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2o en 3° De ternvidn van d1•ie jaar, gedu1'ende welke de administmtie belastingen
of belasMngsupplementen mag vaststellen
omdat het bed1·ag, dat v1·oege1' van de
belastbm·e inkomste11 werd afget?·okken
als verlies voortspruitend t~it oo?·logsschade aan bed1·ijfsgoede1·en, ove1·dreven
lijkt, gaat onde1· meer niet in op de datum
waa1·op. de aclministmtie had kunnen
vaststellen clat het doo1' de belastingplichtige afget?·okken bed1·ag hager was
clan datgene. clat zij had aangenomen,
maar wel op de datum van de definitieve
vaststelling van de veTgoecling voor he1'stel of van de definitieve uitsluith•g van
het genot van het he1·stel ( 1). (W etten
betreffende de herstelling van de oorlogsschade aan private goederen, gecoi:irdineerd op 30 januari 1954, art. 61,
§ 1, 1o, b en c.)
4° Niet ontvankelijk inzake di1·ecte belastingen is het midclel clat betrekking heeft
op een geschil dat bij het hof van be1·oep
niet aanhangig gemaakt en cloo1· het
ar1·est niet beslecht is (2).
(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « SARMA "• T.
BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 16 januari 1967 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1317 tot 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek,
doo1·dat het bestreden arrest, mn te
beslissen dat de litigieuze aanslagen,
« zoals zij blijven bestaan na de door de
directeur toegestane ontlastingen "• terecht in 1961, bij navordering van rechten
over 1948, ten kohiere zijn gebracht,
hierop steunt dat « alleen " de beslissing
van 28 februari 1959 van het Bestuur van
oorlogsschade « het mogelijk gemaakt
heeft vast te stellen dat het te voren als
verlies wegens oorlogsschade afgetrokken
bedrag overdreven was "•
te1·wijl, eerste onde1·cleel, uit de door het
bestreden arrest niet tegengesproken vermeldingen van de beslissing van de directeur en de conclusie van de partijen voor
het hof blijkt : 1° dat de litigieuze aan(1) Zie noot 1 op biz. 300.
(2) Oass., 24 september 1968 (A1·r. cass.,
1969, biz. 94).

slagen berekend werden gelet op een
totaal verlies van 22.150.283 frank dat
als oorlogsschade aangenomen werd (te
verminderen met de vergoeding van
6.913.259 frank), waarbij het toelaatbaar
verlies geleden tijdens de boekjaren 19391940 en 1940-1941 voorkomt voor een
bedrag van 20.722.700 frank; 2° dat het
toelaatbare verlies in de loop van de
boekjaren 1939-1940 en 1940-1941 geleden op dit laatste bedrag was vastgesteld
bij de beslissing van de directeur van
21 december 1954, die dit verlies volledig
op de fiscale diEmstjaren 1940 en 1941
heeft aangerekend ; 3° dat eiseres a•1.derzijds in haar balans per 30 ju~i 1948 het
verlies, dat zij in de loop va'l de dienstjaren 1939-1940 en 1940-1941 wegens oorlogsschade had geleden, voor een bedrag
van 10.632.854 frank had afgetrokken;
4° dat de administratie bijgevolg sinds
de beslissing van de directeur van 21 december 1954, die op de dienstjaren 1940
en 1941 een verlies heeft aangerekend
dat reeds gedeeltelijk van het dienstjaar
1948 was afgetrokken, in staat was vast
te stellen dat het als verlies wegens oorlogsschade afgetrokken bedrag ten minste
10.632.854 frank overdrevEm was; waaruit volgt dat de hierboven vermelde reden
van het bestreden arrest de bewijskracht
van de beslissing van de directeur en de
conclusies van de partijen voor het hof
miskent (schending van de in het middel
aangeduide bepalingen van het Burgerlijk Wetboek);

tweede onde1·deel, zo het hof de uiteenzetting d~r feiten vervat in de beslissing
van de directeur en in de conclusies van
de partijen heeft willen betwisten, het
arrest niet regelmatig met redenen is omkleed, daar het niet vermeldt waarin deze
uiteenzetting zou moeten verbeterd worden (schending van artikel 97 van de
Grondwet) :
Overwegende dat het arrest erop wijst,
zonder dienaangaande te worden bekritiseerd, dat de vergoeding voor herstel
van de door eiseres geleden oorlogsschade
pas definitief vastgesteld werd bij de
beslissing van 28 februari 1959 van de
bevoegde instelling ;
Dat het uit deze vaststelling afleidt
dat alleen genoemde beslissing de adrninistratie in staat heeft gesteld definitief
het juiste bedrag vast te stellen dat als
verlies wegens oorlogsschade werd afgetrokken en dat overdreven was ;
Dat het aldus niet in strijd kon zijn
met de beslissing van de direct,eur der
belastingen die vaststelt, onder meer, dat
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oorlogsschade aftrok voor de dienstjaren
1940 en 1941, zij hiervoor reeds een
bedrag van 10.632.854 frank van de
inkomsten over het dienstjaar 1948 had
afgetrokken ;
Dat immers, indien nit deze vaststellingen blijkt dat de administratie
vanaf 21 december 1954 kon vaststellen
dat volgens haar schattingen de toegepaste aftrekken voor een bedrag van
10.632.854 frank overdreven waren, er
daarentegen niet nit blijkt, zoals het
arrest zulks vaststelt, dat dit bedrag van
dat ogenblik af definitief was vastgesteld;
Dat het arrest evenmin, zoals door
het middel aan het arrest verweten wordt,
artikel 97 van de Grondwet geschonden
heeft;
Overwegende dat elk onderdeel van
het middel feitelijke grondslag mist ;
Over het tweede middel, afgeleid nit
de schending van artikel 61, § 1, 1°, inzonderheid c, van de wet van 1 oktober
1947 betreffende de herstelling van de
oorlogsschade aan private goederen, zoals
deze bepaling gewijzigd is bij artikel 28
van de wet van I augustus 1952,
doo1·dat het arrest beslist dat de administratie binnen de bij deze wetsbepaling
gestelde buitengewone aanslagtermijn de
belastbare grondslag van het fiscaal
dienstjaar 1948 kon vermeerderen met
het bedrag van het verlies wegens oorlogsschade van 10.632.854 frank, welk
verlies van het inkomen van dit dienstjaar was afgetrokken,
terwijl het ongewettigd karakter van
deze aftrek niet bleek nit de schatting
van de door eiseres geleden oorlogsschade
noch uit de vergoeding die haar was
toegekend bij de beslissing van 29 februari 1959 van het Bestuur van oorlogsschade, maar uit het feit dat de directeur
der directe belastingen bij zijn beslissing
van 21 december 1954 op de dienstjaren
1940 en 1941 een verlies had aangerekend
dat reeds gedeeltelijk van de inkomsten
van het fiscaal dienstjaar 1948 was afgetrok:ken,
en terwijl de in het middel bedoelde
bepaling een buitengewone aanslagtermijn van drie jaar slechts doet ingaan
vanaf de definitieve vaststelling van de
vergoeding voor herstel van de oorlogsschade, in zover het als verlies afgetrokken bedrag overdreven is, hetzij wegens
Eien schatting van de geleden oorlogsschade die overdreven is in vergelijking

met de raming die tot grondslag gediend
heeft voor de berekening van de vergoeding, hetzij wegens de toegekende vergoeding voor herstel :
Overwegende dat, krachtens artikel 61,
§ 1, 1o, letter c, van de gecoordineerde
>vetten betreffende de herstelling der oorlogsschade aan private goederen van
30 januari 1954, wanneer, nadat een verlies voortspruitend uit oorlogsschade aangenomen werd op fiscaal gebied, vastgesteld wordt, op zicht van de bescheiden
die tot grondslag gediend hebben voor
de definitieve vaststelling van de vergoeding voor herstel of anderszins, dat
het als verlies afgetrokken bed:rag overdreven is, de belastbare grondslag van
het tijdperk of de tijdperken, voor welke
het verlies in aanmerking genomen werd,
wordt verbeterd, rekening houdende met
het juiste bedrag van het ve:rlies, en de
verschuldigde belastingen of belastingsupplementen kunnen worden nagevorderd, ten laste van de belastingplichtige
of van zijn successie, gedurende drie jaar
met ingang van de datum van de definitieve vaststelling van de vergoeding voor
herstel of van de definitieve uitsluiting
van het genot der herstelling ;
Ove:rwegende dat uit deze wetsbepaling
blijkt dat enerzijds het bedrag van de
verliezen voortspruitend uit oorlogsschade dat in aanmerking werd genomen om
de belastbare grondslag voor de definitieve vaststelling van de vergoeding voor
he:rstel te bepalen slechts een essentieel
voorlopig karakter heeft ; anderzijds dat
de administratie binnen de door deze
bepaling gestelde termijn van openbare
orde de macht heeft de eerst toegelaten
belastbare grondslag te verbete:ren, rekening houdende met het juiste bedrag van
het definitief bepaald verlies, zo wordt
vastgesteld dat het als oorlogsschade afgetrokken bedrag overdreven is ;
Dat eruit volgt dat de termijn van
drie jaar die deze wetsbepaling voorschrijft steeds ingaat '' vanaf de datum
van de definitieve vaststelling van de vergoeding voor herstel of van de definitieve
uitsluiting van het genot van de herstelling " en niet vanaf de datum waarop de
administratie zou hebben kunnen vaststellen dat de door de belastingplichtige
afget:rokken bedragen hoger zijn dan die
waarvan zij - voorlopig - had aangenomen dat zij konden worden afgetrokken;
Dat het middel naar recht faalt ;
Over het de:rde middel :
Overwegende

dat het middel enkel
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bij het hof van beroep niet aanhangig
was gemaakt en door het bestreden arrest
niet beslecht werd ;
Dat het middel niet ontvankelijk is ;

6°

Om clie redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
19 november 1968. 2e kamer. Voorzitte1·, H. Valentin, raadsheer waarnemend vorzitter.
Verslaggeve1·,
Baron Richard. Gelijkluidende conclusie, H. Duman, advocaat-generaal. Pleite1·s, HR. Ansiaux en Fally.
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19 november 1968.

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEROEP VOOR RET ROF VAN BEROEP. HOF VAN BEROEP DAT AAN DE FISCUS
NIETS MEER KAN TOEKENNEN DAN W AT
DOOR DE BESLISSING VAN DE DIRECTEUR WORDT VERLEEND. BEGRIP,

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEROEP VOOR RET ROF VAN BEROEP.VERPLICRTING VOOR RET ROF VAN
BEROEP BINNEN DE GRENZEN VAN RET
GESCRIL, WAARVAN RET KENNIS NEEMT,
DE AANSLAG ZELF TE BEOORDELEN. BEVOEGDREID VAN RET ROF VAN BEROEP AMBTSRALVE DE GEGEVENS AAN
TE DUIDEN DIE DE VESTIGING VAN EEN
JUISTE AANSLAG KUNNEN WETTIGEN.

go

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEROEP VOOR RET ROF VAN BEROEP. GESCRIL OVERGEI·EGD AAN RET ROF
VAN BEROEP. BEGRIP.

4° RECHTERLIJK GEWIJSDE. DIRECTE BELASTINGEN.- ARREST VAN
RET ROF VAN BEROEP WAARBIJ RET
BEROEP VAN DE BELASTINGPLIC:ffTIGE
TEGEN DE BESLISSING VAN DE DIRECTEUR DER BELASTINGEN WORDT VERWORPEN. VERWERPING GEGRONJ? OP
EEN Al'fDERE BEOORDELING VAN DE
FElTEN DAN DIE WELKE DOOR DE
DIRECTEUR DER BELASTINGEN WERD
AANVAARD.- GEEN MISKENNING VAN
RET GEZAG VAN RECRTERLIJK GEWIJSDE
VAN DE BESLISSING VAN DE DIRECTEUR.

5°

INKOMSTENBELASTINGEN.
MTREK VAN DE BEDRIJFSUITGAVEN EN
-LASTEN. BEWIJS VAN DE WERKELIJKREID EN VAN RET BEDRAG DER
UITGAVEN EN LASTEN. BEWIJS RUST
OP DE BELASTINGPLICRTIGE.

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEROEP VOOR RET ROF VAN BEROEP.VERWERPING VAN RET BEROEP GEGROND OP EEN MIDDEL AMBTSRALVE
OPGEWORPEN DOOR RET ROF VAN BEROEP.- MIDDEL AFGELEID UIT REGELMATIG AAN DE BEOORDELING VAN RET
ROF VAN BEROEP EN TER BESPREKING
VAN DE BELASTINGPLICRTIGE OVERGELEGDE ELEMENTEN. GEEN VOORAFGAANDE REROPENING VAN DE DEBATTEN.
WETTELIJKREID
VAN DE
BESLISSING.

7°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSUITGAVEN EN -LASTEN.
GEPASTREID VAN DE LASTEN EN UITGAVEN. BEOORDELING DIE NIET
ONDER DE BEVOEGDREID VALT VAN RET
ROF VAN BEROEP.- HOUDEN LASTEN
EN UITGAVEN NOODZAKELIJK VERBAND
MET DE UITOEFENING VAN RET BEROEP ?
TOEZICRT VAN RET ROF VAN BEROEP.

1° Het hof van be1·oep, waarbij aanhangig
is het beroep van de belastingplichtige,
lean aan de fiscus niets mee?' toelcennen
dan wat ve1·leend wo1·dt door de eigenlijke
beslissing van de di1·ecteur de1· di1·ecte
belastingen, dit wil zeggen dan wat het
beschikkencl gedeelte van deze beslissing
uitmaakt (1). (Geco6rdineerde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen,
art. 66.)

2° Het hof van beroep, dat, wegens de
omstancligheid dat de di1·ecte belastingen
de openbm·e orde aanbelangen, binnen
de grenzen van het bij het hoj aanhangige
geschil, cle 1·egelmatig aangehaalde elementen zelj moet beoorclelen zonder gebonclen te zijn noch doo1· de ove1·wegingen
in jeite of in rechte, al wo1•den ze niet
bekritisee1·d, vm~ de beslissing vm~ de
di1·ecteu1' der belastingen, noch doo1· de
conclusies van de partijen, kan, zonder
evenwel aan de Staat mee1• toe te kennen
dan wat hem clam· deze beslissing wo1·dt
ve1·leend, ambtshalve alle elementen aanduiclen die de vestiging van een juiste
aanslag kunnen wettigen (2). (Geco6rdineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 66.)
go Het hof van beroep dat zich ertoe bepe1'7ct
(1} Raadpl. cass., 18 februari 1958, redenen
(Bull. en PASIC., 1958, I, 665); 18 oktober
1966 (A1·r. cass., 1967, blz. 231}; 10 oktober
1967 (ibid., 1968, blz. 203) en 17 september
1968 (ibid., 1\J69, blz. 60).
(2} Cass., 10 oktober 1967 (Arr. cass., 1968,
blz. 203) en 17 september 1968, vermeld in
vorige noot.
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de ve1'1·ichting waarover de beslissing van
de directeur der belastingen is gewezen
op verschillende wijze te beoo1·delen en te
kwali(ice1·en, ove1·sch1·ijdt geenszins de
g1·enzen van het geschil dat bij het hof
door het beroep van de belastingplichtige
tegen deze beslissing aanhangig is en
neemt geen kennis van een betwisting
die dom· het beroep aan dit hoj niet is
overgelegd, en vedeent dedwlve niets
meer dan wat deze beslissing toekent (1).
(Gecoordineerde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, art. 66.)
4° Het gezag van 1'echtedijk gewijsde van de
beslissing van de di1·ecteu1' de1· belastingen wm·dt niet miskend dooJ· het a1·rest
van het hof van be1·oep, wam·bij het be1'oep van de belastingplichtige tegen deze
beslissing wonlt VM'WOJ'pen op g1·oncl van
een beoordeling van de jeiten die ve1·schilt
van die welke dam· de directeur de1·
belastingen aanvaarcl we1·d (2). (Gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 66.)
5° De rechtvaardiging van de we1·kelijkheid

en van het bedrag van de bedrijjsuitgaven en -lasten 1'Ust op de belastingplichtige die deze van zijn brutowinsten
wenst aj te t1·ekken (3). (Gecoordineerde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 26.)
6° Het hof van beroep dat het dooJ' de

belastingplichtige tegen de beslissing van
de diJ'ecteUJ' der belastingen ingestelde
beroep verwe1•pt, hie1·bij steunende op
een middel dat het hoj ambtshalve heejt
ajgeleid uit elementen die J'egelmatig
aan zijn beoonleling zijn overgelegd e1~
die de belastingplichtige heeft kunnen
betwisten, is niet verplicht voomf de
he1·opening van de debatten te bevelen (4).
( Gecoordineerde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, art. 66.)

7° Al lean het hof van be1•oep, dat beslist
oveJ' een beroep van de belastingplichtige
tegen de beslissing van de directew· der
di1·ecte belastingen, de gepastheid van
een uitgave of een last die de belastingplichtigc van zijn b1·uto-inkomsten wil
ajt1·elcken niet beoordelen (5), is het hof
(1) Raadpl. cass., 10 oktober 1967 vermeld in
de noten op voorgaande bladzijde.
(2) Cass., 10 oktober 1967 vermeld in de
noten op voorgaande bladzijde.
(3) Cass., 25 oktober 1966 (A1·r. cass., 1967,
blz. 273); 21 november 1967, twee arresten
(ib,id,, 1968, biz. 416).

dam·entegen vm·plicht na te gaan of deze
uitgave of last noodzakelijlc bet1·elcking
heeft op de uitoefening van het be1•oep (6).
(Gecoordineerde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, art. 26.)
(COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP (( LAITERIE
SAINT-MICHEL»,
T.
BELGISCHE
STAAT, MINISTER VAN FINANCiiiJN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 6 juni 1966 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 65 en 66 van
de wetten betreffende de inkomstenbelastirigen, gecoordineerd bij het besluit van
de Regent van 15 januari 1948, 1350,
1351 en 1352 van het Burgerlijk Wetboek
en, voor zoveel als nodig, van de artikelen 276 en 278 van het Wetboek van
de inkomstenbelastingen,
dooJ'dat, nu de directeur der belastingen heeft beslist dat het bedrag van
375.000 frank, dat eiseres krachtens een
contract van 5 juli 1961 aan de cooperatieve vennootschap " Laiterie de la Sylle »
had betaald, de tegenprestatie was van
de overdracht door deze vennootschap
aan eiseres van haar clienteel, en dat dit
activabestanddeel bij gebrek aan bewijs
van een waardevermindering niet kon
worden afgeschreven over het litigieuze
dienstjaar, en nu eiseres daarentegen voor
het hof van beroep heeft beweerd dat zij
in werkelijkheid de verbintenis van haar
medecontractant had betaald om in de
toekoinst geen primaire zuivelfabriek
meer te exploiteren en dat een dergelijke
uitgave, gelet op haar overeenkomst met
de kosten van eerste vestiging, dadelijk
of althans binnen tien jaar kon worden
afgeschreven, het bestreden arrest ten
aanzien van deze uitgave van 375.000 fr.
beslist " dat zij bij ontstentenis van elke
oorzaak onder bezwarende titel moet worden beschouwd als een 12;ift die ten laste
van verzoekster belastbaar is, in elk geval
(4) Cass., 10 oktober 1967 vermeld in noot 1.
(5) Cass., 28 mei 1963 (Bttll. en PAsro., 1963,
I, 1050); 6 oktober 1964 (ibid., 1965, I, 122)
en 28 mei 1968 (A1'1', cass., 1968, blz. ll83).
(6) Cass., 15 maart 1966 (Bull. en PAsiC.,
1966, I, 913); 6 juni 1967 (An·. cass., 1967,
blz. 1214) en 28 mei 1968 vermeld in vorige
noot.
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als een uitgave die niet noodzakelijk is
gemaakt door de uitoefening van het
bedrijf van verzoekster, en die derhalve
niet in haar bedrijfslasten kan worden
opgenomen >>, en aldus impliciet de overeenkomst van 5 juli 1961 als verdicht beschouwt,

teTwijl, ee1·ste ondeTdeel, het arrest aldus
onwettelijk de toestand van eiseres heeft
verzwaard in vergelijking met hetgeen de
,beslissing van de directeur aan de :fiscus
toekende, vermits, in tegenstelling met
hetgeen deze beslissing impliceerde, het
arrest eiseres onder meer berooft van de
mogelijkheid om het als tegenprestatie
van het bedrag van 375.000 frank verkregen goed of voordeellater af te schrijven,
en van de mogelijkheid om, bij toepassing
van artikel 52, §§ 7 en 8, van de gecoi:irdineerde wetten, later de aftrek te bekomen
van de belastingen betaald op de reserve
die volgens de directeur in het vermogen
van eiseres aanwezig was (hoofdzakelijk
schending van de artikelen 65 en 66 van
de gecoi:irdineerde wetten);
tweede onde1•deel, het arrest anderzijds
het gezag van rechterlijk gewijsde van
de beslissing van de directeur heeft miskend, vermits het deze beslissing heeft
tegengesproken in zover zij namelijk,
althans impliciet, erkende dat de overeenkomst van 5 juli 1961 een handeling
was die door eiseres in de uitoefening
van haar bedrijf werd verricht, dat deze
overeenkomst niet verdicht was en dat
het bedrag van 375.000 frank voor eiseres
een tegenprestatie onder bezwarende titel
had, welke punten door het beroep van
eiseres niet waren bestreden, zodat ze
de:finitief waren berecht (hoofdzakelijk
schending van de artikelen 1350, 3°, en
1351 van het Burgerlijk Wetboek);
denle onde1·deel, het bestreden arrest
aldus eiseres onwettelijk heeft verplicht
het bedrijfskarakter van de litigieuze nitgave te bewijzen, van welk bewijs zij door
artikel 1352 van het Burgerlijk Wetboek
was ontslagen :
Overwegende dat de directeur der belastingen had beslist dat het bedrag van
375.000 frank, dat eiseres had betaald
« in uitvoering van een contract van overdracht van clienteel en dat een deel van
de jaarlijkse winsten van het bedrijf
vormt, niet kan ·worden beschouwd als
van de bedrijfsinkomsten aftrekbare algemene kosten >> en derhalve belastbaar is
als een winst die voor de uitbreiding van
de onderneming is aangewend ;

Dat hij de vordering van eiseres tot
afschrijving " van het activabestanddeel
bestaande uit de verkregen clienteel >>
verwierp op grond dat dit activabestanddeel tijdens de belastbare periode geen
werkelijke
waardevermindering
had
ondergaan;
Overwegende dat de directeur der belastingen eveneens besliste dat een tweede
bedrag van 375.000 frank, dat Mevrouw
weduwe Restieau had betaald ter vergoeding van bedoelde overdracht aan eiseres,
ook een winst uitmaakte die ten laste van
eiseres belastbaar was ;
Overwegende dat het bestreden arrest
beslist dat blijkens de elementen die het
preciseert " de inschrijving van een bedrag van 375.000 frank als algemene
kosten in de boekhouding van verzoekster belastbare winsten verbergt die niet
als dusdanig werden geboekt, en zij bij
ontstentenis van elke oorzaak onder bezwarende titel moet worden beschouwd
als een gift die ten laste van verzoekster
belastbaar is, en in elk geval als een uitgave die niet noodzakelijk is gemaakt
door de uitoefening van het bedrijf ... >> ;
Dat het daarei1.tegen beslist dat het
door Mevrouw weduwe Restieau betaalde .
bedrag van 375.000 frank geen winst uitmaakt die ten laste van eiseres belastbaar
is en de aanslag in die mate vernietigt ;
VV at het eerste en het tweede onderdeel
betreft :
Overwegende dat, ongeacht de redenen
waarop beide beslissingen - die van de
directeur der belastingen en die van het
bestreden arrest stelmen, het voorwerp van het geschil in elk van beide
instanties hetzelfde is en erin bestaat te
weten of het bedrag van 375.000 frank,
waarbij bovenbedoelde 375.000 frank
moeten gevoegd wprden, belastbaar is
en, zo j a, of een afschrijving van de belastbare inkomsten over de bedoelde dienstjaren mag worden. afgetrokken;
Overwegende dat het beschikkende gedeelte de beslissing uitmaakt die door de
directeur der belastingen over de litigieuze kwestie is gewezen ;
Overwegende dat de materie van de
belastingen de open bare orde raakt, zodat
het hof van beroep, om de belastingschuld
vast te stollen, zelf in feite en in rechte,
binnen de grenzen van het geschil waarvan het kennis neemt, de bewijswaarde
meet beoordelen van de clementon van
de zaak die regelmatig aan het hof zijn
voorgelegd; dat het niet gebonden is door
de beoordelingen van de beslissing van
• de directeur of door de conclusies van de
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partijen; dat het, om andere redenen dan
d!e well~e werden ingeroepen in de beslissmg of m de conclusie van de administratie, kan beslissen dat het beschikkende
gedeelte van genoemde beslissing gerechtvaardigd is ;
Overwegende dat de directeur der belastingen en het hof van beroep zich ertoe
beperkt hebben dezelfde verrichting anders te beoordelen en te kwalificeren ·
Dat het hof van beroep geen ker~nis
heeft genomen van een geschil dat niet
door het beroep van eiseres aan het hof
:vas voorgelegd en niet buiten de grenzen
rs. _getreden van het geschil dat wettelijk
brJ het hof aanhangig was gemaakt ;
Dat het arrest aan de administratie
niets meer heeft toegekend dan hetgeen
genoemde beslissing omvatte;
~:rerwege_nde dat het gezag van rechterhJk gewiJsde van de beslissing van de
drrecteur der belastingen niet wordt miskend door het arrest van het hof van
beroep dat, rechtdoende binnen de grenzen van het geschil dat aan het hof is
voorg~legd, het berbep van de belastingphchtrge tegen deze beslissing verwerpt
oJl grand van een beoordeling van de
ferten welke verschilt van die welke de
directeur der belastingen heeft aangenomen;
W at het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat eiseres zich op het
g~zag van het door de beslissing van de
drrecteur der belastingen gewijsde beroept om hieruit af te leiden dat zij bij
toepassing van artikel 1352 van het Burge~~ijk W etboek ontslagen was het bedrrJfskarakter van de uitgave ten bedrage
van 375.000 frank te bewijzen en dat
derhalve het arrest, door haar dit bewijs
op te leggen, genoemde wetsbepaling
beeft geschonden;
Over:vegende, enerzijds, dat, zoals
volgt mt het antwoord op de eerste tw-ee
onderdelen van het middel de beoordeling van de feiten door de 'directeur der
belastin!S"en-:- die trouwens aan genoemde betalmg met het karakter van bedrijfsuitgave toekende - ten deze voor het
h?f van ber?ep geen besliss:i:ng uitmaakte
dre voor drt hof gezag van rechterlijk
gewijsde had;
. Ove~we~ende, anderzijds, dat de belastmgphchtrge bet bewijs dient te leveren
van de wer~~lij~heid en van het bedrag
v~n ~: bedrrJ!S"L~rtgaven en bedrijfslasten
dre hiJ van ZIJn mkomsten wil aftrekken ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over ht:t tweede middel, afgeleid uit
de schendmg van artikel 2, inzonderheid

lid 2, van het decreet van 20 juli 1831 op
de drukpers, en van de rechten van de
verdediging,

doonlat, nu eiseres een bedrag van
375.000 frank betaald krachtens een overeenkomst van 5 juli 1961 als bedrijfslast
heeft afgetrokken, nu de directeur deze
aftrek heeft verworpen op grand dat dit
bedrag was betaald als tegenprestatie van
het verwerven van een activabestanddeel
waarvan de waardevermindering niet was
bewezen, en nu het geschil zich, naar luid
van de conclusies van partijen, tot deze
mogelijkheid van afschrijving gedurende
het litigieuze dienstjaar heeft beperkt,
het bestreden arrest, dat afwijkt van de
aldus voor het hof van beroep ter sprake
gebrachte geschillen, bij een ambtshalve
opgeworpen middel beslist dat de overeenkomst van 5 juli 1961 aan eiseres geen
enkele tegenwaarde onder bezwarende
titel heeft toegekend en dat het bedrag
van 375.000 frank derhalve belastbaar
was als een gift of als een uitgave die niet
noodzakelijk was gemaakt door de uitoefening van het bedrijf, en aldus beslist
zonder dat aan de partijen werd gevraagd
nadere inlichtingen te verstrekken over
de nieuwe betwisting die aldus door het
hof van beroep ambsthalve was opgeworpen, en zonder dat de debatten daartoe
werden heropend,
·
tm·wijl het hof van beroep aldus de
rechten van de verdediging heeft geschonden; immers, zo het hofvan beroep weliswaar niet gehouden is door de feitelijke
en de rechtsoverwegingen die in de beslissing van de directeur en in de conclusie
van de Belgische Staat werden vermeld,
het echter niet, zoals het ten deze heeft
gedaan, ambtshalve een betwisting mag
opwerpen waarover partijen niet in discussie zijn getreden, of ambtshalve een
rechtvaardiging voor de belasting mag
aanvoeren die verschilt van de door de
administratie voorgestelde rechtvaardiging zonder de belastingplichtige te hebben verzocht, desnoods tijdens een heropening van de debatten, zich dienaangaande te verdedigen en eventueel de
elementen voor te dragen die hij zou
bezitten en die de voorgestelde nieuwe
rechtvaardiging zouden kunnen bestrijden:
Overwegende, zoals uit het op het
eerste middel gegeven antwoord blijkt,
dat het hofvan beroep, bij de beoordeling
in feite en in rechte, binnen de perken van
het geschil dat aan het hof was voorgelegd, van de bewijswaarde van de elementen van de zaak, om andere redenen dan
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werden ingeroepen wettelijk heeft beslist
dat het beschikkende gedeelte van genoemde beslissing gerechtvaardigd was ;
dat het hof van beroep, bij het ambtshalve wijzen op de elementen die de
vestiging van de aanslag rechtvaardigen,
gehouden was, noch eiseres te verzoeken
zich dienaangaande te verdedigen noch
daartoe de heropening van de debatten
te bevelen;
Dat het arrest derhalve de rechten van
de verdediging niet heeft geschonden ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het derde middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 25, inzonderheid § 1, 26, inzonderheid §§ 1 en 2, 27, inzonderheid
§ 1, van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij het
besluit van de Regent van 15 januari
1948,
dooTdat, nu eiseres op 5 juli 1961 met
de co6peratieve vennootschap " Laiterie
de la Sylle '' een overeenkomst heeft aangegaan waarbij deze laatste aan eiseres
« het exploitatierecht afstond van een
primaire zuivelfabriek welke het ophalen
en de bewerking van hoevemelk omvat >>,
en nu eiseres bij conclusie heeft betoogd
dat in werkelijkheid " volgens de bedoeling van partijen de « Laiterie de la
Sylle '' zich liet betalen voor de verplichting in de toekomst geen primaire zuivelfabriek meer te exploiteren, dat wil met
andere woorden zeggen, elke concurrentie
stop te zetten >>, het bestreden arrest
beslist dat de krachtens deze overeenkomst gedane betaling van het bedrag
van 375.000 frank geen oorzaak onder bezwarende titel heeft en dat dit bedrag dus
moet worden " beschouwd als een gift
die ten laste van verzoekster belastbaar
is, ill elk geval als een uitgave die niet
noodzakelijk is gemaakt door de uitoefening van het bedrijf van verzoekster en
die derhalve niet in de bedrijfslasten kan
worden opgenomen >>, en dat het bedoelde
bedrag, dientengevolge, «in de boekhouding van verzoekster belastbare winsten
verbergt die niet als dusdanig werden
geboekt ,,, en het arrest deze beslissing
afleidt uit overwegingen die zich in hoofdzaak als volgt laten samenvatten : dat
de " Laiterie de la Sylle '' aan eiseres
noch haar cliiinteel noch een exploitatierecht zou hebben overgedragen en geen
afstand had krumen doen van verdere
exploitatie in de toekomst, omdat << zij
praktisch in staat van staking van betalingen verkeerde en niet leefbaar was;

zij bij voornoemde overeenkomst niets
concreets aan verzoekster heeft aangebracht; verzoekster zich bij deze overeenkomst dus geenszins heeft beschermd '',
te1·wijl uit de overeenlwmst van 5 juli
1961 en uit de vaststellingen van het
arrest voortvloeit dat deze overeenkomst
een verrichting was die door eiseres binnen het kader van haar bedrijfsactiviteit
werd verricht, hetgeen volstond opdat
de door deze overeenkomst teweeggebrachte uitgaven, - waarvan de werkelijkheid niet werd betwist - noodzakelijk in'verband zouden staan met de uitoefening van het bedrijf en dientengevolge bedrijfsuitgaven uitmaken die
krachtens artikel 26 van de gecoi:irdineerde wetten aftrekbaar zijn (schending
van deze bepaling) en geen belastbare
inkomsten (schending van de artikelen 25
en 27 van dezelfde wetten);
teTwijl de overwegingen waaruit het
arrest afleidt dat de overeenkomst, naar
het oordeel van de feitenrechter, << niets
concreets aan verzoekster had aangebracht " niet kunnen rechtvaardigen dat
de litigieuze uitgave geen bedrijfskarakter
droeg, daar noch de administratie noch
het hof van beroep de opportuniteit of de
nuttigheid mag beoordelen van de uitgaven die de belastingplichtige in de uitoefening van zijn bedrijf heeft willen
doen (hoofdzakelijk schending van artikel 26 van de gecoi:irdineerde wetten),
en te1·wijl aldus geen enkele van de
voormelde overwegingen van het arrest,
of trouwens geen enkele van zijn andere
redenen, zijn beslissing wettelijk rechtvaardigt (schending van alle in het middel
aangeduide bepalingen) :
Overwegende dat het bestreden arrest
beslist dat het bedrag van 375.000 frank
geen aftrekbare bedrijfslast of bedrijfsuitgave uitmaakt, op grand << dat uit
hetgeen voorafgaat voldoende volgt dat
de inschrijving van een bedrag van
375.000 frank als algemene kosten in de
boekhouding van verzoekster belastbare
winsten verbergt die niet als dusdanig
werden geboekt; dat zij, bij gebrek aan
iedere oorzaak onder bezwarende titel,
moet worden beschouwd als een gift die
ten laste van verzoekster belastbaar is,
in elk geval als een uitgave die niet noodzakelijk is gemaakt door de uitoefening
van het bedrijf " ;
Overwegende dat aldus het hof ·van
beroep, verre van de nuttigheid of de
opportuniteit van een door de belastingplichtige aangevoerde last of uitgave te
beoordelen, weigert te overwegen, zoals
het hof de macht en de plicht had zulks
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op grond ofwel dat ze slechts een verdichte uitgave of last is, ofwel dat ze
slechts een gift uitmaakt en geen uitgave
die noodzakelijk in verband staat met de
uitoefening van het bedrijf;
Dat het arrest door deze overwegingen
zijn beslissing wettelijk rechtvaardigt;
Dat het middel niet kan worden aangenmnen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
I9 november I968. - 2e kamer. Voorzitte1·, H. Valentin, raadsheer waarnemend voorzitter.
Ve1·slaggever,
H. de Waersegger.- Gelijkl~tidende conclusie, H. Dmnon, aclvocaat-generaal. Pleiters, HH. Smits en Baltus (van de
balie bij het Hof van beroep te Brussel)
en Faily.

