigd heeft ;
Overwegende dat het verval van het
recht om te besturen een bestanddeel
van de hoofdstraf is, zodat de veroordeling wegens overtreding van artikel 34bis, lid 1, van het wegverkeersbesluit in haar geheel moet worden
vernietigd ;

(1) Over het punt dat de rechter die het
verval uitspreekt van het recht tot sturen,
zonder vrijstelling van het examen, niet verplicht is, behoudens wanneer er een conclusie

Om die redenen, en zonder dat een
onderzoek nodig is van het door eiser
voorgedragen middel, waarvan de aanneming geen vernietiging zonder verwijzing zou kunnen meebrengen, 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 Hoei, zitting
houdende in hoger beroep.

4 november 1968. 2e kamer. Vom·zitte1·, H. Valentin., raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. Trousse. Gelijkluidende conclusie,
H. Delange, advocaat-generaal. - Pleiters, HH. J. Capelle en Spirlet (van de
balie bij het Hof van beroep te Luik).

2e

KAlVIER. -

4 november 1968.

WEGVERKEER. -

VERVAL VAN HET
RECHT EEN MOTORRIJTUIG TE BE STUREN.
VERVAL DAT EEN EINDE
GENOMEN HEEFT. VERBOD, BEHOUDENS VRIJSTELLING, EEN MOTORRIJTUIG TE BESTUREN ZONDER TE
HEBBEN VOLDAAN AAN EEN THEORETISCH EN PRAKTISCH EXAMEN, ALSMEDE EEN GENEESKUNDIG EN PSYCHOTECHNISCH ONDERZOEK. VERBOD
VAN TOEPASSING OP ELKE PERSOON
DIE VERVALLEN IS VERKLAARD VAN
HET RECHT TOT STUREN NA DE INWERKINGTREDING VAN ARTIKEL 4 VAN DE
WET VAN 1 AUGUSTUS 1963, AL WAS
HET VOOR EEN VROEGER GEPLEEGD
FEIT.

Het verbod een motorrijtuig te besturen na
het einde van het verval, zoncle~· te
hebben voldaan aan een theo1·etisch en
praktisch examen, alsmecle een geneeskttnclig en psychotechnisch onde~·zoek,
1.vannee1' de 1'echte~· geen uitcl-ruklcelijlce
V1'ijstelling heeft gegeven (I), is van
toepassing op alle personen die ve~·vallen
verlclaanl wenlen van het 1·echt tot
shwen na de inwerlci1igtreding van
artikel 4 van de wet van 1 mtgusttts
hierover bestaat, in zijn beslissing vast te
stellen dat hij deze vrijstelling Weigert, raadpl.
cass., 5 september 1966 (A1'r. cass., 1967,
blz. 14).

-2631963 (1), zeljs ind·ien .het ve1·val werd
uitgesp1·oken voor een jeit dat gepleegcl
we1·d v661· deze inwerkingtreding. (Wet
van 1 augustus 1899, artikel 2-14.)
(FERIR.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 30 april 1968 gewezen door
de Correctionele Rechtbank te Dinant,
rechtdoende in hoger beroep ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van artikel 2-14 van de wet van
1 augustus 1899 houdende herziening van
de wetgeving en de reglementen op de
politie van het vervoer, welk artikel
gewijzigd is bij de wet van 1 augustus
1963,
doordat het bestreden vonnis eiser
heeft veroordeeld mn, na zijn veroordeling bij arrest van het Hof van beroep
te Luik van 10 augustus 1966 tot verval
van het recht om een motorvoertuig te
besturen zonder vrijstelling van examen,
verval van twee maand ingaande op
6 april 1966, een motorvoertuig op de
openbare weg te hebben bestuurd zonder
in het examen, voorgeschreven bij voornoemd artikel 2-14, te zijn geslaagd,
tm·wijl uit de overlegging van het
gelijkluidend uittreksel uit het voornoemd arrest blijkt dat het hof van
beroep niet bedoeld heeft de nieuwe wet
toe te passen, aangezien het in het
beschikkende gedeelte van het arrest
enkel. « de in het beroepen vonnis vermelde wetsbepalingen >> vermeldt en op
het tijdstip van dit vonnis, dit is op
23 februari 1965, de bepalingen van de
wet van 1 augustus 1963 tot wijziging
van de wet van 1 augustus 1899 nog
niet in werking waren :
Overwegende dat artikel 4 van de
wet van 1 augustus 1963, dat artikel 2-14
van de wet van 1 augustus 1899 vervangt, het besturen van een motorvoertuig door een bestnu:rder tegen wie verval
van het recht om zodanig voertuig te
sturen is uitgesproken, afhankelijk stelt
van het slagen voor een theoretisch en
praktisch, een geneeskundig en psychotechnisch onderzoek, behoudens gehele
(1) De wet van 1 augustus 1963 is verschenen
in het Belgisch Staatsblad van 15 mei 1965
en artikel 4 ervan is in werking getreden op
25 mei 1965.

of gedeeltelijke vrijstelling door de rechter van dit onderzoek ;
Overwegende dat die bepaling, krachtens de wetstekst zelf, toepasselijk is op
iedere bestuurder wiens recht om te
besturen vervallen is « na de inwerkingtreding van deze wet ,, ook al was het
wegens een vroeger begaan feit, en niet
vereist dat de bepaling van de wet
waarbij die veiligheidsmaatregel wordt
voorgeschreven, vermeld wordt in de
beslissing waarbij het verval is uitgesproken;
Dat ten tijde van de uitspraak van
het arrest van het Hof van beroep te
Luik van 10 maart 1966 artikel 4 van
de wet van 1 augustus 1963 in werking
was;
Dat derhalve eiser, die niet uitdrukkelijk vrijgesteld was van het exan1.en, geen
motorvoertuig op de openbare weg mocht
besturen, zonder aan dit exan1.en te
hebben voldaan ;
Dat het middel naar recht faalt ;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en
dat de beslissing overeenkomstig de
wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
4 november 1968. 2e kamer. Voo1·zitte1·, H. Valentin, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggeve1·,
H. Trousse. Gelijkluidende conclttsie,
H. Delange, advocaat-generaal.
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KAMER. -

5 november 1968.

INKOMSTENBELASTINGEN.
REOLAMATIE. STELSEL VAN ARTIKEL 61, § 3, VAN DE GEOOORDINEERDE
WETTEN BETREFFENDE DE INKOMSTENBELASTINGEN VOOR DE WIJZIGING ERVAN BI.J DE WET VAN 24 MAART 1959.00RSPRONKELI.JKE REOLAMATIE BINNEN DE WETTELI.JKE TERMIJN, LATERE
REOLAMATIE BUITEN DEZE TERMI.JN, LATERE REOLAl\iATIE DIE EEN NIEUWE
BETWISTING OPWERPT.- LATERE REOLAMATIE TE LAAT INGEDIEND.

Te laat ingediend is de 1•eclarnatie die,
nadat een ee1·ste 1'eclarnatie werd ingediend, een betwisting opwe1·pt die verschilt van die welke het voo1·we1·p was
van de oo1'Sp1'onkelijlce 1·eclarnatie, en

-264die wordt ingediend na het verstrijken
van de termijn van reclamatie, op
straffe van nietigheid vom·geschreven bij
artikel 61, § 3, van de gecoordineerde
wetten bet1·eOende de inkomstenbelastingen, zoals het van k1·acht was. voo1'
de wijziging van die telcst doo1' art~kel 1
van de wet van 24 maart 1959 (1).

(THOJYIASSON, T. BELGISCHE STAAT,
:i\HNISTER VAN FINANCI:iiJN.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 31 januari 1966 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel ;
Over de drie middelen samen,
het ee~·ste, afgeleid uit de schending van
de artikelen 97 van de Grondwet, 1319,
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek,
61, inzonderheid § 3, 65 en 66 van de
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, gecoordinee.rd bij het besluit van de
Regent van 15 januari 1948,
doordat het arrest, onder bevestiging
van de beslissing van de directeur der
belastingen, beslist dat de betwisting omtrent de vraag of de voorraad vervangstukken van eiseres met 50 procent in
waarde verminderd was- welke betwisting ter kennis van de directeur was
gebracht door een schrijven van 7 mei
1957, dit is na het verstrijken van de
termijn voor de indiening van bezwaren
- verschilt van de grieven door eiseres
op geldige wijze voorgedragen in haar
bezwaarschrift van 16 juni 1956, dat derhalve de directeur terecht geweigerd heeft
de gegrondheid ervan te onderzoeken en
dat " de bevoegdheid van het hof zich
niet uitstrekt tot nieuwe eisen die ingesteld zijn buiten het bezwaarschrift,regelmatig binnen de wettelijke termijnen
ingediend, of waarop de directeur niet
ambtshalve heeft beschikt », en het bestreden arrest daaraan toevoegt dat
" omtrent de in het derde bezwaarschrift
aangevoerde waardevermindering van
50 procent op de vervangstukken in voorraad per 31 december 1932 niet kan worden gezegd dat daarin nadere gegevens
worden aangebracht betreffende een oorspronkelijk bezwaar omtrent onjuistheden in de balans over andere punten dan
de goederenvoorraad; en dat, bij gebreke
(1) Oass., 6 januari 1968 (A1or, cass., 1968,
blz. 618).

van een voldoend nauwkeurige en gemotiveerde betwisting, het voor de directeur
onmogelijk was een onderzoek in. te. stellen naar de beweerde balansverg1ssmgen
waarvan aard en omvang niet duidelijk
aangegeven waren »,
te1·wijl eiseres in haar ontvankelijk
bezwaarschrift van 16 juni 1956 betoogd
had dat dit bezwaar zijn rechtsoorzaak
vond in de onwettigheid van de aanslag,
namelijk " ten aanzien van ... de be:ekening van het zogez~gde belastbaar. m~?
men », en zij in d1t verband dmdehJk
stelde dat " de bedoelde aanslag voortvloeit nit de rechtzetting van (haar)
balans op 31 december 1952 inzake de
inventaris, waarin belangrijke verschrijvingen voorkomen ten gevolge van een
onvoldoende administratieve organisatie
van (haar) onderneming toentertijd », en
dat uit een nog niet voltooide verificatie
van de boekhouding " reeds gebleken was
dat (haar) balans nog andere onjuistheden bevatte dan inzake de goederenvoorraad », zodat eiseres, door later te
preciseren dat de inventaris - een van
de gegevens aan de hand waarvan de
betwiste aanslagen waren vastgesteld moest worden rechtgezet met betrekking
tot de schatting van de voorraad vervangstukken, aan de directeur der belastingen
en daarna aan het hof van beroep geen
nieuwe betwisting heeft overgedragen,
maar een duidelijke omschrijving _heeft
gegeven van het voorwerp van grwven
die in het kort maar voldoende vermeld
waren in haar bezwaarschrift, of hoogstens tot staving van die grieven een
nieuw middel heeft voorgedragen ; waaruit volgt dat, door in strijd hiermee te
beslissen, het arrest de bewijskracht van
het bezwaarschrift van 16 juni 1956 en
van het schrijven van 7 mei 1957 heeft
miskend (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek), alsmede het recht heeft miskend van de belastingplichtige die een
bezwaarschrift heeft ingediend, om later
zijn grieven te verduidelijken en tot staving ervan bij de directeur en bij het hof
van beroep nieuwe middelen in te dienen
(schending van de andere vermelde bepalingen);
het tweede, uit de schending van de
artikelen 97 van de Grondwet, 1319,
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek,
65 en 66 van de wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij
het besluit van de Regent van 15 januari
1948,
doonlat het arrest beslist dat eiseres
niet ontvankelijk is om voor het hof van
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grondslag van de betwiste aanslagen
moest worden verminderd in verhouding
tot de waardevermindering van haar
voorraad vervangstukken, aangezien dit
punt niet was opgeworpen in het bezwaarschrift van eiseres en door de directeur
niet ambtshalve was onderzocht in zijn
beslissing,
terwijl de directeur in zijn beslissing de
belastbare grondslagen van de bedrijfsbelasting en van de aanvullende personele belasting had gewijzigd door die
onderscheidenlijk op 2.624.013 frank en
2.581.297 frank vast te stellen en eiseres
derhalve ontvankelijk was om voor het
hof van beroep te doen gelden dat die
grondslagen te hoog waren en verminderd
moesten worden in verhouding tot de
waardevermindering van haar voorraden; waaruit volgt, enerzijds, dat het
arrest, door te beslissen dat de directeur,
althans ambtshalve, niet beschikt had
over het punt dat eiseres had gekritiseerd,
de bewijskracht van diens beslissing heeft
miskend (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek), en, anderzijds, door te beslissen dat eiseres niet ontvankelijk was om
voor het hof van beroep de voornoemde
betwisting voor te dragen, dit arrest het
recht van eiseres heeft miskend om voor
het hof van beroep punten ter bespreking
te brengen waarover de directeur had
beschikt (schending van de artikelen 65
en 66 van de gecoordineerde wetten) ;
het derde, nit de schE:mding van de artikelen 97 van de Grondwet, 61, inzonderheid § 3, 65 en 66 van de wetten betreffende de inkomstenbelastin.gen, gecoordineerd bij het besluit van de Regent van
15 januari 1948,
cloorclat het arrest beslist dat de directeur der belastingen, bij wie eiseres op
16 juni 1956 een regelmatig bezwaarschrift had ingediend, in zijn beslissing
van 30 april 1958 wettelijk heeft kunnen
beslissen dat hij de gegrondheid niet
moest onderzoeken van een grief omtrent
de schatting van de voorraden die eiseres
op 7 mei 1957 had ingediend, dit is na
het verstrijken van de termijn voor het
indienen van bezwaren, en doonlat het
arrest beslist dat het hof van beroep
evenmin de gegrondheid van die grief
mag onderzoeken, daar deze niet in een
regelmatig bezwaarschrift geformuleerd
noch door de directeur ambtshalve onderzocht was,
te1'WiJ'l de directeur der directe belastingen, bij wie een ontvankelijk bezwaar-

schrift is ingediend, krachtens artikel 65
van de gecoordineerde wetten ermee belast is de betwiste aanslagen in al hun
bestanddelen te onderzoeken, en derhalve
niet mag weigeren een zelfs nieuwe grief
die tijdens de behandeling van het bezwaar is ingebracht, te onderzoeken, en
het hof van beroep krachtens artikel 66
van de gecoordineerde wetten bevoegd
is om de beslissing van de directeur te
verbeteren, in zover deze onwettelijk
geweigerd heeft dit onderzoek te verrichten, en om daarna zelf over de gegrondheid van die grief te beslissen ;
waaruit volgt dat het arrest, door anders
te beslissen, de voornoemde bepalingen
heeft geschonden :
Overwegende dat eiseres, na haar bezwaar van 16 juni 1956 te hebben gegrond
op de onjuistheid van sommige andere
posten van de balans dan de goederenvoorraad, niet m:eer ontvankelijk was
om op 7 mei 1957, dit is na het verstrijken
van de termijn bepaald bij artikel 61,
§ 3, van de gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, voor de
directeur der directe belastingen te doen
gelden dat « de inkomsten moeten worden
verlaagd met de waardevermindering die
de vervangstukken van de voorraad hebben ondergaa'n " ;
Dat deze nieuwe aanspraak de grenzen
te buiten gaat van de betwisting die bij
de directeur binnen de wettelijke termijn
was ingediend door voornoemd bezwaarschrift van 16 juni 1956;
Overwegende dat bovendien, blijkens
de aan het hof regelmatig overgelegde
stukken, de directeur der directe belastingen, zonder over het punt van de
waardevermindering der vervangstukken
te beschikken, de belastbare grondslagen heeft rechtgezet, enerzijds door
de bezoldigingen en voordelen in natura
te vermeerderen en anderzijds door
van de belaste winst de oninvorderbare schuldvorderingen af te trekken ;
Overwegende ten slotte dat, hoewel de
directeur der directe belastingen niet
alleen verplicht is te beslissen over de
betwistingen die hem door een ontvankelijk bezwaarschrift zijn voorgelegd,
maar ook desgevallend de aanslag in al
zijn bestanddelen ambtshalve recht te
zetten zowel ten voordele van de belastingplichtige als van de fiscus, het hof
van beroep, zonder overschrijding van
zijn bevoegdheid, geen kennis zou hebben
kunnen nemen van de vraag betreffende
de waardevermindering der vervangstukken welke eiseres in haar ontvankelijk

-266bezwaarschrift niet aan de directeur had
voorgelegd en waarover deze niet had
beschikt, zelfs indien hij ze ambtshalve
had moeten onderzoeken ;
Overwegende derhalve dat het arrest,
zonder de bewijskracht te miskennen van
het bezwaarschrift van 16 juni 1956, van
het schrijven van 7 mei 1957 en van de
beslissing van de directeur, wettig beslist
dat door het genoemde schrijven aan de
directeur een nieuwe niet-ontvankelijke
eis was voorgelegd en dat het hof van
beroep er geen kennis van kon nemen;
Dat geen enkel van de drie middelen
kan worden aangenomen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
5 november 1968. 2e kamer. Voorzitter, H. Valentin, raadsheer waarnemend vorzitter.
V e1·slag gever,
H. Legros. Gelijkl~ticlencle conclusie,
H. Charles, advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Leva (van de balie bij het Hof
van beroep te Brussel) en Fally.
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KAMER. -

5 november 1968.

OASSATIEMIDDELEN. DIRECTE BELASTINGEN.- MIDDEL DAT VERSCHEIDENE GRIEVEN BEVAT.- GESCHONDEN
WETSBEPALING 1\'J:OET VOOR ELKE GRIEF
AFZONDERLIJK WORDEN VERMELD.

lnzake cli1·ecte belastin.gen moet het cassatiemiclclel, clat verscheiclene grieven voorclraagt, voor elke g1·iej ajzoncle1·lijk cle
geschonclen wetsbepaling Ve?'melclen ( 1).
(Wetten van 6 september 1895, art. 14,
en 13 juli 1953, art. 1.)
(PAROUCH, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEJN.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 31 maart 1966 gewezen door
het Hof van beroep te Luik, rechtdoende
als rechtscollege na verwijzing;
Gelet op het arrest van het Hof van
27 oktober 1964 (2);
Gelet op het enige middel, afgeleid nit
de schendi:ng van de artikelen 97, llO,
(1) Cass., 21 april en 20 juni 1967 CArr. cass.,
1967, biz. 1018 en 1284).
(2) Bull. en PAsrc., 1965. I, 216.

Ill, 113 van de Grondwet, 141, 470 van
het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, 1315, 1316, 1317, 1319, 1320,
1322, 1349, 1350, 1352, 1353, 1354, 1356
van het Burgerlijk Wetboek, 25, 26, 27,
32, 35, 42, 66, 67 van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, gecoi:irdineerd bij het koninklijk -beslu!t van
12 september 1936 en, voor zoveel als
nodig, bij de besluiten van 3 jtmi 1941
en van 31 juli 1943 en bij het besluit van
de Regent van 15 januari 1948, 7 tot 16
van de wet van 6 september 1895, 1, 2
van de wet van 23 juli 1953 tot wijziging
van de wet van 6 september 1895, 1, 2
van de wet van 15 mei 1846 op de rijkscomptabiliteit, van de bepalingen van
het koninklijk besluit van 26 februari
1964 tot coi:irdinatie van de andere wettelijke bepalingen betreffende de inkomstenbelastingen, inzonderheid van de artikelen 278 tot 289 van het Wetboek der
inkomstenbelastingen,
cloorclat, om te beslissen dat de aanslagen op geldige wijze waren vastgesteld
op het bedrag van 400.000 frank, het
bestreden arrest beslist dat de schatting
van de belastbare bedrijfswinst moet worden verricht op de datum van de toekenning van de 400 effecten van 1.000 frank
ter vergoeding van de overdracht der
clienteel van eisers te:1hnisch bm·eau voor
het plaatsen en vervoeren van generatoren en oliebranders, dit is op 24 n1.aart
1954, " omdat de eventuele waardevermindering van de aandelen ten gevolge
van maatschappelijke gebem·tenissen van
na 24 maart 1954 niet afgetrokken mogen
worden van een bedrijfswinst die sinds
voornoemde dattnn van 24 maart gebleken en definitief verkregen is »,
te1·wijl eiser zich bij conclusie beriep
op artikel 35, § 1, van de geldende
coi:irdinatie en hetzelfde arrest erop antwoordde met de opmerking dat " de bedrijfsbelasting weliswaar de gezamenlijke
jaarlijkse inkomsten van een belastingplichtige treft ,, maar weigerde het aldus
gestelde beginsel toe te passen door de
waarde van de effecten " op het einde van
het jaar 1964 » na te gaan, en eiser uitdrukkclijk stelde dat dit systeem tegenstrijdig was, daar "het erop neerkomt
aan eenzelfde voorwerp een verschillende
aard toe te schrijven », " naargelang het
bestunr zich plaatst op het tijdstip van
de inbreng of daarna, en de effecten
achtereenvolgens als bedrijfsinkomen en
als kapitaal beschouwt » (lid 7 en 8, biz. 2,
van de conclusie), zodat de termen van
het bestreden arrest geen duidelijk antwoord geven op de conclusie, in tegen-
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spraak vervallen als zij het beginsel van
de belasting der jaarlijkse inkomsten
stellen, althans impliciet verklaren dat
de opbrengst van de vergelding der
effecten een jaarlijks inkomen is en daarna die opbrengst als een « sinds 23 maart
1954 de:finitief verkregen >> kapitaal behandelen om te weigeren rekening te houden met de werkelijke waarde van de
effecten op het einde van het boekjaar
en aldus op grond van het verschil het
eventueel jaarlijks inkomen vast te stellen ; het arrest aldus een hoofdpunt van
de eis onbeantwoord laat, de bewijskracht
van de alden en van het gerechtelijk
contract miskent en zijn beslissing slechts
met tegenstrijdige overwegingen verantwoordt en dientengevolge niet met redenen is omkleed ;
Over het middel van niet-ontvankelijkheid, door verweerder opgeworpen en
afgeleid uit de niet-inachtneming van
artikel 14 van de wet van 6 september
1895, zoals die bepaling vervangen is bij
artikel 1 van de wet van 23 juli 1953 :
Overwegende dat eiser in zijn verzoekschrift << een enkel middel >> formuleert
waarin de schending van talrijke wettelijke bepalingen globaal wordt ingeroepen
en ten minste drie grieven zijn opgenomen
waarvan bij de lezing aileen reeds blijkt
dat ze verschillend zijn en geen onderling
rechtsverband vertonen, zodat zij elk
een middel uitmaken; dat het verzoekschrift niet preciseert op welke van die
grieven de ingeroepen wettelijke bepalingen betrekking hebben;
Overwegende dat, om aan de vereisten
van voornoemd artikel 14 te voldoen, de
voorziening juist en nauwkeurig moet
aangeven op welke ingeroepen wettelijke
bepalingen elke grief betrekking heeft,
zonder dat het Hof zulks moet opsporen ;
Dat de voorziening derhalve niet ontvankelijk is ;
Om die redenen,. verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
5 november 1968. 2e kamer. Voo1·zittm·, H. Valentin, raadsheer waarnemend voorzitter.
Ve1·slaggeve1·,
H. Trousse. Gelijkluidende conchtsie,
H. Charles, advocaat-generaal. - Pleite1",
H. Fally.