2e

KAMER. -

19 november 1968.

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING.
BAAT vAN
ELKE WINSTGEVENDE BETREKKING. AOTIVITEIT UITGEOEFEND INGEVOLGE
DE BORGSTELLING TEN BEHOEVE VAN
EEN
HANDELSVENNOOTSOHAP.
WINSTGEVENDE BETREKKING.

Kan een winstgevende betreklcing z~Jn in
de zin van a1·tikel 25, § 1, 3°, van de
gecoo1·dineerde wetten bet?·etfende de inkomstenbelastingen, de activiteit die uitgeoefend wo1·dt door de handelsvertegenwom·diger van een handelsvennootschap
ingevolge de bm·gstelli1~g die doo1· hem
wordt gegeven ten behoeve van deze
laatste (I).
(vAN WAEYENBERGE, T. BELGISCHE STAAT,
l\UNISTER VAN FINANOLEJN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 8 juni I966 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste miclclel, afgeleicl uit de
schending van de artikelen 97 van de
Gronclwet, 25, inzonderheicl § 1, 3°, en 30
van de wetten betreffende de inkomsten(1) Raadpl. cass., 14 juni 1966 (Bull. en
1314),

PASIC., 1966, I,

belastingen, gecoorclineerd bij het besluit.
van de Regent van 15 januari 1948,

doordat het bestreclen arrest beslist dat.
het bedrag van 340.000 frank dat aan
eiser tijdens de bedoelde dienstjaren door
de naamloze vennootschap " Compagnie
intercommerciale beige " betaald is, de
belastbare baten van een winstgevende
betrekking vormt, op grond << dat uit het
bestuUI'sclossier het volgende blijkt
I 0 V erzoeker is afgevaardigde beheerder
van een namnloze vennootschap "L'embailage rationnel " en vervult er een werkelijke en vaste bestuurstaak ; 2° Op
23 december 1940 bevestigt de «Compagnie intercommerciale beige "• die een
papier- en kartonhandel drijft, aan verzoeker dat zij hem als vertegenwoordiger
in clienst neemt, met terugwerking tot
I mei 1940. Zij zal hem I,5 t. h. toekennen
op aile verkopen die anders clan tegen
cmn1nissie zijn gesloten, en 0,75 t. h. op
aile commissieverkopen. Die commissies
worden op 20 augustus I942 op eenvormige vvijze vastgesteld op 1 procent;
3° Op 31 juli I941 verklaart verzoeker
zich ten bedrage van 1.000.000 frank borg
te stellen voor de schulden van « l'Intercommerciale " bij de "Financiere Bruxelloise "· De 15e oktober I942 worclt de
borgtocht van verzoeker op 1.500.000 fr.
gebracht; 4° Van 1945 tot I948 worden
talrijke wekelijkse transacties verricht
met behulp van de kredietopening die,
clank zij verzoekers borgsteiling, verkregen is; 5° Verzoeker erkent dat hij in
1947 de algemene vergadering van de
"Intercommerciale" heeft bijgewoond
"om, zoals hij zegt, kennis te hebben van
" de toestand cler vennootschap en mij
" te vergewissen dat. mijn belangen geen
" schade konden lijden door de beslissin" gen die men op die algemene verga" dering zou nemen "; 6° De 28e juli 194 7
vraagt verzoeker aan de "Intercommerciale " een officiele staat van zijn verlwpingen over 1945 en 1946, ter verificatie;
7° De heer Staveau, beheerder van de
" Intercom1nerciale ,, deelt aan een inspecteur van het bestuur mee dat de aan
verzoeker betaalcle bedragen vastgesteld
waren in verhouding tot de gemaakte
winst en hun oorzaak vonden in de financiele hulp die verzoeker vanaf de oprichting van de " Intercon1merciale " op
I mei 1940 had verleend. Hij verklaart
clat verzoeker nooit een werkelijke beroepsmedewerking aan de " Intercommerciale "heeft verleend. Verzoeker heeft
aldus slechts de heer Van Leeuw geholpen
om die vennootschap op te richten. Hij
denkt dat de commissies die in 1942
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te verklaren zijn door deze hulp (Van
Leeuw, die in 1955 overleden is, kon
niet gehoord worden); so De 10e juli
1953 maakt verzoeker bij de Rechtbank van koophandel te Brussel een
eis aanhangig, strekkende om van de
"Interconunerciale '' verkoopcommissies
te vorderen en de rechtbank, na te
hebben overwogen dat de borgstelling
die commissies rechtvaardigt, veroordeelt
·de " Intercommerciale "mn aan verzoeker
alle stukken te bezorgen ten einde de
omvang van zijn verkopen te ktmnen
nagaan. Bij overeenkomst van 16 juli
1954 tre:ffen partijen een dading om ter
finale afrekening 1.000.000 frank te starten (de 340.000 frank in geschil zijn in
dib bedrag opgenomen) ; het staat in het
onderhavige geval vast dat verzoeker,
door aan de oprichters van de " Intercommerciale " vanaf 1940 financiele hulp te
verlenen, zich sinds het einde van dat
jaar te vergewissen van de ver!coopcommissies, in 1942 de omvang van ~ie commissies te wijzigen, zich in 1941, en da<trna in 1942, voor de verplichtingen van
die vennootschap borg te stellen, in 1947
een van haar algemene vergaderingen bij
te wonen, haar een weinig later de officiele staten van zijn verkopen te vragen
en tenslotte door ze te dagvaarden tot
betaling van de verkoopcommissies en
door een beslissing te verkrijgen die hem
de mogelijkheid verschaft om de zaken
van de « Intercmnmerciale " na te gaan,
een voldoende aantal financiele verrichtingen van borgstelli:ng, hulp en controle
heeft gedaan om als een onafgebroken en
gewone bedrijvigheid te kunnen worden
beschouwd ; die bedrijvigheid, die gebleken is uit een moeiza<tm administratief onderzoek, tijdens hetwelk heel wat
verzwegen is zowel door verzoeker als
door de personen ofinrichtingen waarmee
hij in betrekking was, wat te verkhren
is door de aanzienlijkheid van de borgstelling en door de veelvuldigheid van
de handelsverrichtingen onder zijn waarborg en door de risico's waaraan verzoeker kon blootgesteld zijn, aldus bewezen
is ; ... dat het bedrijfskarakter van verzoekers winstg,evende betrekkingen waarin de belastbare winst is gemaakt bovendien blijkt, buiten de veelvuldigheid van
de verrichti:ngen, uit de aanwending van
procedes en methoden die eigen zijn aan
vakmannen "•
terwijl, ee1·ste oncle1·deel, krachtens artikel 25, § 1, 3°, van de gecoordineerde
wetten, alleen belastbaar zijn de baten
uit de verrichtingen die in onderling

verband staan en voldoende talrijk en
gewoon zijn om een onafgebro ken en
gewone beroepsbezigheid uib te maken,
wat redelijk noch wettelijk uit de feitelijke vaststellingen van het beatreden
arrest kan worclen afgeleid aangezien dit
integendeel vaststelt dat de bedoelde
baten voortkomen uit de ondertekening
van een of hoogstens twee borgakten
en alle andere aangevoerle feitelijke omstandigheden niet ter zake dierre:1, hetzij
omdat zij geen verband vertonen met de
voornoemde borgstellingen, het,.;ij omclat
zij betrekking hebben op de bedrijvig,heid
van andere belastingplichtigerr, met name
van de vennootschap voor wie borg is
gesteld, hetzij tenslotte omdat zij uitsluitend slaan op eisers handelingen om
het bedrag van de verschuldigde geldsommen te bepalen Em de inning ervan
te verzekeren, welke handelingen uit zichzelf aan die geldsommen niet het karakter
van bedrijfsinkomsten kunnen verlenen
(schending van alle aangehaalde bepalingen),

tweede onderdeel, de stelling dat eiser
verrichtingen « van financiele hulp " heeft
gedaan en " procedes en methoden die
eigen zijn aan vakmannen " heeft aangewend te vaag en te onduidelijk is om
het toezicht van het Hof van cassatie
mogelijk te maken en om een paso;end
antwoord te zijn op eisers conclusie waarin uitdrukkelijk en op omstandige wijze
werd ontkend dat de bedoelde geldsommen iets anders waren dan de bezoldiging
van een enkele borgstelling (schending
inzonderheid van artikel 97 van de
Grondwet) :
Over het eerste onderdeel :
Overw'egende dat uit de niet gekriti- .·
seerde vaststellingen van het bestreden
arrest volgt dat eiser op 31 juli 1941
" zich ten bedrage van 1.000.000 fnnk
borg gesteld heeft voor de schulden van
de Intercommerciale belge bij de Financiere bruxelloise "• welke borgstelling de
15e oktober 1942 op 1.500.000 frank werd
gebracht; dat dank zij die borgstellingen
de " Societe Intercommerciale " talrijke
wekelijkse verrichtingen heeft gedaan en
dat eiser als bezoldiging van de verrichtingen waarvoor hij zich aldus borg had
gesteld, zeer aanzienlijke commissies
heeft getrokken op de verkopen van de
genoemde vennootschap;
,
Overwegende dat nit die vaststellingen
volgt dat eiser als beroep een geheel van
financiele verrichtingen van borgstelling
heeft gedaan die veelvuldig genoeg en
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maken;
Dat het bestreden arrest dus wettelijk
heeft kunnen beslissen dat de baten van
deze verrichtingen de baten waren van
een winstgevende betrekking in de zin
van artikel 25, § l, 3°, van de gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen ;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende enerzijds dat de redenen
van het arrest, die in het middel zijn
overgenomen, een passend antwoord zijn
op de conclusie ;
Overwegende anderzijds dat uit het
antwoord op het eerste onderdeel van
het middel blijkt dat het Hof in staat is
geweest om zijn toezicht nit te oefenen ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
19 november 1968. 2e kamer.
VooTzitter, H. Valentin, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. de Waersegger. - Gelijkl1tidencle conclusie, H. Dumon, advocaat-generaal. Pleite1·s, HH. Delhez (van de balie bij
het Hof van beroep te Brussel) en Fally.

1e

KAMER. ~

VOORZIENING

22 november 1968.
IN

(PERSONENVENNOOTSOHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID « ETABLISSEMENTS HOOKE >>, T. DELSAUX.)
ARREST

RET HOF ; - Gelet op de bestreden
sententie, op 8 september 1967 gewezen
door de W erkrechtersraad van beroep
te Brussel, kamer voor bedienden ;
Over de grand van niet-ontvankelijkheid door het openbaar ministerie aangevoerd, waarvan, overeenkomstig artikel17te1' van de wet van 25 februari 1925,
aan eiseres kennis gegeven werd en die
hieruit is afgeleid dat het betekend
afschrift van de beslissing waarvan de
cassatie wordt gevorderd onvolledig is,
zodat de voorziening artikel 10 van de
wet van 25 februari 1925 schendt :
Overwegende dat het betekend afschrift
van de sententie waarvan de cassatie
wordt gevorderd, het niet mogelijk
maakt te weten of die sententie door de
voorzitter van de werkrechtersraad van
beroep ondertekend werd; dat, bij gebrek
aan uitgifte of regelmatig betekend afschrift van de bestreden beslissing,
gevoegd bij de voorziening, deze niet
ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
22 november 1968. 1e kamer. Voorzitte1·, H. Bayot, raadsheer waarnemend
voorzitter.
Ve1·slaggever,
H. Delahaye. - Gelijkluiclencle conclusie,
H. Colard, advocaat-generaal.- Pleiter,
H. Simonart.

CASSATIE.

VORM. ~ BURGERLIJKE ZAKEN.
BETEKENDE UITGIFTE OF AFSOHRIFT
VAN DE BESTREDEN BESLISSING DIEN'T
BIJ DE
VOORZIENING
TE
WORDEN
GEVOEGD. VooRWAARDE WAARAAN
DIT STUK MOET VOLDOEN.

De betekencle uitgifte of het betekend afschTift van de bestreclen beslissing, die de
eisM' op stmtfe van nietigheicl bij het veTzoekschrijt tot cassatie in bu1·ge1·lijke
zaken moet voegen, is het lette1·lijk afschTift van de beslissing, clat wercl afgelevenl doo1· de g1·itfie1' die cleze bewaart;
het moet het Hof in de mogelijkheid
stellen nate gaan of cleze beslissing wercl
getekencl clam· de voorzitteT van het 1'echtscollege dat ze heeft gewezen (1). (Wet van
25 februari 1925, art. 10, 1o.)

2e

KAJ\'IER. -

25 november 1968.

1° ONDERZOEK (IN STR.AFZAKEN).
-KAMER VAN INBESOHULDIGINGSTELLING.- ARREST DAT NIET INGAAT OP
RET VERZET VAN DE BURGERLIJKE
PARTIJ TEGEN EEN BESOHIKKING VAN
BUITENVERVOLGINC+STELLING. VEROORDELINC+ VAN DE BURC+ERLIJKE PAR-

(1) Cass., 22 november 1928 (Bull. en PAsiC.,
1929, I, 27); 15 oktober 1931 (ibid., 1931,
I, 252 en de noten getekend P. L. ) ; 21 september 1933 (ibid., 1933, I, 310); 22 november
1945 (ibid., 1945, I, 272); verg. cass., 5 februari
1963 (ibid., 1963, I, 646); zie ook Rep. prat.
du droit belge, V 0 Pottrvoi en cassation, n r 232.
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WETBOEK VAN STRAFVORDERING. VEROORDELING ZELFS VAN AMBTSWEGE.

2°

CASSATIE. BEVOEGDREID. STRAFZAKEN.- ADVOCAAT. -VRAAG
STREKKEND TOT RET AMBTSRALVE AANSTELLEN VAN EEN ADVOCAAT OP KOSTEN VAN ElSER. HoF ONBEVOEGD
OM DERGELIJKE AANSTELLING TE DOEN.

1o l'Vanneer de kame1· van inbeschuldigingstelling niet ingaat op het verzet van
de burgerlijke pMtij tegen een beschikking van buitenvervolgingstelling, moet
zij, zelfs van ambtswege, de bu1·ge1·lijke
pwrtij tot schadevergoeding jegens de
beklaagden ve1·oordelen, overeenkomstig
a1·tikel 136 van het Wetboek van strajvm·de?·ing ( 1).

2o Geen enkele wettekst bepaalt dat het
Hof van cassatie voor een eiser, ambtshalve en op kosten van die eise?·, een
raadsman zou kunnen aanstellen.
(FONTEYNE, T. DEQUEECKER
EN CONSORTEN.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 12 juni 1968 gewezen door de
kamer van inbeschuldig:i:ngstelling van
het Hof van beroep te Gent, waarnaar
de zaak verwezen werd ;
Gelet op het arrest door het Hof
gewezen op 4 maart 1968 (2);
Overwegende dat het bestreden arrest
er zich toe beperkt eiser, burgerlijke
partij, te veroordelen tot een frank
schadevergoed:i:ng jegens de beklaagden,
de eerste vijf verweerders, en tot de
kosten van de publieke en van de burgerlijke vordering;
Overwegende dat de voorziening enkel
ontvankelijk is in zover zij tegen die
beslissingen van het arrest is gericht ;
Overwegende dat de middelen welke
door eiser worden aangevoerd in een tot
staving van zijn voorziening ter griffie
van het hof van beroep neergelegde
(1) Raadpl. cass., 4 september 1956 (Bull.
en PABIC., 1956, I, 1304); 24 september 1956
(ibid., 1957, I, 472); 15 oktober 1962 (ibid.,
1963, I, 199); 9 maart 1964 (ibid., 1964,
I, 740).
(2) Arr. cass., 1968, blz. 882.

memorie, op het hiernavolgend middel
na, enkel betrekking hebben op de
buitenvervolgingstelling van de beklaagden;
Dat zij in die mate niet ontvankelijk
zijn;
Over het middel afgeleid uit de
schending van artikel 136 van het Wetbock van strafvordering,
doordat deze wetsbepaling ten deze
niet toepasselijk is,
en doo1·dat de raadsmctn van de beklaagden van deze laatsten geen mandaat
heeft gehad om schadevergoeding te
vorderen:
Overwegende dat eiser verzet aangetekend heeft tegen de beschikking van
buitenvervolgingstelling op 3 mei 1967
door de raadkamer van de Rechtbank
van eerste aanleg te Antwerpen uitgesproken;
Overwegende dat bij arrest van
11 oktober 1967 het Hof van beroep te
Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, clit verzet ongegrond heeft verklaard;
Overwegende dat dit arrest gedeeltelijk
vernietigd werd door arrest van het Hof
van 4 maart 1968 ; dat het bestreden
arrest, dat de buitenvervolgingstelling
van de beklaagden heeft uitgesproken,
toepassing heeft gemaakt van voormeld
artikel 136;
Overwegende dat dit artikel ambtshalve moet worden toegepast, zodat de
kamer van inbeschuldigingstelling gehouden is de burgerlijke partij, welke bij
haar verzet in het ongelijk wordt gesteld,
tot schadevergoeding jegens de beklaagden te veroordelen, ook zonder dat deze
laatsten ze hoeven te vragen ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Over de vraag strekkend tot het
ambtshalve aanstellen van een advocaat
op kosten van eiser :
Overwegende dat geen enkele
bepaling het Hof toelaat aan een
ambtshalve en op kosten van die
een raadsman toe te voegen ;
Dat de vraag niet kan worden
willigd;

wetseiser,
eiser,
inge-

Om die redenen, verwerpt de voorziening en de vraag strekkend tot het
ambtshalve aanstellen van een raadsman
voor eiser, op diens kosten; veroordeelt
eiser in de kosten.
25 november 1968. 2 8 kmner.
Voorzitte1·, H. van Beirs, voorzitter.
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Verslaggeve1·, H. de Vreese. Gelijkluidende conclusie, H. Krings, advocaatgeneraal.

(DOCKX.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 25 juni 1968 door de Hoge
Militieraad gewezen ;

26 KA.MER. -

25 november 1968.

1D DIENSTPLICHT. -

UITSTEL EN
VRIJLA.TING V A.N DIENST OP l\'IORELE
GROND. KosTWINNER VA.N HET
GEZIN.- VoORWA.ARDEN GESTELD BIJ
ARTIKEL 10, § 1, VA.N DE DIENSTPLICHTWETTEN MOETEN GELIJKTIJDTG WORDEN VERVULD.

2D DIENSTPLICHT. -

UITSTEL EN
VRIJLA.TING VA.N DIENST OP lVIORELE
GROND. KOSTWINNER VAN HET
GEZIN. FEITELIJKE BEOORDELING
DOOR DE HOGE MILITIERA.A.D.
SOEVEREINE BEOORDELING.

3D DIENSTPLICHT. -

UITSTEIJ EN
VRIJLA.TING V.<\N DIENST OP MORELE
GROND. - VERWEESDE BROEDER. BEGRIP.

1 D Alle voonvdanlen gesteld bij artikel 10,
§ 1, van de dienstplichtwetten moe ten

gelijktijdig vm·vuld wm·den opdat een
dienstplichtige zou kunnen beschouwd
worden als lcostwinne?' van zijn vadeT
en moecle?' of van een van hen (1).
2D De feitelijlce beoonleling, door de Hoge

M ilitiemad, clat een dienstplichtige al

dan niet de kostwinne?' is van zijn
oude1·s, is een soeveTeine beoonleling (2).
3D Alleen de clienstplichtige wiens oucl10rs

ovededen zijn kan desgevallend beschouwd wm·den als de kostwinnm· van
zijn ve1·weesde broedeTs of z~tsteTs ; de
H oge JJ!l ilitiemad Techtvam·digt elm· halve
wettelijk zijn beslissing waarbij een aanV?'aag om ~titstel of v1·ijlating op mo1·ele
g1·ond afgewezen wonlt, door e?'op te
wijzen dat, aangezien de jongste bToeder
van de eise?· bij zijn moecleT veTblijft, Mj
niet als een ve1·weesde b?·oede?' lean
wonlen beschouwd (3). (Gecoi:irdineerde
wetten van 30 april 1962, art. 10,
§ 1, 1 0,)
(2) Oass., 16 januari 1958, redenen (Bull.
en PAsrc., 1958, I, 481).
(1) Oass., 31 mei 1965 (Bttll. en PAsrc., 1965,
I, 1057).
(3) Raadpl. cass., 27 januari 1958 (Bull.
en PAsrc., 1958, I, 570).

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 12, § 1, 7D, van de dienstplichtwetten, geco6rdineerd op 30 april
1962,
doordat de bestreden beslissing de
aanvraag van eiser om vrijlating op
morele grand afgewezen heeft om de
reden d at hij niet als kostwiru1er van
zijn moeder kan beschouwd worden
omdat zij op 3 oktober 1966 hertrou:wd
is,
teTwijl eiser in zijn conclusie aanvoerde
dat de tweede echtgenoot van zijn moeder
gehuwd was onder het stelsel van volledige scheiding van goederen, dat uit
artikel 2 van het huwelijkscontract blijkt
dat ieder der echtgenoten zal bijdragen
tot het bekostigen van de Iasten van het
huwelijk naar verhouding zijner inkomsten, dat deze toestand pas ingegaan is
op 3 oktober 1966 en bijgevolg moet in
acht genomen worden voor het jag,r
1965-1966, dat inderdaad de berekening
voor de vrijlating uit&luitend moet
gedaan worden op de inkomsten van de
moeder voor dat aanslagjaar, zodat die,
nu zij voor de negen eersbe 1naanden van
het jaar niet hertrouwde weduwe was,
geen recht had op tussenkomst van haar
nieuwe echtgenoot, dat de bijdrage van de
nieuwe eCJhtgenoot aldus noodzakelijk
beperkt is tot de drie Iaatste m'1anden,
en dat bijgevolg de inkom'3ten van de
moeder niet voor gans heb jaar heb
toegelaten nnximum hebben kunnen
over.:whrijdea,
en terwijl eiser in zijn conclusie in
ondergeschikte orde bewees, en met aanvullende stu'kken staafde, dat de inkomsten van de tweede echtgenoot Marien
in de volgende jaren ingevolge de
aanpassingen en hernieuwingen in zijn
bedrijf geen inkomsten zullen overlaten
welke aan de moeder voldoende onderhoud znllen lnmnen verschaffen :
Overwegende dat al de vereisten
gesteld bij artikel 10, § 1, van de dienstplichtwetten, waarnaar artikel 12, § 1,
7D, van dezelfde wetten verwijst, om een
dienstplichtige a.Is kostwinner te kunnen
aanmerken, tegelijkertijd dienen vervuld
te zijn;
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erop wijst dat eiser niet als de onmisbare
steun van zijn moeder kan aangezien
worden omdat deze op 3 oktober 1966
hertrouwd is, dat, welke ook de bedongen
huwelijksvoorwaarden zijn, haar tweede
echtgenoot in het gezinsonderhoud moet
bijdragen en dat de inkomsten van haar
tweede echtgenoot hiertoe toereikend
zijn;
Overwegende dat de Hoge Militieraad
aldus te kennen geeft dat het door eiser
ingebrachte bedrijfsinkomen voor het
gezinsonderhoud niet onmisbaar is ;
Dat hij, door die soevereine vaststelling, zijn beslissing wettelijk rechtvaardigt, zonder acht te moeten slaan op het
bedrag van de inkomsten van de moeder ;
Dat de Hoge Militieraad de in het
middel bedoelde conclusie niet uitvoeriger
diende te beantwoorden;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 12, § 1, 7°, en 17, § 2, van de
dienstplichtwetten, gecoordineerd op
30 april 1962,
cloo1·dat de bestreden beslissing de
aanvraag van eiser om. vrijlating op
1norele grond afgewezen heeft om de
reden dat zijn jongere breeder niet als
een verweesde breeder kan beschouwd
worden,
te1·wijl met wezen worden gelijkgesteld
de kinderen wier ouders als verloren voor
het gezin worden beschouwd ; een kind,
juridisch gezien, niet gelijktijdig de steun
kan zijn van zijn ouders en van zijn
breeders en zusters, daar ofwel deze
laatsten door hun ouders verlaten zijn,
en dan kunnen de kinderen 1net wezen
worden gelijkgesteld, ofwel in de steun
die de kostwinner in de eerste plaats aan
zijn steunbehoevende ouders moet verlenen, de middelen zullen begrepen zijn
die onmisbaar zijn voor het onderhoud
van de kinderen, in eerste orde ten laste
van de ouders ; de bij drage van de
dienstplichtige in de gezinslasten niet de
enige doch enkel omrtisbaar moet zijn;
ten deze de conclusie van eiser erop
wees dat de tweede echtgenoot van
zijn rn.oeder slechts wettelijk gehouden was tot tussenkomst in haar onderhoud op grond van de artikelen 205 en
volgende van het Bmgerlijk Wetboek en
artikel 205 niet geldt ten opzichte van
zijn minderjarig stiefkind Tony Dockx,
student,· geboren op 18 april 1951, dat
bijgevolg dit kind, wegens de gegeven
mTtstandigheden, niet ten laste valt' noch

wettelijk ten laste kan vallen van de
nieuwe echtgenoot, maar ten laste van
de moeder en, a fortiori, van eiser, en als
dusdanig ten deze als een verweesde
broeder client aangezien te worden :
Overwegende, eensdeels, dat, in strijd
met wat het middel veronderstelt, eiser
in zijn conclusie zich niet beroepen
heeft op de bepalingen van artikel 1 7,
§ 2, van de dienstplichtwetten, waarbij
met overleden gezinsleden worden gelijkgesteld zij die als verloren voor het gezin
dienen te worden beschouwd ;
Overwegende, anderdeels, dat, krachtens artikel 10, § 1, slechts de dienstplichtige waarvan beide ouders overleden
zijn desgevallend als kostwinner van
verweesde breeders of zustera kan aangezien worden ;
Overwegende dat de Hoge Militieraad,
door erop te wijzen dat de jongere
breeder van eiser, nu hij bij zijn moeder
verblijft, niet als een verweesde broeder
kan beschouwd worden, zijn beslissing
wettelijk rechtvaardigt;
Dat het middel niet kan aange:1.omen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening;
25 november 1968. - 2e kamer.
Voorzitte1', H. van Beirs, voorzitter.
Ve1'slaggeveT, Ridder de Schaetzen.
Gelijkluidende conch~sie, H. Kri'lgs, advocaat-ge:J.eraaL
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1o VONNISSEN EN ARRESTEN. STRAFZAKEN.
CORREGTIONELE
RECHTBANK. ~ PROCES-VERBAAL VAN
EEN TEREORTZITTING, TIJDEN'S WELKE
DE ZAAK ONDERZOCHT WERD, DAT NIET
VOORZIEN IS VAN' DE HANDTEKENING
VAN DE VOOR'Z:ITTER.- VONNIS '1\TAARIN NIET ALLE VEREISTE V ASTSTELLINGEN VOORKO:M.EN OM DE REGELMATIGHEID
VAN
DE
REOHTSPLEGING
TE
BEWIJZEN. N IETIGHEID.

2° VONNlSSEN EN ARRESTEN.
STRAFZAKEN. J3EROEPEN VONNIS
NIETIG.- BESLISSING VAN DE RECHTER
IN HOGER BEROEP DIE DEZE NIETIGHEID
OVERNEEJ\'I:T. NIETIGHEID VAN DE
BESLISSING IN HOGER BEROEP.