1e. KA,MER.
BEWIJS

-

7 november 1968.

BEWIJS DOOR GESCHRIFT
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. 0

-

0

-

BURGERLIJKE ZAKEN. BRIEF. UITLEGGING NIET ONVERENIGBAAR MET
DE TERMEN VAN DEZE BRIEF.- GEEN
MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT
VAN DE AKTEN.

De bewijskmcht van een b1"ief bet1·efjende
een antwerp van dading wo1"dt niet miskend dom· de 1'echtm·, die van deze b1"iej
een met de te1·men e1"van ve1"enigba1"e
uitlegging geeft (1).
(GERMEAU, T. DECROONE,
IN AANWEZIGHEID VAN DEPAIFVE.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 22 december 1965 door het
Hof van beroep te Luik gewezen ;
Over de drie middelen samen,
het em·ste, afgeleid uit de schending van
de artikelen 25 van titel IV van boek I
van het Wetboek van koophandel, 1315,
1341, 1349, 1353, 1354, 1356, 2044 van
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet,
dom·dat, om de door verweerder ingestelde rechtsvordering tot verdeling gegrond te verklaren en ter verwerping van
het verweermiddel dat eiser tegen deze
rechtsvordering heeft ingebracht, volgens
hetwelk de aangevoerde onverdeeldheid
een einde had genomen krachtens een op
29 oktober 1938 tussen partijen getroffen
dading, waarvan het bestaan, dat door
verweerder werd ontkend, werd bewezen
door de vergelijking tussen het door eiser
bewaarde en getekende exemplaar en een
brief van 22 november 1938 waarin de
raadsman van verweerder de raadsman
van eiser had ingelicht dat hij <<in het
bezit was van de handtekening van de
echtgenoten Decroone-Gerrneau >>, het
bestreden arrest vooreerst beslist dat het
hof van beroep geen rekenin.g kan houden
met die brief op grond « dat met betrekking tot de correspondentie van de toenmalige raadsman van gedaagde in hoger
beroep, er vooraf op client gewezen te
worden dat de advocaat van een partij
niet geldig kan berusten of een gerechtelijke bekentenis doen, waardoor zijn
client wordt verbonden, indien hij geen
bijzondere lastgeving heeft ontvangen >>,
en << dat niet onrechtstreeks mag worden
(1) Oass., 30 november 1967 (.Ar1·. cass.,
1968, biz. 468).
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kunnen worden gedaan »,
te1·wijl, aangezien het bewijs van de
dading in handelszaken door aile rechtsm.iddelen, en onder 1neer door getuigen
en vermoedens, kan worden geleverd, de
rechter, zonder overigens de regel te
schenden volgens welke de advocaat, in
principe, geen bekentenis mag doen die
zijn client verbindt, uit een brief van de
raadsman van een van de partijen waarin
verklaard wordt " ik ben in het bezit van
de handtekening van mijn client », na
vergelijking met het door de andere partij
overgelegde en getekende exemplaar van
de dading, kan afleiden dat ieder van de
contractanten zijn toestemming heeft
gegeven tot de dading die door de een
wordt aangevoerd en door de ander wordt
ontkend; waaruit volgt dat, door te beslissen dat het hof geen rekening kan
houden met de brief van 22 november
1938, zonder nate gaan of het in die brief
verklaarde feit niet in aanmerking kan
worden genomen als een vermoeden waarvan de bewijskracht aan zijn beoordeling
was overgelaten, de feitenrechter de in
het middel aangevoerde wetsbepalingen
heeft geschonden ;
het tweede, afgeleid uit de schending
van de artikelen 1319, 1320, 1322 van
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet,
doo1·dat, na te hebben beslist dat het
hof van beroep geen rekening kan houden
met de op 22 november 1938 aan de
raadsman van eiser toegezonden brief,
het bestreden arrest erop wijst dat, " hoe
het ook zij, er dient vastgesteld teworden
dat in deze brief werd gepreciseerd dat
de toezending van het document was
onderworpen aan de voorwaarde dat een
bedrag van 7.546 frank en de effecten
vooraf in het bezit van de raadsman van
de tegenpartij zouden zijn ... », dat niet
is bewezen " dat de litigieuze effecten
werkelijk opnieuw in het- bezit van gedaagde in hoger beroep werden gesteld ... »
en dat evenmin is bewezen " dat het
bedrag van 7.546 frank of een ander
bedrag van 385 frank van vervailen dividenden . . . aan gedaagde in hoger beroep
werden gestort "• en uit deze vaststellingen afleidt dat eiser niet het bewijs
heeft geleverd dat verweerder in de aangevoerde dading had toegestemd,
terwijl, aangezien de voorwaarden,
waaraan de toezending aan de raadsman
van eiser van het door verweerder getekende exemplaar van de dading onderworpen was, betrekking hadden op de
uitvoering van sommige bepalingen van

genoemde dading en niet op de voltooiing
van de uitwisseling van de toestemmingen, de feitenrechter, door zich te beroepen op het feit dat niet bewezen was dat
die voorwaarden waren vervuld om te beslissen dat het bewijs niet was geleverd
dat verweerder in de betwiste dading
had toegestemd, de duidelijke en welbepaalde zin van de litigieuze brief van
22 november 1938 heeft miskend (schending van de artikelen 1319, l 320 en 1322
van het Bmgerlijk Wetboek) en, bovendien, zijn beslissing niet passend en pertinent met redenen heeft omkleed, vermits de niet-nakoming van de voorwaarden waaraan de afgifte van het exemplaar
van de dading aan de raadsman van eiser
was onderworpen geenszins aantoont dat
een dergelijke overeenkomst niet was aangegaan, maar aileen dat ze op de datum
van de brief nog niet ten uitvoer was
gebracht (schending van artikel 97 van
de Grondwet);

het clm·cle, uit de schending van de
artikelen ll01, ll02, 1319, 1320, 1322,
2044 van het Burgerlijk Wetboek en 97
van de Grondwet,
doorclat, na te hebben beslist dat het
hof van beroep geen rekening kan houden
met de op 22 november 1938 aan de
raadsman van eiser toegezonden brief en
gemeend te hebben, om de in het tweede
middel bekritiseerde redenen, dat in elk
geval het bewijs van de toestemming van
verweerder in de door eiser aangevoerde
dading niet uit deze brief bleek, het bestreden arrest beslist dat " in elk geval de
verschillende bepalingen van de akte van
29 oktober 1938 volstrekt niet correlatief
zijn )) en hieruit afleidt dat " de eventuele
vrijwillige uitvoering van sommige bepalingen door een van de partijen niet kan
leiden tot de gevolgtrekking dat gedaagde
in hoger beroep zich definitief voor het
geheel heeft verbonden, daar eiser in
hager beroep het behoorlijk door de partij
Decroone getekende document niet heeft
overgelegd ... ))'
te1·wijl de verklaring volgens welke de
bij de akte van 29 oktober 1938 aan
partijen opgelegde verplichtingen niet
correlatief zouden zijn in tegenstrijd is
met de tekst zelf van het door eiser
overgelegd exemplaar van deze akte
(schending van de artikelen 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek) en
met het wederkerig karakter van de door
deze laatste ingeroepen overeenkomst
(schending van de artikelen ll01, 1102
en 2044 van het Bmgerlijk Wetboek),
waaruit volgt dat, door te verklaren, om
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de hierboven overgenomen reden, dat bet '
gelijlcgesteld, dit wil zeggen dat de ve1'bewijs van de toestemming van verweerzekercle zich bewust was of had moeten
der in de litigieuze dading niet werd gezijn dat zijn gedrag een verzwaring van
leverd bij gebrek aan overlegging van het
het geclelcte 1•isico zou. meeb1'engen (1).
door laatstgenoemde getekende exemplaar, het bestreden arrest heeft gesteund
(VANDERMEULEN,
op een reden die zijn beslissing niet kan
T. NAAMLOZE VENNOOTSOHAP "GROEP
rechtvaardigen (schending van alle in het
JOSI ».)
middel vermelde bepalingen) :
Overwegende dat de rechter heeft kunARREST.
nen overwegen, zonder de bewijskracht
van de in de middelen bedoelde brief van
HET HOF ; - Gelet op het bestrede!l.
22 november 1938 te miskennen, dat ver- arrest, op 8 april 1967 door het Hof van
weerder niet in het antwerp van dading beroep te Brussel gewezen ;
van 29 oktober 1938 had toegestemd;
Over het middel afgeleid uit de schenOverwegende, derhalve, dat het tweede
middel feitelijke grondslag mist, en dat ding van de artikelen 97 van de Grandhet eerste en het derde middel, in de wet, 16 van de wet van ll juni 1874 op
onderstelling dat ze gegrond zijn, niet de verzekeringen in het algemeen en ll,
ontvankelijk zouden zijn wegens het out- lid 2, van de wet van 1 juli 1956 betrefbroken van belang, aangezien de bestre- fende de verplichte aansprakelijkheidsden beslissing wettelijk gerechtvaardigd verzekering inzake motorrijtuigen,
is door de overweging dat, vermits de
doordat· het bestreden arrest het beroevoorwaarden voor de afgifte van genoem- pen vonnis bevestigt, dat voor recht had
de brief aan eiser niet waren vervuld, het gezegd dat eiser gehouden was aan verbewijs van de toestemming van verweer- weerster de bedragen terug te betalen die
der in de litigieuze dading niet was gele- zij als verzekeraar van eiser had uitbeverd;
taald aan het slachtoffer van een verOm die redenen, verwerpt de voorzie- keersongeval waarvoor hij alleen aansprakelijk was en hem had veroordeeld
ning; veroordeelt eiser in de kosten.
om bij voorraad het bedrag van 35.000 fr.
met de gerechtelijke interest en de kosten
7 november 1968. 1e kamer. Voorzitter, H. Bayot, eerste voorzitter.- te betalen, daar het te zijnen laste rekeVe1·slaggeve1·, H. Legros.- Gelijkluidende ning houdt met een staat van op zijn
conclusie, H. Ganshof van der Meersch, minst begin van dronkenschap, met zijn
onbeholpen leugenachtige uitleg over de
procureur-generaal.- Pleiters, HH. Van
omstandigheden van het ongeval en met
Ryn en De Bruyn.
zijn weigering de bloedafneming te laton
verrichten en omdat hij een auto had
bestuurd toen hij niet in staat was te
sturen en terwijl de nacht reeds was
1e KAMER. - 7 november 1968.
gevallen en daar hij alzo op onvoorzienbare wijze en door een ofmeer met bedrcg
VERZEKERINGEN.
0NTLASTING
gelijk te stollen grove fouten het risico
VAN DE VERZE:KERAAR JEGENS DEVERhad verzwaard dat de verzekeraar had
ZEKERDE. GROVE SCHULD VAN DE
aangenomen te dekken ten opzichte van
VERZE:KERDE.- BEGRIP.
een verzekerde die te goeder trouw handolt,
Opdat e1·, in de zin van a1·tilcel 16 van de
terwijl geen enkel van deze elemente•1.
wet van 11 juni 1874, grove schuld van een opzettelijke daad van de verzekerdo
de verzelcerde zou zijn, waa1·doo1• de ve1'- insluit, noch dat hij zich rekenschap heeft
zekeram· wordt ontlast van het ve1·goeden gegeven van de verzwaring van het risicCJ,
van de schade, volstaat het dat die schulcl en de met bedrog gelijk te stollen zware
met een opzettelijke daacl lean worden fout deze omstandigheden vereist opdat
de verzekeraar de door hem uitbetaalde
(1) Oass., 29 januari en 22 mei 1953 (Bull.
en PABIC., 1953, I, 415 en noot 1, en 735};
14 december 1956 (ibid., 1957, I, 400}; 6 juni
1958 (ibid., 1958, I, 1104}; 23 november 1962
(ibid., 1963, I, 372); raadpl. cass., 24 juni 1960
(ibid., 1960, I, 1214); 9 februari 1962 (ibid.,

1962, I, 654); 26 september 1963 (ibid., 1964,
I, 90); 12 janual'i 1967 (Arr. cass., 1967,
blz. 568) en noot 2; 14 juni 1968 (ibid., 1968,
blz. 1249); A. JANBSENB-BRIGODE, Rev. gen.
ass. et 1'esp., 1942, ur 3756.
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verhalen :
Overwegende dat, opdat er, in de zin
van artikel I6 van de wet van II juni
1874, grove sch"Lud van de verzekerde zou
zijn waardoor de verzekeraar wordt outlast van het vergoeden van de schade,
het voldoende is dat die met een opzettelijke daad kan worden gelijkgesteld, dat
wil zeggen dat de verzekerde zich bewust
was of had moeten zijn dat zijn gedrag
een verzwaring van het gedekte risico
zou meebrengen ;
Dat de feitenrechter er dienaangaande
op wijst " dat uit hetgeen voorafgaat met
betrekking tot de wijze waarop eiser in
hoger beroep (thans eiser) de dag van
24 november I96I heeft doorgebracht,
tot de omstandigheden van het ongeval,
en tot hetgeen zowel zijn echtgenote als
de verbaliserende rijkswachters hebben
kunnen vaststellen nopens zijn staat van
op zijn minst begin van dronkenschap,
nit de onbeholpen leugenachtige uitleg die
hij heeft gegeven zowel over het ongeval
als over zijn weigering de bloedafneming
te laten verrichten, onbehvistbaar volgt
clat eiser in hoger beroep oorzaak van het
ongeval is geweest, omdat hij een auto
bestuurde toen hij niet in staat was zulks
te cloen en dat terwijl de nacht reeds was
gevallen ";
Dat nit deze omstandigheden, en onder
meer nit het bewuste gedrag van eiser
met het oogrnerk zich te onttrekken aan
de gevolgen waarvan hij wist dat ze aan
zijn staat moesten worden toegeschreven,
de feitenrechter wettelijk heeft kunnen
afleiden dat eiser zich bewust was of had
moeten zijn van de verzwaring van het
risico die genoemde staat meebracht en
dat het aldus ten deze om een toepassingsgeval van artikel I6 van de wet van
II juni I874 ging;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;

VerslaggeveT, H. Valentin. - Gelijkluidende conclttsie, H. Ganshof van der
Meersch, procureur-generaal. - Pleiters,
HH. Van Leynseele en VanRyn.

1e

KAMER. -

7 november 1968.
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ARBEIDSONGEVAL.
ONDER,
BREKING VAN RET WERK. 0NDERBREKING DIE OP ZIOHZELF DE SCHORSING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST
NIET MEEBRENGT.

2°

ARBEIDSONGEVAL. ARBEIDER
DIE,
OP RET OGENBLIK VAN RET
ONGEVAL, NIET RET WERK VERRIOHT
WAARVOOR HI.J AANGEWORVEN WAS.ARBEIDER DIE ZIOH NIETTEMIN, OP
DAT OGENBLIK, ONDER RET GEZAG
VAN ZI.JN WERKGEVER BEVINDT. 0NGEVAL OVERKOMEN IN DE LOOP
VAN DE UITVOERING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST.

3°

ARBEIDSONGEVAL. ONGEVAL
DAT PLAATSHEEFT TI.JDENS EEN UITSTAP, MET EEN VOERTUIG, WAARTOE
DE WERKNEMER DOOR ZI.JN WERKGEVER UITGENODIGD WERD. WERK·
NEMER DIE ONDER HET GEZAG, DE
LEIDING EN RET TOEZIOHT VAN ZI.JN
WERKGEVER GEBLEVEN I S . - 0NGEVAL
DAT HEEFT PI.AATSGEHAD IN DE LOOP
VAN DE UITVOERING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST.

I 0 Een onde1·brelcing van het werlc brengt

niet op zichzelj de sch01'sing van de
uitvoering van de a1·beidsove1'eM~komst
mee (I).

7 november I968. Ie kamer. Voomitte1·, H. Bayot, eerste voorzitter. -

2° De 1'echte~· beslist wettelijlc dat het
ongeval, waa1•door de we1·lcnemer is
get1·ojjen, oveTlcomen is in de loop van
de uitvoe1•ing van de m·beidsove?·eenlcomst, hoewel deze weTlcnemer op het
ogenblilc van het ongeval niet het werlc
ve1'1'ichtte wam•voo1· hij aangew01·ven
was, indien de werknemer zich, op dat
ogenblilc, ondeT het gezag van zijn
werlcgeve1· bevond (2).

(1) Raadpl. cass., 27 februari 1956 (Bull. en
PAsrc., 1956, I, 665).
{2) Men lette erop dat het hier geen ongeval
op de weg naar of van het werk betrof, doch
een m·beidsongeval.
Ret ongeval moet in beginsel overkomen
zijn op de plaats van en tijdens de uitvoering
van de· arbeidsovereenkomst die beheerst is
door de wet van 10 maart 1900, dit wil zeggen

van een contract tijdens de uitvoering
waarvan de werkman onder het gezag, de Ieiding en het toezicht staat van het ondernemingshoofd of van de werkgever (cass., 28 februari 1935, Bull. en PAsrc., 1935, I, 174). De
plaats en de duur van de uitvoering van
de arbeidsovereenkomst hierop wijst
professor HORTON- vormen ~en ruimer begrip
dan dit van de uitvoering van de arbeid zelf

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

-2713° De rechte?' beslist wettelijk dat een
ongeval zich heejt vom·gedaan in de
loop van de uitvoe?·ing van de arbeidsovereenkomst, indien dit ongeval heeft
plaatsgehad tijdens een uitstap, met een
voertuig, waartoe de werknemer, die
erdoo?' getroffen werd, door zijn werkgevm· we?·d uitgenodigd, en indien de
we?·kneme1·, die enkel weer op de bouwplaats kon teruggebracht worden op het
uur dat voo1· zijn werkgever pastte,
aldus onder diens gezag, leiding en
toezicht is gebleven (1).

ARREST.

arbeidsongevallen was verzekerd, de
getroffenen bij hem in zijn auto had
genomen om naar de Ronde van Frankrijk te gaan zien en dat hij vervolgens,
na het maken van de lange rit die het
beschrijft, had beloofd ze naar de bouwplaats terug te voeren, hetzij om het
werk te hervatten, hetzij om er de
vervoermiddelen te kunnen nemen waarmee zij naar huis terugkeerden, en dat
de getroffenen van het ongeval gedurende
deze rit onder het gezag, de leiding en
het toezicht van hun werkgever hadden
gestaan en omdat, toen zij, na de dqortocht van de Ronde, in het voertuig van
deze laatste waren gebleven, zij niet
meer vrij waren zich aan dit gezag te
onttrekken, aangezien zij geen ander
vervoermiddel dan de auto van hun
patroon hadden,

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 28 juni 1967 in hager beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Dinant ;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1, 7, ll
van de wet van 10 maart 1900 op de
arbeidsovereenkomst, 1, 2, 3, 4 van de
wetten betreffende de vergoeding der
schade voortspruitende uit arbeidsongevallen, gecoordineerd bij koninklijk besluit van 28 september 1931, en 97 van
de Grondwet,
dom·dat het bestreden vonnis beslist
dat het verkeersongeval waarbij de echtgenoot van de eerste verweerster het
!even heeft verloren en de tweede verweerder werd gewond een arbeidsongeval
uitmaakt, op grond dat de aannemer
Georges Roger, die bij eiseres tegen

terwijl het vom1is vaststelt dat de
getroffenen hun werk vrijwillig hadden
verlaten en dat het was onderbroken,
en de bepalingen van de gecoordineerde
wetten betreffende de arbeidsongevallen
vereisen, om van toepassing te zijn,
dat het ongeval in de loop en ter zake
van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst is overkomen - hetgeen, gelet
op de vaststellingen van het bestreden
vonnis, ten deze niet het geval is - ,
en het gezag, de leiding en het toezicht
waarvan sprake is in artikel 1 van de
wet van 10 maart 1900 enkel die zijn
welke de werkgever gedurende de uitvoering van het werk uitoefent, zodat
het bestreden vonnis ten onrechte,
onder bevestiging van het beroepen
vonnis, eiseres veroordeelt tot betaling
van de wettelijke vergoedingen en tot
terugbetaling aan de derde verweerster

(Traite des accidents d-u tmvail, 1964, biz. 89,
nr 152). De duur van de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst omvat inderdaad aile
plaatsen en aile ogenblikken waarop de werknemer zich, krachtens deze overeenkomst,
onder het gezag, de leiding en het toezicht
van de, werkgever bevindt (cass., 30 januari
1958, Bull. en PAsiO., 1958, I, 580; 19 juni
1959, ibid., 1959, I, 1073), zelfs al was deze
plaats niet de normale plaats waar de arbeid
wordt verricht, als ze maar betrekking heeft
op de uitvoering van de arbeidsovereenkomst

de werkgever het recht had zijn gezag ea
zijn toezicht op de werknemer uit te oefenen
en hem dus bevelen te geven (HoRION, ibid.,
nr 152, blz. 90).
De onderbreking van het werk moet niet
noodzakelijk worden beschouwd als een schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Er is hoegenaamd geen schorsing van
de uitvoering van de overeenkomst, indien
het werk geschorst wordt met de uitdrukkelijke of stilzwijgende toelating van de werkgever (cass., 27 februari 1956, Bull. en PAsiO.,
1956, I, 665 en de referenties naar rechtsleer
en rechtspraak vermeld in de noot 1 ; raadpl.
cass., 20 oktober 1921, ibid., 1922, I, 28 ;
22 juni 1961, ibid., 1961, I, 1170; 9 januari
1964, ibid.~ 1964, I, 480; 3 april 1967, Arr.
cass., 1967, blz. 934).
W. G.
(1) Zie voorgaande noot.

(«

FEDERALE VERZEKERING » T. MASOIN,
PIN, NATIONAAL VERBOND VAN SOOIALISTISCHE MUTUALITEITEN EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP «LA OONCORDEll,)

(SIMoNE DAVID, Responsabilite civile et risques
professionnels, biz. 63).