1° N ietig is het vonnis van de cor1·ectionele
rechtbank, wanneer het proces-verbaal
van cle te1·echtzitting, tijclens welke de
zaak oncle1'zocht we1'Cl, niet voo1·zien is

-314van cle handtekening van de voo1·zitter,
en in het vonnis niet alle vaststellingen
voodcomen, die worden ve1·eist om de
wettelijkheicl van de rechtspleging te
bewijzen (1). (Wetboek van strafv.,
art. 155 en 189; wet van 1 m.ei 1849,
art. 10.)
2° Nietig is de beslissing van de rechte?'
in hoge1· be?'oep, die de nietigheid
overneemt waanloo?' het be1•oepen vonnis
aangetast is (2).
(DRIDI, T. DANEEI,s.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 14 september 1968 door het
Hof van beroep te Brussel gewezen ;
I. In zover de voorziening de beslissing
bedoelt gewezen over de publieke vordering:
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 155 en
189 van het vVetboek van strafvordering
en 10 van de wet van 1 mei 1849,
doonlat het proces-verbaal van de
terechtzitting van 11 juli 1968 van de
Correctionele Rechtbank to Antwerpen,
hetwelk de verklaringen van de getuigen
bevat, de handtekening van de voorzitter
niet draagt en derhalve geen bewijs
oplevert van de daarin vermelde substantiele pleegvormen :
Overwegende dat, luidens artikel 10
van de wet van 1 mei 1849, de bij de
artikelen 155 en 189 van het Wetboek
van strafvordering voorgeschreven aantekeningen zowel door de voorzitter als
door de griffier ondertekend moeten zijn ;
Dat deze formaliteit, die het procesverbaal een authentiek karakter moet
verlenen, substantieel is ;
Overwegende dat het proces-verbaal
van de terechtzitting van 11 juli 1968
van de Correctionele Rechtbank te
Antwerpen, hetwelk de verklaringen van
de getuigen bevat, de handtekening van
de voorzitter niet draagt ;
Overwegende dat hieruit volgt dat dit
proces-verbaal niet het karakter heeft
van een authentieke akte en niet bewijst
dat de erin vermelde formaliteiten in
acht genomen zijn; dat het beroepen
vonnis, dat evenmin vaststelt dat die
(1) Cass.,
biz. 331);
(A1·r. cass.,
(2) Cass.,
blz. 720).

7 november 1966 (.Arr. cass., 1967,
verg. cass., 30 september 1968
1969, biz. 116).
29 januari 1968 (Arr. cass., 1968,

formaliteiten in acht werden genomen,
derhalve nietig was ;
Overwegende dat het bestreden arrest
de beroepen beslissing voor een deel
bevestigt, zonder dat voormelde verklaringen van de getuigen worden geweerd uit de elementen waarop de rechter
zijn overtuiging stew1t ;
Dat het arrest zich dienvolgens de
nietigheid, waardoor de beroepen beslissing aangetast was, heeft eigen gemaakt ;
II. In zover de voorziening de beslissing
bedoelt gewezen over de burgerlijke
vordering:
Overwegende dat de vernietiging van
de beslissing over de publieke vordering
de vernietiging met zich brengt van de
beslissing over de burgerlijke vordering
die er het gevolg van is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat melding van het
thans gewezen arrest 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 Gent.
25 november 1968. 2 8 kamer. Voorzitte1·, H. van Beirs, voorzitter. Verslaggeve?', H. de Vreese. Getijkluidende conclusie, H. Krings, advocaatgeneraal.
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VOORZIENING

IN

CASSATIE.

BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN OASSATIEBEROEP KAN 'WORDEN INGESTELD,
STRAFZAKEN. DooR DE OORREOTIONELE REOHTBANK IN EERSTE AANLEG GEWEZEN VONNIS. NrET ONTVANKELIJKE VOORZIENING.

Niet ontvankelijk is de voorziening tegen
een vonnis dat door de correctionele
?'echtbttnk in eerste aanleg gewezen
werd (3).
(DELWART EN GIELISSEN, T. NAAMLOZE
VENNOOTSOHAP «LAUDER ESTEE >>.)
ARREST.

HET HOF ; -

Gelet op het bestreden

(3) Cass., 13 november 1967 (Arr. cass.,
1968, blz. 378) ; raadpl. cass., 30 januari 1967
(ibid., 1967, biz. 668).

-315vormis, op 13 maart 1968 gewezen door
de Correctionele Rechtbank te Antwerpen;
Overwegende dat, naar luid van de
artikelen 407 en 413 van het Wetboek
van strafvordering, het beroep in cassatie
slechts ontvankelijk is wanneer de beslissing waartegen het gericht is in laatste
aanleg gewezen is ;
Overwegende dat ten deze het bestreden vonnis niet in laatste aanleg gewezen
werd;
Dat de voorziening, derhalve, niet
ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt de eisers in de
kosten.
25 november 1968. 2e kamer.
Voo?'zitte?', H. van Beirs, voorzitter.
Ve?'slaggeve?·, H. Wauters. - Gelijkluidende conclusie, H. Krings, advocaatgeneraal.
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AANSPRAKELIJKHEID
(BUITEN
OVEREENKOMST). 0NOPZETTELIJK DODEN.- ScHADE DIE VOOR DE
RECHTHEBBENDEN VAN HET SLAGHTOFFER VOORTVLOEIT UIT HET VERLIES
VAN ZIJN BEDRIJFSINKOMSTEN.
VASTSTELLING VAN DE SCHADE OP
GROND VAN HET BRUTOBEDRAG VAN
DEZE INKOJVISTEN. VOORWAARDEN
VAN DE WETTELIJKHEID.

H'annee?· de schade, die voo?· de ?'echthebbenden van het slachtoffe1' van een
ongeval voo1·tvloeit u1:t het ve~·lies van
zijn bm·oepsinkomsten, bestaat in het
ve1·lies van het deel van de inkomsten
waa1·uit zij een pe1·soonlijk voo?'deel
t?·okken, is wettelijk het vonnis dat de
schade vaststelt 01J g1·ond van het bedmg
van deze inkomsten, zonde?' ajtrek van
de sociale en fiscale .lasten, doo?· te
bepalen dat de sociale b.ijdmgen en de
belastingen, die de bezoldiging van het
slachtojje~· bezwaa?·den, zt~llen ve1·goed
wonlen doo?' gelijlcwaardige lasten die
de rechthebbenden zullen moeten betalen
op de ve?'goeding die hun zal toegekend
worden (1). (Burg. Wetb., art. 1382 en
1383.)
(1} Cass., 10 juni 1968 (A!'?', cass., 1968,
blz. 1225); raadpl. cass., 16 september 1968
(A!'!', cass., 1969, blz. 48).

(LOECKX, T. LUMEN EN CONSORTEN;
LUMEN EN CONSORTEN T. LOEOKX.)
ARREST.
HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 29 maart 1968 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel, rechtdoende over de burgerlijke rechtsvorderingen;

A. Wat de voorziening van Loeckx,
beklaagde, betreft :
I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de hurgerlijke
rechtsvordering ingesteld door Julienne
Lumen:
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1382 en 1384 van
het Burgerlijk W etboek en 97 van de
Grondwet,
doo1·dat het bestreden arrest eiser heeft
veroordeeld tot het betalen aan de
verweerders van de hen toekomende
vergoedingen, en onder andere tot het
vergoeden van het loonverlies aan eerste
verweerster, in eigen naam en qualitate
qua, en tot de kosten, op grond van de
beweegreden « dat het bruto-loon van
het slachtoffer 153.285 frank had bedragen in het voorgaand jaar, dat de vergoeding moet berekend worden op voornoemd bedrag omdat : a) de schade
integraal te vergoeden is met inachtneming van het aandeel van het slachtoffer in de aansprakelijkheid ; b) de
interesten die het vergoedingskapitaal
in gemeen recht zullen afwerpen geen
forfaitair karakter vertonen en derhalve·
in het toepassingsgebied vallen van
artikel 92, § 1, 3°, verwijzende naar
artikel 26, 2°, der gecoordineerde wetten
van 26 februari 1964 over de inkomstenbelastingen, die een belastingsheffing
bevelen volgens het barema bepaald in
artikel 57 van het koninklijk besluit van
4 maart 1965 ; c) de burgerlijke partij
vrijwillig zal moeten bijdragen om van
de voordelen van de Rijksmaatschappelijke zekerheid te blijven genieten "•
te?'wijl de schade die voor de rechthebbenden, in dit geval de verweerders,
van het slachtoffer van een onvrijwillige
doding uit de derv:i:ng van zijn beroepsinkomsten volgt, bestaat in het ontberen
van het gedeelte dezer inkomsten waaruit zij een persoonlijk voordeel trokken,
en het arrest dus bij zijn berekeningen
de bruto-wedde van het slachtoffer niet
als basis kon nemen zonder de besten<ming van dit bruto-loon, zoals nochtans
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door eiser in conclusie aangevoerd, in
aanmerkmg te nemen, waaruit de schen~~ng der in het middel aangehaalde wettehjke en grondwettelijke beschikkingen
volgt :

betekend hebben aan de partij tegen
wie zij gericht zijn ;

Overwegende dat de schade, door de
!echthebbende van het slachtoffer geleden
m~~v?lge het verdwijnen van cliens bednJfsmkomsten, bestaat in het derven
van het deel van die inkomsten waaruit
die rechthebbende persoonlijk voordeel
trok;
.
Overwegende dat het arrest om te
beslissen dat verweerster aanspr~ak heeft
op het "bruto-loon "van het slachtoffer
zc:~1der aftrek van belastingen en social~
br.J~agen, m a~nmerking neemt : a) dat
<_le mteresten dre het vergoedingskapitaal
m gemeen recht zal afwerpen geen
forfaitair karakter vertonen en derhalve
onder de toepassing vallen van artikel 92
§ l, 3°, van het Wetboek van de inkom:
stenbelastingen en aan een belastingheffiDg onderworpen zijn volgens het
barema bepaald in artikel 57 van het
koninklijk besluit van 4 maart 1965 ;
b) dat verweerster vrijwillig zal moeten
bijdragen om vari de voordelen van de
rijksmaatschappelijke zekerheid te blijven genreten ;
Overwegende dat het arrest aldus te
kennen geeft, eensdeels, dat de betaling
van bedoelde belastingen en bijdragen
aan de rechthebbende van het slachtoffer
een persoonlijk voordeel bijbracht en dat
het derven ervan voor haar een schade
zou beteke.~en, anderdeels, dat het bedrag
yan de b~Jdragen en belastingen welke
m het basrsloon begrepen zijn van gelijke
aard rs als datgene waartoe verweerster
zaJ gehouden zijn ;
Dat het J;t.of van beroep zijn beslissing
alzo wettehJk rechtvaardigt ;
Dat het middel niet kan aangt;~nomen
worden;

. Om die redenen, verwerpt de voorzienmgen ; veroordeelt de eisers in de
kosten van hun voorzieningen.

II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de burgerlijke
rechtsvorderingen ingesteld door Eugene
LUUien, ~ugusta Lequey en de gemeenschappelrjke verzekeringskas "Patroonkas voor handel en nijverheid » :
Overwegende dat eiser geen middel
aanvoert;

B. Wat de voorzieningen van Julienne
Lmnen, Eugene Lmnen en Augusta
Lequey, burgerlijke partijen, betreft :
Overwegende dat uit de stukken
":aaror, het Hof .vermag acht te slaan
met bhjkt dat de ersers hun voorzieningen

Dat de voorzieningen derhalve niet
ontvankelijk zijn;

25 november 1968. - 2e kamer.
Vom•zittM', H. van Beirs, voorzitter.
Ve1·slaggeve1', Ridder de Schaetzen.
Gelijkl1tidende conclusie, H. Krings, advocaat-generaal.

2e RAMER. -

25 november 1968.

AUTOMOBIELEN,
AUTOBUSSEN,
AUTOCARS EN TAXI'S. - BEZOLDIGD VERVOER VAN PERSONEN.
BESLUITWET VAN 30 DECEMBER 1946.
- VERVOER VAN REIZIGERS DIE NIET
NAAR HET VERTRERPUNT ZIJN TERUGGEBRAOHT. VRIJSPRAAR GEGROND
.OP DE REDEN ALLEEN DAT DE BERLAAGDE NIET VOOR AANSPRARELIJR KAN
WORDEN GEHOUDEN VOOR DE AFWEZIGHEID VAN EEN DEEL VAN DE
REIZIGERS. BESLISSING DIE NIET
VASTSTELT DAT DEZE AFWEZIGHEID
EEN GEVAL VAN OVERMAOHT WAS VOOR
DE BERLAAGDE NOOH DAT DEZE DE
VOORSOHRIFTEN VAN ARTIREL 12, LID l,
VAN RET REGLEMENT GEVOEGD BIJ
HET BESLUIT VAN DE REGENT VAN
20 SEPTEMBER 1947 IN AOHT HEEFT
GENOJ\ffiN.
NIET
WETTELIJK
GEREOHTVAARDIGDE BESLISSING.

Niet wettelijk ge?·echtvaardigd is de beslissing cl'ie de beklaagcle vr~jsp?·eekt van
de telastleggingen, clat hij zonde1· machtiging van de bevoegde ove1·heicl bezolcligd
ve?'Voer van personen cloor middel van
automobielen op de weg heeft ve?'?'icht
en personen hee,ft vervoenl die niet naa1'
httn vertrekpunt wenlen tentggeb1·acht,
op g1·oncl alleen clat de beklaagcle niet
voor aansp1·akelijk kan worden gehouden
voo_r de misschien opzettelijke ajwezighe~cl van een cleel van de 1·eizige1·s,
wanneer zij niet vaststelt dat deze ajwezigheid vom· de beklaagcle een geval van
overmacht was noch dat de beklaagcle de
voo1·sch1·ijten van artikel 12, lid 1, van
het reglement gevoegd bij het beslui

l-.
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van de Regent van 20 september 1947 in
acht he eft genomen (1).
{NATIONALE
MAATSOHAPPIJ DER BEL·
GISOHE SPOORWEGEN, T. MARTIN, OVER·
DULVE
EN
PERSONENVENNOOTSOHAP
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
« REISAGENTSOHAP MARTIN,,)
ARREST.

HET HOF ; ~ Gelet op het bestreden
vonnis, op 10 april 1968 in hoger beroep
door de Oorrectionele Rechtbank te
Antwerpen gewezen ;
I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de strafvordering:

Overwegende dat de voorziening ingesteld wordt door de burgerlijke partij ;
dat, in zover zij gericht is tegen de
beslissing over de strafvordering, zij
slechts ontv:;tnkelijk is voor zover eiseres
in een gedeelte van de kosten met
betrekking tot die vordering veroordeeld
werd;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de burgerlijke
vordering en over de kosten van de
strafvordering ten laste van de eiseres
gelegd :
Over het derde middel, afgeleid nit
de schending van artikel 12 van het
besluit van de Regent van 20 september 1947 houdende algemene voorwaarden betreffende de openbare autobusdiensten, de bijzondere autobusdiensten en
de autocardiensten,
doo1'dat het bestreden vonnis de
beklaagden en de burgerlijk aansprakelijke partij vrijspreekt van de betichtingen en hen van vervolgingen ontslaat om
de reden dat het vervoer voldoet aan de
vereisten gesteld aan de autocardiensten,
en noch een autocaruitbater noch een
chauffeur dwangmiddelen lnmnen uitoefenen op reizigers die niet wensen mee
terug te keren, hetgeen dus overmacht
in hoofde van de autocaruitbater en de
chauffeur onderstelt,
terwijl er in geen geval overmacht kan
ingeroepen worden tenzij de exploitant
de gevallen of omstandigheden van
overmacht binnen twee dagen, te rekenen
(1) Cass., 6 juni 1966 (Bull. en PASIO., 1966,
I, 1270}; raadpl. cass., 20 juni 1966 (ibid. 1966,
I, 1352).

van het ogenblik waarop zij zich hebben
voorgedaan, schriftelijk en door bewijsstukken gestaafd ter kennis van de
bevoegde overheid heeft gebracht, en de
verwezenlijking daarvan niet door het
bestreden vonnis wordt vastgesteld :
a) W at de eerste en derde verweerder
betreft :
Overwegende dat, zo het bestreden
vonnis vaststelt dat de verweerders niet
hebben , kunnen beletten dat zekere
reizigers onderweg zouden uitstappen en
naar het punt van vertrek met de
autocar niet zouden terugkeren, en aldus
overmacht aan zijde van de verweerders
aanneemt, het nochtans in gebreke blijft
vast te stellen of de verweerders het
geval of de omstandigheid van overmacht, overeenkomstig artikel 12 van
het reglement tot vaststelling van de
algemene voorwaarden betreffende de
openbare autobusdiensten, de tijdelijke
autobusdiensten, de bijzondere autobusdiensten en de autocardiensten, gevoegd
bij het besluit van de Regent van
20 september 1947, binnen twee dagen,
te rekenen van het ogenblik waarop het
zich heeft voorgedaan, schriftelijk en
door bewijsstukken gestaafd ter kennis
van de bevoegde overheid hebben gebracht;
Dat het vonnis aldus zijn beslissing
niet wettelijk rechtvaardigt en bedoeld
artikel 12 schendt;
Dat het middel gegrond is ;
b) W at de tweede verweerder betreft

Overwegende dat het bestreden vonnis
de eis tegen tweede verweerder ontzegt
onder meer om de reden dat het bewijs
niet werd bijgebracht van de werkelijke
jm'idische banden welke tussen hem en
eerste verweerder bestonden en bijgevolg
of hij daadwerkelijk heeft deelgenomen
aan de ten laste gelegde feiten ;
Overwegende dat die reden volstaat
om de beslissing wettelijk te rechtvaardigen en dat eiseres geen middel ertegen
aanvoert;
Dat het middel, bij gebrek aan belang,
niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zover het uitspraak doet
over de burgerlijke vordering ingesteld
tegen eerste en derde verweerders en in
zover het, uitspr.aak doende over de
strafvordering, eiseres tot de kosten van
hoger beroep aan de zijde van het
openbaar ministerie veroordeelt; verwerpt de voorziening voor het overige ;
beveelt dat van het thans gewezen
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arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; veroordeelt eerste en derde
verweerders in drie vijfde van de kosten ;
laat twee vijfde ervan ten laste van
eiseres; verwijst de aldus beperkte zaak
naar de Correctionele Rechtbank te
Mechelen, zitting houdende in hoger
beroep.
25 november 1968. 2 8 kamer. Voor·zitter, H. van Beirs, voorzitter. Verslaggever·, H. Naulaerts. Gelijkluidende conclusie, H. Krings, advocaatgeneraal. '
Op dezelfde dag is een arrest in dezelfde
zin gewezen op voorziening tegen een
vonnis dat door dezelfde rechtbank op
dezelfde datum werd gewezen in zake de
N ationale Maatschappij der Belgische
Spoorwegen tegen Delcambe en naamloze vennootschap "Autocars Delcambe "·
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GERECHTSKOSTEN. STRAE'ZAKEN. - VERSOHILLENDE BEKLAAGDEN
VERVOLGD WEGENS VERS01HLLENDE
FEITEN. VEROORDELING VAN DE
EEN EN VRIJSPRAA:K VAN DE ANDEREN.
- VEROORDELING VAN DE EERSTE IN
ALLE KOSTEN VAN DE STRAFVORDERING.
- VooRWAARDE.

2° GERECHTSKOSTEN. STRAFZAKEN.
VEROORDEELDE-A:PPELLANT
EN OPENBAAR MINISTERIE DAT TEGEN
HEM HOGER BEROEP AANTEKENT. VRTJSPRAAK DOOR DE REOHTER IN
HOGER BEROEP.
VEROORDELING
IN ALLE KOSTEN VAN HET HOGER
BEROEP VAN EEN MEDEBEKLAAGDE
WIENS VEROORDELING WORDT BEVESTIGD. - ONWETTELIJKHEID.

3° CASSATIE. - 0MVANG. - STRAFZAKEN.
VERNIETIGING VAN DE
BESLISSING DIE DE BEKLAAGDE VEROORDEELT. REGELl\fATIGE VOORZIENING VAN DE BURGERREOHTELIJK
AA:NSPRA:KELIJKE PA:RTIJ. - VERNIETIGING DIE LEIDT TOT DE VERNIETIGING
VAN HET BESOHIKKEND GEDEELTE
BETREFFENDE DEZE PA:RTIJ, ZELFS AL
IS ZIJ OP EEN Al'IIBTSHALVE AANGEVOERD MIDDEL UITGESPROKEN.
l

0

H1annee1· ver·schillencle belclaagclen vervolgcl wm·den wegens verschillencle jeiten
en een van hen ver·oorcleeld wonlt en de

anderen vr·ijgespr·olcen worden, mag de
1'echter alle kosten van de str·ajvm·dering
enkel ten laste van cle veroordeelde
leggen mits hij vaststelt dat ze door· het
door deze veroordeelcle gepleegde misdrijj wer·den veroor·zaalct (1). (Wetb.
van strafv., art. 162 en 176.)
2° T'Vannee1· een veroorcleelde hager beroep

instelt en het openbaar ministerie tegen
hem hager beroep aantelcent, moeten de
lcosten van deze hogere ber·oepen, in
geval van vr·ijspmak, ten laste van de
Staat blijven en mogen zij niet ten
laste worden gelegcl van een medebeklaagde wiens veroor·deling wordt bevestigd (2). (Wet van 1 juni 1849, art. 3.)
3° vVanneer· de burgerrechtelijk aanspralcelijlce par·tij regelmatig een vooniening
heeft ingesteld, brengt de ven~ietiging
van de beslissing, die de belclaagde
veroorileelt, zelfs al is zij op een ambtshalve aangevoerd middel uitgesprolcen,
de vernietiging mede van het beschilclcend
gedeelte betrejjende deze partij (3).
(R. AUTRIQUE EN A. AUTRIQUE,
T. OLA:ESSENS.)
ARREST.
I
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 2 april 1968 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te AntwerpeLl;
·
Over het eerste micldel, door de eisers
afgeleid uit de schending van de artikelen 17 en 21-l van het wegverkeersreglement,
doonlat het bestreden vonnis de eisers
straf- en burgerrechtelijk veroordeelt,
de eerste als beklaagde, de tweede als
burgerrechtelijk aansprakelijke partij, en
de rechtbank onbevoegd verklaart om·
uitspraak te doen over de burgerlijke
rechtsvordering door tweede eiser tegen
verweercler ingesteld, op grond dat
verweerder, die door het autovoertuig
van eerste eiser gevolgd was, zich naar
links wendde met de bedoeling links te
stationeren, dan bemerkte dat het hem
verboden was gelet op het verplicht
alternatief stationeren, en terug naar
rechts zwenkte,
(1) Cass., 1 april 1968 (A?'?'. cass.,
biz. 994) en voigend arrest.
(2) Cass., 22 rnei 1967 (Au. cass.,
biz. 1128); verg. cass., 13 november
(ibid., 1968, biz. 377) en noot.
(8) Cass., 26 juni 1067 (A?'?', cass.,
bl:r.. 1306).

1968,
1967,
1967
1967,

-319terwijl het vonnis aldus aanneemt dat
verweerder een n~aneuver uitvoerde in
de zin van artikel 17 van het wegverkeersreglement en dan ook moest beslissen
dat verweerder de andere bestuurders
diende te laten voorgaan,
en te1·wijl het vonnis, hoewel het aldus
aanvaardt dat verweerder zijn rijbeweging te kennen had gegeven, desniettemin ten onrechte eerste eiser verwijt
rechts ingehaald te hebben wanneer
verweerder nog niet " definitief " zijn
voornemen te kennen had gegeven, zodat
het vonnis aan eerste eiser een verplichting oplegt die in artikel 21-1 van het
wegverkeersreglement niet is voorzien :
Overwegende dat het vonnis erop wijst
dat verweerder wilde stationeren in een
straat waar de verkeerstel~ens het alternatief stationeren opleggen, en dat het
zeer aannemelijk is dat, bij het inrijden
van deze straat, hij niet onmiddellijk
heeft kunnen vaststellen aan welke kant
hij reglementair moest stationeren ;
Dat het vonnis eraan toevoegt dat,
ten opl'.ichte van eerste eiser, verweerder
niet kan beschouwd worden als een
bestuurder die zijn voornemen reeds te
kennen had gegeven en dat eerste eiser,
in deze omstandigheden, de verplichting
had te vertragen en desnoods even tot
stilstand te komen ten einde te kunnen
uitkijken naar de door hem te nemen
houding, namelijk hetzij links hetzij
rechts voorbij te steken;
Overwegende dat die redenen weliswaar wijzen op het voornemen van
verweerder te stationeren, hetzij links
hetzij rechts, maar, in strijd met de
aanvoering van het middel, geenszins'
iinpliceren dat het ·vonnis aanneemt dat
verweerder de bedoeling had links te
stationeren noch dat hij zich naar links
wendde;
Dat het middel, steunend op een
verkeerde uitlegging van het vonnis,
feitelijke grondslag mist ; '
Over het tweede middel, ambtshalve
afgeleid uit de schending van de artikelen 162 en 17 6 van het W etboek van
strafvordering en 3 van de wet van
1 juni 1849 :
Overwegende, eensdeels, dat het vonnis
eerste eiser veroordeelt in al de kosten
van de strafvordering, daarin begrepen
deze door het openbaar ministerie gedaan
om verweerder, medebeklaagde die wegens een ander misdrijf vervolgd en
vrijgesproken wordt, in de zaak op te
roepen, en die veroordeling uitspreekt
zonder vast te stellen dat al de kosten

veroorzaakt werden door het ten laste
van eerste eiser bewezen verklaarde
misdrijf;
Overwegende, anderdeels, dat verweerder, medebeklaagde, op zijn hoger
beroep en op dit van het openbaar
ministerie vrijgesproken werd; dat de
kosten van die beroepen van en tegen
de definitief vrijgesproken medebeklaagde niet ten laste van eerste eiser kunnen
worden gelegd ;
Overwegende dat de vernietiging van
de veroordeling van eerste eiser in al de
kosten van de strafvordering de vernietiging medebrengt van de beslissing
waarbij tweede eiser, burgerrechtelijk
aansprakelijke partij, die zich regelmatig in cassatie voorzien heeft, in die
kosten veroordeeld werd ;
En overwegende voor het overige,
wat betreft de beslissing over de tegen
eerste eiser ingestelde strafvordering,
dat de substantiele of op straffe van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
werden nageleefd en dat de beslissing
overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, doch enkel in zover het
uitspraak doet over de kosten van de
strafvordering; verwerpt de voorzieningen voor het overige ; beveelt dat van
het thans gewezen arrest meldmg zal
worden gemaakt op de kant van de·
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt de eisers 'in de drie vierde van
de kosten; laat het overige vierde ten
laste van de Staat; verwijst de aldus
beperkte zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Mechelen, zetelende in
hoger beroep.
25 november 1968. - 2e kamer.
Voo1·zitte1·, H. van Beirs, voorzitter.
Ve1·slaggeve1·, Ridder de Schaetzen.
Gelijkluidende conclusie, H. Krings, advocaat-generaal.
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10 GERECHTSKOSTEN. -

STRAFZA-

KEN.- VERSCHILLENDE BEKLAAGDEN
VERVOLGD
WEGENS
VERSCHILLENDE
FElTEN. VEROORDELING VAN DE
EEN EN VRIJSPRAAK VAN DE ANDEREN.
VEROORDELING VAN DE EERSTE IN
ALLE KOSTEN VAN DE STRAFVORDERING.
VooRwAARDE.

2° GERECHTSKOSTEN. -

ST.RAFZA-

KEN.- VEROORDEELDE-APPELLANT.-

-3200PENBAAR MINISTERIE
DAT HOGER
BEROEP AANTEKENT TEGEN EE?< VRIJGESPROKEN MEDEBEKLAAGDE. BEVESTIGING DOOR DE REOHTER IN HOGER
BEROEP. VEROORDELING VAN DE
VEROORDEELDE IN ALLE KOSTEN VAN
RET ROGER BEROEP.- 0NWETTELIJKHEID.
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JiVannee1· ve1'schillende beklaagclen ve1'valgcl wanlen we gens ve1'schillencle jeiten
en een van hen ve1·aa1·cleelcl wa1·clt en
de anclm·en v1·ijgesp1·aken wanlen, mag
de 1'echte1' alle kasten van de st1·ajva1·cle1'ing enkel ten laste van de ve1·aa1·deelcle
leggen mits hij vaststelt clat ze dam• het
clam· cleze ve1·aanleelde gepleegcle miscl1'ijj
wenlen ve1·aarzaakt (1). (Wetb. van
strafv., art. 162 en 176.)

2° T'Vannee1' een veraanleelcle hage1· beraep
instelt en het apenbaar rninisterie tegen
een vrijgespraken meclebeklaagde hager
beraep aantekent, maeten cle kasten van
het hager be1'0ep van het apenbaa1·
ministe1'ie tegen de laatstgenaemcle, in
geval van bevestig1:ng van de m·ijspraak,
ten laste van cle Staat blijven (2).
(Wet van 1 juni 1849, art. 3.)
(A. JOOSSTENS EN M.
JOOSSTENS,
T.
BEAUVOIS EN NAAMLOZE VENNOOTSOHAP
<C LE FOYER n.)
ARREST,

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 6 april 1968 in hager beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Brussel;

A. Wat de voorziening van Aloysia
Joosstens, beklaagde, betreft :
I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de strafvordering:

Over het middel an1.btshalve afgoleid
uit de schending van de artikelen 50
van het Strafwetboek, 162 en 176 van
het Wetboek van strafvordering en 3 van
de wet van l juni 1849 :
Overwegcnde, enerzijds, dat het vonnis
eiseres veroordcelt in al de kosten van
de strafvordering in eerste aanleg, daarin begrepen deze gedaan mn verweerder
Beauvais, mcdebeklaagde, die vvegens
(1) Cass., 9 oktober en 13 november 1967
(Arr. cass., 1968, biz. 191 en 377); zie het
voorgaand al'l'est en noot 1.
(2) Cass., 22 augustus 1968 (A1'1', cnss., 1968,
biz. 1341).

een ander misdrijf vervolgd en vrijgesproken werd, in de zaak op te roepen,
en die veroordeling uitspreekt zonder
vast te stellen dat a! die kosten veroorzaakt werden door het ten laste van
eiseres bewezen verklaarde misdrijf;
Overwegende, anderzijds, dat verweerder Beauvais, die door de rechtbank
van politie vrijgesproken was, op hager
beroep door het openbaar ministerie
opnieuw van vervolging ontslagen is ;
dat de kosten van het hager beroep
betreffende de definitief vrijgesproken
me::lebeklaagde niet ten laste van eiseres
n1.ogen gelegd worden ;
En overwegende, voor het overige,
dat de substantiele of op straffe van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
werden nageleefd en dat de beslissing
overeenkomstig de wet is ;
II. In z:wer de voorzieaing gericht is
tegen de beslissing over de burgerlijke
rechtsvordering tegen eiseres ing83teld :
Overwege:1.de dat eiserm
aanvoert;

g9s~1.

mi::ldel

B. vVat de voorziening van Martin
J oosstens, burgerrechtelij k aansprakelijk en burgerlijke partij, betreft :
Overwegende dat uit de stnkken
waa.nip het Hof verm3,g acht te slaan
niet blijkt dat eiser zijn voorziening
betckend heeft aan de partije'l tegen wie
zij is geriJht ;
Dat de voorziening derhalve niet ontvankelijk is;
Overwegende evenwel dat, tengevolge
van de vernietiging van de beslissing
waarbij eiseres Aloysia J oosstens veroordeeld is in al de kosten van de
strafvordering in beide aanleggen, de
beslissing waarbij eiser Martin J oosstens
burgerrechtelijk aansprakelijk verklaard
wordt voor de kosten gelegd ten laste
van Aloysia J oosstens geen reden van
bestaan meer heefb ;
On1. die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, doch enkel in zover het
eiseres Aloysia J oosstens veroordeelt in
al de kosten van de strafvordering in
beide aanleggen; verwerpt de voorziening
voor het overige ; zegt niettcmin dat ten
gcvolge van de uitgesproken vernietiging
de beslissing waa.rbij eiser Martin Joosstens burgerrechtelijk aa.nsprakelijk verklaard wordt voor de koste:1. gelegd ten
laste van Aloysia Joos.stens geen reden
van bestaan meer heeft; beveelt dat van
het thans gmvezen arre.st m.elding zal
worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; ver-
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oordeelt de eisers in de drie vierde van
de kosten en laat het overige vierde ten
laste van de Staat; verwijst de aldus
beperkte zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Leuven, zetelende in hager
beroep.

bestuurd zonder het onderzoek, waa1'van
hij niet was V1'ijgesteld, met gunstig
gevolg te hebben ondm·gaan (2). (Wet
van 1 augustus 1899, art: 2-14 en
17, § 1, 3°.)
(BOUMANS.)

25 november 1968. 2e kamer.
Voo1·zitte1·, H. van Beirs, voorzitter.
Ve1·slaggever, Ridder de Schaetzen. Gelijkluidende conclusie, H. Krings, advocaat-generaal.
Op dezelfde dag is er een arrest in
dezelfde zin gewezen tegen een vonnis
van de Correctionele Rechtbank te Gent
van 23 april 1968, in zake Van den Berghe
tegen De Bruyckere.

2e KAMER. -
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1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN

EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.VEROORDELENDE BESLISSING. - VERZUD\'I HET BESTAAN VAN ALLE BESTANDDELEN VAN HET MISDRIJF VAST TE
STELLEN. - NIET REGELMATIG GEMOTIVEERDE BESLISSING.
20 WEGVERKEER.- BESTUREN VAN

EEN VOERTUIG OP DE OPENBARE WEG
IN WEERWIL VAN EEN VERVALLENVERKLARING VAN HET ltECHT TOT
STUREN. - VEROORDELENDE BESLISSING.- GEEN VASTSTELLING VAN HET
BESTAAN VAN EEN IN KRACHT VAN
GEWIJSDE GEGANE RECHTERLIJKE BESLISSING DIE HET VERVAL HEEFT
UITGESPROKEN.
NIET GEMOTIVEERDE BESLISSING.
1° N iet 1·egelmatig genwtiveerd is de
beslissing die een beklaagde wegens een
misdrijj ve1·oo1·deelt, zonde1· het bestaan
van alle bestanddelen ervan vast te
stellen (1). (Grondwet, art. 97.)
2° Niet Tegelmatig gemotivee1·d is de
beslissing die, zonde1· het bestam~ vast
te stellen van een in kmcht van gewijsde
gegane 1'echte1'lijke . beslissing die het
Ve1'val heeft ttitgesp1·oken, een beklaagde
ve1'001'deelt om, in wee1·wil van de
ve1·vallenve1·kla1'ing van dit 1'echt, een
voe1·tuig op de openbm·e weg te hebben
(1) Cass., 13 n1ei 1968 (Arr. cass., 1968,
blz. 1131).
(2) Cass., 13 mei 1968 (Ar1·. cass., 1968,
biz. 1127).

CAssA'l'IE, 1969. -

;n

ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 27 mei 1968 in hager beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Antwerpen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 163 van het Wetboek van
strafvordering,
doordat het bestreden vonnis eiser
veroordeelt wegens inbreuk op de artikelen 33 en 37 van het besluit van de
Regent van 10 juni 1947, gewijzigd door
de koninklijke besluiten van 2 april 1959,
12 maart 1962, 15 oktober 1964 en
11 juni 1965 (telastlegging A),
te1·wijl noch de dagvaarding noch het
vonnis bepaalt welke de ouderdom was
van het door eiser gebruikte personenautovoertuig :
Overwegende dat het vonnis eiser
veroordeelt wegens inbreuk op de artikelen 33 en 37 van het besluit van de
Regent van 10 juni 1947;
Overwegende dat uit de vaststellingen
van het vonnis niet blijkt dat het door
eiser gebruikte voertuig onderworpen
was aan de door voormeld artikel 33
bedoelde technische controle ;
Dat het vonnis dientengevolge niet aile
bestanddelen van het misdrijf, dat het
bewezen verklaart, vaststelt en derhalve
niet regelmatig met redenen is omkleed;
Dat het middel gegrond is ;
Over het tweede middel, afgeleid nit
de schending van de artikelen 97 van
de Grondwet, 163 van het Wetboek van
strafvordering en 2-17, § 1, 3°, van de
wet van 1 augustus 1899,
doordat het bestreden vonnis eiser
veroordeelt wegens inbreuk op voormeld
artikel 2-17, § l, 3° (telastlegging B),
. te1·wijl, ee1•ste onderdeel, noch in de
dagvaarding noch in het vonnis de
ingeroepen beslissing tot vervallenverklaring wordt bepaald of omschreven ;
tweede onde1·deel, het bewijs is bijgebracht dat eiser alleszins op het ogenblik
van de vaststelling van de overtreding
al de vereiste onderzoeken voorgeschre-
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1 augustus 1899 met gunstig gevolg
had ondergaan en het vonnis derhalve
ten onrechte toepassing heeft gedaan
van artikel 2-17, § 1, 3°, van dezelfde
wet:
Overwegende dat het vonnis eiser
veroordeelt wegens inbreuk op artikel 2-17, § 1, 3°, van de wet van 1 augustus 1899 om « op de openbare weg een
motorvoertuig te hebben bestuurd van
de categorie bedoeld in de beslissing tot
vervallenverklaring, zonder het bij artikel 2-14 voorgeschreven onderzoek met
gunstig gevolg te hebben ondergaan )) ;
Overwegende dat het vonnis niet vaststelt dat het verval uitgesproken werd
door een in kracht van gewijsde gegane
rechterlijke beslissing ;
Dat het Hof alzo onn·wgelijk de wettelijkheid van de veroordeling )mn nagaan ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis ; beveelt dat melding van het
thans gewezen arrest zal worden gemaakt
op de kant van de vernietigde beslissing ;
laat de kosten ten laste van de Staat ;
verwijst de zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Mechelen, zetelende in
hoger beroep.
25 november 1968. 2e kamer.
V oorzitter, H. van Beirs, voorzitter.
Ve1·slaggeve1', Ridder de Schaetzen.
Gelijkluidende conclusie, H. Krings, advocaat-generaal.

2e KAMER. -

25 november 1968.

1° BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPI.J (WET TOT). - INTERNERINGEN VOOR EEN BEPAALDE TERMIJN BEVOLEN ONDER DE GELDING
VAN DE WET VAN 9 APRIL 1930. INTERNERINGEN DIE NOG AAN DE GANG
ZIJN BIJ DE INWERKINGTREDING VAN
DE WET VAN l JULI 1964. - VASTSTELLING VAN HUN WERKELIJKE DUUR
BEHOORT TOT DE BEVOEGDHEID VAN
DE OOMMISSIES TOT BESOHERMING VAN
DE MAATSOHAPPIJ, INGERIOHT KRAGHTENS DEZE LAATSTE WET,
2° BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ '(WET TOT). - BESLISSING VAN EEN OOMMISSIE TOT BESOHERMING VAN DE MAATSOHAPPIJ DIE DE
INVRIJHEIDSTELLING VAN DE GEINTERNEERDE WEIGERT. - REDENEN,

1o De vaststelling van de werkelijke duur
van de inte1·neringen, die voor een
bepaalde tm·mijn werden bevolen onde?'
de gelding van de wet van 9 april 1930
en die nog aan de gang zijn op het
ogenblik van de inwm·kingtreding van
de wet van 1 juli 1964, die het stelsel
invoert van de internering voor een
onbepaalde termijn, behoort uitsluitend
tot de bevoegdheid van de commissies
tot bescherming van de maatschappij,
ingericht kmchtens de laatstgenoemde
wet (1).
2° W ettelijk gemotiveerd is de beslissing
van de commissie tot besche1·ming van
de maatschappij die de invrijheidstelling
van de ge~nternem·de weigert op grand
van zijn veelvuldige he1·vallingen en
omdat hij maatschappelijk niet aan te
passen is (2). (Grondwet, art. 97.)
(BONTINOK.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 19 september 1968 gewezen
door de Commissie tot bescherming der
maatschappij, opgericht bij de psychiatrische afdeling van de gevangenis te
Antwerpen;
Overwegende dat, bij bevel van de
raadkamer van de Rechtbank van eerste
aanleg te Antwerpen van 25 oktober 1961,
de internering van eiser voor een termijn
van vijf jaar bevolen werd, overeenkorristig de bepalingen van de wet van
9 april 1930;
Overwegende dat de bestreden beslissing de vrijstelling van eiser weigert;
Over het eerste middel, hieruit afgeleid
dat de bestreden beslissing het verzoek
van eiser tot definitieve invrijheidstelling
verwerpt,
terwijl zijn internering, die voor een
termijn van vijf jaar bevolen was, op
24 oktober 1966 geeindigd was en geen
enkel verzoek om verlenging ervan
ingediend werd, en terwijl de wet van
1 juli 1964, die in de internering voor
een onbepaalde tijd voorziet, geen toe(1) Cass., 8 april 1968 (A1·r. cass., 1968,
biz. 1037) en de conclusie van de advocaatgeneraal Delange (Rev. dr. penal, 1967-1968,
biz. 820).
(2) Over de verplichting dergelijke beslissing
te motiveren, raadpl. cass., 8 april 1968, vermeld in vorige noot.
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voor een beperkte duur bevolen door een
beslissing die in kracht van gewijsde is
gegaan v66r de inwerkingtreding van
deze wet, en aan de Commissie tot
bescherming van de maatschappij geen
bevoegdheid heeft verleend om de duur
van dergelijke internering vast te stellen :
Overwegende dat onder de werking
van de bepalingen van de wet van
9 april 1930, v66r de wijziging ervan bij
de wet van l juli 1964, de strafgerechten
de internering van de in artikel l
bedoelde verdachten enkel mochten
bevelen voor een termijn van vijf, tien
of vijftien jaar, volgens bet. onderscheid
ingevoerd door artikel 19, doch dat
eensdeels de invrijheidstelling van de
ge'interneerden kon bevolen worden door
de commissies, ingesteld bij de psychiatrische afdelingen, zodra hun geestestoestand voldoende verbeterd was zodat
kon worden verondersteld dat zij geen
gevaar voor de maatschappij meer
'Waren, en dat anderdeels, zo de ge'interneerde door de commissie niet in vrijheid
gesteld was, het strafgerecht, dat de
internering had gelast, v66r de afloop
van de gestelde termijn en bij toepassing
van artikel 22 de internering voor een
nieuwe termijn van dezelfde duur kon
bevelen ; dat de verlenging op dezelfde
wijze kon worden vernieuwd;
Overwegende dat, op grond dat de
vaststelling 'van de duur van de internering volgens de zwaarwichtigheid van
de door de verdachte gepleegde daad
« geen verband hield met de beginselen
zelf van de wet, die de ge'interneerde als
een
onverantwoordelijke
zieke beschouwt )), en « in strijd was met andere
bepalingen van de wet, die aan de
bevoegde overheid aile macht verleenden
om de ge1nterneerde in vrijheid te stellen
v66r de afloop van de gestelde termijn
of de internering te verlengen na afloop
van deze termijn ''• de wetgever dit
stelsel bij de wet van 1 juli 1964 vervangen heeft door bet stelsel van de :i:nternering welke het strafgerecht voor een
onbepaalde duur beveelt en aan de
commissies tot bescherming van de
maatschappij de zorg heeft toevertrouwd
om de duur van de vrijheidsberoving
vast te stellen, die de ge"interneerde moet
ondergaan;
Overwegende dat de wetgever, door
de opheffing van de verlengingsprocedure,
bepaald bij de oorspronkelij)m tekst van
artikel 22 van de wet van 9 april 1930,
zonder in enige overgangsbepaling te

voorzien, het stelsel van de wet van
l juli 1964 heeft willen toepassen op de
interneringen die nog aan de gang zijn
op het ogenblik van de inwerkingtreding
van ·deze wet, zodat van· dan af de
vaststelling van de werkelijke duur van
de maatregel uitsluitend tot de bevoegdheid behoort van de commissie tot
bescherming van de maatschappij bij
wie een rechtspleging ingericht wordt
ten einde de doelmatige verdediging van
de gemterneerden te bewerkstelligen ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Over het tweede middel, hie1·u1:t ajgeleid
dat de bestreden beslissing de vrijstelling
van eiser Weigert, hoewel de psychiaters
hadden verklaard dat eiser volledig
verantwoordelijk was en nooit onverantwoordelijk was geweest :
Overwegende dat uit geen stuk waarop
het Hof vermag acht te slaan, blijkt
dat psychiaters zodanig advies hebben
uitgebracht ;
Overwegende dat de commissie derhalve, door de vrijstelling van eiser te
weigeren om reden van zijn veelyuldige
hervallingen en omdat hij maatschappelijk niet aan te passen is, haar beslissing
regelmatig gemotiveerd heeft ;
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 voorziening.
25 november 1968. - 2e kamer. Voo?·zitte?', H. van Beirs, voorzitter. Verslaggever, H. Naulaerts. Gelijkluidende conolusie, H. KringB, advocaatgeneraal.

2e KAMER. -

26 november 1968.

DIENSTPLICHT.- UITSTEL EN VRIJLATING VAN DIENST OP MORELE GROND.
- FAMILIELID DAT BEWEERD WORDT
VOOR DE FAMILIE VERLOREN TE ZIJN.
-BEWIJS.

W annee?" de vader van de clienstplichtige
wegens ajwezigheid niet kon onderzocht
w01·den door de geneeshee?" die door de
JJ1ilitiemad wenl aangewezen ove1·een-
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1962, en wannem· geen bijzondere omstandigheid wordt aangevoerd om deze
ajwezigheid te rechtvaardigen, kan de
Hoge Militieraad wettelijk eruit afleiden
het niet bestaan van een zwm·e ziekte
of een lichaamsgebrek op (]?'and waa1·van
bij toepassing van artikel 17, ~ 2, van
bedoelde wetten het eman lijdend gezinslid als voor de jamilie verlm·en dient te
WO?'den beschnuwd,
(DUBOIS.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 14 mei 1968 door de Hoge
Militieraad gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van artikel 17, § 2, van de
dienstplichtwetten, gecoordineerd op
30 april 1962,
doo1·dat de bestreden beslissing de
aanvraag van eiser om vrijlating verwerpt,
te1·wijl de vader wei degelijk verloren
is voor het gezin zoals omschreven door
bedoelde wetsbepaling, daar, indien hij
door de daartoe aangestelde geneesheer
niet onderzocht werd, dit het gevolg .is
van het feit dat hij niet verwittigd werd
van de komst van de geneesheer, zodat
hij afwezig was :
Overwegende dat eiser de gezondheidstoestand van zijn vader aanvoerde om
hem als voor de familie verloren te doen
beschouwen in de zin van artikel 17,
§ 2, van de gecoordineerde dienstplichtwetten ; dat de M.ilitieraad een geneesheer aanwees, overeenkomstig artikel 28,
§ 3, van dezelfde wetten, om de juistheid
van het aangevoerde feit na te gaan ;
Overwegende dat de Hoge Militieraad
zijn beslissing hierop steunt dat de vader
van eiser wegens afwezigheid niet door
de aangewezen geneesheer kon onderzocht worden om daaruit af te leiden
dat hij niet als voor de familie verloren
kan worden beschouwd, zoals dit begrip
omschreven wordt in artikel I 7, § 2,
van de gecoordineerde dienstplichtwetten;
Overwegende dat ten deze, daar geen
buitengewone omstandigheid blijkt ingeroepen te worden om bedoelde afwezig.
heid van de vader te rechtvaardigen, de
Hoge M.ilitieraad wettelijk heeft kunnen

beslissen dat die afwezigheid het bestaan
uitsloot van zware ziekte of lichaamsgebrek op grand waarvan, bi.i toepassing
van artikel l 7, § 2, van gemelde wetten,
het eraan lijdende gezinslid als voor de
familie verloren dient te worden
beschouwd;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 12, § l, 7°,
van de dienstplichtwetten, gecoordineerd
op 30 april 1962,
doordat de bestreden beslissing de
aanvraag van eiser om vrijlating verwerpt,
tm·wijl wel degelijk voldaan is aan de
vereisten van bedoelde wetsbepaling :
Overwegende dat het middel niet verduidelijkt waardoor de beslissing, die
vaststelt dat het geheel van de nettoinkomsten van de vader het wettelijk
toegestane maximum overschrijdt, de
aangeduide wetsbepal:ing zou geschonden
hebben;
Dat het derhalve niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening,
26 november 1968. 2e kamer.
·vam·zitter, H. van Beirs, voorzitter.
V e?·slaggever, Ridder de Schaetzen.
Gelijlcluidende conclusie, H. Krings, advocaat-generaaL
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INKOMSTENBELASTINGEN. -

RA-

MING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG
BIJ VERGELIJKING MET SOORTGELIJKE
BELASTINGPLIOHTIGEN,
AANSLAG
GEVESTIGD AAN DE HAND VAN HET
GEMIDDELDE VAN DE INKOMSTEN VAN
DEALS SOORTGELIJK ERKENDE BELAS·
TINGPLICHTIGEN. WETTELIJKHEID.

Het bedrag van de belastbare grondslag
kan wettelijk worden gevestigd aan de
hand van het gemiddelde van de normale
inkomsten van oordeelkundig uitgekozen
soo?'tgelijlce belastingplichtigen ( l). (Gecoordineerde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, art. 28.)
(1) Cass., 18 oktober 1966 (A1'1·. cass., 1967,
blz. 235).

-325(A. DEFOUR EN G. DEFOUR, T. BELGISOHE
STAAT,

MINISTER

VAN

FINANOIEN.)

ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 26 februari 1968 door het Hof
van beroep te Gent gewezen;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 der Grondwet,
28, eerste lid, en 55, § 1, van de wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij het besluit van de
Regent van 15 januari 1948,

doo1·dat het bestreden arrest, betreffende de dienstjaren 1962 en 1963
waarvoor het Bestuur toepassing maakte
van artikel 28 van voormelde gecoordineerde wetten en de vergelijking doorvoerde op grond van semi-brutowinsten
van soortgelijke handelaars in biggen,
beslist dat het Bestuur na een nauwgezet
onderzoek onder de vergelijkingspunten
waarvan de semi-brutowinstmarges onderling verschillen vertonen gaande· van
50 frank tot 80 frank per big, terecht
drie vergelijkingspunten van respectievelijk 80 frank, 75 frank, 70 frank als de
meest soortgelijke heeft in aanmerking
genomen om de winst van eisers naar de
gemiddelde winst van deze drie vergelijkingspunten op 75 frank per big te
bepalen, hetgeen volgens het arrest voor
de eisers, die slechts 60 frank brutowinst
per big hadden aangegeven, het meest
voordelig was en het meest waarborgen
bood, zodat het Bestuur geenszins op
een willekeurige maar op een verantwoorde wijze de winst had bepaald
zonder de factoren te moeten aanduiden
waarop deze gei:ncrimineerde keuze onder
de vergelijkingspunten ste1.mde, aangezien de wet het Bestuur niet oplegt de
factoren aan te duiden die het werkelijk
verschil tussen de winstmarges van soortgelijke belastingplichtigen veroorzaken,
zulke aanduiding en haar rechtvaardiging
overigens meestal feitelijk onmogelijk
is doordat de omvang van de winsten
van soortgelijke ondernemingen dikwijls
afhangt van factoren die het Bestuur
onbekend blijven, en bovendien 'terzake
de in hoofde van de eisers in aanmerking
genomen nettowinst per big lager is
dan de nettowinst · van al de vergelijkingspunten,
terwijl, ee1'8te onderdeel, indien de semibrutowinstmarges van de vergelijkingspcmten waarop blijkens de directoriale
beslissing de vergelijking werd doorgevoerd, onderling merkelijke verschillen

vertonen gaande van 50 frank tot
80 frank per big zonder dat, zoals het
arrest vaststelt, de biggenom:zet hierbij
doorslaggevend blijkt te zijn, alsdan
noodzakelijkerwijze andere factoren deze
onderlinge verschillen veroorzaken en
deze factoren blijkens het voorschrift
van artikel 28 van voormelde gecoordineerde wetten met het oog op het
vaststellen van een normale winst in
aanmerking dienen te worden genomen,
zodat bet bestreden arrest voornoemd
artikel 28 in zijn interpretatie en toepassing heeft geschonden door te beslissen
dat de wet het in acht nemen van deze
factoren niet vereist en door in feite,
evenmin als het Bestuur, aldus willekeurig handelende, de factoren te verantwoorden waaruit zou blijken dat de
eiserP die een brutowinstmarge van
60 frank per big hadden aangegeven,
niet hebben geexploiteerd in omstandigheden gelijkaardig aan die van de
vergelijkingspunten met een semi-brutowinstmarge van 50 a 60 frank per big
maar integendeel hebben geexploiteerd
in omstandigheden gelijkaardig aan die
van de vergelijkingspunten met een
semi-brutowinstmarge van 70, 75 en
80 frank per big ;

tweede ondm·deel, het bestreden arrest
het uitschakelen van de vergelijkingspunten met de lagere brutowinstmarges
en dus het in aanmerking nemen enkel
van de vergelijkingspunten met de hogere
brutowinstmarges waarvan het gemiddelde wordt gemaakt, niet regelmatig
motiveert door de bewering omtrent een
zogenaamd nauwgezet onderzoek, welke
bewei:ing door het arrest zelve wordt
tegengesproken waar het de aanduiding
verwerpt van de factoren die deze
onderlinge verschillen tussen de vergelijkingspunten bepalen, noch bij wijze
van ambtshalve rechtvaardiging van de
aanslag door verwijzing naar de lager
liggende nettowinst per big van al de
vergelijkingspunten, aangezien de uitgeschakelde vergelijkingspunten met de
lagere brutowinstmarges eveneens, valgens het arrest, een nettowinstmarge
aanduiden lager dan die welke werd in
acht genomen (strijdige en ongeldige
motivering, gelijkstaand met gebrek aan
motivering : schending van artikel 97 van
de Grondwet);
de~·de onde1•deel, bovendien de winstvaststellingsmethode volgens artikel 28
van voormelde gecoordineerde wetten
niet steunt op de vergelijkingspunten van
soortgelijke belastingplichtigen, maar op
de vergelijking met de normale winst
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normale winst desgevallend slechts kan
worden uitgemaakt door rekening te
houden met de diverse factoren waarvan
sprake in artikel 28 voornoemd, en deze
normale winst niet noodzakelijkerwijze
overeenstemt met het rekenkcmdig
gemiddelde van de brutowinstmarges als
resultante van al de vergelijkingspunten ;
het bestreden arrest des te minder de
wettelijkheid verantwoordt van de
gekritiseerde keuze waarbij, zonder aan
te tonen op grond van welke factoren
een hogere winstmarge moet worden in
aanmerking genomen dan die welke voor
enkele van de vergelijkingspunten betreffende soortgelijken aangenomen werd,
een gemiddelde wordt in acht genomen
dat niet meer de resultante is van al
de vergelijkingspunten maar slechts van
enkele vergelijkingspunten met de hoogste winstmarges ;
vie1•de onde1·deel, aan de hand van een
dergelijk gemiddelde dat geen gemiddelde
meer is, het bestreden arrest niet vastgesteld heeft dat de door de eisers
aangegeven brutowinst van 60 frank per
big onjuist was (schending van artikel 55,
§ 1, eerste lid, van de voornoemde
gecoordineerde wetten);
vijjde onde1'deel, het bestreden arrest
tegenstrijdig is, waar het enerzijds voor
de biggen slechts het gemiddelde van de
hoogste brutowinstmarges in aanmerking
neemt en de vergelijkingspunten met
lagere brutowinstmarges uitschakelt maar
anderzijds, wat betreft de gekweekte
varkens, waar dezelfde fel uiteenlopende
verschillen bij de vergelijkingspunten
werden vastgesteld, beslist slechts de
laagste winstmarges in aanmerking te
nemen om de reden dat het niet kan
uitgemaakt worden welke vergelijkingspunten de meest soortgelijke waren,
alhoewel dezelfde reden voorlag bij
het beoordelen van de vergelijkingspunten betreffende de biggen, waaromtrent
het arrest trouwens zelf gewag maakt van
onbekend blijvende factoren welke die
verschillen bij de soortgelijken veroorzaken (tegenstrijdige motivering = gebrek aan motivering : schending van
artikel 97 van de Grondwet) :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de eisers het arrest
kritiseren in zover het releveert dat de
wet de Administratie niet oplegt, bij de
keuze van de vergelijkingspunten, de
factoren aan te duiden die het werkelijk
verschil tussen de winstmarges van
soortgelijke .belastingplichtigen bepalen,

en dat zulke aanduiding en haar recht"
vaardiging overigens feitelijk meestal
onmogelijk zijn aangezien de omvang
van de winsten van soortgelijke ondernemingen dikwijls afhangt van factoren
die de Administratie onbekend blijven;
Overwegende dat het arrest ook op
de reden stecmt dat de voor de eisers
in aanmerking genomen nettowinst
per big lager is dan de nettowinst van
al de vergelijkingspunten, en dat die
reden volstaat om het beschikkende
gedeelte van het arrest te rechtvaardigen ;
Dat het onderdeel, dat een overtollige
reden van het arrest kritiseert, bij gebrek
aan belang, niet ontvankelijk is ;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het niet aanduiden
van de factoren die de onderlinge
verschillen tussen al de vergelijkingspunten bepalen, het verrichten van een
nauwgezet onderzoek niet noodzakelijk
tegenspreekt;
Dat de motivering van het arrest ook
niet « ongeldig " is, vermits, niettegenstaande de door de Ad:ministratie gedane
vergelijking met vergelijkingspunten met
hogere brutowinstmarges geschiedde,
de in hoofde van de eisers in aanmerking
genomen nettowinst volgens het arrest
nog lager is dan die van al de andere
vergelijki:ngspunten, inbegrepen die met
de lagere brutowinstmarges ;
Dat het onderdeel niet kan aangenomen worden;
W at het derde en het vierde onderdeel
betreft:
Overwegende dat het arrest, na te
hebben vastgesteld dat de door de
Administratie in aanmerking genomen
vergelijkingspunten de meest soortgelijke
zijn, wettelijk de winst van de eisers
op 75 frank per big bepaalt, naar de
gemiddelde brutowinst van die vergelijkingspcmten ;
Dat i:mmers, indien artikel 28 van
voormelde gecoordineerde wetten oplegt
de winsten van de eisers te vergelijken
met de normale winsten van soortgelijke
belastingplichtigen, het nochtans de
mogelijkheid niet uitsluit om, bij die
vergelijking, het gemiddelde van die
normale winsten in aanmerking te nemen,
in zover dit gemiddelde verantwoord is ;
Dat het arrest voormeld gemiddelde
rechtvaardigt, door te releveren dat het
voor de eisers het meest voordelige was
en het meest waarborgen bood ;
Overwegende dat het arrest meteen
impliciet vaststelt dat de door de eisers
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big onjuist was ;
Dat beide onderdelen niet kunnen
aangenomen worden ;
W at het vijfde onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, zowel
voor de biggen als voor . de gekweekte
varkens, de laagste nettowinst in aanmerking neemt, zodat elke tegenstrijdige
motivering uitgesloten is ;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag
mist;

2° Elke gemachtigde die inzake directe

belastingen een cassatieberoep instelt,
moet dam·toe houder zijn van een
bijzondere volmacht (2). (Impliciete
beslissing.)
(VEREN~GING
ZONDER
WINSTOOGMERK
« FAMILIEBELANG >>,
T.
BELGISOHE
STAAT, MINISTER VAN FINANOIEN.)

ARREST.

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

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 27 maart 1968 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;

26 november 1968. 2e kamer. Voo?·zitte1·, H. Rutsaert, raadsheer waarnemend voorzitter.
Ve?·slaggeve?',
H. Gerniers. - Gelijkluidende conclusie,
H. Krings, advocaat-generaal. - Pleite?',
H. Van Leynseele.

Over de grond van niet-ontvankelijkheid door de verweerder tegen de voorziening opgeworpen, en hieruit afgeleid
dat uit geen stuk waarop het Hof vermag
acht te slaan blijkt dat de ondertekenaars
van het verzoekschrift beheerders zijn
van eiseres :

2e

KAMER. -

26 november 1968.

1° VOORZ!ENING IN CASSATIE. \TORM. DIRECTE BELASTINGEN. \TOORZIENING IN NAAM VAN EEN VERZONDER
WINSTOOGMERK
ENIGING
INGESTELD KRAOHTENS EEN VOLMAOHT
DOOR LEDEN VAN DEZE VERENIGING.GEEN WETTIGING VAN DE BEVOEGDHElD VAN DE ONDERTEKENAARS VAN
DEZE VOLMACHT. NrET-ONTVANKELIJKHEID.

2° VOORZIENING IN CASSATIE. \TORM. DIRECTE BELASTINGEN. VERPLICHTING VOOR DE GEMAOHTIGDE
HODDER TE ZIJN VAN. EEN BIJZONDERE
VOLMAOHT.

1° N iet ontvankelijk is de voo?·ziening die
tegen een a?'?'est van het hoj van beroep
inzake directe belastingen in naam van
een ve1·eniging zonder winstoogmerk
we1·d ingesteld door leden van deze
ve1·eniging, houders van een volmacht,
terwijl uit geen stttk waarop het Hoj
ve1·mag acht te slaan blijkt dat de
onde1·tekenaars van de volmacht bevoegd
wa1·en om deze te geven ( 1).
(1) Raadpl. cass., 15 juni 1949 (Bull. en
PAsrc., 1949, I, 441); 26 maart 1957 (ibid.,
1957, I, 908); 1 maart 1960 (ibid., 1960,
I, 766); 18 januari 1966 (ibid., 1966, I, 643).

Overwegende dat uit de bijlage tot
het Belgisch Staatsblad van 14 februari
1963 blijkt dat, bij beslissing van de
algemene vergadering van eiseres van
31 januari 1963, de beheerraad van eiseres
samengesteld werd als volgt : 1° Leopold
Leo Taminau, bediende, voorzitter,
2° Frans Moens, burgerlijk mijningenieur,
beheerder, 3° Julia Sophia Bogaert, huishoudster, beheerder ;
Overwegende dat het verzoekschrift
en de volmacht om het verzoekschrift
en de daarbij behorende stukken neer te
leggen ondertekend werden door : 1° Paul
Petrus Antoinette Taminau, kunstenaar,
voorzitter, 2° Frans Moens, beheerder,
3° Julia Sophia Bogaert, beheerder;
Overwegende dat bij hogergenoemde
beslissing van de algemene vergadering Paul Petrus Antoinette Taminau
tot lid van de vereniging benoemd werd ;
dat uit geen stuk waarop het Hof vermag
acht te slaan blijkt dat hij achteraf tot
beheerder en voorzitter van de beheerraad benoemd werd ter vervanging van
Leopold Leo Taminau ;
Overwegende dat het Hof aldus in de
onmogelijkheid verkeEirt na te gaan of
al de ondertekenaars van het verzoekschrift bevoegd waren om in naam van
eiseres een cassatieberoep in te stellen ;
Dat mitsdien de voorziening niet
ontvankelijk is ;
Om die redenen, · verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
(2) Raadpl. cass., 6 september 1966 (An·.
cass., 1967, biz. 67).
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Ver-slaggever,
H. N aulaerts. - GeUjkluidende conclusie,
H. Krings, advocaat-generaal.- Pleiter·,
H. Van Leynseele.

DAT DEZE WINSTEN DEFINITIEF OPGENOMEN WERDEN IN HET VERMOGEN VAN
DE ONTBONDEN VENNOOTSCHAP DAT IN
DE NIEUWE VENNOOTSCHAP IS INGEBRACHT EN DAT ZE ALDUS GERESERVEERD WAREN. WETTELIJKHEID.

l

2°

KAMER. -

27 november 1968.

1°

INKOMSTENBELASTINGEN.
WET VAN 24 NOVEMBER 1953 TOT
BEVORDERING VAN DE
OPSLORPING
OF DE FUSIE VAN VENNOOTSCHAPPEN.
DRAAGWIJDTE.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
WET VAN 24 NOVEMBER 1953 TOT
BEVORDERING VAN DE
OPSLORPING
OF DE FUSIE VAN VENNOOTSCHAPPEN.
VOORWERP VAN DE WET.