Ret volstaat dat het ongeval overkomen is
op een plaats en op een ogenblik waaromtrent
de partijen uitdrukkelijk of impliciet overeengekon~en waren dat ze deel uitmaakten
van de overeenkomst en waar, bijgevolg,
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van de bedragen die zij had uitbetaald :
Overwegende dat het bestreden vonnis
erop wijst dat de door het ongeval
getroffen werklieden '' sinds de onderbreking van het werk op de bouwplaats
te Bure, waar hun patroon hen noodzakelijk moest terugbrengen op het uur
dat hem paste ... , onder het gezag, de
leiding en het toezicht van hun patroon
zijn gebleven gedurende de lange rit die
hij hen oplegde '' en dat zij gedurende
deze rit " niet 1neer vrij waren zich aan
dit gezag te onttrekken '';
Da.t nit deze constataties blijkt dat,
op het ogenblik van het ongeval, de
werklieden onder het gezag van hun
werkgever waren gebleven ;
Dat zij weliswaar op dat ogenblik, en
zulks met volledig goedvinden van de
patroon, het werk niet verrichtten waarvoor zij waren aangeworven, maar dat
een onderbreking van het werk op zichzelf geen schorsing van de uitvoering
van de arbeidsovereenkomst meebrengt;
Dat de feitenrechter derhalve uit de
door hen vermelde feiten wettelijk kon
afleiden dat het ongeval zich in de loop
van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst had voorgedaan ;
Dat het 1niddel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 2, 3, 4
van de wetten betreffende de vergoeding
der schade voortspruitende uit arbeidsongevallen, gecoordineerd bij koninklijk
besluit van 28 september I93I, en l van
de besluitwet van I3 december I945 betreffende de vergoeding der schade voortspruitende uit ongevallen die zich op de
weg naa.r of van het werk voordoen, van
welke besluitwet de toepassing voor een
onbepaalde duur is verlengd bij artikel.I2
van de wet van IO juli I95I,

dom·dat, indien moest worden beschouwd dat het bestreden vonnis heeft
overwogen dat het litigieuze ongeval
zich op de weg naar het werk heeft
voorgedaan, de daartoe vereiste voorwaarden niet vervuld zijn, vermits het
ongeval zich niet heeft voorgedaan
tijdens de _normale weg die de arbeider
moet afleggen om zich van zijn verblijf
of van de plaats waar hij gaat eten naar
de plaats waar hij zijn werk verricht te
begeven, en omgekeerd :
Overwegende dat uit het antwoord op
het eerste middel volgt d~t het tweede
middel van belang ontbloot en, bijgevolg,
niet ontvankelijk is ;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
7 november I968. I e kamer. Vom·zitter, H. Bayot, eerste voorzitter.Vm·slaggever, H. Valentin. Gelijkluidende conclusie, H. Ganshof van der
Meersch, procureur-generaal. - Pleiters,
HH. Van Leynseele, Fally en Ansiaux.

I 8 KAMER. -

8 november 1968.

I o BEVOEGDHEID EN AANLEG. BURGERLIJKE ZAKEN. - BEVOEGDREID
(( RATIONE LOCI ll, ARTIKEL 55,
§ I, VAN TITEL II VAN RET INLEIDEND
BOEK VAN RET WETBOEK VAN BURGERLUKE REORTSVORDERING BETREFFENDE DE BEVOEGDREID VAN DE BELGISORE REORTBANKEN.
DRAAGWIJDTE.
2o BEVOEGDHEID EN AANLEG. BURGERLIJKE ZAKEN. BEVOEC+DREID " RATIONE LOCI ll, VREEMDE
VENNOOTSORAP MET EEN BIJRUIS IN
DAGVAARDING VOOR DE
BELGIE. REORTBANK VAN DE PLAATS WAAR DIT
BIJHUIS ZIOR BEVINDT. TOEPASBAARREID VAN ARTIKEL 52, 2°, VAN
TITEL !, ROOFDSTUK II, vAN RET
INLEIDEND BOEK VAN RET WETBOEK
VAN BURGERLIJKE REORTSVORDE}tiNG.
- GRENZEN.
I

0

A1·tikel 55, lid 1, betreffende cle contractuele bepalingen tot bevoegdverklm·ing
van cle 1'echtbanken van Belgisch Kongo,
dat in titel I I van het inleiclencl boelc van
het J11etboek van bu1·ge1•lijke rechtsvm·dering voorkomt en er ingelast were[ cloo1·
cle wet van 7 a~tgustus 1961, bev1•ijdt
geenszins de eiser, in geval van betwisting, van cle ve1·plichting de bevoegdheid
van cle Belgische J•echtbanlcen te 1'echtvaa?·digen volgens cle gewone regels
inzake de Belgische rechtspleging, en
met name volgens die van de a1·tikelen 41
en 52, 2°, van evenbecloelcl inleidencl
boek.

2o De vreemde vennootschappen, die in
Belgie een bijlmis hebben, kunnen voo1·
cle 1·echtbanken van cle plaats wam· clit
bijhuis zich bevindt enkel won[en geclagvaarcl voo1· cle ve1'1'ichtingen van clit
bijhuis (I). (Wetb. burg. rechtsv.,
inleidend boek, art. 52, 2°.)
(1) Raadpl. cass., 24 november 1966 (An·.

cass., 1967, blz. 404). Zie ook THEATE, «De

-273(E. VAN DAMME, STERNFELD EN V. VAN
DAMME, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
«HELVETIA».)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 27 mei 1967 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 41, 52 en 55 van
de wet van 25 maart 1876 op de bevoegdheid, artikel 55 zijnde ingevoerd door
de wet van 7 augustus 1961, en 69,
meer bepaald 6°, van het Wetboek van
burgerlijke rechtsvordering,
doo1·dat het bestreden arrest, na beslist
te hebben dat, luidens voormeld artikel 55 van de wet van 25 maart 1876, de
bevoegdheid van de rechtbanken van
Belgisch-Kongo, bedongen in het te
Stanleystad tussen het bijhuis aldaar
van verweerster en Alfred VanDamme,
rechtsvoorganger van de eisers, die
eveneens te Stanleystad woonachtig was,
gesloten verzekeringscontract, geen beletsel vormde om de zaak voor de
Belgische rechtbanken aanhangig te rnaken, beslist dat de eisers nochtans ten
onrechte gewaagden van het bestaan te
Antwerpen van een Belgisch bijhuis van
verweerster die, als Zwitserse vennootschap, haar hoofdzetel had te St.-Galien
in Zwitserland, om de bevoegdheid van
de Rechtbank van koophandel te Antwerpen te verantwoorden op grond van
artikel 52, 2°, van de voormelde wet, dat,
vermits het geschil geenszins zijn oorzaak
vond in verrichtingen die door toedoen
van dit bijhuis gebeurden, laatstvermelde
wetsbepaling geen afbreuk kon doen
aan het principe krachtens hetwelk,
naar luid van artikel 41 van dezelfde
wet, de vennootschappen dienen gedagvaard te worden voor de rechter van de
plaats waar zij hun voornaamste vestiging hebben, en dat dienvolgens, vermits
geen andere omstandigheid in de zaak
bevoegdheid kon toekennen noch aan
de Rechtbank van koophandel te Antwerpen, noch aan welk ander rechtscollege ook, tegen de beslissingen van
welke voor het Hof van beroep te Brussel
hoger beroep zou krmnen ingesteld
la competence territoriale relative aux actions
intentees en Belgique contre les societes
etrangeres ,, Rev. soc., 1909, nr 1973, blz. 211;

Etttdes stt1' la competence civile a
l'ega1·d des et?·angm·s, d. II, blz. 416, en Les
Novelles, Droit commercial, d. III, nr 5332.

DE PAEPE,

worden, de exceptie van territoriale
onbevoegdheid van verweerster ingewilligd diende te worden,

tenvijl, nu verweerster een vreemde
vennootschap is met een bijhuis te
Antwerpen, voormeld artikel 41 geenszins belet dat, op grond van de andere
hoger ingeroepen wetsbepalingen, de
tegen verweerster gerichte vordering voor
de rechter van de ligging van gezegd
bijhuis mocht worden gebracht :
Overwegende dat het middel het
arrest verwijt te hebben beslist dat de
Rechtbank van koophandel te Antwerpen territoriaal onbevoegd was om
uitspraak te doen over een vordering
waarbij verweerster, welke een vreemde
vennootschap is die haar voornaamste
vestiging heeft te St.-Galien, Zwitserland,
doch ook bijhuizen in het buitenland,
onder meer te Antwerpen, door de rechtsvoorganger van de eisers, die alsdan zijn
woonplaats te Stanleystad had, voor
voormelde rechtbank werd gedagvaard
tot betaling van een vergoeding op
grond van een verzekeringsovereenkomst
te Stanleystad, voormalig Belgisch-Kongo, gesloten tussen voormelde rechtsvoorganger en het bijhuis van verweerster aldaar ;
,
Overwegende dat, weliswaar, krachtens artikel 55, § 1, van het voorafgaand
boek van het W etboek van burgerlijke
rechtsvordering, het beding van de
tussen verweerster en de rechtsvoorganger van de eisers afgesloten verzekeringsovereenkomst, waarbij de rechtbanken van voormalig Belgisch-Kongo
bevoegd worden verklaard, geen beletsel
vormt om de zaak voor de Belgische
rechtbanken aanhangig te maken ;
Overwegende echter dat deze wetsbepaling, welke slechts een mogelijkheid
schept, niet belet dat de eiser, in geval
van betwisting, de bevoegdheid van de
Belgische rechtbanken volgens de gewone
regelen van het Belgisch procesrecht, en
namelijk volgens die van de artikelen 41
en 52, 2°, van voormeld voorafgaand
boek, moet verantwoorden ;
Overwegende dat, luidens voormeld
artikel 41, de vennootschappen worden,
gedagvaard voor de rechtbank van de
plaats waar zij hun voornaamste vestiging hebben, terwijl, luidens voormeld
artikel 52, 2°, vreemdelingen voor de
Belgische rechtbanken mogen worden
gedagvaard wanneer zij in Belgie een
woonplaats of een verblijfplaats hebben
of er woonplaats hebben verkozen;

-
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Overwegende dat, nu vreemde vennootschappen welke in Belgie een bijhuis
hebben, worden geacht ter plaatse van
dit bijhuis woonplaats te hebben verkozen, zij krachtens voormeld artikel 52,
2°, mogen worden gedagvaard voor de
rechtbanken van de ligging van dit
bijhuis;
Maar overwegende dat, zo vennootschappen worden geacht woonplaats te
verkiezen ter plaatse van hlm bijhuis,
zij nochthans aileen worden geacht zulks
te doen voor de zaken welke door dit
bijhuis worden behandeld ;
Overwegende dat de toepasselijkheid
van de regel van voormeld artikel 52,
2°, op de vreemde vennootschappen
welke in Belgie een bijhuis hebben,
derhalve aldus moet worden gei'nterpreteerd dat deze vennootschappen voor
de rechtbank van de ligging van hun
in Belgie gevestigd bijhuis enkel kunnen
worden gedagvaard voor de zaken welke
door dit bijhuis worden behandeld ;
Overwegende dat, wanneer de regel
van voorn1.eld artikel 52 geen toepassing
vindt, de algemene regel van artikel 41,
waarop artikel 52, 2°, slechts een uitzondering is, opnieuw toepassing vindt ;
Overwegende dat het arrest, door de
bevoegdheid van de Rechtbank van
koophandel te Antwerpen af te wijzen
omdat het geschil geenszins zijn oorzaak
vindt in verrichtingen die door het toedoen van het bijhuis te Antwerpen
gebeurden, en geen andere omstandigheid
ten deze aan voormelde rechtbank
bevoegdheid kon toekennen, een juiste
toepassing maakt van de in het middel
aangeduide wetsbepalingen;
Dat het middel naar recht faalt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eisers in de kosten.
8 november 1968. 1e kamer. Voorzitte1·, H. Belpaire, raadsheer waarnemend voorzitter.
Ve~·slaggeve?',
H. de Vreese. - Gelijkluiclencle conclusie,
H. Charles, advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Bayart en Struye.

2e KAMER. -

12 november 1968.

CASSATIEMIDDELEN.
DIENSTPLIOHTZAKEN. - MIDDEL DAT ENKEL
DE SCHENDING VERMELDT VAN EEN

WET DIE VERSCHILLENDE ARTIKELEN
BEVAT, ZONDER VERMELDING VAN HET
ARTIKEL DAT ZOU GESCHONDEN ZIJN. NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.

Niet ontvankelijk in clienstplichtzaken, iEr
het midclel clat de schencling ve~·melclt van
een wet, die ve?·schillencle a1·tikelen bevat,
zoncle1· vermelcling van het artikel clat
zou geschonclen zijn ( 1).
(FERMON.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 28 mei 1968 door de Hoge
Militieraad gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van artikel 97 van de Grondwet en
van de gecoi.irdineerde dienstplichtwetten
" nopens het vermoedelijk inkomen van
het lopend kalenderjaar in het bijzonder ,,
cloorclat de bestreden beslissing uitsluitend rekening houdt met de inkomsten
van de moeder voor het jaar 1965 zonder
antwoord te verstrekken op de akte van
hoger beroep waarin eiser verwees naar
de inkomsten van 1966 en 1967 en
betoogde dat deze onbeduidend waren :
Overwegende dat het middel, in zover
het de schending van de gecoi.irdineerde
dienstplichtwetten inroept, niet ontvankelijk is, daar het de geschonden wetsbepalingen niet aanduidt ;
Overwegende dat de bestreden beslissing, na te hebben vastgesteld dat de
netto-inkomsten van de moeder voor het
jaar 1965 het wettelijk maximum in
ruime mate overschrijden, eraan toevoegt : 1° dat het niet bewezen is dat
de moeder, zelfs zo zij alle activiteit
gestaakt heeft maar het bedrijf niet heeft
overgelaten, steunbehoevend is, hierdoor
kennelijk bedoelende de toestand van de
moeder na 1965, 2° dat het evenmin bewezen is dat het bedrijfsinkomen van eiser
voor het onderhoud van de moeder onmisbaar is, daar ook de andere onderhoudsplichtige kinderen, onder meer de
zoon Paul, hierin kunnen bijdragen;
(1) Verg. cass., 11 december 1962 (Bull. en
PAsrc., 1963, I, 450); raadpl. cass., 7 januari
1963 (ibid., 1963, I, 532); 31 oktober 1966 en
24 augustus 1967 (.Arr. cass., 1967, biz. 286
en 1333).

-275Overwegende dat de beslissing aldus
de middelen vervat in de akte van hoger
beroep van eiser passend beantwoordt,
weshalve het 1niddel, in zover het de
schending van artikel 97 van de Grandwet inroept, feitelijke grondslag mist ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
12 november 1968. - 2e kamer. Voo1·zitter, H. Rutsaert, raadsheer waarnemend voorzitter.
Ve1·slaggever,
H. Naulaerts.- Gelijlcluidende conclusie,
H. Depelchin, advocaat-generaal.

2e KAMER. -

12 november 1968.

CASSATIEMIDDELEN.
DIENSTPLIOHTZAKEN. - MID DEL DAT ENKEL
EEN WETSBEPALING VERMELDT DIE
VREEMD IS AAN DE AANGEVOERDE
GRIEF. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

kunnen worden zo ze werkelijk lager
zullen zijn, en te1·wijl dus, vermits eiser
tot de lichting 1968 behoort, er rekening
dienrl.e gehouden te worden met de inkomsten van het jaar 1967, inkomsten
welke de moeder van eiser put uit e€m
laagstammige aanplanting, bedrijf waarvan het algemeen geweten is dat het in
1967 deficitair bleef:
Overwegende dat het middel slechts
de schending inroept van het koninklijk
besluit van 20 december 1966 tot wijziging van het bedrag bepaald in artikel10,
§ 1, 1°, van de gecoordineerde dienstplichtwetten ;
Dat deze wetsbepaling vreemd is aan
de grieven van het middel ;
Dat het middel, derhalve, niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
12 november 1968. 2e kamer. V oo1·zittm·, H. Rutsaert, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. Wauters. - Gelijlcluidende conclusie,
H. Depelchin, advocaat-generaal.

Niet ontvanlcelijlc, in dienstplichtzalcen, is
het middel dat als geschonden wetsbepaling enlcel een aan de aangevoenle grief
vreemde wetsbepaling vermeldt (1).
2e KAMER. -

12 november 1968.

(VANVOORDEN.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 28 mei 1968 door de Hoge
Militieraad gewezen ;
Over het middel adgeleid uit de schending van het koninklijk besluit van
20 december 1966,

doo?'dat de bestreden beslissing rekening
houdt met het inkomen van het jaar 1966
van de moeder van eiser om vast te
stellen dat dit inkomen het toegelaten
maximum te hoven gaat,
tm·wijl het koninklijk besluit van 20 december 1966 bepaalt dat het inkomen
van het verlopen kalenderjaar moet in
acht genomen worden en dat de inkomsten van het lopend jaar in acht genomen

SCHIP-SCHEEPVAART. - WET VAN
5 JUNI 1928 HOUDENDE HERZIENING
VAN HET TUOHT: EN STRAFWETBOEK
VOOR DE KOOPVAARDIJ EN DE ZEEVIS·
SERIJ. - ARTIKEL 54. - LooDs. BEGRIP.

De loads die zich schuldig maalct aan een
misd?·ijf, omsclweven bij de artilcelen 52
of 53 van de wet van 5 juni 1928 houclende herziening van het Tucht- en
Strafwetboelc voor cle lcoopvaardij en de
zeevissm·ij, lean lcmchtens artilcel 54 gestmft wm·clen met de bij bedoelde artilcelen 52 en 53 gestelde stmfjen, zelfs
indien hij op het ogenblilc van het
m-lsdtijf een vreemcl schip loodste.
(PROOUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF
VAN BEROEP TE GENT, T. VAN PROOIJE.)
ARREST.

(1) Cass., 7 januari 1963 (Bull. en PAsro.,
1963, I, 527).

HET HOF ; -

Gelet op het bestreden

-
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arrest, op 30 maart 1968 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
Over het middel afgeleid nit de scherrding van de artikelen 52, 53 en 54 van de
wet van 5 juni 1928 houdende Tuchten Strafwetboek voor de koopvaardij en
de zeevisserij, .
doonlat het bestreden arrest, na te
hebben vastgesteld dat het ten laste gelegd feit een in brenk uitmaakt op voormelde wetsbepalingen, beslist dat het in
hoofde van beklaagde niet strafbaar is
omdat hij een « vreemd " vaartuig loodste
en, behoudens de uitzonderingen bepaald
bij het laatste lid van artikel 3 vangezegde wet, aan die wet slechts onderworpen
zijn de personen aangemonsterd of aan
boord toegelaten om de reis te doen op
« Belgische " schepen,
te1·wijl artikel 54 van de wet van
5 jtmi 1928, dat de misdrijven, bedoeld
bij de artikelen 52 en 53 van die wet,
strafbaar stelt in hoofde van de loods,
een uitzonderir1g uitmaakt op het principe van artikel 3, lid 1, hetwelk de wet
van 5 juni 1928 t,oepasselijk verklaart
op de bemanningsleden en passagiers van
Belgische vaartuigen,
en terwijl de loods van een Belgisch of
van een vreemd schip in geen geval als
een lid van de bemanning of als een
passagier kan beschouwd worden, zodat
artikel 54 ten aanzien van de loods, zowel
van Belgische als van vreemde vaartuigen, een uibreiding medebrengt van het
toepassingsgebied van de wet van 5 jtmi
1928 zoals het in artikel 3 van die wet
omschreven ligt :
Overwegende dat het bestreden arrest
verweerder vrijspreekt van de telastlegging de scheepvaart in gevaar te hebben gebracht door zijn diensten ter beschikking te stellen van de wederrechtelijke gezagvoerder van het N ederlandse
zeeschip Skum, wanneer hij wist dat de
bevelvoerende kapitein niet aan boord
was, op grond van de enkele overweging
dat in algemene regel aileen de personen
ingeschreven op de rol van de bemanning
van een Belgisch koopvaardij- of vissersvaartuig en degenen die aan boord van
deze schepen ontvangen worden om mede
te reizen onderworpen zijn aan de besehikkingen van de wet van 5 jtmi 1928
houdende Tncht- en Strafwetboek voor
de koopvaardij, en dat de artikelen 52,
53 en 54 van die wet niet vermeld zijn
in het laatste lid van artikel 3 van meervermelde wet, hetwelk afwijkingen van
de bovenaangehaalde algemene regel
bevat;

Overwegende dat het eerste lid van
artikel 3 van de wet van 5 juni 1928
weliswaar het principe stelt dat de personen die op de monsterrol van de bemanning van een « Belgisch " koopvaardijof vissersvaartuig zijn ingeschreven of
aan boord zijn toegelaten om de reis te
doen aan de bepalingen van de wet van
5 juni 1928 onderworpen zijn, en het
laatste lid van dit artikel afwijkingen van
dit principe vermeldt ;
Doch overwegende dat die afwijkingen
niet de enige zijn van gezegd principe ;
dat ervan eveneens afgeweken wordt door
artikel 54 van meervermelde wet ; dat de
algemene bewoordiugen van dit artikel,
naar luid waarvan de loods die zich schuldig maakt aan inbreuk op de artikelen 52
en 53 gestraft wordt met de erin gestelde
straffen, tot gevolg hebben dat deze regel
de loods zowel van een « vreemd " als van
een « Belgisch" vaartuig treft;
Overwegende dat het arrest er op
wijst dat artikel 56 voorschrijft dat de
kapitein van een « vreemd "vaartuig, die
zich in de wateren van het Rijk schuldig
maakt aan de bij de artikelen 52 en 55
bedoelde misdrijven, gestraft wordt met
de aldaar gestelde straffen, terwijl geen
dergelijke beschikking voor de loods bestaat;
Doch overwegende dat de kapitein van
een « Belgisch " koopvaardij- of vissersvaartuig, in tegenstelling met de loods,
reeds aan de bepalingen van de wet van
5 juni 1928 onderworpen was krachtens
artikel 3 van die wet, zodat een aanvullende bepaling ervan slechts op de kapitein van een « vreemd >> vaartuig kon
betrekking hebben;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zover het, bij bevestiging
van de beslissing van de eerste rechter,
verweerder Van Prooije vrijspreekt en
een derde van de kosten van eerste aanleg
en de helft van de kosten van boger
beroep ten laste van de Staat laat; beveelt dat melding van dit arrest zal
gemaakt worden op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt verweerder in de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van beroep te Brussel.

12 november 1968. - 2e kamer. Voo1·zitte1· en VeTslaggevM·, H. Rutsaert,
raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkluidende conclusie, H. Depelchin,
advocaat-generaal. - Pleiter, H. Fally.
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12 november 1968.

I° CHECK.- WET VAN I MAART I96I,
ARTIKEL 61. - UITGIFTE. - BEGRIP.

gericht, lean kmchtens m·tikel 7, § 1,
van deze wet in Belgie worrlen vervolgd
indien het jeit gestrajt wo?·dt door de
wetgeving van het land waa1'in het is
gepleegd.

2° MISDRIJF IN HET BUITENLAND
GEPLEEGD. - MISDAAD OF WANBEDRIJF TEGEN DE OPENBARE TROUW,
NIET BEDOELD BIJ ARTIKEL 6, 2° EN 3°,
VAN DE WET VAN I7 APRIL I878. ARTIKEL 7, § I, VAN DEZE WET TOEPASSELIJK.

3° Door geen wetsbepaling wo1•dt voo?·geschreven rlat, wanneet de uitoefening van
de stmjvO?'de?·ing ajhanlcelijlc is van een
klacht van de benadeelde partij, deze
klacht moet opgesteld zijn in de taal waa1·in de rechtspleging zal plaatsvinden (I).

3° TAAL (GEBRUIK VAN DE NEDERLANDSE EN FRANSE).- STRAFZAKEN. VERVOLGING AFHANKELIJK
VAN EEN KLACHT VAN DE BENADEELDE
PARTIJ. - TAAL WAARIN DE KLACHT
IS OPGESTELD.

aan de gedane daden, van Belgische
magistraten bij daden van onde?'Zoelc in
het buitenland door de buitenlandse overheid verricht met bet1•elclcing tot jeiten
die in Belgie we1·den onderzocht, maalct
de vervolging niet onwettelijlc.

4° ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN).
DAD EN VAN ONDERZOEK IN RET
BUITENLAND DOOR DE VREEMDE OVERHElD VERRICHT.- AANWEZIGHEID BIJ
DEZE DAD EN, DOCH ZONDER TUSSENKOMST HIERBIJ, VAN BELGISCHE MAGISTRATEN.- WETTELIJKHEID.