3°

INKOMSTENBELASTINGEN.
WET VAN 24 NOVEMBER 1953 TOT
BEVORDERING VAN DE OPSLORPING
OF DE FUSIE VAN VENNOOTSCHAPPEN.
ARTIKELEN 1 EN 3 . - BEPALINGEN
BEPERKT TOT DE FISCALE GEVOLGEN
EIGEN
AAN
DE
VERRICHTING
VAN
OPSLORPING OF FUSIE VAN VENNOOTSCHAPPEN.

4°

VENNOOTSCHAPPEN. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP. BUITENGEWONE ALGElVIENE VERGADERING DIE
DE FUSIE VAN EEN VENNOOTSCHAP
MET EEN ANDERE TOT STAND BRENGT,
BESLUIT TOT DE ONTBINDING WELKE
DEZE FUSIE INSLUIT EN DE VERDELING
REGELT VAN DE VERGOEDING VOOR DE
INBRENG VAN HET MAATSCHAPPELIJK
VERMOGEN. ALGEMENE VERGADERING NEEMT HIERBIJ GEEN BESLUIT
OMTRENT DE BESTEMMING VAN DE
WINSTEN OVER HET DIENSTJAAR WAARAAN DE ONTBINDING EEN EINDE HEEFT
GEMAAKT.

5°

VENNOOTSCHAPPEN. NAAMLozE VENNOOTSCIIAI'. BUITENGEWONE ALGEl\fENE VERGADERING DIE
DE FUSIE VAN EEN VENNOOTSCHAP
MET EEN ANDERE TOT STAND BRENGT,
BESLUIT TOT DE ONTBINDING WELKE
DEZE FUSIE INSLUIT EN DE VERDELING
REGELT VAN DE VERGOEDING VOOR DE
INBRENG VAN HET MAATSCHAPPELIJK
VERMOGEN, ZONDER ZICH UIT TE SPREKEN OVER DE VERDELING VAN DE
WINSTEN
OVER
HET
AFGESLOTEN
DIENSTJAAR. ARREST DAT BESLIST

0

De wetgever heeft bij de wet van
24 november· 1953 tot bevm·der·ing van
de opslor·ping of de fusie van vennootschappen, in geval van ver·deling van
het maatschappelijk vermogen van de
handelsvennootschappen die door· opslorping of dam· jusie tijdens de door
hem vastgestelde periode wm·den ver·effend en, bij gebreke van afwijkende
bepalingen, de toepassing uitgesloten
van de inkomstenbelastingen en de
nationale crisisbelasting, waar·aan dergelijke ver·deling dadelijk aanleiding leon
geven.

2° Dam· m·ijstelling van de belastingen
waaraan de baten zouden onder·wm·pen
zijn welke blijken uit de verdeling van
het maatschappelijk vermogen van de
vennootschappen waarvan de opslm·ping
of de fusie de ver·effening medebrengt,
heeft cle wetgever· bij de wet van 24 november· 1953 tot bevordeTing van de opslm·ping of de fusie van vennootschappen
het beletsel willen opheffen dat tegen de
verwezenlijking van dergelijke ver·richtingen zou kunnen vom·tvloeien uit de
aanslag van de meerwaar·de van de
maatschappelijke activa, ver·wor·ven of
geacht te zijn verwor·ven ingevolge de
ver·effening van de opgeslm·pte of gefusioneerde vennootschappen en opgenomen in de waar·de van de aan de aandeelhouder·s van deze vennootschappen
uitgekeerde aandelen of deelbewijzen.
3° De ar·tilcelen 1 en 3 van de wet van
24 novembe1· 1953 tot bevm·dering van
de opslor·ping of de fusie van vennootschappen hebben enkel betrekking op
de fiscale gevolgen die eigen zijn aan
de verTichting van opslorping of fusie,
en zijn vteemd aan de aanslag van de
bedTijfswinsten behaald in de loop van
het dienstjaar· waaraan de ontbinding
van de vennootschap een einde maalct,
ongeacht of het gaat om de aanslag
van deze winsten in de bedr·ijfsbelasting,
wanneer· zij ger·eser·veenl wetden, of om
de aanslag er·van in de mobilienbelasting,
wanneer zij werden uitgekeerd.
40 De buitengewone algemene ver·gader·ing

van een naamloze vennootschap, die de
f1,tsie van deze vennootschap met een
ander·e tot stand b1·engt, de ontbinding
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uitsp1·eekt wellce deze jusie insltbit en de
ve1·deling 1·egelt van de ve1·goeding voo1'
de inb1·eng van het maatschappelijk
ve1mogen, zowel van het actiej als van
het passiej, zondeT venle1·e bepaling
van de bestanddelen eTvan, beslist daa?··
doo?' alleen niet ove1• de bestemming van
de winsten ove1' het dienstjam· waaman
de ontbinding een einde maakt, bestemming wam·ove1· de algemene veTgadeTing
die ove1· de balm~s van dit dienstjaa1·
beslist zich dient uit te spreken (1).
5o l!V annee1' de buitengewone algemene
ve1·gade1·ing van een naamloze vennootschap, die de jusie van deze vennootschap
(1) en (2) De wetgever heeft, gelet op het
economisch belang van de fusie van de nijverheids-, handels-, of landbouwbedrijven, bij de
wet van 24 november 1953, in geval van verdeling van het maatschappelijk vermogen van
vennootschappen waarvan de vereffening geschiedt door opslorping of fusie, de toepassing
willen uitsluiten van de inkomstenbelastingen
en de nationale crisisbelasting waaraan deze
verdeling dadelijk aanleiding kon geven.
Artikel 1 van de wet bepaalt dat de belastingen waarvan geen toepassing wordt ge·
maakt die zijn welke verschuldigd zijn « bij
de verdeling van het maatschappelijk vermogen van de vennootschappen met rechtsper·
soonlijkheid die in vereffening gesteld worden
door opslorping of fusie van 1 juli 1953
tot 31 december 1957 "· Het betreft hier
de belastingen die in principe verschuldigd
zijn krachtens artikel 15, § 2, van de gecoilr·
dineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, waarbij wordt bepaald dat « wordt
ten gevolge van liquidatie of om enige andere
reden overgegaan tot de verdeling van het
maatschappelijk vermogen, zelfs ten dele, dan
wordt de belasting (mobilienbelasting of, wan·
neer het werkende vennoten van personenvennootschappen betreft, de bedrijfsbelasting)
geheven op het gezamenlijk bedrag der sommen
uitgekeerd in specie, in effecten of anderszins,
na aftrek van het werkelijk volgestort maatschappelijk kapitaal dat nog terugbetaalbaar
is, herwaardeerd overeenkomstig de voorschriften van het volgend lid van dezelfde
paragraaf van artikel 15. Deze uitlegging
wordt bevestigd in de tekst van art1kel 3 van
dezelfde wet die uitdrukkelijk ve1·wijst naar
artikel 15, § 2, van de gecoordineerde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, en waaruit blijkt dat de vrijstelling, zoals artikel 1
vermeldt, enkel een voorlopige vrijstelling is.
Dit wordt eveneens bevestigd in de memorie
van toelichting, enig document van de weinige
voorbereidende werken van de wet, die erop
wijst dat de gefusioneerde vennootschappen

met een andeTe tot stand brengt, de
ontbinding uitsp1·eekt welke deze jusie
insluit en de veTdeling ?'egelt van de
ve1·goeding vooT de inb1·eng van het
maatschappelijk ve1·mogen,_ zowel van
het actief als van het passiej, zonder
ve1•der de bestanddelen ervan te bepalen
en zondm· te beslissen ove1· de uitke1·ing van geheel of een deel van de
winsten ove1' het afgesloten dienstjaaT,
beslist de Techtm· wettelijk dat deze
winsten definitiej opgenomen zijn in
het veTmogen van de vennootschap dat
~:n de nieuwe vennootschap we1·d ingebmcht en dat zij aldtbs geTe8e1'Vee?'d
wa1·en toen deze inb1·eng ten uitvoe1· we1·d
gebmcht (2) .
« van belasting worden vrijgesteld bij de ver·

deling van het maatschappelijk vermogen,
die hun verdwijning normaal insluit , (Parl,
St. Kamer, gew. zitting 1952-1953, nr 558).

* **
De verrichting van opslorping van de tweede
eisende vennootschap door de eerste werd op
28 december 1957 besloten doo1· de algemene
vergadering van de aandeelhouders van iedere
vennootschap,
Bij beraadslaging van de algemene vergadering van de aandeelhouders van de tweede
eiseres werd besloten, onder voorbehoud van
het akkoord van de algemene vergadering van
de aandeelhouders van de eerste eiseres, het
gehele vermogen van de tweede in de eerste
vennootschap in te brengen, onder verplich·
ting dat deze laatste vennootschap ter ver·
goeding van deze inbreng, aan de aandeel·
houders van de tweede 12.000 aandelen van
de eerste vennootschap zou toekennen en
bijgevolg te beslissen de tweede vennootschap
ontbonden te verklaren.
Bij beraadslaging werd door de algemene
vergadering van de eerste eisende vennootschap besloten tot de uitgifte van deze 12.000
aandelen zonder waardebepaling; deze aan·
delen vertegenwoordigden de gehele inbreng
van het vermogen van de tweede eisende
vennootschap, de opgeslorpte vennootschap,
in de eerste vennootschap.
De verrichting bestond dus in de toekenning
aan de aandeelhouders van de opgeslorpte
vennootschap, onder de vorm van aandelen
van de opslorpende vennootschap, van een
bedrag gelijk aan het gehele vermogen van de
opgeslorpte vennootschap, die door de verrichting van fusie ontbonden werd.
Als men zich niet ertoe beperkt had de
opgeslorpte vennootschap - tweede eiseres te ontbinden en het maatschappelijk vermogen
onder de aandeelhouders te verdelen en als

330(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « ETABLISSE·
MENTS MAURICE DE WILDE >> [VOORHEEN
GENOEMD
«REPRESENTATIONS AUTOMOBILES DE WILDE»] EN NAAMLOZE
VENNOOTSOHAP « ETABLISSEMENTS MAU •
RICE DE WILDE», T. BELGISOHE STAAT,
MINISTER VAN FINANOI:iiJN.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 27 oktober 1964 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
men toepassing had gemaakt enerzijds van
deze verrichting van opslorping en anderzijds
van de uitkering van een bedrag gelijk aan
hetgeen de aandeelhouders van de opgeslorpte
vennootschap zouden ontvangen hebben door
bemiddeling van de opslorpende vennootschap, dan was dat met de hoop om in aanmerking te worden genomen voor de fiscale
regeling die werd ingevoerd door de wet van
24 november 1953 tot bevordering van de
fusies, waarvan artikel1 bepaalt dat de inkomstenbelastingen en de nationale crisisbelasting
niet van toepassing zijn bij de verdeling van
he.t maatschappelijk vermogen van de vennootschappen, die in vereffening gesteld worden door opslorping of fusie van 1 juli 1953
tot 31 december 1957.
De eiseressen betoogden dat de baat over
het dienstjaar 1957, die 17.022.541 frank
bedroeg, werkelijk onder de aandeelhouders
van de opgeslorpte vennootschap werd uitgekeerd, bij beslissing van de algemene vergadering van de tweede eisende vennootschap,
met het gevolg dat de vennootschap de
bedrijfsbelasting niet meer verschuldigd was.

***
De wetgever van 1953 beoogde ongetwijfeld de bevordering van de fusies of opslorpingen van handels-, nijverheids- of landbouwbedrijven door tot aan de vereffening
van de nieuwe opgerichte vennootschap of
van de opslorpende vennootschap de inning
uit te stellen van de belasting waaraan de
verdeling van het maatschappelijk vermogen
noodzakelijk aanleiding geeft. Doch, men kan
er niet uit afleiden dat de beslissing van de
algemene vergadering van de opgeslorpte vennootschap op zichzelf een uitkering is van de
winst over het boekjaar afgesloten op de
datum van de beslissing tot opslorping of
fusie. Zij bestaat enkel in een verdeling van
het maatschappelijk vermogen van de opgeslorpte vennootschap ten gevolge van haar
vereffening. De vereffening van de opgeslorpte
vennootschap en de afsluiting van haar ver-

Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1317 tot 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest de winst
die de tweede eiseres van 1 januari tot
28 december 1957 behaald heeft, als
belastbaar in de bedrijfsbelasting heeft
beschouwd, op grond << dat op het
ogenblik dat de fusie werd beslist en tot
stand gebracht, de buitengewone algeInene vergadering van de aandeelhouders
van de opgeslorpte vennootschap, die op
de hoogte werd gesteld van de uitslag
richtingen wettigen de inkohiering ten name
van de opgeslorpte vennootschap van de
aanslag in de bedrijfsbelasting van de bedrijfswinst die onder de aandelen niet werd verdeeld. Zelfs de afsluiting van de vereffening
doet de vennootschap niet volledig verdwijnen.
Zij blijft voortbestaan ter verantwoording van
de aandelen van de maatschappelijke schuldeisers, in de persoon van haar vereffenaars
(cass., 31 mei 1951, Bull. en PAsiC., 1951,
I, 665 en noot 2; 5 december 1958, ibid.,
1959, I, 342), zolang er geen vijfjarige ver·
jaring is, na de bekendmaking van de afsluiting van de vereffening (cass., 22 maart 1963,
Bull. en P.Asw., 1963, I, 807, en de conclusie
van het openbaar ministerie).
Op het ogenblik dat de opgeslorpte vennootschap vereffend wordt was zij de bedrijfsbelasting verschuldigd, op de winsten over
het lopend dienstjaar, die voortspruiten uit
haar bedrijfsactiviteit tijdens deze exploitatie·
periode, na aftrek, overeenkomstig artikel 35,
§ 3, van de gecoordineerde wetten, van de
inkomsten die zouden uitgekeerd zijn.
Om te beweren dat de winsten van het
laatste dienstjaar van de opgeslorpte vennootschap werkelijk waren uitgekeerd, betoogden
de eiseressen dat wanneer de buitengewone
algemene vergadering, die de ontbinding van
de vennootschap uitspreekt, oak de verdeling
van het maatschappelijk vermogen regelt,
de winst niet gereserveerd wordt, doch begrepen is in het overschot van de bedragen verdeeld over het werkelijk volgestort maatschappelijk kapitaal dat nog terugbetaalbaar is,
daar dit overschot, vermits het werd uitgekeerd, enkel aan de mobilienbelasting onderworpen is.
Zulks komt er op neer de winsten over het
dienstjaar, tijdens hetwelk de ontbinding werd
besloten, die mogen uitgekeerd worden te verwarren met wat door de wet gelijkgesteld
wordt met een inkomen, dit wil zeggen de
baat die kan blijken in geval van verdeling
van het maatschappelijk vermogen, en die
voortvloeit uit de vermeerdering van deze
activa.

i-~
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niet heeft .besloten de tot dan, sinds het
begin van het dienstjaar 1957 behaalde
winst, uit te keren, doch ze in het
tegendeel, na. opneming in het geheel
maatschappelijk vermogen, in de opslorpende vennootschap in te brengen »,
en dat de verdeling van de 12.000 aandelen tot vergoeding van de inbreng
van de opgeslorpte vennootschap onder
haar aandeelhouders door de opslorpende
vennootschap "geen winstverdeling is
per 28 december 1957, over welke winst
anders beschikt was»,
terwijl, ee1·ste onderdeel, naar luid van
de eerste beslissing van 28 december 1957
van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van tweede
eiseres "onder de opschortende voorwaarde van aanneming door de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van eerste eiseres, de
vergadering beslist de huidige vennootschap (tweede eiseres) 1net haar samen
te smelten door inbreng van haar hele
vermogen, zonder uitzondering of voorbehoud, onder verplichting voor de
opslorpende vennootschap, ter vergoeding van de inbreng, 12.000 volledig
volgestorte aandelen van eersto eiseres,
toe te kennen, en ze te verdelen onder de
aandeelhouders van de huidige vennootschap in verhouding van twee aandelen
(van eerste eiseres) voor een aandeel
(van tweede eiseres) »; dat uit de
duidelijke en nauwkeurige bewoordingen
van deze beslissing dus blijkt dat de
beslissing van de aandeelhouders van
tweede eiseres haar maatschappelijk
vermogen, met inbegrip van de winst op
28 december 1957, in te brengen in de
eerste eisende vennootschap tegelijkertijd
en onder dezelfde voorwaarde genomen
werd als de beslissing de aandelen ter
vergoeding van de inbreng te verdelen
onder de aandeelhouders van tweede
eiseres ; dat het bestreden arrest, door
te beslissen dat er over de winst op
28 december 1957 anders was beschikt
dan door de verdeling van de effecten ter
vergoeding van de inbreng van de opgeslorpte vennootschap, de bewijskracht
van de beslissing van 28 december 1957
derhalve heeft mislmnd (schending van
de in het middel aangeduide bepalingen
van het Burgerlijk W etboek) ;
tweede ondenleel, het bestreden arrest
althans in het midden laat of bet overwogen heeft dat de beslissing de effecten
tot vergoeding van de inbreng van de
opgeslorpte vennootschap te verdelen
al dan niet werd genomen terzelfdertijd

als de beslissing deze inbreng te verrichten ; dat deze dubbelzinnigheid in de
redenen met een ontbreken van redenen
gelijkstaat (schending van artikel 97 van
de Grondwet) :
Overwegende dat uit de regelmatig
aan het Hof overgelegde stukken blijkt
dat, zoals het middel erop wijst, de
buitengewone algemene vergadering van
de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap " Etablissements Maurice
de Wilde>>, gehouden op 28 december
1957, besloten heeft deze vennootschap
samen te smelten met de naamloze
vennootschap "Representations Automobiles M. de Wilde» door inbreng van
heel haar yermogen, zonder uitzondering
noch voorbehoud, onder verplichting
voor de opslorpende vennootschap, ter
vergoeding van de inbreng, 12.000 ·voiledig volgestorte aandelen van de opslorpende vennootschap toe te kennen en
door haar te verdelen onder de aandeelhouders van de opgeslorpte vennootschap
in verhouding van twee aandelen van de
eerste vennootschap voor een aandeel
van de tweede ;
Dat de bewoordingen van de aldus
genomen beslissingen, zoals het bestreden
arrest aanneemt, de gelijktijdigheid impliceren van de beslissing het maatschappelijk vermogen in de opslorpende
vennootschap in te brengen en van de
beslissing betreffende de verdeling onder
de aandeelhouders van de opgeslorpte
vennootschap van de aandelen tot vergoeding van de inbreng ; dat echter niet
eruit blijkt dat door in heel het maatschappelijk vermogen, dat in de opslorp~nde vennootschap is ingebracht, de
wmst op te nemen die werd behaald
in de loop van het dienstjaar, dat
eindigt op 28 december 1957, en door
tegelijkertijd te voorzien in de verdeling
van de aandelen van de opslorpende
vennootschap, tot vergoeding van de
inbreng, onder de aandeelhouders van
de opgeslorpte vennootschap, deze
buitengewone
algemene
vergadering
beslist heeft genoemde winst aan deze
aandeelhouders uit te keren ;
Overwegende dat het arrest, zonder
aan de beslissingen van 28 december 1957
een betekenis toe te kennen, die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan,
en zonder zich bloot te stellen aan de door
het middel aangevoerde dubbelzinnigheid, heeft kunnen beslissen dat de
verdeling van de 12.000 aandelen, tot
vergoeding van de inbreng, geen uitkering
van de in de loop van het dienstjaar
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daarover anders was beschikt ;
Dat er inderdaad uit geen element
van de rechtspleging blijkt dat de
buitengewone
algemene
vergadering
van 28 december 1957, ingelicht omtrent
de toestand van de vennootschap bij de
sluiting van het dienstjaar, alsmede
omtrent de uitslagen van de handels- en
nijverheidsexploitatie in de loop van dit
dienstjaar, opgeroepen werd, al was ~et
zonder inachtneming van de voorschriften van de artikelen 77 tot 80 van de
gecoi.irdineerde wetten op de handelsvennootschappen, om zich uit te spreken
over de bestemming van de behaalde
nettowinsten ; dat desaangaande de aan
het Hof overgelegde stukken het mogelijk
maken erop te wijzen dat zowel de
beslissing waarnaar het middel verwijst
als de overeenstemmende beslissing van
de buitengewone algemene vergadering
van de naamloze vennootschap « Representations Automobiles M. de Wilde "•
gehouden op 28 december 1957 (vierde
beslissing), preCJiseren dat de 12.000 a'tndelen van deze laatste vennootschap,
toegekend tot vergoeding van de inbreng,
en hoewel zij, voor het overige, « identiek " zullen zijn met de duizend aandelen
van deze vennootschap, die zullen bestaan op het ogenblik van de fusie,
recht zullen geven op heel het voor het
lopend dienstjaar vast te stellen dividend ;
dat aldus blijkt dat de vaststelling van
het arrest dat er over de winst anders
was beschikt dan door de verdeling van
de 12.000 aandelen onder de aandeelhouders van de opgeslorpte vennootschap
met de bewoordingen van de bepalingen
betreffende de fusie, niet tegenstrijdig
IS :

Dat beide onderdelen van het middel
feitelijke grondslag missen ;
Over het tweede middel, afgeleid nit
de schending van de artikele:1 14, § l, 1°,
15, 35, § 3, en 52, § 7, van de wetten
betreffende de inkomste:tbelastingen, gecoi.irdineerd bij het besluit van de
Regent van 15 januari 1948,
do01·dat het bestreden. arrest beslist dat
de winst die de tweede eiseres van
1 januari tot 28 deCJember 1957 heeft
gemaakt, op laatstgenoemde datum niet
aan de aandelen is uitgekeerd en krach"(;ens artikel 35, § 3, van de belastingwetten aan de bedrijfsbelasting is onderworpen, op grond dat de uitkering van
de effecten van de eerste eiseres aan de
aandeelhouders van de tweede « .. • als
de verdeling van het maatschappelijk
vermogen van de overgenomen vennoot-

schap ten gevolge van de liquidatie en
niet als een winstuitkering moet worden
beschouwd "•
terwijl een vem10otschap op aandelen
slechts op haar winsten van een boekjaar
of een gedeelte van een boekjaar aan
de bedrijfsbelasting is onderworren vm:r
zover de algemene vergadermg d1e
uitspraak doet over dit boekjaar (of een
gedeelte ervan), beslist die winsten te
reservere::t en ze niet aan de aandelen of
delen uit te keren ; derhalve de winst
van het dienstjaar of van het gedeelte
van het dienstaar dat eindigt op de
dattm1. van de ontbinding van de vennootschap niet aan de bedrijfsbelasting is
onderworpen, wanneer de vergader_i~1.g
welke die ontbinding uitspreekt gehjktijdig de uitkering van . het g_ehe~l
maatschappelijk vermogen m speme, m
e:ffecten of anderszins onder de aandeelhouders regelt ; in dit geval de winst
van het laatste dienstjaar niet is gereserveerd, maar is begrepen in het overschot
dat de uitgekeerde geldsomroen eventueel vertonen op het werkelijk gestort
maatschappelijk kapitaal dat nog teru~
betaalbaar is, welk overschot sleCJhts m
de mobilienbelasting belastbaar is (behoudens belastingvrijdom krachtens de speciale wetgeving om de fusies v~n de
vennootsCJhappen aan te moedigen);
waaruit volgt dat het bestreden arrest
de in het middel aangeduide bepalingen
heeft geschonden :
Overwegende dat uit de vaststellingen
van het bestreden arrest blijkt dat in de
loop van hct roaatsCJhappelijk dienstjaar,
dat een einde genomen heeft door de
overdraCJht van haar vermogen, de
naamloze vennootschap « Etablissements
Maurice de Wilde "• tweede eiseres, haar
handel- en nijverheid heeft geexploiteerd
en de winsten ervan heeft behaald; dat
eruit volgt dat zij, op het oge?;blik dat
zij in verei'-fening is getreden, biJ toepassing van artikel 25, § l, van de ~eCJo6r
dineerde wetten betreffende de mkomstenbelastingen, de bedrijfsbelasting betreffe11de deze winsten versCJhuldigd was,
vermits deze de opbrengst waren van
haar bedrijfsactiviteit gedure:tde deze
laatste exploitatieperiode ;
Overwegende dat, krachtens artikel 35,
§ 3, vaa de genoemde wetten, daar de
vennootsCJhap een vennootschap op aandelen is, de belasting geregeld wordt naar
gelang van haar winsten, verminderd
met de aan de aandelen of deelbewijzen
toegekende inkom.steo ;
Dat aldus de eiseressen gerechtigd
zouden zijn de aanslag in de bedrijfs-
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vennootschap te betwisten, in zover
bewezen zou zijn dat de winsten van het
bedoelde dienstjaar als zodanig werden
uitgekeerd aan de aandeelhouders van
deze vennootschap ;
Overwegende dat om te betogen dat
de winsten van het laatste dienstjaar
'Werkelijk aan de aandeelhouders werden
uitgekeerd, het middel doet gelden dat,
in het geval waarin het maatschappelijk
dienstjaar eindigt op de datum van de
ontbinding van de vennootschap en
waarin de buitengewone algemene vergadering, die deze ontbinding beslist,
tegelijkertijd de verdeling regelt van heel
het maatschappelijk vermogen onder de
aandeelhouders, de winst van dit laatste
dienstjaar niet gereserveerd is, doch
begrepen is in het excedent eventueel
gevormd door. de geldso=en die aldus
verdeeld werden op het werkelijk volgestort kapitaal dat nog terug te betalen
was, welk excedent, volgens het middel,
enkel in de mobilienbelasting belastbaar
iS;
Overwegende dat eensdeels deze overweging gegrond is op een verwarring,
waaraan de belastingwet afdoet, tussen
de winsten van de nijverheids- en
handelsexploitatie behaald in de loop
van het dienstjaar waaraan de ontbinding van de vennootschap een · einde
maakt, welke winsten eventueel lni.nnen
verdeeld worden, en de baten die, door
de wet gelijkgesteld met een inkomen,
kunnen blijken in geval van verdeling
van het maatschappelijk vermogen en
die voortvloeien uit een vermeerdering
van de maatschappelijke activa ;
Overwegende dat anderdeels de buitengewone algemene vergadering, die de
fusie van een vennootschap met een
andere tot stand brengt, de ontbinding
uitspreekt welke deze fnsie insluit en
tegelijkertijd de verdeling van de vergoeding van de inbreng van heel het
maatschappelijk vermogen, zowel van
het actief als van het passief, regelt,
zonder verdere bepaling van de bestanddelen ervan, daardoor alleen geen uitspraak doet over de bestemming van de
wi:risten over het dienstjaar, waaraan de
ontbinding een einde maakt, bestemming
waa.rover, zoals het middel stelt, de
algemene vergadering die over de balans
van dit dienstjaar uitspraak doet zich
wettelijk dient uit te spreken ;
Dat ten deze en hoewel de buitengewone algemene vergaderin.g van 28 december 1957, zoals uit het antwoord op
het eerste middel blijkt, de beslissing
betreffende de eventuele toekenning van

een dividend voorbehouden heeft, het
niet blijkt dat een algemene vergadering,
die overeenkomstig de wet uitspraak
doet, besloten heeft alle of een gedeelte
van de winsten over het afgeslClten dienstjaar onder de aandeelhoud3rs uit te
keren ; dat het arrest derhalve heeft
kunnen overwegen dat, bij gebrek aan
elke beslissing omtrent de bestemming
van die winsten, deze definitief werden
opgenomen in het vermogen van de
vennootschap, dat werd ingebracht, en
dat zij aldus gereserveerd waren toen
deze inbreng ten uitvoer gebracht werd ;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;
Over het derde middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1 en 3 van
de wet van 24 november 1953 tot
bevordering van de opslorping of de fusie
van vennootschappen,
doo1·dat het bestreden arrest beslist dat
de door tweede eiseres van 1 januari tot
28 december 1957 behaalde winst .in de
bedrijfsbelasting belastbaar is, om de
reden dat << de bepalingen van de wet
van 24 november 1953 ten deze geen
toepassing vinden, vermits de inkohiering van de litigieuze aanslag haar oorzaak niet vindt in de opslorping of de
fusie op 28 december 1957, doch in de
verwezenlijking op deze datum van een
aan de aandelen of deelbewijzen niet
uitgekeerde winst ,,
ter'wijl, zelfs in de onderstelling dat de
litigieuze winst niet aan de aandelen of
deelbewijzen werd uitgekeerd, de litigieuze aanslag zou ten kohiere gebracht
zijn ter gelegenheid van de verdeling
van het « maatschappelijk >> vermogen
van tweede eiseres, die tussen·1 juli 1953
en 31 december 1957 werd opgeslorpt,
waaruit volgt dat deze aanslag ten
kohiere werd gebracht in strijd met de
in het middel aangeduide bepalingen :
Overwegende dat, het economisch
belang van de fusie van de nijverheids-,
handels- oflandbouwbedrijven in beschouwing nemende, de wetgever bij de wet
van 24 november 1953; in geval van
verdeling van het maatschappelijk vermogen van de handelsvennootschappen,
die vereffend worden door opslorping of
door fusie gedurende de door hem vastgestelde periode, .de toepassing heeft
uitgesloten van de inkomstenbelastingen
en de nationale crisisbelasting, waartoe
dergelijke verdeling ,dadelijk aanleiding
kon geven, bij gebreke van afwijkende
bepalingen;
Dat door vrijstelling van de belastingen
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waaraan de baten zouden zijn onderworpen welke blijken uit de verdeling
van het maatschappelijk vermogen van
de vennootschappen waarvan de opslorping of de fusie de vereffening medebrengt, de wetgever het beletsel heeft
willen opheffen dat van rle verwezenlijking van dergelijke verrichtingen zou
kunnen voortvloeien uit de aanslag van
de meerwaarde van de maatschappelijke
activa, verworven of geacht te zijn
verworven ingevolge de vereffening van
de opgeslorpte of gefusioneerde vennootschappen en opgenomen in de waarde
van de aan de aandeelhouders van deze
vennootschappen uitgekeerde aandelen
of deelbewijzen ;
· Dat de wetsbepalingen waarvan het
middel de schending inroept, door hun
voorwerp en hun gevolgen, slechts betrekking hebben op de fiscale gevolgen
die eigen zijn aan de verrichting van
opslorping of fusie en derhalve vreemd
zijn aan de aanslag van de bedrijfswinsten behaald in de loop van het
dienstjaar waaraan de ontbinding van
de vennootschap een einde maakt, ongeacht of het gaat om de aanslag van deze
winsten in de bedrijfsbelasting, wanneer
zij zoals ten deze werden gereserveerd,
of om de aanslag ervan in de mobilienbelasting, wanneer zij werden uitgekeerd;
Overwegende dat het arrest, dat vaststelt dat de aanslag is gevestigd op het
bedrag van de winsten behaald in de
loop van het op 28 december I957
afgesloten dienstjaar en dat deze winsten
werden gereserveerd, wettelijk beslist
dat de door tweede eiseres van I januari tot 28 december I957 behaalde winst
in de bedrijfsbelasting belastbaar is;
Dat het middel naar recht faalt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eiseressen in de
kosten.

27 november I968. - 2e kamer.
Voorzitter, H. van Beirs, voorzitter.
Verslaggever, H. de Waersegger.
Gelijkluidende conclusie, H. Ganshof van
der Meersch, procureur-generaal.
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28 november 1968.

WISSELBRIEF.- TEGENSTELBAARHEID AAN DE HOUDER VAN DE EXOEPTIES GEGROND OP DE PERSOmiLIJKE

VERHOUDINGEN TOT DE TREKKER OF
TOT DE VROEGERE HOUDERS. HouDER DIE BIJ RET VERKRIJGl!lN VAN DE
WISSELBRIEF GEWETEN HEEFT TEN
NADELE VAN DE SOB:ULDENAAR TE
HANDELEN. BE GRIP.

2°

WAREN EN GOEDEREN (MISBRUIK IN DE HANDEL VAN). VERKOOP OP A]'BETALING EN ZIJN
· FINANOTERING. WET VAN 9 JULI
1957. -WET NIET TOEPASSELIJK OP
DE VERKOPEN OP AFBETALING AAN
HANDELAARS IN LIOHAMELIJKE ROERENDE GOEDEREN DIE VOOR BEDRIJFSDOELEINDEN BESTEMD ZIJN, NOOH OP
VERKOPEN BOVEN 150.000 FRANK.

I o W anneer gesteld w01·dt dat, om aan de

houder van een wisselbrief de e{f:cepties
gegrond op de persoonlijke verhoudingen
tot de houdm· of tot de v1·oegm·e houders
tegen te werpen, de houder bij de verkrijging van de wisselbrief moet geweten
hebben ten nadele van de schuldenaar te
handelen, wordt door artikel 17 van de
wet van 31 december 1955 op de wisselbrieven en orderbriejjes niet vereist dat
er medeplichtigheid bestaat, dit wil zeggen, een bedrieglijke verstandhouding
tussen de trekker of de endossant en de
houder (1).
2° De wet van 9 juli 1957 tot regeling van
de verkoop op afbetaling en zijn financiering is toepasselijk noch op de verkopen op afbetaling aan handelaars in
lichamelijke roerende goederen die voor
bedrijfsdoeleinden bestemd zijn, noah
op verkopen boven 150.000 frank (2).
(Wet van 9 juli I957, art. 2, 1° en 5°,
en koninklijk besluit van 23 december
I957, art. 2.)
(DEOT.EROQ, T. NAAMLOZE VENNOOTSOHAP
<< CREDIT INDUSTRIEL ET AUTOMOBILE
DE BELGIQUE, OIABEL ».)
ARREST.

HET HOF ; -

Gelet op het bestreden

(1) Raadpl. :r. HEENEN, Revue critique de
jurisp?·udence belge, 1965, blz. 377 en volg. ;
HAMEL, LAGARDE en JAUFFRET, Traite de
d1·oit commercial, d. II, nr 1431, blz. 522 en
volg. ; LESCOT en RoBLOT, Les effets de commerce, d. I, nr 314, biz. 344.
(2) De wet van 9 juli 1957 werd aangevuld
bij die van 5 maart 1965 en het koninklijk
besluit van 23 december 1957 bij die van
19 mei 1965, 15 juni 1967 en 10 mei 1968.
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arrest, op 3 juni 1966 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 17 van de wet van
31. december 1955 tot verbetering ~;n
interpretatie van verschillende bepalingen
van de wet van 10 au~ustus 1953 betreffende de invoering in de nationale wetgeving- van de eenvormige wet op de
wisselbrieven en orderbriefjes en betreffende haar inwerktreding, en tot coordinatie van deze wetgeving met deze eenvormige wet, en van artikel 97 van de
Grondwet,
cloo1'clat ter bev03tiging van het beroepen vonnis en als antwoord op het middel,
door eiser afgeleid uit rle afwijkmg van
de regel dat geen excepties kunnen worden tegengeworpen, welke afwijking toepasselijk is op de houder te kwader trouw
van een wisselbrief, het bestreden arrest
verklaart dat " voor zijn kwade trouw
(van de houder) het bewijs vereist is dat
de overnemer bekend was met de welbewuste bedoeling van de trekker zijn verplichtingen niet na te komen en dat hij
door de acceptatie van de effecten aldus
medeplichtig geworden is aan dit vobrnemen van de trekker om zijn schuldenaar te benadelen ,,
te1'wijl, voor de toepasselijkheirl van de
afwijking bepaalrl bij de wet, het noodzakelijk maar ook voldoende is dat de
houder bij de verkrijging van de wisselbrief heeft geweten ten nadele van de
schuldenaar te handelen, wat namelijk
geen medeplichtigheid met de trekker
insluit :
Overwegende dat, naar luid van artikel 17, in fine, van de gecoordineerde
wetten op de wisselbrief en de orderbriefjes van 31 december 1955, de afwijking van de regel, volgens welke de
excepties niet kwmen worden opgeworpen, de uit hoofde van de wisselbrief
aangesproken personen slechts tot voordeel strekt .indien de houder, bij het
verkrijgen van de wisselbrief, geweten
heeft te handelen ten nadele van de
schuldenaar ;
Dat de bepaling niet vereist dat er
medeplichtigheid, dit wil zeggen bedrieglijke verstandhouding zou bestaan tussen
de trekker of de endossant en de houder ;
Overwegende dat de redenen van het
arrest het niet mogelijk maken te onderscheiden of de rechter .in hoger beroep
heeft .in acht genomen wat aldus bij
artikel 17 wordt voorgeschreven, dan wel
of hij dit artikel niet heeft geschonden
oor te eisen dat de houder « medeplich-

tig is geworden van het doelbewust opzet
van de trekker . . . zijn schuldenaar te
benadelen >> en aldus het Hof in de onmogelijkheid stelt zijn controle uit te oefenen;
Dat het middel gegrond is, in zover
het de schending van artikel 97 van de
Grondwet inroept ;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 5 van de wet
van 9 juli 1957 tot regaling van de verkoop op afbetaling en zijn financiering,
6 van het Burgerlijk Wetboek en 97 van
de Grondwet,
cloO?·rlat het bestreden arrest overweegt
dat, aangezien de eiser .in hoger beroep
(hier eiser) bij overeenkomst afstand heeft
gedaan van zijn recht om zich tegenover
de gedaagde in hoger beroep (hier verweerster), overneemster van het contract
van 10 maart 1959, te beroepen op de
excepties die hij kon doen gelden tegen
de verkoper-overdrager, de eiser in hoger
beroep tegen de overnemer niet de excep ·
ties kan opwerpen die het gevolg zijn
van de schending van de dwingende bepalingen van de wet van 9 juli 1957, en
zulks op grond dat die wetgever '' de
waarborgen die hij aan de koper heeft
willen verstrekken slechts tussen verkoper en koper als dwingend heeft be·
schouwd >>en dat hij het niet strijdig met
de openbare orde heeft geacht dat degene
die te goeder trouw een verkoopcontract
overneemt zich aan de uitgevaardigde
sancties kan onttrekken,
te1·wijl de eiser .in hoger beroep als
nietigheidsgrond van het overgedragen
contract inzonderheid de schending van
een dwingende bepaling van de wet van
9 juli 1957 aanvoerde, met name de valse
vermelding van een voorschot (schending
van de artikelen 5 van de wet van 9 juli
1957 en 97 van de Grondwet), en dat men
niet bij overeenkomst mag afwijken van
wetten die de openbare orde raken, onverschillig of de afwijking bij het aangaan
dan we] bij het overdragen van het contract geschiedt (schending van artikel 6
van het Burgerlijk W etboek) :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat het contract tussen eiser en de naamloze vennootschap Tilborg als voorwerp
had de verkoop op afbetaling van bakkerijgereedschappen tegen de prijs van
420.37z frank;
Overwegende dat, luidens de artikelen 2, 1° en 5°, van de wet van 9 juli 1957
tot regeling van de verkoop op afbetaling en 2, van het koninklijk besluit van
23 december 1957, genomen ter uitvoe-
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ring ervan, deze wet geen toepassing
vindt op verkopen op afbetaling, aan
handelaars in lichamelijke roerende goederen die bestemd zijn voor bedrijfsdoeleinden, noch op verkopen hoven
150.000 frank;
Dat daaruit volgt dat de exceptie van
nietigheid van het basiscontract, die door
eiser is aangevoerd met het oog op de
niet-betaling van een voorschot, niet
gegrond is;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
·
Om die redenen, en zonder acht te
slaan o,p het tweede middel, dat geen
uitgebreider cassatie zou kunnen medebrengen, vernietigt het bestreden arrest
in zover het, bij bevestiging van het
beroepen vonnis, de vordering van verweerster tot betaling van de wisselbrief,
groat 11.677 frank, vervallen op einde
november 1959, en van de kosten ervan
veroordeelt ; beveelt dat melding van dit
arrest zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ;
veroordeelt eiser tot drie vierde en verweerster tot een vierde van de kosten;
verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van beroep te Luik.
28 november 1968. 1e kamer. Voorzitter, H. De Bersagues, raadsheer
waarnemend voorzitter. - V e?·slaggever,
H. Busin. Gelijkluidende conclusie,
H. Dmnon, advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Demeur en Struye.
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1° RECHTERLIJK

GEWIJSDE.

GEZAG VAN RET GEWIJSDE. BEKLAAGDE VRIJGESPROKEN VAN EEN
OVERTREDING
VAN
RET
ALGEMEEN
REGLEMENT OP DE POLITIE VAN RET
WEGVERKEER. BESLISSING IMPLICEERT
(( ERGA
OMNES ll
DAT DEZE

(1) Raadpl. cass., 3 januari 1955 (Bull. en
PAsro., 1955, I, 429); 9 september 1963 (ibid.,
1964, I, 27); 26 februari en 21 rnei 1965 (ibid.,
1965, I, 654 en 1021); 19 juni 1967 (Arr.
cass., 1967, biz. 1269); raadpl. tevens N. VALTroos, L' aut01·ite de la chose jugee att criminel
sur le civil, Parijs, 1953, nrs 251 en 252;
P. HEBRAUD, L'auto1·ite de la chose jttgee au
criminel sur le civil, Parijs, 1929, biz. 375;
J, RurSAERT, « Autorite de Ia chose jugee au

BEKLAAGDE RET TE ZIJNEN LASTE
GELEGDE STRAFBAAR FElT NIET REEFT
GEPLEEGD.

2° RECHTERLIJK GEWIJSDE.
GEZAG VAN RET GEWIJSDE. BEKLAAGDE VRIJGESPROKEN VAN OVERTREDING VAN ARTIKEL 15-2 VAN RET
ALGEMEEN REGLEMENT OP DE POLITIE
VAN RET WEGVERKEER, VERVANGEN
BIJ ARTIKEL 5 VAN RET KONINKLIJK
BESLUIT VAN 30 APRIL 1963. -BESLISSING IMPLICEERT (( ERGA OMNES ll DAT
DEZE BEKLAAGDE GEEN FOUT REEFT
BEGAAN DOOR DE DOORGANG NIET VRIJ
TE LATEN VOOR EEN OP DE SPOORWEG
RIJDEND SPOORRIJTUIG.

1° W anneer bij een in kracht van gewijsde
gegaan vonnis een beklaagde is v1'ijgesp?·oken van een overtrecling van het algemeen 1·eglement op de politie van het
wegve1·kee1·, is definitiej erga omnes beslecht dat deze beklaagde het te zijnen
laste gelegde st1'ajbaar jeit niet heeft
gepleegd (1), zeljs al was clit vrijsprekend
vonnis niet gemotivee1·d (2). (Wet van
17 april 1878, art. 4.)
2° TVannee1· bij een in k1'acht van gewijsde
gegaan vonnis van de politie1·echtbank
een beklaagde is V?·ijgesproken ter zake
van, als bestuu1·der van een motorrijtuig
rijdend op een openbare weg waarin
een spoor is aangelegd of die dat spoo1·
gelijkgroncls kr~tist, verzuimd te hebben
de dom·gang V?·ij te laten voo1· het daamp
1·ijdend spoon·ijt1tig, zijnde een inbreuk
op at·tikei 15-2 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer,
vervangen bij artikel 5 van het koninklijk
besluit van 3n april 1963, is definitiej
erga omnes beslecht dat deze beklaagde
geen jout heejt begaan doo1• de dom·gang
niet m·ij te laten voor het daarop 1·ijdend
spoo1'1'ijt1tig. H et ar1·est dat late?' beslist
dat deze beklaagde een misdTijj en een
onvoo1·zichtigheid heejt begaan dooT op
het tramspoo1• te blijven st1:Zstaan, wannee?' hij een tram1·ijtuig zag nade1·en,
criminei sur Ie civil ,, in Melanges en l'honneur de Jean Dabin, Brussei, 1963, d. II,
biz. 892 en volg., nrs 10 tot 14; MAZEAUD,
· Traite de la 1'esponsabilite civile, d. II, 4• uitg.,
nr 1793, biz. 642; " Les conditions d'application du principe de I'autorite de la chose jugee
au penal sur Ie civil "• verschillende auteurs,
Revue de d1·oit penal et de crirninologie, 1967,
biz. 657 en volg., inzonderheid biz. 707 en 708.
(2) Verg. cass., 26 februari 1965 vermeld
in vorige noot.
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-337d1·uist in tegen hetgeen met zeke1'heid en
noodzakelijke1'wijs dam· het vonnis van
de politie?·echtbank was beslecht en
miskent bijgevolg het gezag van gewijsrle ('1). (Wet van 17 april 1878,
art. 4.)
(PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID « SCHROYEN l> EN
FR. SCHROYEN, T. NATIONALE MAAT·
SCHAPPIJ VAN BUURTSPOORWEGEN.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 3 april 1967 door het Hof van
beroep te Gent gewezen;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 3 en 4 van de wet
van 17 april 1878 bevattende de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, 246, 360 van het Wetboek van
strafvordering, 15, inzonderheid 15-2, van
het koninklijk besluit van 8 april 1954
hondende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, vervangen door
artikel 5 van het koninklijk besluit van
30 april 1963, 1349, 1350, 1351, 1352,
1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek
en· 97 van de Grondwet,
doo1'dat het bestreden arrest, bij wijziging van het beroepen vonnis, de twee
derde van het aansprakelijkheid voor het
ongeval op eiser legt, slechts een derde
van deze aansprakelijkheid ten laste van
de aangestelde van verweerster laat en
dienvolgens verweerster veroordeelt tot
slechts een derde van de schadevergoeding jegens de eisers, om de redenen
dat eiser, die voor de politierechtbank
was vervolgd om verzuimd te hebben
de doorgang vrij te laten voor het spoorrijtuig (artikel 15-2 van het verkeersreglement, in de tekst die van kracht was
op 11 juli 1964), zonder enige motivering
werd vrijgesproken, dat een vrijspraak
zonder motivering niet insluit dat het
misdrijf niet begaan werd, dat bniten
twijfel staat dat eiser een misdrijf en
tevens een onvoorzichtigheid heeft begaan door stil te honden op de tramsporen
wanneer hij een tramrijtnig zag aankomen, dat de eerste rechter een font in aan(1) Raadpl. cass., 25 mei 1967 (An·. cass.,
1967, blz. 1174); 19 september 1968, sttpm,
blz. 72 en noot 2 ; zie ook P. E. TRoussE,

" Autorite des decisions d'acquittement dans
les poursuites du chef d'accident de la circulation sur le jugement de l'action en repaJ;ation

merking heeft genmnen ten laste van de
trambestnurder, en dat, vermits de font
van eiser bewezeri is en aan het ongeval
ten oorsprong ligt, slechts een derde van
de aansprakelijkheid aan de trambestnnrder mag toegeschreven worden,

te1'Wijl een vonnis van vrijspraak, zelfs
niet met redenen omkleed, dat door het
strafgerecht wordt gewezen m·ga omnes
van de niet-schnldigheid van de beklaagde doet blijken, en ten deze, nn eiser bij
een in kracht van gewijsde gegaan vonnis
van de Politierechtbank te Brngge van
31 mei 1965 was vrijgesproken van de
telastlegging, te Zeebrngge, op 11 juli
1964, als bestnurder van een motorvoertnig rijdende op een openbare weg waarin
een spoor is aangelegd of die dat spoor
gelijkgronds krnist, verznimd te hebben
de doorgang vrij te laten voor het daarop
rijdende spoorvoertnig, het arrest tegenspreekt wat door dit vonnis noodzakelijk
werd gevonnist en derhalve het van dit
vonnis nitgaande gezag van het gewijsde
miskent, door te beslissen dat het niet
inslnit dat het misdrijf niet begaan werd
en dat bniten twijfel staat dat eiser een
misdrijf en tevens een onvoorzichtigheid
heeft begaan met op het tramspoor stil
te honden wanneer hij een tramrijtnig
zag aankomen :
Overwegende dat, bij een in kracht
van gewijsde gegaan vonnis van de politierechtbank, eiser werd vrijgesproken
van de telastlegging, als bestnurder van
een motorvoertuig rijdende op een openbare weg waarin een spoor is aangelegd
of die dat spoor gelijkgronds krnist, verznimd te hebben de doorgang vrij te laten
voor het daarop rijdende spoorvoertnig,
zijnde een inbreuk op artikel15-2 van het
algemeen reglen1.ent op de politie van het
wegverkeer, vervangen door artikel 5 van
het koninklijk besluit van 30 april 1963;
Overwegende dat door een in kracht
van gewijsde gegaan vonnis van vrijspraak, hoewel niet gemotiveerd, de
rechter de:finitief e1'ga omnes beslist dat
de beklaagde het hem ten laste gelegde
feit niet heeft gepleegd ;
Overwegende dat op de:finitieve wijze
m·ga omnes was gevonnist dat eiser geen
fout had begaan door verzuimd te hebben
de doorgang vrij te laten voor het op het
spoor rijdend tramrijtuig;
exercee ulterieurement devant le juge civil ,,
noot onder Gent, 9 maart 1965, Rev. crit. ju1·.
belge, 1967, blz. 154; R. LEGROS, noot onder
cass., 8 februari 1961, Rev. c1'it. jur. belge,
1961, blz. 418.

-- 338Overwegende dat het arrest beslist dat
eiser een inbreuk en tevens een onvoorzichtigheid heeft begaan door te blijven
stilstaan op het tramspoor wanneer hij
een tramrijtuig zag naderen ;
Overwegende dat het arrest zodoende
tegenspreekt hetgeen door voormeld vonnis van de politierechter met zekerheid
en noodzakelijkerwijs was gevonnist, en
derhalve het gezag van het bij dit vonnis
gewijsde miskent, en artikel 4 van de
wet van 17 april 1878 schendt;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zover het over de
ontvankelijkheid van de hoger beroepen
uitspraak doet en in zover het beslist
dat de aangestelde van verweerster een
fout heeft bedreven waardoor hij voor
ten minste een derde aansprakelijk is
voor de schadelijke gevolgen van het
ongeval en in zover verweerster wordt
veroordeeld aan elk van de eisers ten
minste een derde van de door hen geleden
schade te betalen ; 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 Brussel.
29 november 1969. 1 e kamer. Voorzitter, H. Belpaire, raadsheer waarnemend voorzitter.
V e1·slaggever,
H. de Vreese.- Gelijkluidende conclusie,
H. Ganshof van der Meersch, procureur-generaal. - Pleite1·, H. De Bruyn.

1e

KAMER. -

29 november 1968.

1°

HUWELIJK.- WEDERZIJDSE RECH·
TEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE ECHT·
GENOTEN. EcHTGENOOT DIE ZIJN
VERPLICHTING OM IN DE LASTEN VAN
DE HUISHOUDING BIJ TE DRAGEN NAAR
ZIJN VERMOGEN EN ZIJN STAAT NIET
NAKOMT, MOGELIJKHEID VOOR DE
RECHTER DE ANDERE ECHTGENOOT TE
MACHTIGEN OM EEN DEEL VAN DE IN·
KOMSTEN TE ONTVANGEN VAN DE ECHT·
GENOOT, DIE DEZE VERPLICHTING NIET
NAKOMT.

2°

HUWELIJK. WEDERZIJDSE RECH·
TEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE ECHT·
GENOTEN. LASTEN VAN DE HUIS·
HOUDING. BEGRIP.

1o De rechter kan een echtgenoot mar.;htigen-

om een deel van de inkomsten van de
ande1·e echtgenoot te ontvangen, wanneer
deze zijn verpliohting om in de lasten
van de huishouding b1:j de te dragen naar
z~jn ve?·mogen en zijn staat, niet nakomt.
(Burg. Wetb., art. 218.)
2o De omstandigheid dat een auto door

beide er.;htgenoten '' kan » worden gebruikt, volstaat niet om de kosten van
het gebruik ervan noodzakelijk te doen
vallen onder het wettelijk begrip '' lasten
van de huishouding », in de zin van
artikel 218 van het B urgeJ'lijk W etboek.
(OZEEL, T. KRIJGELMANS.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 9 mei 1967 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Antwerpen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de schending van de artikelen '218, 1315 van
het Burgerlijk W etboek en 97 van de
Grondwet,
doordat het bestreden vonnis verweerster er toe machtigt de netto-inkomsten
van eiser tot beloop van 55 ten honderd
in ontvangst te nemen en zulks doet op
de grond dat « de vrouw moet zorgen
voor de volledige huishouding van een
gezin van twee personen, met uitzondering van de door de man betaalde
3.000 frank »,
terwijl, eerste onderdeel, deze overweging
niet aantoont dat eiser zijn verplichting
om naar zijn vermogen en zijn staat in
de lasten van de huishouding bij te dragen
niet nakomt, daar het niet-nakomen van
die verplichting aileen kan bewezen worden door het feit dat de schuldeisers van
het gezin door eiser niet werden betaald
of door het feit dat de lasten van de
huishouding door verweerster niet konden
gedragen worden, en het vonnis geen van
deze feiten vaststelt (schending van de
artikelen 218 en 1315 van het Bmgerlijk
Wetboek);
tweede onde1•deel, deze overweging geen
passend antwoord vormt op bet door
eiser in conclusie gestelde middel « dat
geen enkel ernstig feit wordt voorgebracht dat aanduidt dat geintimeerde
zich aan zijn verplichtingen zou onttrokken hebben », zodat et vonnis niet naar
behoren met redenen s omkleed (scherrding van artikel 97 van de Grondwet) :
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-339Overwegende dat, luidens artikel 218
van het Burgerlijk W etboek, de rechter
Ben echtgenoot kan machtigen om een
deel van de inkomsten van de andere
Bchtgenoot te ontvangen, wanneer deze
laatste zijn verplichting om naar zijn
vermogen en zijn staat in de lasten van
de huishouding bij te dragen niet na·komt;
Overwegende dat, na omstandig te
hebben nagegaan welke de netto-inkomsten van eiser zijn en welke materiele
voordelen hij geniet, welke huishoudelijke lasten hij draagt en hoeveel hij aan
verweerster betaalt, en na te hebben
vastgesteld dat verweerster ingevolge
haar gezondheidstoestand in de onmogelijkheid is te werken, het vonnis beschouwt dat verweerster moet zorgen
voor de volledige huishouding van een
gezin van .twee personen, met uitzondering van de door eiser rechtstreeks gedragen lasten, groot 3.000 frank per maand,
Bn van de door hem aan verweerster
betaalde 6.000 frank per maand, en beslist dat een machtiging van verweerster
Dm rechtstreeks 55 ten honderd van het
netto-inkomen van eiser te ontvangen
« billijk voorkomt " ;
Overwegende dat de rechter zodoende
de in het middel aangehaalde conchisie
passend beantwoordt en ondubbelzinnig
aantoont dat verweerster de lasten van
de op haar wegende huishouding niet
kan dragen en dat eiser door voormelde
uitkeringen zijn hogervermelde verplichting niet nakomt ;
Dat beide onderdelen van het middel
feitelijke grondslag missen ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 218 van
het Bu.rgerlijk W etboek en 97 van de
Grondwet,

doo1·dat het bestreden vonnis, om verweerster er toe te machtigen de nettoinkomsten van eiser tot beloop van
55 ten honderd in ontvangst te nemen,
overweegt dat, onder de door de man
gedragen lasten, de onkosten van auto
en garage niet ,mogen in aanmerking
komen omdat dit « geen onkosten zijn
voor het gezin, daar niet betwist wordt
dat de vrouw nooit gebruik maakt van
de wagen ; dat, gezien de man geen auto
nodig heeft voor zijn werk, hij hem uitsluitend gebruikt voor zijn eigen plezier "•
te1·wijl, ee1·ste onderdeel, de kosten van
het gebruiken van een auto, ook al zou
dit gebruik niet nodig zijn voor het werk,

wel onder het wettelijk begrip lasten van
de huishouding vallen, daar die auto door
beide echtgenoten kan worden gebruikt
(schending van artikel 218 van het Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, de hoger genoemde
overweging geen passend antwoord vormt
op het in conclusie gestelde « dat appellante zich ten onrechte beklaagt niet val\
de auto te mogen gebruik maken, daar
zij willekeurig alle betrekkingen metge1ntimeerde heeft afgebroken en in een
andere kamer slaapt ; dat het gebruik van
de auto haar nooit geweigerd werd maar
zij zelf in de mate van het mogelijke elk
contact met ge'intimeerde ontwijkt "• zodat het vonnis niet naar behoren met
redenen is omkleed (schending van artikel 97 van de Grondwet) :
Overwegende dat de omstandigheid dat
een auto door beide echtgenoten « kan >>
worden gebruikt, niet volstaat om de
kosten van het gebruik ervan noodzakelijk onder het wettelijk begrip « lasten
van de huishouding >> te doen vallen ;
Overwegende dat het vonnis, door de
in het middel aangehaalde feitelijke vaststellingen en beschouwingen, aantoont
waarom de kosten van het gebruik van
de auto ten deze niet kunnen worden
aangezien als onder voormeld begrip
vallend;
Overwegende dat diezelfde feitelijke
vaststellingen en beschouwingen een passend antwoord vormen op de in het
middel aangehaalde conclusie ;
Dat geen van beide onderdel~n van het
middel kan worden aangenomen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
29 november 1968. - 1e kamer.
Voorzitter, H. Belpaire, raadsheer waarmimend voorzitter.
V e1·slaggever,
H. de Vreese.- Gelijkluidende conclusie,
H. Ganshof van der Meersch, procureurgeneraal.- Pleiters, HH. van Heeke en
Van Leynseele.

1e KAMER. -

29 november 1968.

ARBEIDSONGEVAL. - ONGEVAL
DE WEG NAAR OF VAN HET WERJL
0NDERBREKHi'G VAN HET TRAJECT.
WETTIGE REDEN.
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-340Een onderbreking om een ontspanning te
nemen die de werknemer nodig had, al
duurde zi} anderhalj uur, kan een rechtmatige 001'Zaak hebben en sluit bi}gevolg
niet noodzakeli}k uit dat het ongeval zich
op de no1'male weg van het wm·k voordeed (1).
(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « ZURICH >>,
T. VAN DE WYNCKEL.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 30 juni 1967 in hager beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Gent;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen I, 2, 3 en 9 van de
wetten betreffende de vergoeding der
schade voortspruitende nit arbeidsongevallen, gecoordineerd door koninklijk beslnit van 28 september 1931, 1 en 2 van
de besluitwet van 13 december 1945
betreffende de vergoeding der schade
voortspruitende nit ongevallen die zich
op de weg naar en van het werk voordoen,
doordat het bestreden vonnis, bij bevestiging van de beroepen beslissing, doch
deels om eigen beweegredenen, voor recht
zegt dat de echtgenoot van verweerster
het slachtoffer werd van een ongeval op
de weg van het werk naar huis en eiseres
tot de betaling van de door de beroepen
beslissing bepaalde wettelijke vergoedingen, alsmede in de kosten, veroordeelt,
op grand namelijk hiervan dat de omstandigheid dat de onderbreking van de
terngreis anderhalf nnr heeft geduurd
in het onderworpen geval niet · vermag
verweerster de voordelen te ontnemen
waarin door de wetgeving op de arbeidsongevallen is voorzien, dat, wanneer een
zeer vermoeid mens praktische schikkingen moet treffen, zulks voor hem een
tijd kan vergen die absoluut niet in verhouding is tot de ernst van de te nemen
(1) Over het punt dat de normale weg niet
noodzakelijk de rechtstreekse of ononderbroken weg is, zie : cass., 12 oktober 1962 (Bull.
en PASIC., 1963, I, 240); 2 mei 1063 (ibid.,
1963, I, 936); 11 juni 1964 (ibid., 1964,
I, 1092) en 25 april 1968 (An·. cass., 1968,
biz. 1075); raadp]. tevens het verslag aan de
Regent v66r de besluitwet van 13 december
1945, Belg. Staatsblad van 16 februari 1946.
Over het punt dat wanneer het traject
onderbroken wordt, deze onderbreking moet
gewettigd worden door een rechtmatige oorzaak of door de overmacht, zie : cass., 2 mei

beslissingen, vooral wanneer hij zich,
zoals de getroffene, in een midden bevindt
waar hem deze traagheid niet ten kwade
wordt geduid, dat het trouwens een wei
bekend feit is dat iemand, die 's avonds
na een zware dagtaak een rustpoos neemt,
onbewust naar uitvluchten grijpt om deze
poos te verlengen, dat het vaststaat dat
de getroffene niet bij drank was op het
ogenblik van het ongeval en slechts cocacola in een drankgelegenheid heeft verbruikt,
terwijl deze beweegredenen, op grand
waarvan de rechter beslist dat het ongeval onder de toepassing valt van de
besluitwet van 13 december 1945, aantonen dat de rechter heeft bedoeld verweerster de wettelijke vergoedingen toe
te kennen op grand van het feit dat de
getroffene zich op het ogenblik van het
ongeval op de weg van het werk bevond
niettegenstaande hij deze weg gedurende
nagenoeg twee uur had onderbroken
wegens een louter persoonlijk motief : de
ontspanning nemen die hij nodig had,
en dergelijk motief de toepassing van
de besluitwet van 13 december 1945
nitslnit, zodat het vonnis, door het tegenovergestelde te beslissen, de in het middel
aangednide wetsbepalingen schendt :
Overwegende dat de voorziening zich
ertoe beperkt te betogen dat het vonnis
de beslnitwet van 13 december 1945 ten
gunste van verweerster niet kon toepassen, omdat de onderbreking van de weg
van het werk gednrende bijna twee uur
slechts als oorzaak had de ontspanning
die de echtgenoot van verweerster nodig
had, dit is een !outer persoonlij~ motief;
Overwegende dat een onderbreking, al
dnurde zij anderhalf uur zoals de rechter
vaststelt, om een ontspanning te nemen
die de werknemer nodig had, een rechtmatige oorzaak kan hebben en bijgevolg
niet noodzakelijk de normale weg van
het werk nitsluit ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
---·---1963 (B1tll. en PASIO., 1963, I, 936); 12 maart,
10 april en 11 juni 1964 (ibid., 1964, I, 752,
846 en 1092); 18 december 1964 (ibid., 1965,
I, 402); 12 februari en 3 juni 1965 (ibid., 1965,
I, 591 en 1077) ; 23 september 1966 (A1'1'. cass.,
1967, blz. 90).
Over het punt dat de verzwaring van het
risico het normaal karakter van de afgelegde
weg niet kan be'invloeden, zie : cass., 10 april
1964 (B1tll. en PASIC., 1964, I, 846); 25 november 1966 (A1'r. cass., 1967, blz. 409).
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29 november 1968. -

1e kamer. -

Voorzitter, H. Belpaire, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggeve?',
H. de Vreese. - Gelijkluidende conclusie,
H. Ganshof van der Meersch, procm·eurgeneraal. Pleiter, H. Van Ryn.

Op dezelfde dag decreteerde een arrest
de afstand van de voorziening door dezelfde eiseres ingesteld tegen een arrest van
het Hofvan beroep te Gent inzake dezelfde vennootschap in vereffening en Wilhelmine Versteegh, weduwe De Bruyn.

1e KAMER. 1e KAMER. -

2 december 1968.

29 november 1968.

VOORZIENING IN CASSATIE.
AFsTAND. - BuRGERLIJKE ZAKEN.
AFSTAND BETEKEND.- DEORETERING.