5° Mag niet voor het eerst voor het Hoj
worden voorged1·agen het middel dat
vreemd is aan de bevoegdheirl en enkel
bet1·elclcing heeft op de rechtspleging voo1·
de eerste 1·echter (2).

4° De aanwezigheid, zonder deelneming

(DAUWE EN DE RYCKERE.)

5° CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN.- MIDDEL DAT ENKEL BETREKKING HEEFT OP DE RECHTSPLEGIN'G
VOOR DE EERSTE RECHTER. - MIDDEL
VREEMD AAN DE BEVOEGDHEID EN NIET
OVERGELEGD AAN DE RECHTER IN HOGER BEROEP. - NIET-ONTVANKELIJKHEID.

ARREST (3).
HET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissingen : I 0 de twee beschikkingen
van de raadkamer van de Rechtbank van
eerste aanleg te Gent van I8 maart I968,
2° het arrest van het Hof van beroep te
Gent van 2 juli I968 :

1° De ?'echte?· die vaststelt dat een check

gesclweven, getekend en aan een de1·de
ter hand werd gesteld op de plaats waar
hij betaalbaar was, leidt wettelijk eruit
aj dat deze check op deze plaats is uitgegeven, in de zin van artikel 61 van de
wet van 1 maa?·t 1961, betreffende de
invoering in de nationale wetgeving van
de eenvo1·mige wet op de check en de
inwe?·kingt?·eding van deze wet.
2° De Belg die zich, buiten het grondgebied
van het Rijk, schulrlig heejt gemaalct aan
een misdaad of een wanbedrijj tegen de
openbare trouw, niet bedoeld bij a?·tikel 6, 2° en 3°, van de wet van 17 april
1878, en dat niet tegen een vreemde is
(1} De klacht is geen daad van de rechtspleging, doch een voorafgaande daad van de
rechtspleging, daar de aanklager pas partij in
het proces wordt op het ogenblik dat hij zich
desgevallend burgerlijke partij stelt. Contm,
wat de geschreven klacht betreft : Alg. Prakt.

III. Wat betreft de voorzieningen ingesteld tegen het arrest van 2 juli 1~68 :
Over het derde middel van de voorziening van Dauwe, afgeleid nit de schending van artikel 42 van de wet van
25 maart I876 op de bevoegdheid,

doo?·dat het arrest, met betrekking tot
de uitgifte van een cheque zonder dekking, beslist dat het Belgisch gerecht
bevoegd is om uitspraak te doen over het
misdrijf in zijn geheel,
Rechtsverzameling, Taalgeb1·uik in gerechtszaken, nr 222.
(2} Cass., 15 januari 1968 (A1·1·. cass., 1968,
blz. 667).
(3} Drie vorige arresten werden in deze
zaak gewezen op 1 apri11968 (A1·r. cass., 1968,
blz. 1005, 1006 en 1008).
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zonder dekking, het loctts delicti samenvalt met de plaats van bestemming en
van terbeschikkingstelling, ten deze Bayonne, in Frankrijk, en niet met de
plaats waar de dekking moet bestaan,
weshalve het misdrijf in Frankrijk gepleegd werd en de vervolging diende
voorafgegaan te worden door een klacht
en niet meer kon plaatshebben in geval
van tijdige afstand van de klacht :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat eiser de cheque, betaalbaar te Gent,
te Gent geschreven en getekend heeft en
hem te Gent een derde ter hand gesteld
heeft;
Overwegende dat het arrest hieruit
wettelijk heeft afgeleid dat het misdrijf
in Belgie gepleegd werd ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Over het tweede middel van de voorziening van Dauwe en het derde middel
van de voorziening van De Ryckere, afgeleid uit de schending van de artikelen 4
van het Strafwetboek, 6 en 7 van de wet
van 17 april 1878,
doo1·dat het. arrest, zo ten aanzien van
de uitgifte van een cheque zonder dekking
als ten aanzien van de telastleggingen
A, D, E en F, beslist dat de eisers, op
grond van artikel 7, § 1, van de wet van
17 april 1878, in Belgie konden vervolgd
worden zonder een voorafgaande klacht
van de benadeelde vreemdeling of een
o:fficieel bericht van de overheid van het
land waar de misdrijven gepleegd werden,
terwijl bedoeld artikel 7, zelfs na zijn
wijziging door artikel 1 van de wet van
16 maart 1964, enkel tot voorwerp heeft
misdaden of wanbedrijven welke buiten
het grondgebied van het Rijk tegen een
vreemdeling gepleegd worden, en de misdaden of wanbedrijven tegen de openbare
trouw gepleegd buiten dit grondgebied
zonder dat een vreemdeling benadeeld
werd uitsluitend beheerst worden door
artikel 6 van dezelfde wet, waarvan de
opsomming limitatief is, zodat de daarin
niet vermelde misdaden of wanbedrijven
tegen de openbare trouw in Belgie niet
kunnen vervolgd worden tenzij bijzondere wetten zulks toelaten,
tM"lvijl nit de voorbereidende werken
van de wet van 16 maart 1964 niet blijkt
dat de wetgever de bedoeling heeft gehad
het tevoron bestaande stelsel te wijzigen,
en terwijl de telastleggingen A, D, E
en F uitsluitend tot voorwerp hebben
wanbedrijven tegen de openbare trouw,
zonder dat een vreemdeling erbij bena-

deold werd, welke noch onder toepassing
van artikel 6 voormeld, noch onder die
van bijzondere wetten vallen, zodat zij
in Belgie niet vervolgd kmmen worden :
Overwegende dat het arrest, ten aanzien van de uitgifte van een cheque
zonder dekking, wettelijk beslist, zoals
blijkt uit het antwoord op het v:oorgaand
middel, dat het misclrijf in Belgie gepleegd werd ;
Overwegende, ten aanzien van de
andere in het middel bedoelde misdrijven,
dat artikel 7, § 1, van de wet van 17 april
1878 toelaat in Belgie te vervolgen iedere
Belg die zich buiten het grondgebied van
het Rijk schuldig heeft gemaakt aan een
feit dat door de Belgische wet misdaad
of wanbedrijf wordt genoemd, mits op
hot feit straf gesteld is door de wet van
het land waar het is gepleegd ;
Overwegende dat die bepaling algemeen is en derhalve ook de misdaden of
wanbedrijven tegen de openbare trouw
omvat, welke niet opgesomd zijn in artikel 6 van dezelfde wet, alsmede de misdrijven tegen het algemeen belang welke
door een Belg in het buitenland doch
niet tegen een vreemdeling gepleegd zijn ;
Overwegende dat artikel 7, § 2, betrekking heeft op de misdrijven gepleegd
tegen een vreemdeling en alleen ten aanzien .van die misdrijven de vervolging
afhankelijk stelt van een voorafgaande
klacht van de benadeelde vreemdeling of
van zijn familie, ofwel van een o:fficieel
bericht aan de Belgische overheid gegeven
door de overheid van het land waar het
misdrijf werd gepleegd ;
Overwegende mitsdien dat het arrest,
na te hebben vastgesteld dat de telastlegging A een misdrijf tegen de openbare
trouw en de telastleggingen D, E en F
misdrijven tegen hot algemeen belang
uitmakon en dat daarop zowel in Belgie
als in het land waar zij werden gepleegd
straf is gesteld, wettelijk heeft beslist dat
zij in Belgie vervolgd konden worden,
op grond van artikel 7, § 1, van bedoelde
wet, zonder klacht of o:fficieel bericht
zoals bepaald bij artikel 7, § 2, van diezelfde wet;
Dat de middelen naar recht falen;
Over het zesde middel van de voorziening van Dauwe en het eerste middel
van de voorziening van De Ryckere,
afgeloid nit de schending van de artikelen 14 tot 17 van de wet van 15 jm1i 1935
op het gebruik der talen in gerechtszaken,
doonlat het hof van beroep beslist dat
het geldig kennis kon nemen van de
telastleggingen welke in Belgie slechts
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overheid van het land waar de misdrijven
gepleegd werden, hoewel klacht en bericht ten deze in de Franse taal opgesteld
werden,
tm·wijl deze akten als akten van de
rechtspleging moeten aangezien worden
en derhalve in de taal van de rechtspleging dienden opgesteld te worden :
Overwegende dat uit het antwoord op
de twee voorgaande middelen blijkt dat,
wat de telastlegging van uitgifte van een
cheque zonder dekking en wat de telastleggingen A, D, E en F betreft, een klacht
van de benadeelde vreemdeling of een
officieel bericht van de overheid van het
land waar de misdrijven gepleegd werden
ten deze overbodig was ;
Dat mitsdien de middelen, gericht
tegen een overtollige reden van het arrest,
bij gebrek aan belang niet ontvankelijk
zijn;
Overwegende dat, wat de telastlegging
0 ten laste van De Ryckere (misbruik
van vertrouwen) betreft, geen wetsbepaling oplegt dat, wanneer de uitoefen'ing
van de strafvordering afhankelijk is van
een klacht van de benadeelde partij,
zodanige klacht in de taal van de rechtspleging dient opgesteld te worden ; dat
artikel 22 van de wet van 15 juni 1935
de beklaagde toelaat, binnen de erin
bepaalde termijn, een vertaling van die
klacht in de taal van de rechtspleging
aan te vragen ;
Dat het middel, wat de telastlegging 0
betreft, naar recht faalt ;
Over het vierde en het vijfde middel
van de voorziening van Dauwe en het
vierde middel van de voorziening van
De Ryckere, afgeleid uit de schending
van de artikelen 62, 73 van het Wetboek
van strafvordering, 137, 150 en 158 van
de wet van 18 juni 1869,
doonlat het arrest 'als regelmatig aanziet de door Belgische magistraten te
Keulen uitgevoerde daden van onderzoek, en de verrichtingen van deze magistraten te Parijs, alwaar zij op het Parket
om een officiele aangifte verzochten,
te1·wijl die magistraten alzo hun bevoegdheid mtioni loci hebben overschreden en tevens niet bijgestaan waren door
een griffier, zodat hun optreden aan elke
controle ontsnapt, en te1·wijl gezegde
magistraten, de prerogatieven van hun
ambt als Belgische magistraten en dus
ook als officieren van gerechtelijke politie

verliezen buiten het hen aangewezen
rechtsgebied en de buiten dit gebied
gestelde daden van vervolging en onderzoek volstrekt nietig zijn en de nietigheid
van het gause vooronderzoek medebrengen :
Overwegende dat het arrest, met betrekking tot de in Duitsland gedane verrichtingen, in feite vaststelt dat de onderzoeksrechter, een substituut van de procureur des Konings alsn<ede andere officieren van gerechtelijke politie slechts
aanwezig zijn geweest bij, doch niet deelgenomen hebben aan het verhoor van
getuigen, opsporingen en inbeslagnemingen van overtuigingsstukken ;
Dat zij derhalve geen daden van vervolging of onderzoek hebben uitgevoerd
buiten hun rechtsgebied, zodat de bijstand van een griffier niet vereist was ;
Dat de middelen, wat die verrichtingen
betreft, naar recht falen ;
Overwegende dat, met betrekking tot
de in Frankrijk gedane verrichtingen en
wat betreft de telastleggingen van uitgifte van een cheque zonder dekking en
de telastleggingen A, D, E en F, uit het
antwoord op de voorgaande middelen
blijkt dat een officieel bericht van de
Franse overheid niet vereist was om de
in Frankrijk begane misdrijverr in Belgie
te kunnen vervolgen ; dat, wat de telastlegging 0 aangaat, het arrest vaststelt
dat de benadeelde vreemdeling rechtstreeks klacht ingediend heeft ; dat derhalve de middelen, gericht tegen een
overtollige reden van het arrest, bij gebrek aan belang niet ontvankelijk zijn;
Over het negende middel van de voorziening van Dauwe, afgeleid uit de schending van het V erdrag tot bescherming
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend op
4 november 1950 te Rome en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955, en van
de rechten van de verdediging,
doo1·dat het verzoek van tJiser van
23 maart 1968 strekkende tot dagvaarding door het openbaar ministerie van
Dangou, Barthe en Graef, om als getuigen
op de terechtzitting van de correctionele
rechtbank van 8 april1968 te verschijnen,
bij brief van 25 maart 1968 van de hand
gewezen werd, zodat eiser in de onmogelijkheid gesteld werd bedoelde personen
onder eed en op tegenspraak door de
rechtbank te doen verhoren :
Overwegende dat het middel, dat de
bevoegdheid niet aangaat en uitsluitend
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de procedure voor de correctionele rechtbank betreft, voor het hof van beroep
niet tegengeworpen werd ; dat het derhalve niet ontvankelijk is ;
Overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en
dat de beslissing overeenkomstig de wet
is;
En overwegende, in zover de voorzieningen gericht zijn tegen het bevel tot
onmiddellijke aanhouding, dat, ingevolge
het verwerpen van de voorziening tegen
de beslissing van veroordeling, deze laatste in kracht van gewijsde is getreden,
weshalve de voorziening tegen het bevel
t.ot onmiddellijke aanhouding geen reden
van bestaan meer heeft ;
Om die redenen, ve1·werpt de voorzieningen; veroordeelt de eisers in dekosten,
12 november 1968, - 2e kamer. Vo01·zitter, H. Rutsaert, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. Naulaerts.- Gelijklnidende conelnsie,
H. Depelchin, advocaat-generaal.

(FRANKFURTER.)
BESLISSING.
RET BUREAU : - Gelet op het verzoekschrift van 24 oktober 1968;
Gelet op de artikelen 2 en 3 van de
wet van 29 juni 1929;
Overwegende dat de aanvraag niet
ontvankelijk is, daar de aanvrager, beklaagde, persoonlijk, zonder bijsband van
een advocaat bij hetHof, een memorie tot
staving van zijn cassatieberoep kan voorleggen.
·
Om die redenen, verwerpt het verzoekschrift.
12 november 1968. - Bureau voor
rechtsbijstand. Voo1•zitter, H. Naulaerts, raadsheer. Gelijlclnidende concl'usie, H. Depelchin, advocaat-generaal.

1e KAMER. -

13 november 1968.

1° RECHTERLIJK GEWIJSDE.
BURGERLIJKE ZAKEN. - VoORBEREIDENDE BESLISSING. - BESLISSING DIE
GEEN GEZAG VAN GEWIJSDE HEEFT.

BUREAU VOOR RECHTSBIJSTAND.

12 november 1968.
RECHTSBIJSTAND. STRAFZAKEN.
- VERZOEKSOHRIFT VAN DE BEKLAAGDE DIE VRAAGT DAT EEN' ADVOOAAT BIJ
HET HoF ZOU WORDEN AANGEDUID TEN
EINDE EEN MEMORIE TOT STAVING VAN
ZIJN VOORZIENING NEER TE LEGGEN.

DaM de beklaagde, die zich in cassatie heeft
voo1·zien, cle mogelijkheid heeft om zelf
een memm·ie tot staving vcm zijn voo?'ziening neer te leggen, lean hij te dien
eincle geen lcosteloze t~tssenkomst van
een advocaat bij het Hoj bekomen (1).

(1) Verg. cass., 4 november 1960 (Bull. en
PAsrc., 1961, I, 243); 29 september en 24 november 1961 (ibid., 1962, I, 120 en 366);
13 september 1965 (ibid., 1966, I, 59).

2° WERKRECHTERSRAAD. GEsoHrL OMTRENT DE AANWIJZING VAN
DE BEVOEGDE EJu~R OP GROND VAN
DE KWALITEIT VAN DE PARTIJEN. GESOHIL DAT VOOR DE WERKREOHTERSRAAD VAN BEROEP KAN WORDEN
OPGEWORPEN. - VOORWAARDE.
3° RECHTERLIJK GEWIJSDE. BURGERI,IJKE ZAKEN. GEZAG VAN
REOHTERLIJK GEWIJSDE. - 0MVANG.

4o WERKRECHTERSRAAD.- AANWIJZING DOOR DE BIJZONDERE GEMENGDE KAMER VAN DE BEVOEGDE
KAMER OP GROND VAN DE KWALITEIT
VAN DE PARTIJEN. - MATE WAARIN
DEZE BESLISSING DE AlDUS AANGEWEZEN KAMER VERBINDT.
5° RECHTERLIJK GEWIJSDE.
BURGERLIJKE ZAKEN. - EINDBESLISSING DIE NIET IN KRACHT VAN GEWIJSDE IS (}EGAAN.- ErNDBESLISSING
DIE GEZAG VAN GEWIJSDE HEEFT.
5o WERKRECHTERSRAAD. -

BEsLrssrNG VAN DE BIJZONDERE GEMENGDE KAMER DIE DE BEVOEGDE KAMER
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AANWIJST OP GROND VAN DE KW.ALITEIT
VAN DE PARTIJEN.- BESLISSING VOOR
BEROEP VATBAAR NA DE EINDBESLISSING EN SAMEN MET RET BEROEP
TEGEN DEZE LAATSTE.

1° Ret gezag van het rechterlijk gewijsde

in burger·lijke zaken geldt niet voor
een, zelfs op incident, niet definitieve,
doch louter vo01·bereidende beslissing (1).
(Burg. Wetb., art. 1351.)
2° Een bet11Jisting betr·effende de aanwijzing

van de bevoegde kamm· op grand van
de kwaliteit van de partijen lean enkel
aan de werkrechtersraad van beroep
w01·den over·gelegd wanneer zij niet
voor· de wer·krechtersr·aad werd opgewor·pen (2) (3). (Wet van 9 juli 1926,
art. 65 en 123.)
3° Het gezag van het r·echtm·lijk gewijsde
van een beslissing strekt zich niet enkel
uit tot het beschiklcend gedeelte van de
beslissing, doch oolc tot de r·edenen die
de noodzalcelijlce gr·ond van dit beschiklcend gedeelte uitmaken (4). (Burg.
Wetb., art. 1351).

van de kwaliteit van de partijen geschiedt
op basis van de opsommingen of
gelijlcstellingen in de ar·tikelen 3 en 4
van de wet van 9 juli 1926, verbindt
deze beslissing, die gegrond is op
gegevens vreemcl aan het statuut van
de werknemer, de aldus aangewezen
lcame1· enlcel wat betrejt haar bevoegdheid
om cle zaalc te berechten ; wanneer· deze
aanwijzing daar-entegen geschieclt op
gr·oncl van de wetsbepalingen tot regeling
van het statuut van de werlcnemer,
ver·bindt cleze beslissing, clie gegrond is
op cle bepaling van cle lcwaliteit van de
werlcnemer·, cleze laatste lcame1• oolc wat
betr·ejt cleze lcwaliteit (5) (6). (Wet van
9 juli 1926, art. 65.)
5° Een einclbeslissing in burger·lijke zalcen

heeft gezag van gewijscle, zelfs al is zij
niet in kracht van gewijsde gegaan (7).
(Burg. Wetb., art. 1351.)
6° De beslissing waarbij cle bijzonclere

4° Wanneer· de aanwijzing door· de bijzonder·e gemengde kamer van de bevoegde
lcamm· van de werlcrechtersmad op grand

gemengcle kamer· van cle wer·lcrechter·sraacl cle bevoegcle lcamer· aanwijst op
grand van cle lcwaliteit van cle partijen
is vatbaar voor· ber·oep, voor· cle werkr·echter·sraacl van bemep, na cle einclbeslissing en tegelijlcertijcl met het bm·oep
tegen cleze laatste (8) (9). (Wet van
9 juli 1926, art. 45 en 63.)

(1) DE PAGE, d. III, nr 946; cass., 17 oktober
1968, sup1·a, biz. 188.
(2) Raadpl. cass., 26 februari 1965 (Bull.
en PAsrc., 1965, I, 658) en noot 1.
(3) (6) en (9) Wanneer de artikelen 81 en
104 van het Gerechtelijk W etboek in werking
zullen gesteld worden, zal, in geval van geschil
omtrent de hoedanigheid van arbeider of
bediende van een der partijen, de kamer van
het arbeidsgerecht, waarbij de zaak aanhangig
is, uitspraak doen over de grond van de zaak,
nadat zij in dier voege aangevuld werd dat
zij een gemengde kamer vormt, en zal het
arbeidshof, dat op analoge wijze werd samengesteld, op het beroep tegen dit vonnis
uitspraak doen.
(4) Oass., 29 november 1967 (A1·r. cass.,
1968, biz. 460).
'
(5) Verg. cass., 28 mei 1931 en de conclusie
van Procureur-generaal Paul Leclercq (Bull.
en PAi3IC., 1931, I, 173); raadpl. cass., 20 mei
1960 en de conclusie van Procureur-generaal
Hayoit de Termicourt (ibid., 1960, I, 1084);
8 juni 1962 (ibid., 1962, I, Tl59}; 25 april1968
(A1·r. cass., 1968, blz.1071); raadpl. ook buiten
de in de voorafgaande conclusie van het
anest van 20 mei 1960 geciteerde auteurs, in
dezelfde zin, P. LAGASSE, « Le regime legal des
employes est-il applicable aux contremaihes
et chefs ouvriers? "• Jottrnal dtt louage d'ou-

vrage, 1931, biz. 134; H. VAN 0EKEL, opmerkingen, J. L, 0., 1937, biz. 10, en« Rechtsstatuut der meestergasten "• Rechtslc. Weelcbl.,
1936-1937, kol. 329 en volg.; J. DALEMANS, «La
loi de 1926 est-elle une loi de competence? "•
J. L. 0., 1937, biz. 135; L. T. LEGER, "Recherche de la qualite d'ouvriers et d'employes "•
J. L. 0., 1944-1945, biz. 161 ; Rep. prat. droit
belge, vo Conseils de p1·ud'homrnes, nr 306; Les
N ovelles, Droit social, d. II : Les jurid·ictions
du t1·avail, nrs 148 en 149; R. GEYSEN, Les
contrats des travailleurs et les ju1•idictions du
t1·avail, 1948, nrs 74 en 419, en Ju1·isprudence
du t1·avail, 1922-1948, nr 126; M. MAGREZ,
Les conseils de prud'homrnes, 1950, nr 346 en,
in tegengestelde zin, E. VLIETINCK, « Lois de
competence et lois statutaires "• J. L. 0., 1937,
blz. 1, en M. PoLAIN, opmerkingen, J. L. 0.,
1944-1945, biz. 163.
(7) DE PAGE, d. III, n" 946, en de noot 1,
1
getekend P. L., onder cass., 5 november 1931
(Bull. en PAsrc., 1931, I, 279); raadpl.
cass., 26 maart 1958 '(ibid., 1958, I, 834).
(8) Raadpl. Rep. prat. d1·. belge, v° Conse-ils
de p1·ud'hommes, n"' 308 en 382; Les Novelles,
Droit social, d. II : Les jtwidictions du b·avail,
n"' 292 en 345.
Daar het hoger beroep tegen een voorbereidende beslissing, om ontvankelijk te zijn,
niet noodzakelijk tegelijkertijd moet worden
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(LElVIBRECHTS, T. NAAMLOZE VENNOOT·
SCHAP
« LEVENSMIDDELENBEDRIJF
ZWAN n.)

De hee1• Ee1·ste advocaat-generaal zegde
in hoofdzaak het volgende :
De procedure, die tot deze voorzieniDg
aanleiding heeft gegeven, is enigsziDs
ingewikkeld.
Eiser heeft verweerster voor de kamer
voor bedienden van de W erkrechtersraad
te Antwerpen gedaagd tot betaling van
een vergoediDg op grond van de gecoordineerde wetten op de arbeidsovereenkornst voor bedienden.
Met toepassing van artikel 65 van de
wet van 9 juli 1926, werd de zaak verwezen naar de bijzondere gemengde
kamer die, bij een sententie van 26 oktober 1960, de kamer voor werklieden
als bevoegd wegens de kwaliteit van de
partijen _aanwees, en bijgevolg de zaak
naar die kamer verwees.
Geen enkel beroep werd ingesteld
tegen deze beslissing, welke aldus later
in kracht van gewijsde ging, en de
zaak werd verder door de kamer voor
werklieden behandeld, die, na een getuigenverhoor te hebben toegelaten, ten
eiDde nader te onderzoeken of eiser
bediende was of niet, oordeelde dat
eiser iD werkelijkheid als bediende moest
beschouwd worden en zijn vorderiDg
inwilligde.
Op hoger beroep van verweerster tegen
deze laatste twee sententies, oordeelde
de W erkrechtersraad van beroep te
Antwerpen dat het getuigenverhoor en
de andere elementen van de zaak het
bewijs ervan niet leverden dat eiser de
kwaliteit van bediende had en wees hij
derhalve diens vordering af.
Bij een arrest van het Hof van 4 september 1964 (1) werd die sententie echter
vernietigd wegens niet-beantwoordiDg
van de conclusie van verweerster en de
zaak verwezen naar de W erkrechtersraad
van beroep te Brussel, kamer voor
werklieden.
Voor dit verwijzingsrechtscollege bevestigden de partijen voorts, eiser, dat
hij hoofdzakelijk geestesarbeid verrichtte
en derhalve bediende was, verweerster,
dat eiser slechts met handenarbeid belast
werd en derhalve werkrnan was.
ingesteld als het hoger beroep tegen de eind •
beslissing (cass., 12 januari 1928, Bt~U. l)n
PASIC., 1928, I, 57), biedt het hoger beroep
van de betrokken partij tegen de eindbeslissing
aan de partij die er belang bij heeft de gelegen·

De kamer voor werklieden leidde, bij
sententie van 13 mei 1965, daaruit af
dat de partijen aldus haar « bevoegdheid "
betwistten en verwees vervolgens de
zaak, bij toepassing van de artikelen 65
en 123. laatste lid, van de wet van
9 juli 1926,naar de bijzondere gernengde
kamer ten einde de bevoegde kamer van
het rechtscollege in hoger beroep te
horen aanwijzen. Tegen deze beslissing
komt de voorziening niet op.
Bij een sententie van 25 november 1965
stelde de gemengde kamer van de werkrechtersraad van beroep te Brussel vast
dat, bij een sententie van de gemengde
kamer van de W erkrechtersraad te
Antwerpen van 26 oktober 1960, waartegen geen hoger beroep was ingesteld,
de zaak reeds naar de kamer voor
werklieden verwezen was op grond van
de kwaliteit van eiser en zij wees derhalve de zaak terug naar de kamer voor
werklieden van de W erkrechtersraad van
beroep te Brussel.
Bij een sententie van deze kamer ;ran
2 juni 1966, werd de vordering van erser
opnieuw ongegrond verklaard en afgewezen.
De voorziening is enkel tegen deze
laatste twee sententies gericht en de
voorgestelde middelen tot cassatie kritiseren slechts de beslissing van de bijzondere gemengde kamer.

* * *
Luidens artikel 65, eerste lid, van de
wet van 9 juli 1926 op de Werkrechtersraden, « dient elk geschil omtrent de
aanwijzing van de bevoegde kamer
wegens de kwaliteit van de partijen ~e
worden ingeleid v66r elke andere exceptre
of verweermiddel n.
V olgens het tweede lid van deze
wetsbepaling, wordt dit geschil beslecht
door een bijzondere kamer samengesteld
uit leden van de twee groepen van
kamers waarvan «de bevoegdheid '' (2)
betwist wordt, m.a.w. uit werklieden,
bedienden en werkgevers, d.i. door een
gemengde karner.
.
Artikel 123, laatste lid, verklaart dre
bepalingen toepasselijk voor de werkrechtersraden van beroep.

* * *
heid om een hoofd· oftegenberoep in te stellen
tegen de voorbereidende beslissing.
(1) Bt~ll. en PAsiC., 1965, I, 5.
(2) Zie cass., 26 februari 1965 (Bt~ll. en
PASIC., 1965, I, 658) en noot 1.
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aan de sententie van 25 november 1965
te hebben beslist dat de sententie van
26 oktober 1960, waarbij de bijzondere
gemengde kamer van de W erkrechtersraad te Antwerpen de zaak naar de
kamer voor werklieden verwees, over
de kwaliteit van eiser uitsp.raak deed
en dat deze uitspraak voor de aldus als
bevoegd aangewezen kamer bindend was.
V olgens de ee1·ste twee onde1•delen van
het tweede middel van de voorziening
zou de werkrechtersraad van beroep
zodoende het gezag van gewijsde van
de sententie van de bijzondere gemengde
kamer van de werkrechtersraad miskend,
en de bepal:ingen van artikel 65 van de
wet van 1926 geschonden hebben.
In strijd met wat eiser voorhoudt,
beperkt de sententie van de bijzondere
gemengde kamer van de werkrechtersraad zich er niet toe de zaak eenvoudig
naar de h:amer voor werklieden te verwijzen, zij steunt deze beslissing op de
overwegingen " dat partijen voorheen
nooit in betwisting waren nopens de
juiste kwalificatie van eiser, die steeds
als werkman aangezien werd .. ,,, dat de
Raad weliswaar, bij het onderscheiden
tussen werkman en bediende, hoofdzakelijk als leidraad moet nemen de aard
van de werkelijk uitgeoefende functies ,,
<< doch dat de partijen, die beter dan wie
ook de ware taak van eiser kenden, deze
steeds hebben aangezien als een taak
van werkman ,, verder erop wijzend
<< dat eiser zich o .m. bezighield met het
inpa.kken, het gereedzetten en het opladen van goederen ,, d.i. klaarblijkelijk
met handenarbeid.
Deze motieven zijn onafscheidbaar
verbonden n1.et het dispositief van verwijz:ing naar de kamer voor werklieden
en vormen zelfs de noodzakelijke grandslag ervan, zodat zij van dit dispositief
deel uitmaken.
De bestreden sententie kon derhalve
verklaren, zonder het gezag van de
sententie van de bijzondere gemengde
immer van de werkrechtersraad te miskennen, dat deze sententie eiser als
werlunan erkend heeft, vermits de erkenning van die kwaliteit de rechtvaardiging
van de verwijzing vormt.
Er dient echter nader te worden
onderzocht of, zoals de bestreden sententie beslist, er definitief gewezen was
dat eiser een werkman was, zodat het
aan de partijen niet meer mogelijk was
de kwaliteit van eiser voor de werkrechtersraad en de werkrechtersraad van
beroep opnieuw te betwisten en de
bijzondere gemengde kamer van de

werkrechtersraad van beroep niet meer
in staat was nog over een betwisting
nopens die kwaliteit uitspraak te doen.
Deze beslissing blijkt ingegeven door
het arrest door het Hof op 28 mei 1931 (1)
gewezen op de conclusie van de H. Procureur-generaal Leclercq en luidens hetwelk wanneer de bijzondere gemengde
kamer van een werkrechtersraad, belast
met de regeling van de bevoegdheden
van de verschillende kamers, beslist heeft
dat een partij een bepaalde kwaliteit
heeft, de kamer waarnaar de zaak
verwezen wordt, niet meer beslissen mag
dat die partij de aldus bepaalde kwaliteit
niet heeft.
Zoals de memories van de partijen
beklemtonen, heeft de redenering waarop
dat stelsel steunt weinig bijval gevonden
in de rechtsleer en slechts gedeeltelijk
de rechtspraak overtuigd.
Spoedig na dit arrest bleek dat de
doctrine zich standvastig tegen dat
stelsel verzette. Slechts twee auteurs,
VLIETINOK (<e Lois de competence et
lois statutaires ,, J. L. 0., 1937, blz. 1)
en M. PoLAIN (Opmerkingen in J. L. 0.,
1944-1945, blz. 163), verenigden zich,
bij mijn weten, met de redenering van
het Hof en zijn Procureur-generaal. De
anderen, zoals P. LAGASSE (<e Le ,regime
legal des employes est-il applicable aux
contremaitres etchefsouvriers? ,, J.L. 0.,
1931, blz. 134), H. VAN 0EKEL (noot in
J. L. 0., 1937, blz. 10, en << Rechtstatuut
der meestergasten ,, R. HT., 1936-1937,
kol. 529 en volg.), J. DALEMANS (<e La
loi de 1926 est-elle une loi de competence?,, J. L. 0., 1937, blz. 135) en L.T.
LEGER ("Recherche de la qualite d'ouvriers et d'employes ,, J. L. 0., 1944-1945,
blz. 161), bestreden kordaat dit stelsel.
Deze tegenstand is sindsdien onverminderd blijven voortduren.
De werkrechtersraden en de werkrechtersraden van beroep bleven verdeeld en blijven het nog. De Werkrechtersraad van beroep te Antwerpen,
zijn principiele sententie van 28 oktober 1937 (J. L. 0., 1937, blz. 10) getrouw,
verwierp doorgaans de interpretatie van
het Hof; deWerkrechtersraad van beroep
te 'Brussel nam ze n1.eestal aan en paste
ze nog onlangs toe in een sententie van
1 april 1966 (R. D. S., 1967, blz. 175).
Het Hof heeft nochtans, sinds het
arrest van 1931, geen gelegenheid meer
gehad over de kwestie opnieuw uitspraak
te doen.
Het gezag van dit arrest werd welis(1) Btbll. en PAsrc., 1931, I, 173.

-284waar, in 1960, ingeroepen ter staving
van een voorziening ingesteid tegen een
arrest van het Hof van beroep te Brussei
hetweik besliste dat een persoon, die ais
scheikundige door een werkgever aangeworven was, de bepalingen van de
gecoordineerde wetten op het bediendencontract kon inroepen, hoewel de wet op
de werkrechtersraden de scheikundigen
uit de justitiabelen van die raden
uitsluit (1).
Uit een motief van het arrest van 1931,
Iuidens hetwelk « de toekenning van
bevoegdheid gegrond op het wettelijk
begrip van werkman of van bediende,
dat door de organieke wet van de we?·krechtersraden gelmldigd wo1·dt, noodzakeIijk de bepaling insluit van het regime
toepasseiijk op de verhuring van diensten
waarover het geschil loopt ,, meende de
alsdan eisende partij te lnmnen afleiden
dat, wanneer de wet van 9 juli 1926
bepaalde personen aan de bevoegdheid
van de wer,krechtersraad onttt·ekt, ze hen
insgeiijks onttrekt aan de wetgeving op
het bediendencontract evenals aan die
op het arbeidscontract (2).
Alvorens de onjuistheid van deze
gevolgtrekking aan te tonen, wilde de
heer Procureur-generaal Hayoit de Termicourt in zijn conciusie voor uw arrest
van 20 mei 1960 (3) eraan herinneren
dat vermeid arrest slechts weinig instemming van de rechtsieer bekomen had.
Hij haaide o.m. de zienswijze aan van
de professoren FREDERICQ (Traite de droit
comme1·cial, d. I, nr 268) en KLUYSKENS
(Cont1·acten, nr 3ll), van CoLENS (Le
contrat d'emploi, nr 8), VAN GoETHEM en
GEYSEN (Droit du travail, blz. 55 tot 57
en 130), CLAUWAERT (R. D. S., 1956,
biz. 1 en voig.), VELGE (Les lois belges
d'assurance et de prevoyance sociale,
biz. 279 en 280), die reeds in1933 schreef:
«On ne peut considerer que l'arret du
28 mai 1931 a termine d8finitivement le
debat en cette matiere "• en van professor
HoRroN (P1·ecis de droit social belge, 1958,
biz. 31 en 32) (4) die « onlangs nog de
opwerpingen uiteengezet had, weike,
voigens het openbaar ministerie, tegen
de argumentatie van het arrest konden
gemaakt worden "· Dergelijke opwer(1) Bttll. en PAsrc., 1960, I, 1084 en 1085.
(2) en (3) Bull. en PAsrc., 1960, I, 1084
en 1085.
(4) Zie ook uitgave 1965, biz. 336.
(5) Bull. en PAsrc., 1962, I, 1159.
(6) Cass., 25 april 1968 (Bull. en PAsrc.,
1968, I, 1071).

pingen werden ook voorgebracht door
het Repertoi1·e pmtiqtte du droit belge
(v° Conseils de p1·ud'hommes, nr 306),
Les Novelles, Droit social (d. I, Contrat
de t1·avail, nrs 15 tot 26; Contmts d'emploi,
nrs ll tot 13; d. II, Les ju1•idictions du
travail, nrs 148 en 149), R. GEYSEN (Les
contrats des travailleurs et les juridictions
du travail, 1948, nrs 74 en 419; Jurisprudence d11 travail, 1922-1948, nr 126) en
M. MAGREZ (De TYm·krechtersraden, 1950,
nr 345 en noten).
Het Hof had ook kennis te nemen
van een voorziening tegen een sententie
van de bijzondere gemengde kamer van
een werkrechtersraad van beroep die de
zaak naar de ka1ner voor bedienden
verwezen had en tegen de sententie van
deze kamer. Het op 8 juni 1962 gewezen
arrest (5) beperkt zich echter ertoe de
eerste en, bij wijze van gevolg, de tweede
sententie te vernietigen omdat de bijzondere gemengde kamer het verweermiddel niet beantwoordde waarbij de
eisende partij staande hield dat het in
aanmerking te nemen kenmerk, om de
kwaiiteit van de arbeider te bepalen, het
karakter van handen- of geestesarbeid
van de verrichte prestaties was.
Zoals de memorie van antwoord aanstipt, werd het onderwerpelijk vraagpunt
aan het Hof bij een voorziening inzake
N. V. «La Couvinoise" tegen Robin
voorgelegd. Het probleem werd echter
niet opgelost omdat de bestreden sententie hier ook vernietigd werd wegens
onregeimatige motivering (6).
Gezien de betwistingen waartoe het
arrest van 28 mei 1931 aanleiding gaf,
blijkt het raadzaam tot een nieuw
onderzoek van het twistpunt over tegaan.

* * *
De besproken redenering steunt hoofdzakeiijk op twee gronden : 1° de zaken
betreffende werkiieden of bedienden moeten, luidens de artikelen 7 en 65 van de
wet van 1926, besiecht worden onderscheidenlijk door de kamers voor werklieden en door de kamers voor bedienden ;
2o de wet van 1926 regeit niet enkel de
bevoegdheid van de werkrechtersraden,
maar insgelijks het statuut van de
arbeiders, zodat de arbeiders die door
artikel 3 met de werklieden gelijkgesteld
worden of die door artikei 4 onder de
bedienden opgesomd zijn, onderscheidenIijk als werkiieden of bedienden dienen
te worden beschouwd, ongeacht de
bepalingen van de wetten op het arbeidscontract en op het bediendencontract.
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verdedig b aar.
Luidens artikel 65 van voormelrle wet
dient, ik verontschuldig mij het te
herhalen, elk geschil omtrent de aanwijzing van de « bevoegde » kamer
wegens de kwaliteit der partijen te
worden ingeleid « v66r elkandere exceptie
of verweermiddel » (1).
Deze laatste woorden impliceren dat
dit geschil niet ambtshalve mag opgeworpen worden en dat, wanneer zulk
geschilniet aanwezig is, de kamer waarbij
het geding aanhangig wordt gemaakt
het kan beslechten, zelfs indien zij niet
" bevoegd » is wegens de kwaliteit van
de partijen, zodat een werkman of een
bediende wettelijk kan gevonnist worden,
de eerste, door een kamer voor bedienden,
de tweede, door een kamer voor werklieden.
Verder blijkt, noch uit de bewoordingen, noch nit de economie, noch uit de
parlementaire voorbereiding van de wet
van 9 juli 1926 (2), evenmip. trouwens
als uit die van de wet van 15 mei 1910
welke door vermelde wet werd vervangen,
dat de besproken wet, die uiteraard een
wet van rechterlijke inrichting en bevoegdheid is, het stelsel van de wetten
op het arbeidscm;tract en op het bediendencontract zon vervangen ofzelfs gewijzigd hebben.
De bepalingen van artikel 1, lid 2,
van de wet van 10 maart 1900 blijken
nochtans niet verenigbaar met die van
artikel 3, lid 1, 4°, van de wet van
9 juli 1926, en de bepalingen van
artikel 4, lid 2, van deze wet met die
van artikel 29 van de wet van 7 augustus 1922, indien men aanneemt dat de
wet van 1926 de kwaliteit en van de
werklieden en van de bedienden beheerst.
Gelijkstellingen en opsommingen als in
de artikelen 3 en 4 van deze laatste
wet blijken even moeilijk verenigbaar
met het begrip van het arbeidscontract
en van het bediendencontract zoals dit
eerste contract door artikel 1 van de
wet van 1900 gedefinieerd is en zoals
dit begrip nit de bepalingen' van de wet
van 1922 voortvloeit, en zelfs met de
omschrijving van de werkman en van
de bediende gegeven door de artikelen 3,
lid 1, en 4, lid 1, van de wet van 1926.
Deze tegenstrijdigheden zijn echter
(1) Cass., 26 februari 1965 (Bull. en PAsrc.,
1965, I, 658) en noot 1.
(2) Zie o. m. verklaring 1\Iinister Wauters,
10 december 1925, Parl. Handel., Kamer,
blz. 158 en 159.

gemakkelijk te verklaren, indien aangenomen wordt dat de bedoelde bepalingen, opsommingen en gelijkstellingen
enkel tot doel hebben de bevoegdheid
van de kamers van de werkrechtersraden
te bepalen, in verband met de bezwaren
die zich ertegen verzetten hoofdwerklieden en werkmeesters, welke volgens
de wet van 1900 tot de werklieden
worden gerekend, door werklieden die
hun ondergeschikten zijn te doen vonnissen, en bedrijfsleiders, welke nochtans
bedienden zijn, voor lagere bedienden te
doen verschijnen.
Een wijziging van de wetten van 1900
en 1922 door de wet van 1926 blijkt
des te minder gerechtvaardigd daar de
wetten van 4 en 11 maart 1954, die
eerstgenoemde wetten aangepast hebben,
met die beweerde wijzigingen geenszins
rekening hielden (3).
Het schijnt derhalve moeilijk, met
het arrest van 1931, zonder voorbehoud
staande te houden dat << de oprichting
van bijzondere gemengde kamers, met
de speciale opdracht de kamer aan te
wijzen die wegens de kwaliteit van de
partijen bevoegd zal zijn, geen zin zon
hebben indien die kwaliteit niet meteen
door de beslissing van de bijzondere
gemengde kamer was bepaald >>.
Er mag echter niet nit het oog worden
verloren dat, lnidens artikel 65 van de wet
van 1926, elk geschil omtrent de aanwijzing van de bevoegde kamer door de
bijzondere gemengde kamer beslecht
wordt << wegens de kwaliteit van de
partijen >>.
Uit deze laatste woorden vloeit noodzakelijk voort dat de aldus aangewezen
kamer haar << bevoegdheid >> niet meer
mag beoordelen en dat die bevoegdheid
evenmin verder kan betwist worden,
onder voorbehoud van eventueel boger
beroep tegen die aanwijzing, overeenkomstig artikel 45, na de eindbeslissing.
Dient daarbij te worden aangenomen
dat de beslissing van de bijzondere
gemengde kamer insgelijks voor de aangewezen kamer bindend is wat de
<< kwaliteit van de partijen >> aangaat?
Een onderscheid moet, mijns inziens,
gemaakt worden. Wanneer de bijzondere
gemengde kamer de bevoegde kamer aanwijst op grand van de opsommingen en
gelijkstellingen van de artikelen 3 en 4,
schijnt haar beslissing slechts b.indend
te zijn wat de macht tot wijzen van de
aangewezen kamer betreft, vermits die
(3) Zie CLAUWAERT, «La loi organique des
conseil de prud'hommes "• R.D.S. 1956, blz. 1.
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opsommingen en gelijksteilingen vreemd
blijven aan het wettelijk statuut van de
arbeider. Wanneer de bijzondere gemengde kamer zulke aanwijzing doet
op grond van de wetsbepalingen die het
statuut van de arbeider regelen, impliceert haar beslissing noodzakelijk de
vaststeiling van de "kwaliteit '' van de
arbeider, vermits die aanwijzing niet
aileen aan het wettelijk statuut van de
arbeider verbonden is, doch op grond
van dit statuut geschiedt. Dit onderscheid
schijnt de bepalingen van artikel 65
van de wet van 1926 en de beginselen
van het gezag van het gewijsde te verzoenen met de beperkte draagwijdte
vah de art:ikelen 3 en 4 van dezelfde wet.
Uit de reeds verstrekte gegevens blijkt
dat de bijzondere gemengde kamer van
de W erkrechtersraad te Antwerpen de
zaak naar de kamer voor werklieden
verwees op gronden afgeleid nit de aard
van de werkelijke bedrijvigheid van
eiser, dit is uit het wettelijk statuut van
deze arbeider.
Het is derhalve terecht en overeenkomstig artikel 65 van de wet van 1926
dat de bestreden sententie van 25 november 1965 beslist dat het de partijen niet
meer geoorloofd was de kwaliteit van
eiser voor de werkrechtersraad van beroep
opnieuw te betwisten.

* * *

Volgens ,het denle ondm·deel van het
besproken cassatiemiddel, zou de bestreden sententie weliswaar artikel 65
van voormelde wet geschonden hebben,
wanneer zij, ter staving van die beslissing,
releveert dat geen hoger beroep aangetekend werd tegen de beslissing van de
bijzondere kamer van de werkrechtersraad die de zaak verwees naar de kamer
voor werklieden, hoewel eiser dergelijk
beroep pas na de definitieve beslissing
kon insteilen en alsdan geen belang
daarbij meer had vermits deze beslissing
zijn vordering inwiiligde.
De aldus aangevoerde omstandigheid
belet niet dat de sententie van de werkrechtersraad waarbij de zaak naar de
kamer voor werklieden werd verwezen
het gezag van rechterlijk gewijsde bezat
zolang ze niet hervormd was.
Dit gezag is immers verbonden aan
elke rechterlijke beslissing die niet !outer
voorbereidend is, onverschillig of zij in
kracht van gewijsde is gegaan of niet (1).
(1) DE PAGE, d. III, nr 940; cass., 5 november 1931 (BHll. en PASIC., 1931, I, 279) en
noot P. L.