In bu1·ge1·lijke zaken decreteert het Hof de
afstand van de voo1·ziening die aan de
verwee1·der is betekend (1).
(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP «COMPAGNIE
MOBILIERE ET FONCIERE" IN VEREFFENING, T. VANDENBRIELE EN CONSORTEN.)
ARREST.
RET HOF ; - Overwegende dat eiseres heeft verklaard afstand te doen van
haar voorziening tegen het op 30 ,iuni
1967 door het Hof van beroep te Gent
gewezen arrest ; dat de akte van afstand
aan de verweerders werd betekend ;
Om die redenen, decreteert de afstand
van de voorziening ; veroordeelt eiseres
in de kosten.

1° BE SLAG. - BESLAG OP ONROEREND
HUUROVEREENKOMST VAN
GOED. MEER DAN NEGEN JAAR, TOEGESTAAN
NA RET ZELFS NIET OVERGESCHREVEN
BEVEL TOT BETALEN. HUUROVEREENKOMST NIET TEGENSTELBAAR AAN
DE DERDE-VERKRIJGER.
2° HUUR VAN GOEDEREN. - VERKOOP, OP ONROEREND BESLAG OF BIJ
DADELIJKE UITWINNING, VAN RET
GEHUURDE GOED. flUUROVEREENKOMST VAN MEER DAN NEGEN JAAR,
TOEGESTAAN NA RET ZELFS NIET
OVERGESCHREVEN BEVEL TOT BETALEN.
- flUUROVEREENKOMST NIET TEGENSTELBAAR AAN DE DERDE-VERKRIJGER.

3° HUUR VAN GOEDEREN.- HANDELSHUUR. - HUURDER, VERVALLEN
VAN RET RECHT OP DE HUURHERNIEU"WING, DIE IN RET BEZIT VAN RET
GEHUURDE GOED WORDT GELATEN. ARTIKEL 14, LID 3, VERVAT IN DE WET
VAN 30 APRIL 1951. - DRAAGWIJDTE
VAN DEZE BEPALING.

4°

29 november 1968. 1e kamer. Vom·zitte1· en Verslaggever, H. Belpaire,
raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijkl~tidende conclusie, H. Ganshof van
der Meersch, procureur-generaal. - Pleiters, HH. Van Ryn en Struye.

HUUR VAN GOEDEREN.
flANDELSHUUR. PROCEDURE VAN
GEDWONGEN ONTEIGENING. - fluuROVEREENKOMST DIE TUSSEN VERHUURDER EN HUURDER, NA RET BEVEL TOT
BETALEN, RET VOORWERP.WAS VAN EEN
UITDRUKKELIJKE HUURHERNIEUWING
VAN lVillER DAN NEGEN JAAR.- HUURDER DIE DOOR DE VERHUURDER IN RET

(1) Cass., 30 november 1962 (Bull. en PAsrc.,
1963, I, 411); raadpl. cass., 2 februari 1956
(ibid., 1956, I, 563); 5 mei 1960 (ibid., 1960,
I, 1035}; 14 februa1•i 1963 (ibid., 1963, I, 677).
Alles wat verband houdt met de uitdrukkelijke afstand wm·dt sinds 1 januari 1969
geregeld door lid 2 van artikel 824 van het
Gerechtelijk vVetboek, waarbij het volgende
wordt bepaald : " de uitdrukkelijke afstand
geschiedt bij een gewone akte, die ondertekend
wordt door de partij, of door haar gemachtigde

die, tenzij de wet anders bepaalt, een bijzondere volmacht heeft, en die aan de tegenpartij
betekend wordt, indien deze de afstand niet
vooraf heeft aangenomen " (koninklijk besluit
van 4 november 1968 betreffende de inwerkingtreding van sommige bepalingen, inzake
de rechtspleging, van de wet van 10 oktober
1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek,
art. 3, 17°), Deze oplossing is gegrond op de
rechtspraak van het Hof en inzonderheid op
het vorenvermelde arrest van 14 februari 1963.

342BEZIT VAN HET GOED IS GELATEN. HUURDER KAN DE STILZWIJGENDE
WEDERINHURING BEDOELD BIJ ARTIKEL 14, LID 3, VERVAT IN DE WET VAN
30 APRIL 1951 NIET INROEPEN.

1° en 2° In geval van vM·koop op onroerend
beslag of bij dadelijke uitwinning van
een gehuu1·d goed, zijn de huurovM·eenkomsten van mee1· dan negen jaar die
toegekend werden na het zelfs niet
ovM·gescMeven bevel tot betalen aan de
derde-verkriJger niet tegenstelbaar (1).
(Wet van 15 augustus 1854, art. 25,
lid 3, en 92.)

3° De bepaling van m·tikel 14, lid 3,
ve1·vat in de wet van 30 april 1951,
volgens welke, indien de van het recht
op hernieuwing vervallen huurder na
het eindigen van de huur in het bezit
van het verh1turde goed wordt gelaten,
een nieuwe huur van onbepaalde duur
tot stand komt, onderstelt een stilzwijgende wederinhuring bij gebreke
van uitd1·ukkelijke wilsuiting van de
partijen (2).
4° De huu1·der die door de verhuurder
in het bezit wordt gelaten van het
verhuurde goed, aan wie de verhuu1•der
een huurhernieuwing van mee1· dan
negen jaar heeft toegestaan, na het zelfs
niet OVM'geschreven bevel tot betaling
van de schuldeiser die de gedwongen
onteigening van het gehuu1·de goed vervolgt, lean geen stilzwijgende wederinhuring im·oepen en heejt bijgevolg het genot
niet van de nieuwe huur van onbepaalde
duur, waarvan sprake in artilcel 14,
lid 3, vervat in de wet van 80 april1951,
hoewel de huurhernieuwing die aan de
derde-verk1·ijge1· niet tegenstelbaar i8,
niettemin tussen pa1·tijen bestaat. (Wet
van 30 april 1951, art. 14, lid 3;
wet van 15 augustus 1854, art. 25,
lid 3.)
(1) Raadpl. MARTOU et WAELBROECK, De
l'exp1·opriation forcee, d. II, biz. 218, nr 1,
biz. 239, nr 8, en biz. 270, nr 13; MARCOTTY,
Traite de l'expropriation forcee, d. I, nrs 249,
258 en 267; GENIN, Traite des hypotheques et
de la transcription, nrs 638 en 639 ; cass.,
23 december 1880 (Bull. en PASIC., 1881, I, 29)
en 15 juii 1886 (ibid., 1886, I, 304).
Over het onderscheid tussen de nietigheid
en de niet-tegensteibaarheid, raadpl. DE PAGE,
Traite de d1·oit civil, d. IV, nr 511bis, en d. III,
nrs 208 en 252; zie ook de artikeien 1444 en
1575 van het Gerechteiijk Wetboek en het
versiag van de Koninklijke Co=issaris voor
de gerechtelijke hervorming (Pari. St., Senaat,
zitting 1963-1964, nr 60, biz. 321 en 345).

(CURATOR VAN HET FAILLISSEMENT NAAMLOZE VENNOOTSC.E(AP « CONSTRUCTIE,
INVOER VAN AUTOMOBIELEN EN HANDEL», CURATOR VAN HET FAILLISSEMENT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « NOUVELLE SOCIETE DE CONSTRUCTION ET
D'IMPORTATION D'AUTOMOBILES » EN
ECHTGENOTE RAMMELAERE-SAMIJN, T.
NATIONALE KAS VOOR BEDIENDENPENSIOENEN.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op I april 1967 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Brussel ;
Gelet op de op II december 1967 ter
griffie van het Hof neergelegde verklaring
waarbij Mr P. Willems, als curator, het
geding herneemt namens de gefailleerde
vennootschap «Nouvelle societe de construction et d'importation d'automobiles », oorspronkelijk eerste eiseres, en
Mr R. Rolleghem, als curator van de
vennootschap « Constructie, invoer van
automobielen en handel », het geding
herneemt ingeleid door Mr P. Verhaegen,
qualitate qua, oorspronkelijk tweede eiser ;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 14 van
de wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten, 25, 90, 91 en 92
van de wet van 15 augustus 1854 op de
gedwongen onteigening,
doordat, zonder de stelling van eisers
te verwerpen luidens welke de tussen de
eisers Rammelaere en Samijn enerzijds,
en de naamloze vennootschap << Construetie, invoer van automobielen en handel,
C.I.A. » anderzijds, in 1955 afgesloten
huur onderworpen was aan de wet van
30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten, zonder te ontkennen dat, na
het verstrijken van die huur op 31 december 1963, gezegde vennootschap vanwege
de verhuurders in het bezit van de
gehuurde goederen werd gelaten, en na
geconstateerd te hebben dat gezegde
(2) Raadpl. de rechtvaardiging van het
door de Regering voorgesteide amendement,
het aanvulierid versiag van de Commissie van
de Kamer van voiksvertegenwoordigers, het
versiag van de Co=issie van de Senaat en
de verkiaring door de Minister van justitie
in de Senaat op 24 april 1951 afgeiegd (Pari.
St. Kamer, 1950-1951, nr 185, biz. 2, en nr 207,
biz. 7; Pari. St. Senaat, 1950-1951, nr 233,
biz. 3 en 4; Pm·l. Hand, Senaat, 24 april1951,
biz. 1265); DE PAGE, Tmite de droit civil,
d. IV, Complement, nrs 784, 7°, en 792bis;
PATERNOSTRE, Baux comrnerciaux, nr 335.

-343vennootschap aan de naamloze vennootschap « Nouvelle societe de construction
et d'importation d'automobiles" regelmatig had toegelaten ter plaatse haar
maatschappelijke zetel te vestigen en te
vergaderen, het bestreden vonnis beslist
dat de vennootschap « Constructie, invoer van automobielen en handel " en
de vennootschap « Nouvelle societe de
construction et d'importation d'automobiles " de betwiste lokalen gelegen te
Sint-Agatha-Berchem zonder titel noch
recht bezetten, gezegde partijen veroordeelt om deze lokalen te ontruimen,
en de vennootschap « Constructie, invoer
van automobielen en handel" veroordeelt om aan verweerster de som van
550.000 frank te betalen wegens deze
bezetting, zulks om de reden dat in 1963
de vennootschap << Constructie, invoer
van automobielen en handel" een huurhernieuwing bekwam voor een duur
van 18 jaar, dat in 1959, 1961 en 1962
verweerster aan de eisers Rammelaere
en Samijn de grosse van de hypothecaire
leningsakte liet betekenen met bevel
van betaling voorafgaandelijk tot de
verkoop bij dadelijke uitwinning, dat
dienvolgens, op grond van de hoger
ingeroepen bepalingen van de wet van
15 augustus 1854, verweerster besluiten
mocht dat voormelde huurhernieuwing
nietig was, en om de reden dat de
vennootschap « Constructie, invoer van
automobielen en handel " te vergeefs
artikel 14 van d~ wet van 30 april 1951
inroept, daar, indien deze wet toepasselijk was, die vennootschap haar recht
om huurhernieuwing te vragen niet zou
hebben verloren zoals voorzien in gezegd
artikel 14, lid 3, doch dat zij integendeel
dit recht zou uitgeoefend hebben maar
sJechts een ongeldige huurhernieuwing
zou be)wmen hebben,
terwijl, vermits de huurhernieuwing
in 1963 aan de vennootschap «Construetie, invoer van automobielen en handel>>
toegestaan, ten opzichte van verweerster,
op grond van de hoger ingeroepen
bepalingen van de wet van 15 augustus
1854 nietig was, deze vennootschap zich
ten opzichte van verweerster in dezelfde
toestand bevond als die waarin zij zich
zou hebben beyonden indien zij het
recht om huurhernieuwing te vragen had
verloren, zodat zij tegenover verweerster
de rechten mocht laten gelden welke
door artikel 14, vervat in de wet van
30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten, worden toegekend aan de
huurder die in het bezit van het
verhuurde goed wordt gelaten, en zodat
zij over een huur van onbepaalde duur

beschikte, waaraan slechts een einde
kon gesteld worden mits een opzegging
van 18 maanden, zulks met behoud van
het recht van gezegde vennootschap
huurhernieuwing te vragen :
Overwegende dat, krachtens artikel 25,
lid 3, van de wet van 15 augustus 1854
op de gedwongen onteigening, hetwelk
luidens artikel 92 van diezelfde wet
toepaRselijk is op de verkopingen bij
dadelijke uitwinning, de na het zelfs niet
overgeschreven bevel tot betalen toegestane huurovereenkon1sten niet tegenstelbaar zijn aan de derde-verkrijger,
indien zij voor meer dan negen j aar zijn
toegestaan : omdat zij wegens hun lange
duur wettelijk worden geacht met
bedrieglijke benadeling van de rechten
van de derden te zijn toegestaan ;
Overwegende dat het vonnis, zonder
dienaangaande bestreden te worden,
beslist dat het gaat om een huurhernieuwing voor achttien jaar welke door de
eisers Rammelaere en Samijn aan de
thans gefailleerde vennootschap « Constructie, invoer van automobielen en
handel ll, na de betekening van het bevel
tot betalen, was toegestaan ;
· Overwegende dat deze vennootschap
dus een huurder was aan wie een huurhernieuwing toegestaan was, welke echter krachtens voormeld artikel 25, lid 3,
aan de derde-verkrijger niet tegenstelbaar was;
Overwegende dat artikel 14, lid 3,
vervat in de wet van 30 april 1951
betreffende de handelshuurovereenkomsten, weliswaar bepaalt dat, indien de
van het recht op hernieuwing « vervallen >> huurder in het bezit wordt
gelaten, een nieuwe huur van onbepaalde
duur tot stand komt ;
Overwegende echter dat voormeld
lid 3 een stilzwijgende wederinhuring
van de verhuurde goederen onderstelt
bij gebreke van een uitdrukkelijke wilsuiting van de verhuurder ;
Overwegende dat wanneer, zoals ten
deze, de verhuurder uitdrukkelijk een
huurhernieuwing heeft toegestaan maar
dat deze bij toepassing van artikel 25,
lid 3, van de wet van 15 augustus 1854
aan de derde-verkrijger niet tegenstelbaar is, de huurder geen stilzwijgende
wederinhuring kan inroepen en de bepaling van artikel 14, lid 3, vervat in de
wet van 30 april 1951, derhalve niet van
toepassing is ;
Overwegende dat het vonnis bijgevolg,
door te beslissen dat de beide thans in
faillissement verklaarde vennootschappen de lokalen zonder recht noch titel
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bezetten, de in het middel aangehaalde
wetsbepalingen niet heeft geschonden;
Dat het middel naar recht faalt ;
Over het tweede middel, afgeleid nit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet,
dooTdat het bestreden vonnis beslist
dat de vennootschap " Constructie, invoer
van automobielen en handel, C.I.A. " en
de vennootschap "Nouvelle societe de
construction et d'importation d'automobiles » de betwiste goederen zonder recht
of titel bezetten, deze partijen veroordeelt
om die goederen te ontruimen, de vennootschap « Constructie, invoer van automobielen en handel ll veroordeelt 01n
aan verweerster een vergoeding te betalen
wegens deze bezetting en deze beslissing
laat steunen op de beschouwingen, enerzijds, dat tussen de eisers Rammelaere
en Samijn en de vennootschap « Constructie, invoer van automobielen en
handel ll in 1963 een geldige huurhernieuwing was tot stand gekom.en en,
anderzijds, dat het bestaan van het
oorspronkelijk huurceel in 1963 twijfelachtig bleek,

te1·wijl, gezien de tegenstrijdigheid
welke tussen gezegde beschouwingen
bestaat, deze niet aangezien kunnen
worden als een motivering welke voldoet
aan de vereisten van artikel 97 van de
Grondwet:
Overwegende dat het. vonnis, op grond
van de gegevens die het aanhaalt,
beslist dat het ten deze gaat om een in
1963 tussen de gefailleerde vennootschap
« Constructie, invoer van automobielen
en handel )) en de eisers Rammelaere en
Samijn aangegane huurhernieuwing en
dat die huurhernieuwing tussen deze
partijen geldig was ;
Overwegende dat het vonnis weliswaar
ook beschouwt dat des te n1.eer moet
worden aanvaard dat het niet om een
verlenging van een bestaande huur maar
om een hum·hernieuwing gaat, « daar
het bestaan van het oorspronkelijke
huurceel, in 1963, twijfelachtig blijkt,
gelet op het feit dat zulk huurceel v66r
12 april 1963 nooit werd vermeld )) ;
Overwegende dat het vonnis, door te
beschouwen dat de in 1963 toegestane
huurhernieuwing ten opzichte van verweerster « nietig )) was en dat de eisers,
om de in het antwoord op het eerste
middel aangehaalde redenen, artikel 14,
lid 3, vervat in de wet op de handelshuurovereenkomst, aHeszins niet konden
inroepen, zijn beslissing wettelijk motiveert;

Overwegende dat het middel, hetwelk
een overbodige beschouwing van het
vonnis bekritiseert, bij gebrek aan belang
niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening evenals de vrijwillige tussenkomst
van de partijen Rammelaere en Samijn;
veroordeelt de eisers in de kosten.
2 december 1968. 1e kamer.
Voorzitter, H. Louveaux, voorzitter.
Ve1·slaggeve1·, H. de Vreese. Gelijkluidende conclusie, H. Mahaux, eerste
advocaat-generaal. - Pleite1·s, HH. Bayart en Fally.
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GEMEENTELIJKE VERORDENING.
VENTEN EN LEURHANDEL. GEMEENTELIJKE VERORDENING DIE DE
TIJDEI·IJKE UITOEFENING VAN DEZE
BEROEPEN
OP BEPAALDE PLAATSEN
VERBIEDT. BEPALING GEWETTIGD
DOOR RET BEI ANG VAN DE ORDE EN
DE OPENBARE VEILIGHFID.- WETTELIJKHFID.

Al wordt de toelating om een leU?·handel
uit te oefenen door de Koning gm·e geld,
tach heejt de gemeenteTaad het 1·echt om
de uitoejening van de leurhandel en het
venten te 1·eglemente1·en en met name
tijclelijk te veTbieden op bepaalde openbare wegen van het gTondgebied van de
gemeente, kTachtens de bevoegdheid aie
hem wenl veTleencl door de wetten van
14 december 1789 en 16-24 ap1·il1790 (1).
(Koninklijk besluit nr 182 van 28 november 1939 tot regeling van de
leurhandel, art. 1 en 5.)
(LECLERCQ.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 13 april 1968 gewezen door
de Correctionele Rechtbank te Brussel,
rechtdoende in hoger beroep ;
(1) Oass., 24 april 1939 (Bttll. en PAsiC.,
1939, I, 199); 26 februari 1940 (ibid., 1940,
I, 62); raadpl. Rep. prat. dr. belge, V 0 Professions ambttlantes, nr 138; Algemene p1•aktische
rechtsverzameling, V 0 Lew·handel, nr 50, blz. 39.
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Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 107 van
de Grondwet en 78 van de gemeentewet,
a) doo1·dat het bestreden vonnis artikel 1 van het politiereglement van de
stad Brussel van 16 oktober 1950 op het
venten en de leurhandel toegepast heeft
op eiser,
te1·wijl dit artikel in strijd is met het
koninldijk besluit nr 82 van 28 november 1939 tot regeling van de leurhandel,
welk besluit bevestigd is door de wet
van 16 juni 1947,
b) doo?'dat het bestreden vonnis, om
de wettigheid van de gemeenteverordening aan te nemen, heeft beslist dat
aileen op grand van de politiemacht de
leurhandel verboden is op de plaats van
de overtrading,
te1wijl het reglement maatregelen van
algemene en blijvende draagwijdte voorschrijft die niet gemotiveerd zijn door
overwegingen van openbare veiligheid
en, na die te hebben voorgeschreven,
zich ertoe beperkt de politiernacht van
de burgemeester aan te houden, die
« bij openbare feesten en plechtigheden
of in aile andere omstandigheden tijdelijk
de leurhandel en het venten zal kunnen
verbieden op de openbare wegen waar
hij zal oordelen dat de uitoefening van
deze beroepen het verkeer kan belemrneren of verhinderen of de orde en de openbare veiligheid in gevaar brengen >> ( einde
van artikel 1) :
Overwegende dat het bestreden vonnis
erop wijst dat het politiereglement van
de Stad Brussel op het venten en de
leurhandel « bepaalt dat, behoudens bijzondere to elating van de burgemeester,
het venten, het verkopen en het uitdelen
van circulaires ,, verboden zijn : ... 4° in
het deel van de achtste politieafdeling,
begrensd door de Magnolialaan ... , wannear bijeenkomsten ingericht worden in
het Eeuwfeeststadium ; , .. de verbodsbepalingen, bedoeld onder de nummers 3°
en 4° hierboven, zijn van toepassing
tijdens de uren waarop de bijeenkomsten,
tentoonsteilingen, jaarbeurzen, feesten,
enz. gehouden worden, alsmede twee
uren ervoor en een uur erna » ;
Overwegende weliswaar dat het venten
en de leurhandel het voorwerp geweest
zijn van een algemene reglementering
en dat met name artikel 1 van het
koninklijk besluit van 28 november 1938
bepaalt dat voorafgaande toelating van
de Minister van economische zaken en
van de middenstand nodig en voldoende
is voor het uitoefenen van die beroepen ;

Dat echter artikel 5 van dit koninklijk
besluit bepaalt dat de aldus verleende
toelating geenszins ontslaat van het
naleven van de wetten en verordeningen
van algemene of bijzondere aard ;
Dat in dit verband moet worden
opgemerkt dat de gemeenteraden, die
bij de wetten van 14 december 1789 en
16-24 augustus 1790 ermee belast zijn
de inwoners de voordelen van een goede
politie te verschaffen en te voorzien in
ailes wat van belang is voor het veilig
en gemakkelijk verkeer op de straten,
kaaien, pleinen en openbare wegen, in
beginsel aan deze functie het recht
ontlenen om de leurhandel te regelen en
hem aan sommige toelatingsvoorwaarden of waarborgen te onderwerpen ;
Dat ten deze vaststaat dat de gemeenteraad zich niet heeft ingelaten met de
bevoegdheden van het centraal gezag
betreffende het verlenen van de toelating
zelf, maar er zich toe heeft beperkt de
uitoefening ervan te verbieden op een
beperkt deel van zijn grondgebied bestemd voor sommige manifestaties die
een toeloop van voile meebrengen, en
zulks gedurende de tijd nodig voor het
verloop ervan ;
Dat bij het voorschrijven van deze
maatregel de gemeente slechts gebruik
heeft gemaakt van de politiebevoegdheden die de wet haar verleent en dat,
na er te hebben op gewezen dat de
verordening uitgevaardigd werd op grand
van de genoemde bevoegdheden,- zij er
geen verdere verantwoording van moest
geven;.
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grandwet,
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en
dat de beslissing overenkomstig de wet
is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
2 december 1968. 2e kamer. en Ve1·slaggeve1', H. Vale~1.tin,
raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijlcluidende conclusie, H. Charles, advocaat-generaal. - Pleite~·, H. Georges
(van de balie bij het Hof van beroep te
Brussel).
Voo1·zitte~·
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1° WEGVERKEER. - WEGVERKEERSREGLEMENT. ARTIKEL 2, 10. RIJBAAN.- BEGRIP.
2° WEGVERKEER. - WEGVERKEERSREGLEMENT
GEWIJZIGD
BIJ
HET
KONINKLIJK BESLUIT VAN 30 APRIL
1963. - 'BESTUURDERS DIE RIJDEN
OP EENZELFDE OPENBARE WEG. BESTUURDER DIE NAAR LINKS AFSLAAT
OM DE OPENBARE WEG TE VERLATEN
EN DE DOOR.GANG AFSNIJDT AAN EEN
BESTUURDER DIE IN DEZELFDE RIGHTING ALS HIJ RIJDT OP HET GEDEELTE
VAN DE RIJBAAN DAT SLECHTS VOOR BEPAALDE VOERTUIGEN TOEGANKELIJK IS.
- EERSTE BESTUURDER DIE WEGENS
DE OMSTANDIGHEDEN DE VOORSCHRIFTEN VAN ARTIKEL 25-2, a ENd, VAN DIT
WEGVERKEERSREGLEMENT
NIET
IN
ACHT NEEMT.- MANEUVER DAT ONDER
DE TOEPASSING VALT VAN ARTIKEL 17
VAN DIT REGLEMENT.
1° De Tijbaan is het gedeelte van de
openba1·e. weg dctt voo1' het voe1'tuigenVe1·kee1' ~n het algemeen is ingeTicht
zelfs indien een gedeelte e1'van slecht;
'l!oo1· bepaalde voe1·tuigen toegctnkelijk
~s (1).
2° De bestuu1'de1' die op een openba1'e

weg 1'iJdt en links ajslaat om hem te
ve1·laten, zonde1', omwille van de omstandigheden, de voo1·sclwijten van a1·tilcel 25-2, a en d, van het wegveTkeM'sTeglefY!ent, gewijzigct. bij het koninklijk
beslu~t van 30 apnl 1963, in acht te
nemen, en de doo1'gang ajsnijdt aan de
bestuu_Tde1' die in dezeljde 1'ichting 1·ijdt
als hiJ op het gr>,deelte van de Tijbaan dat
sle~~ts ??001' bepaalde voertuigen toegankehJk ~s, voert een maneuver uit dat
onder de toepassing valt van artikel 17
van dit wegverkeersreglement (2).
(FONDAIRE EN « SOCIETE DES TRANSPORTS
INTERCOMMUNAUX DE LA REGION LIEGEOISE n, T. DELVAUX.)
ARREST.
HET HOF ; -

Gelet op het best,reden

(1) Oass., 18 februari 1957 (Bull. en PASIC.,
1957, I, 721); raadpl. cass., 10 januari 1966
(ibid., 1966, I, 601).
(2) Raadpl. cass., 8 juni 1964 (B~1ll. en
PASIO., 1964, I, 1072); 6 mei 1968 (A1·r. cass.,
1968, blz. 1111); 26 september 1968, supra
blz. 109, en Rep. pmt. a~~ d1·oit belge, Complement, V 0 Voi1•ie, nr 818.

vonnis, op 24 april 1968 in hager beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Luik;
Over het middel, afgeleid nit de scherrding van de artikelen 2, inzonderheid 1°,
16-1 (koninklijk besluit van 30 april1963,
artikel 5), 17 (koninklijk besluit van
30 april 1963, artikel 5), 25-2, a en d
(koninklijk besluit van 30 april 1963,
artikel 12), 27-1 (koninklijk besluit van
30 april 1963, artikel 4) van het wegverkeersbesluit, 418, 420 van het Strafwetboek, 1382, 1383 en 1384, inzonderheid lid 3, van het Burgerlijk Wetboek,
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,
doonlat, hoewel het vaststaat : a) dat
de d'Avroylaan te Luik, waar zich een
botsing heeft voorgedaan tussen de auto
bestuurd door verweerder en een aan
eiseres toebehorende autobus bestuurd
door de eiser, haar aangestelde, in de
richting door de voertuigen gevolgd
voor de botsing, naar binnen bestaat uit
een deel bestemd voor het busverkeer
en, naar buiten, uit een rijbaan voor
aile voertuigen ; b) dat verweerder,
aangekomen aan een dwarsweg, naar
links afsloeg en kwam aanbotsen tegen
de bus die zijn weg in rechte lijn vervolgde, het bestreden arrest beslist dat
de strafrechtelijke en burgerlijke aansprakelijkheid voor het ongeval op eiser
rust, deze en eiseres veroordeelt tot
betali:ng van schadevergoeding aan verweerder en het strafgerecht onbevoegd
verklaart om kennis te nemen van de
burgerlijke rechtsvordering van eiseres
tegen verweerder, op grand « dat de
botsing tussen de auto van Delvaux
(verweerder) en de bus bestuurd door
Fondaire (eiser) zich heeft voorgedaan
bij de samenloop van de d'Avroylaan
en de dwarsweg Bertolet ; ... dat Delvaux,
door naar links uit de d'Avroylaan af te
slaan om de dwarsweg Bertolet op te
rijden, in botsing gekomen is met Fondaire, busbestuurder ... , die het kruispunt
moest oversteken om zijn weg te vervolgen op het gedeelte van de laan dat
bijzonder bestemd was voor de voertuigen van de " Societe des transports
)) intercommunaux de la region liegeoise )) ;
... dat niets toelaat te zeggen dat Delvaux
die naar links uit een openbare weg
afsloeg in een andere weg, deze verandering van richting niet reglementair heeft
uitgevoerd en zulks met de nodige voorafgaande aanwijzingen ; dat derhalve ...
zijn bewegi:ng geen maneuver was in de
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kwam gereden ; dat de regel die van
toepassing was voor de bestuurders
waarvan een voorrang moest verlenen
aan de andere, in afwezigheid van andere
speciale regels dienaangaande slechts de
algemene regel van artikel 16 kon zijn :
elke bestuurder moet de doorgang vrijlaten voor de van rechts komende
bestuurder, ... ; dat Delvaux die, om
regelmatig af te slaan, de door Fondaire
gevolgde weg rechts van deze moest
oversteken, normaal mocht verwachten
dat deze hem doorgang zou verlenen
zoals hij verplicht was en dat niet
vaststaat dat Delvaux niet de vereiste
bijzondere voorzichtigheidsmaatregelen
heeft genomen ))'
te1·wijl de « speciale plaats )) waar de
bus reed, ten deze moet worden beschouwd als een gedeelte van de openbare weg dat voor het verkeer van
voertui.gen in het algemeen is ingericht,
en derhalve door naar links af te slaan
en de donrgang af te snijden aan de bus
die zijn weg vervolgde, verweerder ofwel
een maneuver, in de zin van artikel 17
van het wegverkeersbesluit, op onregelmatige wijze heeft uitgevoerd, ofwel zich
niet gedragen heeft naar arti~el 25-2,
a en d, van genoemd besluit, aangezien
hij met name zich niet heeft vergewist
dat hij zijn maneuver kon aanvangen
zonder gevaar voor de andere weggebruikers, en hij zich niet naar links heeft
begeven of niet zo dicht mogelijk b~j de
linkerrand van de rijbaan is gebleven
(schending _van aile hierboven aa.ngehaalde artikelen en inzonderheid van de
artikelen 2, 1°, 16-1, 17, 25-2, a en d,
27-1 van het wegverkeersbesluit; in elk
geval het bestreden vonnis zich tegenspreekt als het enerzijds stelt dat de
d'Avroylaan een « speciale plaats >> heeft
die bestemd is voor het busverkeer en
anderzijds dat verweerder « naar links
uit een openbarfl weg in een andere weg >>
afsloeg, of althans dubbelzinnig is daar
het in het onzekere laat of de d'Avroylaan in de door de voertuigen gevolgde
richting uit een of meer openbare wegen
bestaat (schending van artikel 97 van
de Grondwet) :
Overwegende dat het vom1.is vaststelt
dat de botsing tussen verweerders auto
en de door eiser bestuurde bus zich heeft
voorgedaan op de samenloop van de
d'Avroylaan en van de dwarsweg Bertolet; dat verweerder, door naar links af
te slaan uit de d'Avroylaan om de
dwarsweg Bertolet op te rijden, in botsing