De omstandigheid dat eiser, na het
wijzen van de eindsententie van de
werkrechtersraad er geen belang meer
bij had om ajzonderlijk hoger beroep
tegen de besproken sententie in te stellen, belet nochtans niet dat hij, in geval
van hoger beroep van verweerster tegen
de eindsententie, hoofdberoep of incidenteel beroep tegen de eerste sententie
kon indienen.
De bepaling van artikel 45, luidens
welke hoger beroep tegen een voorbereidende of voorlopige sententie aileen
kan aangetekend worden " na het veilen
van de eindsententie en gelijktijdig met
het beroep van die sententie ,, impliceert innners niet dat het hoger beroep
tegen de voorbereidende of voorlopige
sententie moet aangetekend worden samen met een hoger beroep tegen de
eindsententie. Zoals het Hof reeds op
12 januari 1928 (2) verklaarde, in verband met een voorbereidend vonnis :
" dergelijke wetsbepaling (dit is de
bepaling van artikel 451 van het W etboek
van burgerlijke rechtsvordering)- betekent enkel dat het hoger beroep tegen
het eerste vonnis moet ingesteld worden
binnen de termijn bepaald voor het
hoger beroep tegen het tweede "· De
W erkrechtersraad van' beroep te Brussel
heeft nog onlangs deze rechtspraak
toegepast op het hoger beroep tegen de
beslissing van ' de bijzondere gemengde
kamer (3).

* * *
Volgens het ee1·ste middel van de voo?'ziening, zou de bestreden sententie van
2o november 1965 in elk geval het gezag
miskend hebben van de sententie van
de kamer voor werklieden van de
werkrechtersraad van beroep van 13 mei
1965, waarbij de zaak itaar de bijzondere
gemengde kamer verwezen werd tot
aanwijzing van de wegens de kwaliteit
van eiser bevoegde ka1ner, en zou die
sententie eveneens de bepalingen van de
artikelen 65 en 123 van de wet op de
werkrechtersraden geschonden hebben,
door die aanwijzi:ng te weigeren en de
zaak naar de kamer voor werklieden terug
te verwijzen.
Uit de reeds verstrekte gegevens blijkt
dat de bijzondere gemengde kamer van
de werkrechtersraad van beroep zich
(2) Bull. en PASIC., 1928, I, 57.
(3) Werkrechtersraad van beroep Brussel,
1 april 1966 (R. D. S., 1967, blz. 175).
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aanwijzing door de sententie van de
bijzondere gemengde kamer van de
werkrechtersraad reeds geschied was en,
bij niet-instelling van hoger beroep,
definitief was geworden.
Aan de bijzondere gemengde kamer
van de werkrechtersraad van beroep
wordt niet verweten aldus het gezag
van het gewijsde van de sententie van
de bijzondere gemengde kamer van de
werkrechtersraad ambtshalve te hebben
opgeworpen.
Men zou zich dus met de memorie
van antwoord kunnen afvragen of de
bijzondere gemengde hamer van de
werkrechtersraad van beroep, door aldus
uitspraak te doen, de beslissing van de
sententie van de kamer voor werklieden
van die raad wel miskend heeft.
Een nader onderzoek van dit twistpunt
blijkt ecliter zonder belang, zo men
aanneemt dat die beslissing geen gezag
van gewijsde bezit.
Zoals het Hof, in zijn arrest van
17 oktober ll. in zake Delville tegen de
vennootschappen « Englebert Freres '' en
« U sines de Keyn Freres " (I), met
professor De Page (2), er nog aan herinnerde, is het 5ezag van het gewijsde
slechts verbonden aan de definitieve
beslissingen, d.w.z. aan de beslissingen
welke over een betwist punt uitspraak
doen, zelfs indien zij aan het geding
geen einde maken, doch met uitsluiting
van de voorbereidende of tot onderzoek
strekkende beslissing.
De bestreden sententie van de kamer
voor werklieden beperkt zich, ten deze,
ertoe het hoger beroep zonder enige
betwisting te ontvangen, de zaak naar
de bijzondere gemengde kamer te verwijzen ten einde de bevoegde kamer te
laten aanwijzen, zonder enige feitelijke
of juridische vraag te beslechten, om
de zaak in staat van wijzen te stellen.
Dergelijke beslissing is niet definitief,
zelfs op incident, doch louter voorbereidend. Zij bezit derhalve geen gezag
van gewijsde, zodat; de bestreden sententie dergelijk gez!i:g niet heeft kunnen
miskennen.
De sententie heeft evenmin de voorschriften van de artikelen 65 en 123
van de wet van 1926 kunnen schenden.
Artikel 123 van deze wet nmakt
weliswaar de bepaling van artikel, 65,
(1) Oass., 17 oktober 1968, supra, blz. 188.
(2) DE PAGE, d. III, ur 946.
(3) Bttll. en PASIO., 1965, I, 5.

betreffende de aanWlJzmg van de bevoegde kamer wegens de kwaliteit van
de partijen, toepasselijk voor de werkrechtersraden van beroep.
Dit sluit echter niet in dat het geschil
omtrent de aanwijzing van de bevoegde
kamer steeds voor de werkrechtersraad
van beroep kan i.ngeleid worden.
Hier dient ingsgelijks, naar mijn
mening, een onderscheid gemaakt te
worden.
, Dit geschil kmi zeker nog voor de
werkrechtersraad van beroep ingeleid
worden wanneer het voor de werkrechtersraad niet opgeworpen werd, op
voorwaarde dat het daar v66r elke
andere exceptie of verweermiddel ingeleid
wordt.
Zulks geldt echter niet meer wanneer,
zoals ten deze, het geschil reeds voor de
rechter in eerste aanleg gerezen is : in
dit geval kan de bijzondere gemengde
kamer van de W erkrechtersraad van
beroep zulk geschil nog slechts beslechten als rechtscollege in hoger beroep.
Het eerste middel van de voorziening
blijkt derhalve evenmin gegrond als het
tweede.

* * *
De sententie van 2 juni 1966 wordt
door geen bijzonder middel bestreden.

Beslttit
ning.

verwerping van de voorzie-

ARREST.

HET HOF ; - Gelet op de bestreden
sententies, gewezen door de Werkrechtersraad van beroep te Brussel, uitspraak
doende op verwijzing, op 25 november 1965 (bijzondere gemengde kamer)
en 2 juni ·1966 (kamer voor werklieden);
Gelet op het arrest door het Hof
gewezen op 4 september 1964 (3);
Wat betreft de sententie van 25 november 1965 :
Over het eerste middel, afgeleid nit
de schending van de artikelen 1351 van
het Burgerlijk W etboek, betreffende het
gezag van het rechterlijk gewijsde, 65 en
123 van de wet van 9 juli 1926 op de
werkrechtersraden,

doo1·dat de bestreden sententie van
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gemengde kamer van de W erkrechtersraad van beroep te Brussel beslist dat
de gemengde kamer van de W erkrechtersraad te Antwerpen door sententie
van 26 oktober 1960 de zaak naar de
kamer voor werklieden verwezen heeft,
dat uit de beweegredenen van die sententie blijkt dat de gemengde kamer
ge'intimeerde als een werkman heeft
beschouwd en dat geen hager beroep
tegen de voormelde sententie werd aangetekend; dat, bij gebreke van zulk beroep,
de partijen de kwaliteit van ge'intimeerde
(thans eiser) voor de werkrechtersraad
van beroep niet opnieuw mogen betwisten en de gemengde kame1• van de
werkrechtersraad van beroep over de
betwisting nopens de kwaliteit geen
uitspraak mag doen, daar, bij gebreke
van hager beroep tegen voormelde beslissing van de gemengde kamer van de
Werkrechtersraad te Antwerpen, het
bewezen is dat gei:ntimeerde een werkman is, en doordat de voormelde sententie
van 25 november 1965 de zaak terug
verwijst naar de kamer voor werklieden,

terwijl I 0 de sententie van 13 n1.ei 1965,
door de kamer voor werklieden van dezelfde W erkrechtersraad van beroep te
Brussel geveld, er akte van genmnen
had dat de partijen opnieuw de kwaliteit
van eiser betwistten en dienvolgens ook
de bevoegdheid van de kamer voor
werklieden, en bijgevolg de zaak naar
de gemengde kamer van beroep had
verwezen, opdat deze uitspraak zou
doen over de kwaliteit van eiser en de
partijen wegens die kwaliteit naar de
bevoegde kamer zou venvijzen ; 2o de
gemengde kamer, krachtens de artikelen 65 en 123 van de wet van 9 juli 1926,
tot opclracht had zich uit te spreken
over de kwaliteit van eiser en de zaak
naar de bevoegde ka1ner te verwijzen ;
zodat de sententie van 25 november 1965,
door te beslissen dat over deze kwaliteit
en bevoegdheid geen uitspraak meer kon
worden gedaan, het gezag van het gewijsde gehecht aan de sententie van 13 mei
1965 miskent en dientengevolge artikel 1351 van het Burgerlijk Wetboek
schendt, en door te weigeren zich over
de betwisting uit te spreken, eveneens
de artikelen 65 en 123 van de wet van
9 juli 1926 schendt :
Overwegende, enerzijds, dat de sententie van 13 mei 1965 van de Werkrechtersraad van beroep te Brussel, kamer
voor werklieden, die geen enkele feitelijke
of jm·idische betwiste vraag beslecht en

aileen beoogt, na zonder enige betwisting
het hager beroep van verweerster te
hebben ontvangen, de zaak in staat van
wijzen te stellen, niet definitief, zelfs
niet op incident, doch louter voorbereidend is;
Dat zij dienvolgens geen gezag van
gewijsde bezit, zodat de bestreden sententie van 25 november 1965 dit gezag
niet heeft kunnen schenden ;
Overwegende, anderzijds, dat, luidens
artikel 65 van de wet van 9 juli 1926 op
de werkrechtersraden, hetwelk krachtens artikel 123 van dezelfde wet toepasselijk is voor de werkrechtersraden van
beroep, elk geschil omtrent de aanwijzing
van de bevoegde kamer wegens de kwaliteit van de partijen client te worden
ingeleid v66r elke andere exceptie of
verweermiddel en wordt beslecht door
de gemengde kamer;
Overwegende dat zulk geschil wel nog
voor de werkrechtersraad van beroep
kan ingeleid worden wanneer het voor
de werkrechtersraad niet werd opgeworpen, maar dat zulks niet meer kan
wanneer het reeds voor de rechter in
eerste aanleg werd opgeworpen ;
Dat, in dit laatste geval, de gemengde
kamer van de werkrechtersraad van
beroep zulk geschil nu,; slechts kan
beslechten als rechtscollege in hager
beroep;
Dat de sententie van 25 november 1965
derhalve, door te beslissen dat het
de werkrechtersraad van beroep niet
meer toegelaten was over het geschil
nopens de kwaliteit van eiser en meteen
over de aanwijzing van de bevoegde
kamer uitspraak te doen omdat, bij de
sententie van 26 oktober 1960 van de
gemengde kamer van de Werkrechtersraad te Antwerpen, sententie waartegen
geen hager beroep werd ingesteld, « gewezen was dat eiser een ,werkman was »,
voormeld artikel 65 niet sehendt;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1351 van
het Burgerlijk Wetboek, betreffende het
gezag van het gewijbde, 45, 65 en 123
van de wet van 9 juli 1926 op de werkrecht.ersraden,
doonlat de bestreden sententie van
25 november 1965 van de gemengde
kamer van de W erkrechtersraad van
beroep te Brussel beslist dat de gemengde
kamer van de Werkrechtersraad te Antwerpen door de sententie van 26 oktober
1960 de zaak naar de kamer voor werklieden verwezen heeft, dat uit de beweegredenen van die sententie blijkt dat de
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heeft beschouwd en dat geen hoger
beroep tegen voormelde sententie werd
aangetekend, dat, bij gebreke van zulk
beroep, de partijen de kwaliteit van eiser
voor de werkrechtersraad van beroep
niet opnieuw mogen betwisten en de
gemengde kamer van de werkrechtersraad van beroep over de betwisting
nopens de kwaliteit geen uitspraak mag
doen, daar, bij gebreke van hoger beroep
tegen voormelde sententie van de gemengde kamer van de W erkrechtersraad
te Antwerpen, er gewezen is dat eiser
een werlunan is, en doo?"dat voormelde
sententie van 25 november 1965 de zaak
terug verwij st naar de h:amer voor
werklieden,
te1·wijl I 0 de sententie van 26 oktober
1960 van de gemengde kamer van de
W erkrechtersraad te Antwerp en er zich
toe beperkt de zaak te verzenden naar
de kamer voor werklieden, en derhalve
uitsluitend de bevoegde kamer aanduidt,
zonder bindend te zijn voor de kwaliteit
van eiser, en derhalve niet de draagwijdte heeft die de bestreden sententie
eraan verleent (schending van arti,
kel 1351 van het Burgerlijk Wetboek);
2° het bepalen van de bevoegde kamer
door de gemengde kamer slechts een
middel is om de procedure voor de
werkrechtersraden te regelen, en niet
tot voorwerp heeft het definitief vaststellen van de kwaliteit van eiser, en
derhalve de betwisting van die kwaliteit
voor de kamer waarnaar de za,ak verzonden wercl mogelijk bleef (schending
van de artikelen 65 en 123 van de wet
van 9 juli 1926); 3° eiser tegen de
sententie van 26 oktober 1960, welke de
zaak naar de werkliedenkamer verwees,
geen hoger beroep kon instellen, daar
het geen eindvonnis was, en daar het
toenmalige eindvonnis van 31 oktober 1961 de vordering van eiser volledig
gegrond verklaarde, zodat deze laatste
er g'een belang bij had hoger beroep aan
te tekenen (schending van artikel 45
van de wet van 9 jnli 1926) :
Overwegende dat de sententie van
26 oktober 1960 van de gemengde kamer
van de vVerkrechtersraad te Antwerpen
de zaak naar de kamer voor ·werklieden
verzond op grond van motieven afgeleid
uit de aard van de door eiser werkelijk
uitgeoefende arbeid en luidens welke
eiser als werkman moest worden aangezien;
Overwegende dat deze motieven onafscheidbaar verbonden zijn met, en de
noodzakelijke grondslag vormen van het
CASSATIE,

1969. - 10

dispositief, zodat zij van di:t dispositief
deel uitmaken ;
Dat de kwaliteit van eiser als werkman;
dienvolgens, door het gezag van gewijsde
van voormelde beslissing is gedekt ;
Dat de sententie van 25 november 1965
derhalve, door · te oordelen dat door de
sententie van 26 oktober 1-960 gewezen
is dat eiser een werlm1.an is, de draa&>:wijdte van die sententie niet miskent;
Overwegende dat het middel ten
onrechte aanvoe1·t dat het bepalen van
de bevoegde kamer door de gemengde
kamer niet tot voorwerp heeft de kwaliteit van de partijen definitief vast te
stellen, zodat, niettegenstaande voormelde sententie van 26 oktober 1960, de
betwisting nopens de kwaliteit van eiser
voor de kamer voor werklieden van de
W erkrechtersraad van beroep te Brussel
steeds mocht worden opgeworpen ;
Overwegende weliswaar dat, wanneer
de gemengde kamer, krachtens artikel 65
van de wet van 9 juli 1926, op grond
van de opsommingen of gelijkstellingen
door de artikelen 3 en 4 bepaald voor
de toepassing van deze wet, de kamer
aanwijst die wegens de kwaliteit van de
partijen bevoegd is, haar beslissing
slechts bindend is wat de macht tot
wijzen van de als bevoegd aangewezen
kamer betreft, vermits die opsmnmingen
en gelijkstellingen vreemd blijven aan
het wettelijk statuut van de arbeider ;
Overwegende echter dat, wanneer de
gemengde kamer, krachtens diezelfde
wetsbepaling, tot zulke aanwijzing overgaat op grand van de wetsbepalingon
die het statuut van de arbeider regelen,
haar beslissing noodzakelijk de vaststelling van de kwaliteit van de arbeider,
ten deze de kwaliteit van werkman in
hoofde van eiser, insluit, vermits die
aanwijzing op grand van het wettelijk
statuut van de arbeider geschiedt ;
Overwegende dat de aanwij zing van
de bevoegde kamer ten deze geschiedde
op grond van motieven afgeleid uit de
aard van de werkelijke arbeid van eiser,
dit is nit het wettolijk statuut van deze
arbeider;
Dat de sententie van 25 november 1965, dienvolgens, door te weigeren
de kwaliteit van arbeider in hoofde van
eiser opnieuw voor betwisting vatbaar
te maken, voornoemd artikel 65 niet
heeft geschonden ;
Overwegende, ten slotte, dat de
omstandigheid dat eiser, overeenkomstig
art1kel 45 van voorl'nelde wet, pas na do
sententie van 31 oktobe1' 1961 die een
einde maakte aan aile aan de werkrech_
tersraad onderworpen betwistingen, hager
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beroep had kunnen instellen tegen voormelde sententie van 26 oktober 1960 en
dat hij, na 31 oktober 1961, er geen
belang meer bij had deze sententie
afzonderlijk te bestrijden, vermits gezegde eindbeslissing zijn vordering voiledig inwilligde, niet belet dat de sententie
van 26 oktober 1960 het gezag van het
rechterlijk gewijsde bezat, hetwelk ieder
vonnis kenmerkt dat niet !outer voorbereidend is, onverschillig of het in kracht
van gewijsde is gegaan of niet ;
Dat voormeld artikel 45 dienvolgens
evenmin werd geschonden ;
Dat het middel naar recht faalt ;

W at betreft de sententie van 2 juni
1966:
Overwegende
dat geen bijzonder
middel tegen deze sententie wordt aangevoerd;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser tot de kosten.

13 november 1968. 1e kamer. V oorzitter, H. Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter.
Ve1·slaggeve1',
H. de Vreese. - Gelijkluidende conclusie,
H. Paul Mahaux, eerste advocaat-generaal.- Pleite1·s, HH. VanRyn en Struye.

1 e KAMER. -

14 november 1968.

10 KINDERBIJSLAGEN. -

BEHEERDER VAN EEN AAN HET FRANS RECHT
ONDERWORPEN VENNOOTSCHAP MET
EEN EXPLOITATIEZETEL IN BELGI:ii:. BEHEERDER VAN FRANSE NATIONALITEIT DIE GEWOONLIJK IN FRANKRIJK
VERBLIJFT.- FRANS-BELGISCHE OVEREENKOMST BETREFFENDE DE MAATSCHAPPELIJKE ZEKERHEID VAN 17 J ANUARI 1948, GOEDGEKEURD BIJ DE WET
VAN 2 JUNI 1949. - BEHEERDER DIE
ZIJN VOORNAAMSTE BEROEPSBEZIGHEID
IN BELGIE UITOEFENT.- BEHEERDER
ONDERWORPEN AAN DE BELGISCHE
WETGEVING DIE DE KINDERBIJSLAGEN
UITBREIDT TOT DE WERKGEVERS EN
NIET-LOONTREKKENDE ARBEIDERS.

2° KINDERBIJSLAGEN. -

VERBLIJFT.- FRANS-BELGISCHE OVEREENKOMST BETREFFENDE DE MAATSCHAPPELIJKE ZEKERHEID VAN 17 JANUARI 1948, GOEDGEKEURD BIJ DE WET
VAN 2 JUNI 1949.- BEHEERDER DIE
ZIJN VOORNAAMSTE BEROEPSBEZIGHEID
IN BELGIE UITOEFENT.- BEHEERDER
ONDERWORPEN AAN DE BELGISCHE
WETGEVING DIE DE KINDERBIJSLAGEN
UITBREIDT TOT DE WERKGEVERS EN
NIET-LOONTREKKENDE ARBEIDERS. LAST VAN HET BEWIJS VAN DE PLAATS
VAN DE VOORNAAMSTE BEROEPSBEZIGHEID.
30 KINDERBIJSLAGEN. STELSEL
VAN DE KINDERBIJSLAGEN VAN TOEPASSING OP DE WERKGEVERS EN DE NIETLOONTREKKENDE ARBEIDERS. - VERJARING VAN DE RECHTSVORDERING TOT
INNING VAN DE VERSCHULDIGDE BIJDRAGEN.- KONINKLIJK BESLUIT VAN
22 DECEMBER 1938, ARTIKEL 273. TERMIJN VAN VIJF JAAR.- UITGANGSPUNT.

40 VERJARING. -

BURGERLIJKE ZAKEN. - ScHORSING.- PARTIJEN DIE
OVEREENKOMEN EEN VERJARING TE
SCHORSEN VOORDAT DE TERMIJN ERVAN
IS INGEGAAN.
0NGEOORLOOFDE
OVEREENKOMST.

1° Een behee1·de1· van F1·anse nationaliteit,
die gewoonlijk in Fmnk1·ijk verblijjt,
van een aan het Frans 1'echt onclerworpen
vennootschap met een exploitatiezetel in
Belgie, is, wannee1· zijn voornaamste
bezigheid in Belgie wonlt uitgeoejend,
onderwo1·pen aan de Belgische wetgeving
die de kinclerbijslagen tot de werkgeve1·s
en de niet-loont1·ekkende a1·beide1·s uitbreidt (1). (Organiek koninklijk besluit
van 22 december 1938, art. 23, 25 en
32, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 2 september 1939 en 24 juli
1956, en Frans-Belgische overeenkomst
betreffende de maatschappelijke zekerheid van 17 januari 1948, goedgekeurd
bij de wet van 2 juni 1949.)

2° Een beheerder van Franse nationaliteit,
die gewoonlijlc in Fmnkrijk ve1·blijjt,
van een aan het Frans recht onderworpen
vennootschap met een exploitatiezetel in
Belgie, is onderworpen aan de Belgische
wetgeving die de kinde1·bijslagen tot de

BEHEERDER VAN EEN AAN HET FRANS RECHT
ONDERWORPEN VENNOOTSCHAP MET
(1) Oass., 23 februari 1961 (Bull. en PAsiO.,
EEN EXPLOITATIEZETEL IN BELHIE. 1961, I, 683); raadpl. cass., 10 januari 1963
BEHEERDER VAN FRANSE NATIONALITEIT DIE GEWOONLIJK IN FRANKRIJK , (ibid., 1963, I, 548).

-291we1·kgevers en de niet-loont1·ekkende
a1·beide1•s uitbreidt, tenzij hij het bewijs
levert dat zijn voornaamste be1·oepsbezigheid in Frankrijk · wo1·dt ttitgeoejend,
zodat hij aan het F1·anse wettelijke stelsel
van de kinde1·toeslagen is onde1·wo1·pen.
(Organiek koninklijk besluit van 22 december 1938, art. 23, 25 en 32, gewijzigd
bij de koninklijke besluiten van 2 september 1939 en 24 juli 1956, en FransBelgische overeenkomst betreffende de
maatschappelijke zekerheid van 17
januari 1948, goedgekeurd bij de wet
van 2 juni 1949:)
3° De 1·echtsvo1'de?ing tot inning van een
bijd1·age do01· een aangeslotene verschttldigd bij toepassing van de wetgeving
die de kinde1·biJ'slagen ttitbreidt tot de
we1·kgeve1·s en de niet-loont1·ekkende
rn·beide1·s ve1'jaart door veTloop van
viJf jaM en deze te1·mijn gaat in de
ee1·ste dag na het einde van het semeste1·
warn·op de bijdmge bet1·ekking heeft.
(Organiek koninklijk besluit van 22 december 1938, art. 273.)

4° Men lean niet geldig, met nrnne door
een overeenlcomst tussen partijen, een
ve1-ja1·ing schorsen voordat de te1•mijn
ervan is ingegaan (1). (Burg. Wetb.,
art. 2220.)
(MAATSCHAPPIJ
VAN
VERZEKERINGEN,
MEDEVERZEKERINGEN EN HERVERZEKERINGEN TEGEN ALLE RISICO'S « LE
LLOYD CONTINENTAL FRAN<;JAIS », T.
RIJKSDIENST
VOOR
KINDERBIJSLAG
VOOR ZELFSTANDIGEN.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 18 april 1962 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Brussel ;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 3, § 3,
van titel I van de Algemene Overeenkomst van 17 januari 1948 tussen Belgie
en Frankrijk betreffende de maatschappelijke zekerheid, getekend te Brussel,
(1) DE PAGE, t. VII, nr 1235, blz. 1106;
Vm•bintenissen, d. I,·nr 265; BED·

KLUYSKENS,
DAN1',

Cott1'S de d1•oit civil j1·an9ais, 2e uitg.,

d. IX, nr 1092. Raadpl. cass., 4 oktober 1894
(Bttll. en PAsiC., 1894, I, 291), 19 november
1925, redenen (ibid., 1926, I, 63), en 3 februari
1950 (ibicl., 1950, I, 382).

en van de aanhangsels getekend te
Parijs op 9 augustus 1948, goedgekeurd
bij de Belgische wet van 2 juni 1949, 1, ·
2, 5 en 9 van de wet van 10 juni 1937
tot uitbreiding van de kindertoeslag tot
de werkgevers en tot de niet-loontrekkenden, 1, 22, 23 en 25 van het organiek
koninklijk besluit van 22 december 1938
houdende uitbreiding van de kindertoeslagen tot de werkgevers en tot de
niet-loontrekkende arbeiders, zoals het
is gewijzigd, wat de artikelen 22, 23 en
25 betreft, bij het koninklijk besluit van
2 september 1939, 97 van de Grondwet,
1315 van het Burgerlijk Wetboek en
302 van het Wetboek van burgerlijke
rechtsvordering, ·

doordat, rekening houdend met de
onderstelling dat de beheerders van de
eisende vennootschap in beide landen
zelfstandige arbeiders zijn, het bestreden
vonnis, na op juiste wijze te hebben
vermeld dat genoemde beheerders moesten worden onderworpen aan de wetgeving die op de plaats van hun voornaamste beroepsbezigheid van kracht
was, verklaart dat ze aan de Belgische
wetgeving onderworpen zijn, cip grond
dat zij niet het bewijs leverden van de
betaling van bijdragen, in Frankrijk,
aan een kinderbijslagfonds en dat zij
niet bewezen noch aanboden te bewijzen
dat hun voornaamste zelfstandige activiteit in Frankrijk werd 1.utgeoefend,
te1·wijl, eerste oncle1·deel, aangezien beide
partijen zich beriepen op de bepalingen
van ·genoemd verdrag, dat een bestanddeel van het intern Belgisch recht is
geworden, verweerder vooreerst moest
bewijzen dat de Belgische wet ten deze
van toepassing was, zodat op verweerder
de last van het bewijs rustte hetwelk ten
nadele van eiseres werd verlegd (schending van alle in het middel aangeduide
wetsbepalingen) ;
tweede onde1·deel, het vonnis enkel door
een tegenstrijdigheid in de redenen verklaart dat de eisende vennootschap niet
aanbiedt het bewijs te leveren dat de
voornaamste activiteit van haar beheerders in Frankrijk was gelokaliseerd, n.u
het insgelijks vaststelt dat de eisende
vennootschap daartoe juist een deskundigenonderzoek had gevraagd, daar deze
onderzoeksmaatregel ten voile, inet alle
waarborgen van een rechtspleging op
tegenspraak, een feitelijke toestand kon
karakteriseren (schending van alle in het
middel aangeduide vvetsbepalingen) ;
en tenslotte, der·de onderdeel, zo de
re~hter voor de toepassing van het
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verdrag aldus moet onderzoeken of de
beheerders aan de Franse wetgeving
waren onderworpen, wegens de aard en
de plaats van hlm activiteit, hij toch
niet diende te eisen dat zij het bewijs
zouden leveren van de betaling van
bijdragen aan een Frans kinderbijslagfonds, vermits genoemde beheerders
krachtens de Franse wetgeving tegelijkertijd geldig aan deze wetgeving konden
onderworpen zijn en erdoor, volgens hun
persoonlijke toestand, vrijgesteld zijn
bijdragen te betalen (schending van
artikel 97 van de Grondwet) :
Overwegende dat uit de regelmatig aan
het Hof overgelegde stukken blijkt dat
verweerders rechtsvordering ertoe strekte
eiseres, vennootschap naar Frans recht
met een exploitatiezetel in Belgie, te
doen veroordelen tot betaling van de
bijdragen over de periode van 1 januari 1941 tot 30 juni 1963, overeenkomstig
het stelsel van de kinderbijslagen voor de
zelfstandigen, wegens de onderwerping
van haar beheerders en commissarissenrevisoren, van Franse nationaliteit, die
gewoonlijk in Frankrijk verblijven ;
Dat eiseres, om zich tegen deze rechtsvordering te verzetten, zich met name
beroepen heeft op artikel 3, § 3, van de
Frans-Belgische overeenkomst betreffende de maatschappelijke zekerheid van
17 januari 1948, goedgekeurd bij de wet
van 2 jlmi 1949, die bepaalt dat de
Belgische of Franse onderhorigen andere
dan de loonarbeiders of ermee gelijkgestelden onder toepassing van de wetgeving betreffende de kindertoeslagen
vallen welke op de plaats van hun
voornaamste beroepsbezigheid van kracht
is;
Dat eiseres beweerde dat haar beheerders en commissarissen hun voornaamste
beroepsbezigheid in Frankrijk uitoefenden, dat zij derhalve onderworpen waren
aan de Franse wetgeving betreffende de
kindertoeslagen en vrijgesteld waren van
de verplichting bijdragen te betalen voor
de kinderbijslagen in Belgie en dat « in
elk geval" verweerder het bewijs moest
leveren dat genoemde beheerders of
commissarissen onderworpen zijn aan de
desbetreffende Belgische wetgeving " wegens de uitoefeuing door hen in Belgie
van hun voornaamste beroepsbezigheid " ;
dat eiseres slechts in haar aanvullende
conclusie, subsidiair heeft gevraagd dat
een deslnmdige zou worden aangesteld
om te onderzoeken of de voornaamste
beroepsactiviteit van de betrokken beheerders en commissarissen in Frankrijk
of in Belgie wordt uitgeoefend ;

W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het vonnis erop
wijst, zonder dienaangaande te worden
bekritiseerd, dat, wegens de activiteit
van de exploitatiezetel van eiseres in
Belgie, de beheerders en commissarissen
van eiseres er als dusdanig aan het stelsel
van de kinderbijslagen voor de zelfstandigen onderworpen zijn ;
Dat de rechtbank derhalve wettelijk
beslist dat eiseres, « die aileen de bewijskrachtige bescheiden kan bekomen en
die tegen verweerders eis inbracht dat
de voornaamste beroepsbezigheid van
haar beheerders en commissarissen, in
de zin van artikel 3, § 3, van de FransBelgische overeenkomst, in Frankrijk
werd uitgeoefend ,, moet bewijzen dat
" de plaats van de voornaamste zelfstandige activiteit van haar organen zich
in Frankrijk bevond " ;
Dat dit onderdeel van het middel naar
recht faalt ;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, welke ook de waarde
van de redenen zij waarop de rechtbank
dienaangaande steunt, het vonnis, zonder
tegenstrijdigheid, eensdeels, heeft kunnen
vaststellen dat eiseres « niet bewijst en
niet aanbiedt te bewijzen dat haar
organen in Frankrijk bijdragen hebben
betaald " en dat zij het bewijs niet
levert, en dit niet aanbiedt, dat zij er
een voornaamste zelfstandige activiteit
hebben uitgeoefend, en, anderdeels, heeft
klmnen vaststellen dat eiseres subsidiair
concludeerde tot de aanstelling van een
desk1.mdige om na te gaan waar de plaats
van de voornaamste beroepsbezigheid
gelegen was, van 't ogenblik dat de rechtbank dit verzoek om een deskundigenonderzoek verwerpt door erop te wijzen
dat het niet aan een deskundige behoort
na te gaan waar deze voornaamste beroepsbezigheid wordt uitgeoefend " vermits, overeenkomstig de Belgische wetgeving en rechtspraak ter zake, haar
organen worden vermoed deze activiteit
in Belgie uit te oefenen " ;
Dat dit onderdeel van het middel
feitelijke grondslag mist ;
W at het derde onderdeel betreft
Overwegende dat, zoals uit het antwoord op het eerste onderdeel van het
middel blijkt, de rechtbank haar beslissing wettelijk rechtvaardigt door te
wijzen, eensdeels, op het bestaan bij de
beheerders en commis3arissen van eiseres
van een beroepsactiviteit onderworpen

-293aan het wettelijk stelsel van de kinderbijslagen voor de zelfstandigen in Belgie
en, anderdeels, op het ontbreken van
bewijs van een voornaamste beroepsbezigheid onderworpen aan het Frans
wettelijk stelsel betreffende de kindertoeslagen, zodat, bij toepassing van de
Frans-Belgische overeenkomst, de onderwerping aan het Belgisch stelsel van
kinderbijslagen uitgesloten zou gewemt
zijn;
Dat dit onderdeel van het middel
opkomt tegen een ten.overvloede gegeven
reden en, derhalve, niet ontvankelijk is
wegens het ontbreken van belang ;
Over. het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van
de Grondwet, 2219, 2220, 2221, 2222',
2257 van het Burgerlijk Wetboek, 273
van het organiek koninklijk besluit van
22 december 1938 houdende uitbreiding
van de kindertoeslagen tot de werkgever
en tot de niet-loontrekkende arbeiders,
doonlat het bestreden vonnis, dat vaststelt dat de geschriften van 31 mei 1946
en 11 juni 1947, waarbij eiseres verldaard
heeft afstand te doen van de vijfjarige
verjaring voor de bijdragen over 1941,
eensdeels, voor die over 1942 en de
volgende jaren, anderdeels, ITJ.Oeten uitgelegd worden als de schorsing van de
reeds begonnen verjaring, erop wijst dat
de opschortende voorwaarde waaraan,
in onderlinge overeenstmn.ming tussen
partijen, de verplichting om de litigieuze
bijdragen te betalen, a.ldus onderworpen
was, vervuld was op 23 december 1962
en dientengevolge beslist dat, daar het
gedinginleidend exploot ingevolge een
aanmaning tot betaling van 7 november op 24 december 1963 betekend was,
de rechtsvordering tot betaling van de
verschuldigde bijdragen over 1941 tot
1963 niet verjaard is,
te1·wijl, indien de litigieuze alden van
31 mei 1946 en 11 juni 1947 moeten
worden uitgelegd als de opschorting van
de reeds begonnen verjaring, gedurende
het type-proces, gevoerd in verband met
het al of niet wettelijk karakter van de
aanslag in Belgie van de in het buitenland verblijvende lasthebbers van buitenlandse collectiviteiten, deze bij overeenkomst vastgestelde bedingen tot
schorsing van de verjaring slechts betrekking konden hebben op de lopende
verjaringen, ten tijde van de ondertekening van de overeenkomsten, dit is ten
deze de verjaringen betreffende de bijdragen die uitsluitend verschuldigd zijn
over de jaren 1941 tot 1946, vermits

elk beding tot vervroegde schorsing van
de verjaring, wanneer deze noch niet
begonnen is, zonder uitwerking is; waaruit volgt dat het bestreden vonnis, dat
geenszins het bestaan van een oorzaak
van schorsing van de verjaring voor de
bijdragen van na 1946 vaststelt, hoewel
dit door eiseres uitdrukkelijk werd
betwist, de in het middel vermelde
wetsbepalingen heeft geschonden, door
het geheel van verweerders eisen niet
verjaard te verklaren (schending van
aile in het middel vermelde wetsbepalingen);

te1·wijl het bestreden vonnis niet regelmatig gemotiveerd is, daar het niet
antwoordt op de conclusie van eiseres
die beweerde dat er voor de jaren 1947
tot 1963 geen soortgelijke akte als die
voor de jaren 1946 en 1947 tussen
partijen was tot stand gekomen, en er
geen rechtsoorzaak noch enig beletsel in
feite of in rechte de maatschappelijke
instellingen belette de be)wmen afstanden te doen hernieuwen of nieuwe
afstanden voor de sindsdien vervallen
verjaringen te vragen, of zoniet de
verjaring te stuiten ... , en men vooraf
geen afstand kan doen van het voordeel
van de verjaring, aangezien, om geldig
te zijn, een afstand noodzakelijk een
vervallen schuld onderstelt, waarvoor
de verjaringstermijn is begonnen (schending van artikel 97 van de Grondwet);
en terwijl het bestreden vonnis althans
door dubbelzinnigheid is aangetast, wat
met een ontbreken van redenen gelijkstaat, aangezien de rechtbank, eensdeels,
beslist dat de partijen wettelijk mogen
overeenkmnen dat een reeds begonnen
verjaring geschorst blijft zolang een
tijdelijke en bepaalde oorzaak duurt, en,
anderdeels, beslist dat verweerders rechtsvordering wegens de alden tot schorsing,
ten deze in 1946 en 1947 opgemaakt in
verband met de bijdragen welke over
de jaren 1941 tot en met 1946 verschuldigd waren, in haar geheel niet verjaard
is, zonder te wijzen op het bestaan van
oorzaak van schorsing van de verjaring
voor de jaren na 1946, zodat het Hof
zich in de onmogelijkheid bevindt na te
gaan of de feitenrechter heeft overwogen
dat de in 1946 en 194 7 opgemaakte
akten als schorsing van de verjaring voor
de jaren na 1946 konden beschouwd
worden, in wellr geval de redenen van
het bestreden vonnis tegenstrijdig zijn,
vermits de rechtbank aanneemt dat de
schorsing slechts kan in aanmerking
komen voor een lopende verjaring (schending van artikel 97 van de Grondwet),
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deze een aide tot schorsing werkelijk tot
stand was gekomen voor de jaren na 1946,
zodat het bestreden vonnis in deze uitlegging niet regelmatig met redenen is
omkleed, daar het niet antwoordt op de
in naam van de eisende vennootschap
neergelegde conclusie en bovendien niet
nader bepaalt welke aide in aanmerki:ng
genomen werd als schorsing voor de jaren
na 1946 (schending van artikel 97 van
de Grondwet) :
Overwegende dat, om te beslissen dat
de rechtsvordering tot betaling van de
bijdragen niet verjaard is, het vonnis
steunt op de geschriften van 31 mei 1946
en l l juni 1947, waarbij eiseres heeft
verklaard afstand te doen van de vijfjarige verjaring, respectievelijk voor de
bijdragen over 1941, eensdeels, en voor
die over 1942 en de volgende jaren,
anderdeels, daar de rechtbank beschouwde dat het niet ging om een
afstand, doch om een door partijen
overeengekomen schorsing van de verjaring, in afwachting van de definitieve
gerechtelijke oplossing van een typeproces;
Overwegende dat, eensdeels, naar luid
van artikel 273 van het koninklijk
besluit van: 22 december 1938, de rechtsvordering tot betaling van de bijdragen,
die een aangeslotene niet betaalt, verjaart na vijf jaar en deze termijn ingaat
de eerste dag na het einde van het
semester waarop de bijdrage betrekking
heeft;
Overwegende dat, anderdeels, nit artikel 2220 van het Burgerlijk W etboek,
naar luid waarvan men vooraf geen
afstand kan doen van de verjaring,
voortvloeit dat de partijen bij de
geschriften van 31 mei 1946 en l l juni
1947 niet geldig hebben kunnen overeenkomen dat de verjaring van de
rechtsvordering tot betaling van de op
l l juni 1947 nog niet vervallen bijdragen
geschorst is ;
Dat de rechtbank de verjaring van de
rechtsvordering tot betaling van de na
l l juni 1947 vervallen bijdragen niet
wettelijk heeft kunnen beschouwen als
reeds begonnen op l l juni 1947 en,
dienvolgens, als geldig geschorst door de
geschriften van 31 mei 1946 en l l juni
1947 .•
Dat het middel derhalve gegroncl is,
cloch dat de eruit volgende vernietiging
slechts slaat op de betaling van de voor
het tweede semester van 1958 vervallen
bijdragen, waarvoor eiseres zich beriep
op de verjaring, die 'larkregen was op

het ogenblik dat de rechtsvordering werd
ingesteld, onder voorbehoud van de
stuitende gevolgen van een aanmaning
van 7 november 1963 waarop in de niet
bekritiseerde vaststellingen van het vonnis gewezen werd ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, doch enkel in zover het, om
te beslissen dat de verjaring van de
vordering tot betaling van de gedurende
de periode van l l jcmi 1946 tot 7 november 1958 vervallen bijdragen geschorst
was, steunt op de geschriften van 1946
en 194 7 ; verwerpt de voorziening voor
het overige; beveelt dat van dit arrest
melding zal gemaakt worden op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ;
veroordeelt eiseres en verweerder elk in
de helft van de kosten; verwijst de aldus
beperkte zaak naar de Rechtbank van
eerste aanleg te Nijvel, in hager beroep
zitting houdende.
14 november 1968. 1e kamer. V oo1·zitteT, H. De Bersaques, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Vet·slaggeve1·,
H. Perrichon. - Gelijlcluiclende conclusie
H. Duman, aclvocaat-generaal. - Pleite1·s, HH. Simont en VanRyn.

1e

KAMER. -

14 novem.ber 1968.

1°

OASSATlEMIDDELEN.- VERMELDING VAOI DE GESOHONDEN WETSBEPALINGEN. BURGERLIJKE ZAKEN. GROND VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID.
MIDDELEN EN ONDERDELEN. -'-BEGRIP.

2°

MET HET ZEGEL GELIJKGESTELDE TAKSEN. VORDERING
TOT TERUGBETALING VAN TAKSEN OF
FISCALE BOETEN. VERJARING. WETBOEK DER MET HET ZEGEL GELIJKGESTELDE TAKSEN, ARTIKEL 2028. TERi\UJN.- BEGRIP.

1° Kan niet woTden aangenomen de gTond
van niet-ontvanlcelijlcheid ajgeleid hie1·~bit dat nit de tekst van het middel,
voo1·gesteld tot staving van een vooTziening in buTgerlijke zalcen, blijlct dat
het dTiel o·ntlet·scheiden g1·ieven, bevat
zondeT clat de wetsbepalingen, waa1·op
elk van die « midclelen " bet1·elclcing
heeft, aangeduicl wet·i:len, wanneer .de
onderscheiclen aangevoe1'Cle ove1·wegingen
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tot hetzeljde doel st1·elcken en slechts een
enlcel midclel opleve1·en (1). (Wet van
25 februari 1925, art. 9.)
2° De bepalingen van n1·tilcel 2028 van
het W etboelc van de met het zegel gelijkgestelde talcsen naar lttid waa1·van de
1'echtsvo1·de1·ing tot te1·ugbetaling van
talcsen of fiscale boeten verjaa1·t doo1·
ve1'loop van twee jaar te relcenen van de
dag waa1·op de 1·echtsvorde1·ing is ontstaan, is van toepassing zowel op de
1·echtsvonle1'ing tot tentgbetaling van de
ttit eigen beweging en bij ve1·gissing
gedane betaling als op die wellce st1·elct
tot tentgbetaling van bed1·agen die de
bet1·olclcene enlcel op verzoelc en op de
ttitdntlclcelijlce aamvijzing van de administ?·atie heejt betaald in de ove1'tttiging clat zij niet ve1·sclmldigd
wm·en (2) (3).
(BELGISOHE STAAT, MINISTER VAN FINANOIEN,
T.
«COMPAGNIE
FINANOIERE
ETERNIT, NAA:MLOZE VENNOOTSOHAP ,,
EN « ANCIENNE SOCIETE ETERNIT >> IN
VEREFFENING.)
ARREST

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 24 oktober 1967 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over het middfll afgeleid uit de schending van de artikelen · 39, 40 van het
W etboek der met, het zegel gelijkgestelde
taksen (besluitwet van 28 februari 1935,
artikel 15), 2028 van hetzelfde wetboek
(besluitwet van 28 november 1939,
artikel 10, gewijzigd bij artikel 9 van de
wet van 13 juni 1951), 108, 1°, van de
algemene verordening op dezelfde taksen
(koninklijk besluit van 7 december 1951,
artikel 5), 1134, 1156, 1235, 1376, 1377,
1915 en 1921 van hetBurgerlijk Wetboek,
en van het koninklijk besluit nr 150 van
18 maart 1935 tot samenschakelihg van
de wetten betreffende de inrichting en
de werking van de Deposito- en Consignatiekas en tot aanbrenging van wijzigingen
daarin krachtens de wet van 31 juli 1934,
(1) Verg. cass., 25 oktober 1966 (Arr.
cass., 1967, biz. 268). Raadpl. cass., 16 oktober
1958 (Bull. en PAsrc., 1959, I, 163) en noot 1.
(2) .Artikel 108, 1°, van de algemene verordening op de met het zegel gelijkgestelde
taksen, dat onder meer betrekking heeft op
onvm·schuldigde betalingen - bepaling waarop,. zoals door het onderhavige arrest wordt
vastgesteld, de bestreden beslissing ten onrechte was gegrond - betreft niet de verja-

doo1•dctt het bestreden arrest beslist dat
de teruggave van geldsommen die als
met het zegel gelijkgestelde taksen
betaald zijn meer dan twee jaar v66r
de aanvraag tot terugbetaling, niet aan
verjaring onderhevig is, op grond dat de
terugvordering van het onverschuldigd
betaalde inzake met het zegel gelijkgestelde taksen onderworpen is aan de
burgerrechtelijke regels en dat het voorbehoud, bij de betaling van de belasting
gemaakt, de toepassing van die regels
heeft verhinderd, zodat de verjaring
niet is kunnen beginnen te lopen vanaf
de betaling,
terwijl 1° de bepalingen van de artikelen 2028, lid 2, van het Wetboek der
met het zegel gelijkgestelde taksen, en
108, 1°, van de algmnene verordening op
deze taksen, luidens welke de verjaring
van onverschuldigd betaalde taksen loopt
vanaf de dag van de betaling, de openbare orde raken; 2° het voorbehoud dat
de belastingplichtige gemaakt heeft bij
de starting van de taks, niet heeft kunnen
verhinderen dat die starting een werkelijke betaling van een onverschuldigde
belasting is waarop de evengenoemde
bepalingen toepasselijk zijn en, hoe dan
ook, dit voorbehoud niet kan worden
geacht een schorsende werking uit te
oefenen op de verjaring van de rechtsvordering tot terugbetaling; 3o de burgerrechtelijke regels betreffende de terugvordering van het onverschuldigde niet
van toepa.ssing zijn in belastingzaken ;
Op de exceptie van niet-ontvankelijkheid, tegengeworpen aan het tweede en
derde « onderdeel >> van het middel en
door de verweersters hieruit afgeleid dat
het enige middel niet uit drie onderdelen
bestaat, maar in werkelijkheid uit drie
afzonderlijke middelen, aangezien de
aangeklaagde onwettelijkheden onderling onafhankelijk zijn, en dat het eerste
« onderdeel >> weliswaar aangeeft welke
wettelijke bepalingen zouden geschonden
zijn maar die aangifte ontbreekt in het
tweede en het derde « onderdeel >> :
ringstermijn van de rechtsvordering tot terugbetaling maar de termijn waarin de aanvragen
tot terugbetaling bij de bevoegde directeur
van de registratie en domeinen moeten toekomen.
(3) De terugbetaling van de taksen moet
van de directeur van de registratie gevorderd
worden voordat de rechtsvordering wordt
ingesteld. Hieromtrent raadplege men cass.,
6 juli 1939 (Bull. en PAsrc., 1939, I, 349).
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Overwegende dat uit de bewoordingen
van het middel blijkt dat de verscheidene
voorgedragen overwegingen allen strekken tot een zelfde doel en een enkel middel uitmaken ;
Dat de exceptie van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen ;
Over het middel :
Overwegende dat, om de mser te
veroordelen tot terugbetal:ing van het
bedrag van 6.523.555 frank, het bestreden
arrest afwijzend beschikt wat betreft de
verjaring van de rechtsvordering tot
terugbetaling door eiser opgeworpen, die
volgens hem ingegaan is overeenkomstig
artikel 2028, lid 2, van het Wetboek
der met het zegel gelijkgestelde taksen,
luidens hetwelk " elke rechtsvordering
tot terugbetaling van taksen of van
fiscale boeten verjaart na afloop van
twee jaar vanaf de dag waarop de
rechtsvordering ontstaan is " ;
Overwegende dat het arrest die beslissing steunt op artikel 108, 1°, van de
algemene verordening op de met het
zegel gelijkgestelde taksen luidens hetwelk de aanvragen tot terugbetaling
aan de bevoegde directeur der registratie
en der dmneinen moeten toekon~en
uiterlijk de laatste werkdag van de
periode van een jaar volgend op de
datum waarop de oorzaak der terugbetaling ontstaan is, welke datum in
geval van niet verschuldigde betaling
bepaald wordt door de datum waarop
de zegels vernietigd werden en, meer
algemeen, door de datum waarop de taks
betaald werd ;
Dat het hof van beroep overweegt
dat deze bepaling, die, naar zijn opvatting, slechts een toepassing is van de
algemene beginselen betreffende de terugvordering van het onverschuldigde,
onderstelt dat " de belastingschuldige
een verbintenis kwijt die zijns achtens
bestaat " en dat, doordien de vennootschap Eternit de taks, waarvan zij de
wettelijkheid steeds heeft betwist, slechts
heeft betaald " door de aangebrachte
zegels te vernietigen onder voorbehoud
van al haar rechten "• nmnelijk ingevolge
een brief van 22 januari 1954 waarbij
het bestuur " liet weten dat het onmogelijk de gedaagde · in hoger beroep kon
vrijstellen van de betaling van de
forfaitaire taks van 9 t.h. "• de voornomnde verwerende vennootschap "niet
heeft betaald omdat zij bij vergissing
meende dat zij verplicht was zulks te
doen, zodat zij eigenlijk geen onverschuldigde betaling gedaan heeft )) ;

Dat het arrest hieruit afleidt " dat
aldus de voorwaarde, bij artikel 108
van de algemene verordening vereist voor
het begin van de verjaring, namelijk
de niet-verschuldigde betaling, ontbreekt )) ;
Overwegende dat die redenen geen
wettelijke verantwoording zijn voor de
verwerping van de verj aring van de
rechtsvordering tot terugbetaling, gesteund op artikel 202 8 , lid 2, van het
Wetboek der met het zegel gelijkgestelde
taksen ; dat, bl:ijkens de bewoordingen
zelf van deze bepaling die " elke rechtsvordering tot terugbetaling van taksen
of fiscale boeten )) betreft, zij van toepassing is op de rechtsvordering tot terugbetaling van betalingen die uit eigen
beweg:ing, bij vergissing, gedaan zijn,
zowel als op de rechtsvordering tot
tcrugbetaling van geldsommen die de
betrokkene op de vordering of de uitdrukkelijke aanwijzing van het bestuur
heeft betaald, in de overtuiging dat zij
niet verschuldigd waren ; dat voornoemd
artikel 202 8 , lid 2, niet de beperking
stelt die het hof van beroep, gelet op
artikel 108, 1°, van de algemene verordening, dat slaat op de aanvragen tot
terugbetaling gericht aan de bevoegde
directeur der registratie en der domeinen,
1neent te kunnen afleiden uit zeker
gemeenrechtelijk beginsel dat, naar zijn
mening, de terugvordering van het onverschuldigd betaalde zou beheersen ;
Dat aldus het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, dat, bij bevestiging van het
beroepen vonnis, eiser veroordeelt tot
betaling van een bedrag van 6.523.555 fr.
en in de kosten ten beili·age van
16.316 frank van de door exploot van
9 augustus 1960 ingestelde rechtsvordering ; beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt de verweersters in de kosten ;
verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Hof van beroep te Luik.
14 november 1968. 1e kamer. Voo1·zitte1', H. De Bersaques, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve?·slaggeve?',
H. Perrichon.- Gel?:jkl1ticlencle conclusie,
H. Dmnon, advocaat-generaal. - Pleite1'S, HH. Van Leynseele en Ansiaux.
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DESKUNDIGENONDERZOEK.
STRAFZAKEN. - SoHRIFTELIJKE EEDAFLEGGING. - GESOHRIFT DAT AAN DE
VERZOEKENDE OVERHEID J\'IOET WORDEN GERIOHT, ALVORENS DE DESKUNDIGE MET DE UITVOERING VAN ZIJN
TAAK BEGINT.

vVannee1·

de in strajzaken aangestelde deskundige S(',hdjtelijk zijn eed ajlegt, moet
het geschrijt dat de eedajlegging bevat
aan de vet·zoekende ove1·heid wonlen
gericht, vooralee1· de deskttndige met de
ttitvoe1'ing van zijn taak begint ( 1).
(Wetb. van strafv., art. 44, lid 3; wet
van 3 juli 1957, enig artikel.)
(WEYN.)

de elementen waarop het heeft gestetmd
om tot zijn overtuiging te komen ;
Dat aldus het arrest de in het middel
aangeduide bepaling heeft geschonden ;
Om die redenen, en zonder acht te slaan
op de door eiser aangevoerde middelen
die geen cassatie zonder verwijzing zouden kunnen meebrengen, vernietigt het
bestreden arrest in zover het ten laste
van eiser veroordelingen uitspreekt ; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; laat
de kosten ten laste van de Staat ; verwijst
de aldus beperkte zaak naar het Hof van
beroep te Luik.
18 november 1968. - 2• kamer. Vom·zitte1·, H. van Beirs, voorzitter. Ve1·slaggeve1•, H. Trousse. Gelijkl1tidende conclusie, H. Colard, advocaatgeneraal.

ARREST.
RET HOF ; - Gelet op hot bestreden
arrest, op 21 maart 1968 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel, ambtshalve afgeleid
uit de schending van artikel 44 van het
Wetboek van strafvordering, gewijzigd
bij het enige artikel van de wet van 3 juli
1957 :
Overwegende dat de Correctionele
Rechtbank te Charleroi bij vonnis van
29 juni 1966, alvorens uitspraak te doen
over de zaak ten gronde, ingenieur Monnoyer als desktmdige heeft aangesteld
om zijn advies uit te brengen over het
karakter van « kansspelen '' van de door
eiser geexploiteerde toestellen ;
Dat de aangestelde deskundige de eed
heeft afgelegd in de tekst van zijn verslag
onder de dagtekening van 10 augustus
1966, maar dat uit goon enkel stull: van
het dossier blijkt dat hij het geschrift
waarin deze eedaflegging voorkomt aan
de verzoekende overheid heeft gericht,
alvorens met de uitvoering van zijn taak
te beginnen; dat deze voorafgaande verzending een substantiele rechtsvorm is
waarvan het verzuim het verslag nietig
maakt alsook de beslissing die op dit
nietig verslag steunt;
Overviregende dat het Hof van beroep
genoeind verslag niet heeft geweerd uit
(1) Cass., 14 november 1966 (A?'?', cass.,
1967, biz. 359) en noot 1 op biz. 360; verg.
cass., 12 december 1966 (ibid., 1967, biz. 461).
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1o REDENEN VAN DE VONNISSEN

EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.CONOLUSIE. 0VERWEGING IN DE
VORM VAN EEN EENVOUDIGE ONDERSTELLING.- GEE:N VERPLIOHTING VOOR
DE REOHTER HIEROP TE ANTWOORDEN.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. BESLISSING WAARIN DE REDENEN WORDEN VERMELD WAAROP ZIJ STEUNT OM
EEN VERvVEERMIDDEL AF TE WIJZEN. REGELMATIG GEMOTIVEERDE BESLISSING.
1° De 1'echte1· is niet ve1·plicht te antwoo1·den
op een overweging in een concl1tsie ttitgebmcht in de vo1·m van een eenvoudige
onde1·stelling (2).
2° Regelmatig gemotiveenl is de beslissing
die de 1·edenen ve1·meldt waa1·op zij steunt
om een verwee1·middel aj te wijzen, zelfs
wannee1' zij geen antwom·d ve1·st1·ekt op
een tot staving van clit middel aangevoe1·d
a1·gtmwnt (3). (Grondwet, art. 97).
(2) Cass., 13 mei 1968 (An·. cass., 1968,
biz. 1131).
(3) Cass., 27 juni 1966 (Bull. en PASIC.,
1966, I, 1377).

298(JAMAIGNE, T. DUBOIS.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 27 maart 1968 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel, rechtdoende over de burgerlijke belangen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van artikel 97 van de Grondwet,

doo1·dat het arrest aan verweerster een
schadevergoeding van 32.400 frank heeft
toegekend wegens de tijdelijke volledige
ongeschiktheid, door haar geleden ten
gevolge van onopzettelijke slagen of verwondingen door eiser toegebracht,
zonder te antwoorden op diens conclusie waarin werd gesteld, enerzijds, dat
« het waarschijnlijk is datzij (verweerster)
voort heeft gewerkt na 7 augustus 1965 »,
terwijl alleen de vaststelling dat verweerster niet had gewerkt na deze datum
de toekenning kon rechtvaardigen van
een vergoeding voor tijdelijke ongeschiktheid van na 7 augustus 1965, en, anderzijds, dat « het duidelijk is dat, gezien
haar levenswijze, die overigens onwettig
is, Mevrouw Dubois eerder een last dan
een hulp was voor haar minnaar V ... »,
terwijl dit argument terzelfdertijd sloeg
op verweersters levenswijze die haar tot
een last maakte voor haar minnaar en op
het onwettige karakter van de hulp die
zij eventueel aan laatstgenoemde zou
hebben verleend :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat eiser bij conelusie
tegen de vordering van verweerster wegens tijdelijk volledige origeschiktheid
deed gelden dat, « ofschoon het geneeskundig verslag besluit tot een arbeidsongeschiktheid van 100 t. h. gedurende
9 maanden, dit is van 15 januari tot
15 oktober 1965, het bewezen is dat
Mevrouw Dubois als demonstratrice bij
Sarma Lux en in het groat warenhuis
Innovation te Oostende van 15 juni tot
7 augustus 1965 gewerkt heeft, voor rekening van de uitgeverij Le Sphinx » ; dat
hij eraan toevoegde : « dat het waarschijnlijk is dat zij ook nadien voort heeft
gewerkt »;
Overwegende dat het arrest eisers verweer, in zover het zich beriep op het
werk van verweerster tussen 15 jtmi en
7 augustus 1965, in aanmerking neemt
en gegrond verklaart ; dat het aldus impliciet maar zeker de aanvoering afwijst,
die eiser in de vorm van een veronder-

stelling had geformuleerd, als zou verweerster na 7 augustus 1965 voort hebben
gewerkt;
Dat de rechter, die op de voorgedragen
eisen, verweren of excepties nwet antwoorden, niet verplicht is van antwoord
te dienen op overwegingen die, zoals ten
deze, door een partij onder de vorm van
een eenvoudige veronderstelling worden
voorgedragen ;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat eiser tegen de vordering van verweerster wegens tijdelijke
volledige ongeschiktheid nog aanvoerde
« dat v66r het ongeval ... de normale
arbeidsgeschiktheid
van
verweerster
uiterst verminderd was, zodat het ongeval
haar niet een economische waarde heeft
ktmnen ontnemen die zij niet bezat » ;
dat het in het middel vermelde argument
als staving van dit verweer bedoeld was ;
Overwegende dat het arrest het voorgedragen verweer verwerpt op grand,
enerzijds, « dat de eerste rechter de opwerping van appellant, volgens welke de
burgerlijke partij slechts nog een aanzienlijk verminderde economische waarde
bezat, terecht heeft verworpen op de
juiste grand dat de tijdruimte 1958
tot 1960 - gedurende welke zij ongeschikt was geweest om te werken, van
heel wat vroeger dagtekende dan van de
datmn der feiten », en, anderzijds, « dat
overig!"ns de gerechtelijke deskundige
zijn opdracht zeer goed heeft vervuld
door geen enkele twijfel te laten over de
oorsprong van de blijvende ongeschiktheid die hij bij de burgerlijke partij aantreft wanneer hij in het hoofdstuk van
zijn verslag, genoemd « Bespreking », bevestigt dat die gevolgen rechtstreeks te
wijten zijn aan de bedoelde feiten en niets
te 1naken hebben met de vroegere toestand van de patiente »;
Dat, nu het arrest aldus passend .geantwoord heeft op het middel dat eiser
heeft voorgedragen, het niet meer moest
antwoorden op het argument dat hierboven tot staving van het middel is aangegeven en dat geen afzonderlijk middel
was;
Dat geen van de onderdelen van het
middel kan worden aangenomen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
18 november 1968. 2e kamer.
Voo1·zitter, H. van Beirs, voorzitter.
Verslaggeve1·, H. Trousse. Gelijkl~ti
dende conclusie, H. Colard, advocaat-
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generaal.- Pleiter, H. Bricmont (van de
balie bij het Hof van beroep te Brussel.
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Io VOORZIENING IN CASSATIE. TERMIJN. STRAFZAKEN. - V OORZIENING TEGEN EEN OP TEGENSPRAAK
GEWEZEN EINDARREST.
2o VOORZIENING IN CASSATlE. STRAFZAKEN. - VooRzrEVoRM. NING VAN DE VERZEKERAAR, IN TUSSENKOMST GEROEPEN.- NIET BETEKENDE
VOORZIENING. - NrET-ONTVANKELIJKHEID.
go VOORZIENING IN CASSATIE. STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. V OORZIENING TEGEN
EEN BESLISSING OVER DE BURGERLIJKE
BELANGEN, DIE GEEN UITSPRAAK DOET
OP DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
DOOR DE VERWEERDER TEGEN DE
ElSER INGESTELD. VOORZIENING
ZONDER VOORWERP.

4o VOORZIENING IN CASSATIE. --:NEERLEGGING VAN JY[EJY[ORIES. -MEMORIE NEERGELEGD DOOR EEN BEKLAAGDE, PARTIJ IN DE BESTREDEN
BESLISSING. - BEKLAAGDE DIE GEEN
ElSER OF VERWEERDER IN CASSATIE
IS. RET HoF HOUDT l\'IET DEZE
MEMORIE GEEN REKENING.
Io Buiten het geval bedoeld bi} a1·tikel 40,
lid 4, van de wet van 15 }uni 1935
(a1·tikel 1 van de wet van 8 rnaa1·t 1948),
is. in st1·ajzalcen te laat ingediend de voorziening die tegen een op tegenspmak
gewezen einda?'rest we1•d ingediend na het
ve1·st?·i}lcen van de te1·rni}n gesteld bi}
a1·tilcel 373 van het Wetboelc van st?·ajvonle?·ing (I).
2o Niet ontvankeli}k is de voorziening van
een in tussenlcornst ge1·oepen ve1·zekeram·
voo1· het st1·ajgm·echt, die niet betekend
we1·d aan de parti} tegen wie zi} is
ge1·icht (2). (Wetb. van strafv., art. 418.)
go Zander voo1·werp is de voorziening ingesteld tegen een beslissing, die ?'echt doet
(1) Oass., 6 mei 1968 (A1'1·. cass., 1968,
biz. 1111).
(2) Oass., 23 januari 1967 (A1·r. cass., 1967,
biz. 632); verg. cass., 19 februari 1968 (ibid.,
1968, biz. 811).

ove1• de bu1·ge1·li}lce belangen, rnaa1· geen
uitspmak doet op de bU?·ge~·li}lce ?'echtsvorde?'ing van de ve1·weerde1' tegen de
eise1' (g),
4° Het Hoj hmtdt geen 1·elcening rnet de
door een beklaagde, pa1·ti} in de best?·eden
beslissing, nem·gelegde rnernoTie, wanneer
hi} geen eiser of ve?'wee?·de?' in cassatie is.
(R. EN];'[, VERSTRAETE EN NAAl\fLOZE VEN·
NOOTSCHAP « L'AIGLE DE PARIS"' T.
DURANT, POT EN DURIEUX.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op de bestreden
arresten, op 8 januari en 28 maart 1968
door het Hof van beroep te Brussel gewezen;

I. Op de voorziening van de eisers
gericht tegen het arrest van 8 januari
1968 :
a) In zover zij de beslissing op de
burgerlijke rechtsvordering van de verweerder Durieux bet.reft :
Overwegende dat de beslissing op de
burgerlijke rechtsvordering van verweerder Durieux definitief is en op tegenspraak gewezen ten aanzien van de partijen die voor het hof in de zaak betrokken waren;
Dat de voorziening werd ingesteld na
het verstrijken van de bij artikel g7g
van het W etboek van strafvordering
voorziene termijn ; dat zij derhalve laattijdig is en bijgevolg niet ontvankelijk;
b) In zover zij de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering van de verweerder Pot betreft :
Overwegende dat de beslissing op de
burgerlijke rechtsvordering, die door de
verweerder Pot werd ingesteld, aan deze
laatste een provisionele vergoeding toekent en voor het overige een deskundigenonderzoek beveelt ; dat deze beslissing
geen ei:ndvonnis is in de zin van artikel 416 van het Wetboek van strafvordering; dat zij evenmin over een bevoegdheidsgeschil uitspraak doet ; dat de voorziening tegen die beslissing eerst openstaat na het eindarrest of het eindvonnis ;
Overwegende dat het arrest van
28 maart 1968 geen verband houdt met
de burgerlijke rechtsvordering van de
verweerder Pot ;
(3)

Verg.

cass.,

cass., 1968, biz. 315).

30 oktober 1967

(A1-r.
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Dat de voorbarig ingestelde voorzwning dus niet ontvankelijk is ;
c) In zover zij de beslissing op de
burgerlijke rechtsvordering van de verweerder Durant betreft :
Overwegende dat de voorziening tegen
dit arrest, waarbij de heropening van de
debatten werd bevolen, samen kon ingesteld worden met de voorziening tegen
de op 28 maart 1968 gewezen beslissing,
waarbij definitief werd uitspraak gedaan
over het geschil ;
Maar overwegende dat uit de processtukken niet blijkt dat de voorziening
van de eisers, respectievelijk de eerste
twee, burgerrechtelijk aansprakelijke partijen, de derde, in tussenkomst gedag,gde
partij, betekend werd aan de partij tegen
wie zij gericht is ;
Dat zij niet ontvankelijk is ;

II. Op de voorziening gericht tegen
het arrest van 28 maart 1968 :

dende conclusie, H. Colard, advocaatgeneraal. - Pleite1·, H. Simont.

2 8 KAMER. 1o

INKOMSTENBELASTINGEN.
AJrTREK VAN DE BEDRIJFSUITGAVEN
EN -LASTEN. - VERLIES VOORTSPRUITEND UIT OORLOGSSCHADE AAN BEDRIJFSGOEDEREN.- BEDRAG VAN HET
VERLIES DAT OP FISCAAL GEBIED WERD
AANGENOMEN VOOR DE DEFINITIEVE
VASTSTELLING VAN DE VERGOEDING
VOOR DEZE SCHADE. VOORLOPIG
VASTGESTELD BEDRAG.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
AFTREK VAN DE BEDRIJFSUITGAVEN
EN -LASTEN. - VERLIES VOORTSPRUITEND UIT OORLOGSSCHADE AAN BEDRIJFSGOEDEREN. - BEDRAG DAT OP
FISCAAL GEBIED' AANGENOMEN WERD
BLIJKT OVERDREVEN TE ZIJN. - BELASTING OF BELASTINGSUPPLEMENT. TERMIJN. - BECUNPUNT.

go

INKOMSTENBELASTINGEN.
AANSLAG EN INKOHIERING. - VERLIES
VOORTSPRUITEND UIT OORLOGSSCHADE
AAN BEDRIJFSGOEDEREN; - BEDRAG
DAT OP FISCAAL GEBIED AANGENOl\'[EN
WERD BLIJKT OVERDREVEN TE ZIJN. BELASTING OF BELASTINGSUPPLEMENT.
TERMIJN.- BEGINPUNT.

A. Ten aanzien van de verweerders
Durieux en Pot :
Overwegende dat het arrest geen uitspraak doet over de burgerlijke rechtsvordering van de verweerders Durieux
en Pot ; dat dus de voorziening, in zover
zij tegen die verweerders gericht is, zonder bestaansreden is ;

B. Ten aanzien van de verweerder
Durant:
Overwegende dat, uit de stuldcen waarop het Hof vermag acht te slaan, niet
blijkt dat de voorziening van de eisers,
respectievelijk de eerste twee, burgerlijk
aansprakelijke partijen, de derde, in tussenkomst gedaagde partij, betekend werd
aan de partij tegen wie zij gericht is ;
Dat zij dus niet ontvankelijk is;
Overwegende dat de beklaagde De
Graeve geen voorziening heeft ingesteld
tegen voormelde arresten ;
Dat het Hof dus · geen acht kan slaan
op de memorie die in zijn naam werd
neergelegd ;

19 november 1968.

4° CASSATIEMIDDELEN.- DIRECTE
BELASTINGEN.- MIDDEL BETREFFENDE EEN GESCHIL DAT BIJ HET HOF VAN
BEROEP NIET AANHANGIG GEMAAKT EN
DOOR HET ARREST NIET BESLECHT IS. NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.

Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eisers elk in de
kosten van zijn voorziening ; laat de kosten van de in zijn naam neergelegde
memorie ten laste van De Graeve.

1° H et bedmg dat op (iscaal gebied als
bed1·ijjsve1·lies voortspruitend uit oo?·logsschade aangenomen wm·dt, is enkel voo1·lopig tot op het ogenblik dat devergoeding
voor het he1·stel van de dooT bed1'ijjsgoede?·en geleden oo1·logsschade cle(initief
worclt vastgesteld of het genot van het
herstel cle(initiej uitgesloten is (1). (Wetten betreffende de oorlogsschade aan
private goederen, geco6rdineerd op
30 januari 1954, art. 61, § 1, 1°, ben c.)

18 november 1968. 2 8 kamer.
Voorzitter, H. van Beirs voorzitter.
Verslaggeve1·, H. Trousse. Gelijklui-

PAsiC., 1964, !, 943).

(1) Raadpl. cass., 5 mei 1964 (Bull. en