is gekomen met de bus bestuurd door
eiser die het kruispunt moest voorbij
rijden om zijn weg te vervolgen op de
bijzondere plaats van de laan die voor
de voertuigen van eiseres bestemd was ;
Overwegende dat uit die vaststellingen
blijkt dat eiser en verweerder heiden eenzelfde openbare weg, de d'Avroylaan,
volgden, met dien verstande dat eiser op
de voor busverkeer bestemde bijzondere
plaats van deze laan reed ; dat de rijbaan
immers het gedeelte van de openbare
weg is dat voor het voertuigenverkeer in
het algemeen is ingericht, zelfs indien
een gedeelte ervan, zoals ten deze, slechts
voor bepaalde voertuigen toegankelijk
is;
Waaruit volgt dat, door aan de dwarsweg Bertolet naar links af te slagen en
de weg af te snijden aan de autobus
bestuurd door eiser die zijn weg vervolgde
op de d'Avroylaan waarop verweerder
eveneens reed, deze zich in de onmogelijkheid bevond om naar links af te slagen
met inachtneming van het bepaalde in
artikel 25-2 van het wegverkeersbesluit
en hij dus een maneuver heeft uitgevoerd
dat door artikel 17 van het wegverkeersbesluit beheerd wordt ;
Overwegende dat, door te beslissen dat
de beweging van verweerder niet zulk
een maneuver was, het vonnis · deze
wettelijke bepaling heeft geschonden ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, behalve inzover het de
publieke vordering vervallen verklaart
door verjaring; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing ; veroordeelt verweerder. in de
kosten, met uitzondering van de kosten
van de betekening van de voorziening
aan het openbaar ministerie, die ten
laste van de eisers zullen blijven; verwijst de aldus beperkte zaak naar de
Correctionele Rechtbank te Verviers,
zitting houdende in hager beroep.
2 december 1968. 2e kamer. Voo1·zitte1", H. Valentin, raadsheer waarnemend voorzitter.
V e1"slag geve1·,
H. de Waersegger.
Gelijkluidende
conclusie, H. Charles, advocaat-generaal.
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-348VAN VERWONDINGEN EN ONOPZETTELIJK DODEN. ONoPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN VERWONDINGEN. VASTSTELLING VAN EEN
FOUT DIE VOOR DE BEKLAAGDE EEN
GEBREK AAN VOORZICHTIGHEID OF
VOORZORG OPLEVERT EN TEVENS VAN
EEN OORZAKELIJK VERBAND TUSSEN
DEZE FOUT EN DE VERWONDINGEN, -·
VEROORDELING WETTELIJK GEREOHTVAARDIGD.
2° ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN
VAN VERWONDINGEN EN ONOPZETTELIJK DODEN. VERKEERSONGEVAL.- MI8DRIJF DAT NIET
NOODZAKELIJK EEN OVERTREDING VAN
HET WEGVERKEERSREGLEMENT INHOUDT.
I 0 vVettelijk ge1'echtvaa1·digd is de beslis-

sing van ve?'oo?·deling wegens onopzettelijk toeb1·engen van verwondingen, die
het bestaan vaststelt van een fout van
de beklaagde die een geb1·ek aan voorzichtigheid of voorzo?·g opleve1·t en tevens
van een oorzakelijk ve1·band tussen cleze
jout en de ve1·wonclingen (1). (Strafwetb.,
art. 418 en 420.)
2° Het misdrijj van ve1·wondingen clam·
onvom·zichtigheicl ten gevolge van een
verkeersongeval sl1~it niet noodzakelijk
een ove1·treding van het wegv({?'keers?'eglement in (2).
(LEURIDENT, T. OZZANA.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 29 j1.mi 1968 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;
In zover de voorziening gericht is tegen
de beslissing op de strafvordering :
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 21, 25-2 en 3 van
het wegverkeersreglement, 418 en 420 van
het Strafwetboek en 97 van de Grondwet,
doo1·dat het bestreden arrest eiseres,
wiens auto in botsing gekomen is met
het rijwiel met hulpmotor van de
verweerder, veroordeeld heeft wegens
onopzettelijke slagen en verwondingen,
(1) Cass., 29 januari 1968 (Arr. cass., 1968,
blz. 716).
·
(2) Cass., 1 oktober 1962 (Bttll. en PAsic.,
1963, I, 136),

op grand aileen van de overweging dat
zij verklaard had de bestuurder van het
rijwiel met hulpmotor niet te hebben
bemerkt op het ogenblik dat zij naar
rechts afsloeg en dat zij hem noodzakelijk
zou hebben bemerkt indien zij op het verkeer had gelet,

te1·wijl, ee1·ste onderdeel, eiseres in haar
conclusie stelde dat zij naar rechts
afsloeg na haar rechter richtingaanwijzer
in werking te hebben gebracht en dat zij
slechts dan een font had kunnen begaan
indien zij de weg afgesneden had van een
bestuurder van een rijwiel met hulpmotor die op een pad langs de weg reed,
wat hier niet het geval was ; volgens
diezelfde conclusie de aansprakelijkheid
voor de botsing rustte op de verweerder
die eiseres volgde en wegens verstrooidheid niet had bemerkt dat zij naar rechts
wilde afslaan en die aldus een afwijkingsmaneuver op het laatste ogenblik heeft
moeten verrichten, waarvoor hij aileen
aansprakelijk is ; het bestreden arrest op
deze conclusie niet heeft geant"tvoord en
zijn beslissing dus niet naar het vereiste
van artikel 97 van de Grondwet met
redenen is omkleed ;
tweecle ondercleel, volgens artil,:el 25-3
van het wegverkeersreglement, de weggebruiker die van richting wil veranderen,
het normaal verkeer niet mag hinderen
van de tegemoetkomende bestuurders op
de rijbaan die hij gaat verlaten noch
dat van de gebruikers van de rijwielpaden
naast deze rijbaan, maar de verweerder
niet tegemoet kwam en geen gebruik
maakte van een rijwielpad, zodat eiseres
de in dit artikel omschreven fout niet
heeft begaan ; het arrest anderzijds niet
he eft vastgesteld dat het voor de verweerder onmogelijk was te vertragen om de
botsing te vermijden en, tenslotte, door
eiseres aansprakelijk te verklaren voor de
botsing, het arrest itnpliciet maar zonder
twijfel heeft beslist dat de verweerder
gerechtigd was eiseres rechts in te halen,
wat hem bij artikel 21 van het wegverkeersreglement verboden was :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest de veroordeling van eiseres rechtvaardigt op
grond dat deze « altijd verklaard heeft
de bestuurder van het rijwiel met hulpmotor niet te hebben bemerkt, terwijl
uit het ongeval voldoende blijkt dat hij
zich dichtbij bevond en noodzakelijk
door de beklaagde zou zijn bemerkt
indien deze op het verkeer had gelet ;
dat aldus tegen de beklaagde het gebrek
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aan voorzichtigheid of voorzorg bewezen
is dat de verwondingen van Ozzana,
bestuurder van het rijwiel met hulpmotor,
veroorzaakt heeft " ;
Dat daaruit volgt dat de feitenrechter
de onoplettendheid van eiseres als een
fout in aanmerking neemt ; dat de
beoordeling van het foutieve karakter
van deze onoplettendheid een feitelijke
en derhalve soevereine beoordeling is ;
dat hetzelfde geldt voor de beoordeling
van het oorzakelijk verband tussen de
fout en de schade ;
Overwegende dat, na de gegrondheid
te hebben aangetoond van de tegen
eiseres aangevoerde telastlegging, het hof
van beroep geen verder antwoord moest
geven op de in het middel aangehaalde
conclusie van eiseres, aangezien deze niet
meer terzake dienend was ;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest zijn
beslissing hierop grondt dat eiseres zich
schuldig gemaakt heeft aan overtreding
van de artikelen 418 en 420 van het
Strafwetboek en dat deze beslissing wettelijk gerechtvaardigd is door de hierboven aangegeven overwegingen ;
Dat de grieven betreffende hflt wegverkeersreglement, die het middel aanvoert, niet ter zake dienend zijn, daar
het tegen eiseres bewezen geacht misdrijf
niet noodzakelijk een overtreding van het
wegverkeersreglement impliceert ;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van niebigheid voorgeschreven vormen in acht genomen werden en
dat de beslissing overeenkomstig de wet
is;
In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering :
Overwegende dat de beslissing geen
eindbeslissing is in de zin van artikel 416
van het W etboek van strafvordering
en geen uitspraak doet over een bevoegdheidsgeschil ;
Dat de voorziening niet ontvankelijk
is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
2 december 1968. 2e kamer. Voo1·zitter en V e1•slaggeve1·, H. Valentin,
raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkluiaende conclusie, H. Charles, advocaat-generaal. - Pleiter, H. Struye.
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VOORZIENING

IN

CASSATIE.

TERMIJN. DIRECTE BELASTINGEN.
ARREST DAT GEEN EINDE MAAKT
AAN DE BETWISTING EN GEEN UITSPRAAK DOET OVER EEN BEVOEGDHEIDSGESCHIL.- TERl\1IJN VAN VOORZIENING : NEGENTIG VRIJE DAGEN TE
REKENEN VAN DE BETEKENING VAN
RET EINDARREST.

De vom·ziening in cassatie tegen een arrest
van het hof van be1·oep, inzake di1•ecte
belastingen, dat geen einde maalct aan
de betwisting en geen uitspraak doet
ove1· een bevoegaheidsgeschil, staat ee1·st
open na het eindaTTest en moet ingesteld
wm·den binnen de teTmijn van negentig
vTije dagen te 1•ekenen van de betekening
van dit mTest en niet van de uitspmak
m·van (1). (Wetb. van strafv., art. 416;
wet van 6 september 1895, art. 14,
vervangen bij artikel 1 van de wet
van 23 juli 1953.)
(LIPPENS-VREVEN, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op de bestreden
arresten, op 5 februari 1964 en op
29 juni 1966 door het Hof van beroep
te Luik gewezen;
Op de exceptie van niet-ontvankelijkheid, door verweerder tegen de voorziening opgeworpen in zover deze is gericht
tegen het arrest van 5 februari 1964, en
hieruit afgeleid dat de termijn van
negentig vrije dagen, waarover eiser
beschikte om tegen die beslissing cassatieberoep in te stellen, ingegaan is op
30 juni 1966, dit is de dag na de uitspraak
van het eindarrest, en dus verstreken is
op woensdag 28 september 1966, zodat
het verzoek tot cassatie, eerst de dag
daarna, op 29 september, ingediend, niet
ontvankelijk is :
Overwegende dat de voorziening in
cassatie tegen een inzake directe belastingen gewezen arrest van het hof van
beroep dat geen einde maakt aan het
geschil en niet beslist over een bevoegd(1) Raadpl. cass., 29 november 1966 (Arr.
cass., 1967, blz. 422) en de noten 1 en 2, getekend W. G.
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heidsgeschil, pas ingesteld kan worden na
het eindarrest en zulks binnen een
termijn van negentig vrije dagen, te
rekenen van de dag van de kennisgeving,
en niet van de uitspraak ;
Overwegende dat het eindarrest van
29 juni 1966 bij ter post aangetekend
schrijven van 30 juni 1966 ber kennis
gebracht is aan de betrokkene, zodat
het verzoek tot cassatie ingediend op
29 september 1966, voor het verstrijken
van deze termijn ingeleid werd ;
Dat de exceptie van niet-ontvankelijkheid dus niet gegrond is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
3 december 1968. 2e kamer. Voorzitte?', H. van Beirs, voorzitter. Ve1·slaggever, H. Perrichon. Gelijlcluidende conclusie, H. Delange, advocaatgeneraal. - Pleitm·s, HH. Gothot (van
de balie bij het Hof van beroep te Lnik)
en Fally.
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INKOMSTENBELASTINGEN. -

Bur-

TENGEWONE TERMIJN. BELASTBAAR
INKOMEN HOGER DAN DATGENE DAT
DOOR DE BELASTINGSCHULDIGE ALS
ZODANIG IN RET AANGIFTEFORMULIER
OPGEGEVEN WERD.- BEGRIP,

Het hof van beroep dat vaststelt dat de
belastingschuldige in zijn aangijte, die
hij binnen de wettelijke termijn ingediend en ingevuld heejt na het advies
te hebben ingewonnen van en met het
akkoo?·d van de administmtie, het b?·utobedmg van zijn inkomsten juist heeft
vm·meld zonder gewag te maken van enige
last, doch onde?' aanvoering van hun
vrijstelling ten belope van zestig ten
hondenl, en dat de controleur aan de
hand van deze elementen in staat was,
zonder enige opzoeking te doen, vast te
stellen dat de aangevoenle vTijstelling
in 1·echte niet geg1·ond was, leidt hie1·uit
wettelijk aj dat het belastbaar inkomen
niet hoge1· was dan datgene dat als
zodanig in het aangijtejo1·mulie?' opgegeven was en derhalve dat de belasting
of het verschttldigde belastingsupplement
niet binnen de buitengewone te1·mijn
leon worden ingekohierd (1). (Gecoordi(1) Raadpl. cass., 22 februari 1966 (Bttll.

en PASIO., 1966, I, 813) en de noten 2 en 3;
13 september 1966 (Ar1·. cass., 1967, blz. 55).

neerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 7 4, lid 2, gewijzigd bij artikel 30 van de wet van
8 maart 1951.)
(BELGISCHE STAAT, MINISTER
VAN FINANCIEN, T. HEYLIGHEN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 14 juni 1966 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over het tweede middel, afgeleid nit
de schending van de artikelen 1319 tot
1322 van het Burgerlijk Wetboek,
dom·dat het bestreden arrest erop wijst
dat, voor elk dienstjaar, de elementen
vermeld in het vak ad hoc van de aangifte,
met nitsluiting van elke bijlage, de
administratis in staat stelden, zonder
de minste opzoeking te moeten doen; het
bedrag te kennen van het als auteursrechten belastbaar inkomen dat tot
grondslag moest dienen voor de berekening van de belasting ; dat dienaangaande
het hof van beroep niet beslist dat het
belastbaar inkomen het bruto-inkomen is,
maar vaststelt dat vanaf het ogenblik
dat nit de aangifte het brutobedrag
bleek, ze volledig was, dat, aangezien
verweerder met betrekking tot de auteursrechten geen gewag had gemaakt
van enige last, de administratis het recht
en de macht bezat om het wettelijk vast
bedrag toe te passen, hetgeen lmar het
netto-inkomen verschafte; dat weliswaar
op de aangifte bovendien, inzake inkomsten :nit autenrsrechten, de principieel
ongerechtvaardigde vermelding niet van
een aftrek maar van een vrijstelling voorkwam,
terwijl de aangiften over de dienstjaren 1952 en 1953 wel degelijk gewag
1naakten van bedrijfslasten en niet van
een vrijstelling en ze niet aileen brutoinkomsten vermeldden maar ook nettoinkomsten die waren bekomen na aftrek
van de als bedrijfslasten opgegeven
bedragen, hetgeen aldns aan de administratis het recht en de macht ontnam 01n
ambtshalve en dadelijk het wettelijk
vast bedrag als bedrijfslasten toe te
passen:
Overwegende dat de aangiften in de
belastingen over de dienstjaren 1952 en
1953 melding maken, met betrekking tot
de autenrsrechten, de een van het bedrag
van de bruto-inkomsten waarop een
coefficient van 40 t.h. is toegepast, de
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60 t.h., waarbij aileen het verschil als
belastbaar wordt beschouwd ;
Dat, door te overwegen dat verweerder
aldus geen gewag had gemaakt van enige
last betreffende die inkomsten, maar
aileen een vrijsteiling ten belope van
60 t.h. had ingeroepen, het arrest van
die aangiften geen uitlegging heeft gegeven die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het derde middel, afgeleid nit de
schending van artikel 53, § I, lid 2, van
de gecoiirdineerde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen,
doordat het bestreden arrest beslist dat
een aangifte waaruit het brutobedrag
van de inkomsten blijkt volledig is, wat
een beletsel is voor toepassing van
artikel 74, lid 2, van genoemde gecoordineerde wetten, _
te1·wijl een dergelijke aangifte niet
voldoet aan de voorschriften van artikel 53, § 1, lid 2, van voornoemde
gecoi:irdineerde wetten, hetwelk de belastingplichtige oplegt een behoorlijk ingevulde aangifte terug te zenden, dat wil
zeggen_ een aangifte die in de daartoe bestemde kolommen het nettobedrag
van de belastbare inkomsten vermeldt,
hetgeen, ten deze, niet werd gedaan voor
het gedeelte van de netto-inkomsten uit
de auteursrechten dat in de bekritiseerde
aanslagen werd opgenomen en voor dit
gedeelte de termijnen van artikel 74,
lid 2, van de belastn<gwetten deed
ingaan:
Overwegende dat, in strijd met wat
het middel onderstelt, het arrest niet in
rechte beslist dat een aangifte in de
belastil1gen waaruit het brutobedrag van
de inkomsten blijkt voiledig is in de zin
van artikel 53, § I, lid 2, van de geP.oordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen ; dat, na er op gewezen
te hebben dat, ten deze, de aangiften
ingevuld werden zoals gedaan werd met
het akkoord van de administratie en na
haar advies te hebben ingewonnen, het
vaststelt dat, ten deze, de aangifte voiledig was omdat verweerder die het brutobedrag van de ge!nde auteursrechten
juist op de formulieren had vermeld geen
gewag had gemaakt van enige last ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het eerste en het vierde middel

samen, afgeleid, het eerste, uit de scherrding van artikel 97 van de Grondwet,
dom·dat het arrest, na zes uitleggingsmogelijkheden te hebben overwogen van
de bewoordingen « hager dan datgene
dat, de belastingplichtige als dusdanig in
het aangifteformulier heeft vermeld », die
gebruikt worden in artikel 7 4 van de
gecoiirdineerde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, besluit dat in een
van de overwogen mogelijkheden de
wetsbepaling van toepassing is zonder te
preciseren waarom ze in- de andere
mogelijkheden niet zou worden toegepast,
te1·wijl het aldus onzekerheid laat
bestaan omtrent het antwoord, dat essentieel is voor de oplossing van het geschil,
op de vraag welke van de zes door het
arrest geopperde mogelijkheden in aanmerking dient te worden genomen als de
uitlegging die van de bewoordingen van
voormeld artikel 7 4 moet worden gegeven, hetgeen, wegens de dubbelzinnigheid in de redenen, met niet-motivering
gelijkstaat ;
het vie1•de, nit de schending van artikel 74, lid 2, van de gecoiirdineerde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, zoals dit lid voortvloeit nit
artikel 30 van de wet van 8 maart 1951,
doordat het arrest, na te hebben
vastgesteld dat verweerder in zijn aangiften over de dienstjaren 1952 en 1953
als
auteursrechten
bruto-inkomsten
van 336.737 frank en 382.000 frank
heeft vermeld, verminderd met een
vrijstelling van 60 t.h., dat is als verschil
134.694 frank en 152.880 frank, welke
verschillen naar de in de aanvullende
personele belasting belastbare inkomsten
werden overgedragen, en te hebben aangenomen dat de als auteursrechten
belastbare inkomsten 252.533 frank voor
het dienstjaar 1952 en 296.269 frank voor
het dienstjaar 1953 bedragen, niettemin
de litigieuze aanslagen als aangetast door
verval vernietigt in zover de navordering
betreldring heeft op de inkomsten uit
autenrsrechten, en tot staving van deze
beslissing aanvoert : - dat artikel 74,
lid 2, de controleur der belastingen niet
ontslaat om binnen de gewone termijn
jnist te taxeren zodra de aangifte hem
hiervoor de elementen verschaft;- dat
de elementen vermeld in de vakken ad
hoc van de aangiften van verweerder, met
nitslnitil1g van elke bijlagen, de administratie in staat stelden, zonder de minste
opzoeking te moeten doen, het bedrag
te kennen van het als anteursrechten
belastbaar inkomen dat als grondslag

352
moest dienen voor de berekening van de
belasting ; - dat deze aangiften, door
het feit zelf dat ze het bedrag van de
bruto-inkomsten, dat wil zeggen de
werkelijk als auteursrechten gei'nde inkomsten, deden kennen, volledig waren ;
terwijl de buitengewone aanslagtermijn
van drie jaar, gesteld in artikel 74, lid 2,
van de gecoordineerde wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, van toepassing
is zodra het belastbaar inkomen hoger
is dan datgene dat de belastin~plichtige
heeft aangegeven ; dat in het stelsel van
de wetten betreffende de belastingen het
belastbaar inkomen het netto-inkomen
is, dat wil zeggen het bruto-inkomen
onder aftrek van de werkelijke of forfaitaire lasten :
Overwegende dat, behalve bij nietaangifte of bij niet tijdige overlegging
van de aangifte, artikel 74, lid 2, van
de gecoord:i:neerde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, gewijzigd bij artikel 30 van de wet van 8 maart 1951,
slechts van toepassing is wanneer het
belastbaar inkomen hoger is dan datgene
dat de belastingplichtige als dusdanig in
het aangifteformulier heeft vermeld ;
Overwegende dat het arrest erop wijst
« dat ten deze .. . de elementen vermeld
in de vakken ad hoc van de aangifte, met
uitzondering van elke bijlage, de administratie in staat stelden, zonder de
minste opzoeking te moeten doen, het
bedrag te kennen van het belastbaar
inkomen . . . dat tot grondslag moest
dienen voor de berekening van de belasting ,, en dat de controleur na kennisneming van de aangifte diende vast te
stellen dat de ingeroepen vrijstelli11g in
rechte niet gegrond was en de aanslag
binnen de gewone termijn moest vestigen
op basis van het bedrag van de brutoinkomsten die werden aangegeven zonder
dat gewag is gemaakt van desbetreffende
lasten;
Dat deze soevereine vaststelling van
het arrest, waaruit volgt dat het belastbaar inkomen niet hoger was dan datgene
dat als dusdanig in de aangifte werd
vermeld, volstaat om wettelijk de beslissing te rechtvaardigen dat het belastingsupplement niet kon worden gevorderd
binnen de buitengewone termijn gesteld
bij artikel 74, lid 2, van genoemde
gecoordineerde wetten;
Dat hieruit volgt dat het vierde middel
niet kan worden aangenomen en dat het
eerste middel, dat slechts betrekking
heeft op ten overvloede gegeven overwegingen van het arrest, niet ontvankelijk is wegens het ontbreken van belang ;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
3 december 1968. 2 6 kamer.
Voo1·zitter, H. van Beirs, voorzitter. Verslaggeve?·, Ridder de Schaetzen. Gelijkluidende conclusie, H. Delange,
advocaat-generaal.- Pleite1·s, HH. Van
Leynseele en Baltus (laatstgenoemde van
de balie bij het Hof van beroep te Brussel).

l e KAMER. -

5 december 1968.

1° HOGER BEROEP.- BuRGERLIJKE
ZAKEN.- TEGENBEROEP.- TERMIJN.
2° HOGER BEROEP. - BuRGERLIJKE
ZAKEN.- 0NTSPLITSBAAR GESCHIL.HOGER BEROEP VAN EEN PARTIJ. HOGER BEROEP DAT OP STRAFFE VAN
NIET·ONTVANKELIJKHEID MOET GE·
RICHT WORDEN TEGEN ALLE PARTIJEN
DIE EEN BELANG HEBBEN DAT IN
STRIJD IS MET DAT VAN DE ElSER IN
HOGER BEROEP.
3° HOGER BEROEP. - BURGERLIJKE
ZAKEN. - 0NSPLITSBAAR GESCHIL. REGEL DAT RET HOGER BEROEP VAN
EEN PARTIJ OP STRAFFE VAN NIET·
ONTVANKELIJKHEID MOET WORDEN GE·
RICHT TEGEN ALLE PARTIJEN DIE EEN
BELANG HEBBEN DAT IN STRIJD IS MET
DAT VAN DE ElSER IN HOGER BEROEP.
- GRONDSLAG.

4° HOGER BEROEP.- BURGERLIJKE
PARTIJ. - 0NSPLITSBAAR GESCRIL. REGEL DAT RET HOGER BEROEP VAN
EEN PARTIJ OP STRAFFE VAN NIETIG·
REID l'IIOET GERICHT WORDEN TEGEN
ALLE PARTIJEN DIE EEN BELANG
HEBBEN DAT IN STRIJD IS MET DAT
VAN DE ElSER IN HO,GER BEROEP. GRENZEN.
5° NIEUWE EIS. - IN HOGER BEROEP.
- BURGERLIJKE ZAKEN. - VERBOD
VAN NIEUWE EIS NIET VAN OPENBARE
ORDE.
60 VERDELING. VERDELING VAN
NALATENSCHAP.- VERDELING IN NA·
TURA. 0NROEREND GOED DAT IN
APPARTEMENTEN KAN INGEDEELD WOR·
DEN.- VASTSTELLING DOOR DE RECR·
TER DAT RET ONROEREND GOED GE·
MAKKEI,IJK IN NATURA KAN WORDEN
VERDEELD. BESLISSING OM DE
VERDELING IN NATURA VAN RET ON·
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ROEREND GOED TE BEVEJ-EN LIEVER
DAN DE VEILING.- WETTELIJKHEID.

7°

8°

VERDELING. VERDELING VAN
NALATENSCHAP. 0NROEREND GOED
DAT IN APPARTEMENTEN KAN INGE·
DEELD WORDEN. VERDELING DIE
EEN EINDE MAAKT AAN DE IN ARTIKEL
815 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK
BEDOELDE ONVERDEELDHEID.
VERDELING. VERDELING VAN
NALATENSCHAP. VERDELING IN NATURA. 0NROEREND GOED DAT IN
APPARTEMENTEN KAN ·woRDEN INGE·
DEELD DOOR DE PRIVATIEVE TOEKENNING VAN APPARTEMENTEN AAN DE
ERFGENAMEN. ~ BIJKOMENDE ONVERDEELDHEID VAN DE GEDEELTEN VAN
DIT GEBOUW DIE BESTEMD ZIJN TOT
HET GEMEENSCHAPPELIJK GEBRUIK VAN
DE APP ARTEli'IENTEN WELKE AAN VER·
SCHILLENDE EIGENAARS TOEBEHOREN.
ONVERDEELDHEID VREEMD AAN DIE
WAARIN NIEMAND KAN WORDEN GE·
NOODZAAKT TE BLTJVEJ'..

1° De gedaagde in hoge1· bm·oep lean een
tegenberoep instellen totdat de debatten
voo1· de beroepsinstantie gesloten zijn ( l).
(Wetb. van burg. rechtsv., art. 443,
laatste lid.)

2° In geval van een onsplitsbaar geschil
moet het hoge1· be1•oep van een partij,
om ontvanlcelijlc te zijn, gericht wo1·den
tegen alle partijen die voor de eerste
1·echtm· een belang hadden dat in st1·ijd
was met dat van de pa1·tij die hoge1·
be1·oep instelt (2).
3° De 1·egel volgens wellce, in geval van
een onsplitsbaa1• geschil, het hogm·
be1"0ep van een pa1·tij, om ontvanlcelijlc
te zijn, moet gericht wonlen tegen alle
pMtijen die voor de eerste 1'echtet• een
belang hadden clat in st1"ijcl was met
dat van de partij die hoge1· bet·oep
instelt, be1·ust hie1·op clat, indien de
instelle1• van het beroep de beslissing in
lcmcht van gewijscle heeft laten gaan ten
vo01·rlele van bepaalde pw·tijen die een,
belang hebben venledigd dat in strijd is
(1) Oa,ss., 18 maart 1843 (Pas., 1843, I, 151)
en Rep. prat. du d1·oit belge, yo Appel en
mat-iil?·e civile, nr 432.
(2) (3) en (4) Oass., 18 september 1947
(Bttll. en PAsro., 1947, I, 359) en de noot
getekend R. H. ; raadpl. cass., 18 november
1954 (ibid., 1955, I, 248; Joum. t?·ib., 1955,
biz. 512 en de opmerkingen van E. GuTT);
7 maart i957 (Bull. en PAsrc., 1957, I, 812);
0ASSATIE,

1969. -
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met het zijne, hij wegens de onsplitsbaa?'heid van het geschil dit gewijsde niet
opnieuw in het geding tm· spmlce lean
brengen (3).
4° De 1·egel volgens wellce, in geval van een
onsplitsbaa1· geschil, het hoge1· beroep
van een partij, om ontvanlcelijlc te zijn,
moet ge1·icht wonlen tegen alle pa1•tijen
die voor de ee?"ste 1·echter een belang
hadden dat in st·rijd was met dat van
de pa1·tij die hoge1· beroep instelt, d1·ingt
zich slechts op in zovm·, do01·dat de
beslissing lc1·acht van gewijsde heeft
gek1·egen ten aanzien van een of mee1·
van de pw·tijen, het, wegens de onsplitsbaarheid zelf van het geding, voor de
rechter niet mogelijlc is het gewijsde
opnieuw in het geding tm· spmlce te
b1·engen tegenover de enige partijen
waartegen het hoge1· be1·oep is gericht (4).
5° Het ve1•bod bedoeld in a1·tilcel 464 van

het T'Vetboelc van bu1·ge1·lijlce 1'echtsvorde1·ing om in hoge1· be1·oep een nieuwe
eis in te stellen malct de openbare orcle
niet. H et lean enlcel w01·den aangevoercl
cloo1· cle partij tegen wie een clm·gelijlce
eis is gericht en mag niet ambtshalve
doo1· de 1·echter woTclen opgeworpen (5).
6° De rechte1· bij wie een 1·echtsvordering

tot 1Je1·cleling van een nalatenschap
aanhangig •;s gemaalct en die vaststelt
clat een tot een nalatenschap behoTend
om·oerencl goecl gevoeglijlc in appaTtementen lean woTclen ingecleelcl en oncle1·
cle mjgenamen door cle prjvatieve toe'
kenning van appartementen lean worden
ve?"deelcl, beslist wettelijlc tot de vm·cleling
in natu1·a van clit o1woerencl goecl lieve1'
clan tot cle veiling e1·van (6). (Burg.
Wetb., art. 826, 827 en 832.)
7° De vercleling in natura oncle1· de erfgenamen van een onroerencl goecl van de
nalatenschap dat in appw·tementen we1•cl
ingedeeld, die bevolen we?"d do01· de
1·echte1' bij wie een 1·echtsvonle1'ing tot
verdeling aanhangig is, laat de in
w·tilcel 815 van het Bu1•ge1·lijlc Wetboelc
becloelde onve?"deeldheid niet voo1·tbestaan

23 mei 1957 (ibid., 1957, I, 1152; Rev. m·it.
j1w. belge, 1958, biz. 201, en de opmerkingen

van E. GuTT); 7 januari 1960 (Bttll. en PAsrc.,
1960, I, 504; Jou1·n. t1·ib., .1961, blz. 6 en de
opmerkingen van L. SIMONT).
(5) Oass., 17 oktober 1968, supra, blz. 188.
(6) Raadpl. cass., 14, december lfl67 (An·.
cass., 1967, blz. 543).
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te maken (1).
8° De bijkomende onve1·deeldheid van de

zijn, en de tegenberoepen in het onderhavige geval derhalve ontvankelijk waren;

Over de eerste twee middelen, het
ee1·ste, afgeleid uit de schending van
artikel 443 van het W etboek van burgerlijke rechtsvordering, inzonderheid lid 4,
zoals dit artikel is gewijzigd bij artikel22
van heb koninldijk besluit nr 300 van
30 maart 1936,
doordat het bestreden· arrest de tegenberoepen van de eisers onder 2, 3 en 4
niet ontvankelijk verldaart, dientengegevolge beslist dat er tussen Gaston
Collet en zijn kinderen nooit onverdeeldheid heeft bestaan ten aanzien van het
genoemde gebouw in de Kanselarijstraat
en de verdeling in natura van voornoemd
gebouw, als uitsluitend tot de nalatenschap van Gaston Collet behorend,
beveelt op grand dat deze tegenberoepen
te laat waren ingesteld, << aangezien er
niet kennis van gegeven is binnen twee
maanden na de betokening van het
bestreden vonnis aan de voorno01nde
eisers in tegenberoep ,,
terwijl het tegenberoep niet onderworpen is aan dezelfde termijnen als het
oorspronkelijk beroep, maar in elke
stand van het geding kan worden ingesteld, dit wil zeggen totdat de debatten
voor de rechters in hager beroep gesloten

het tweecle, afgeleid uit de schending
van de artikelen ll34, 1217, 1218, 1219,
1350, 1351 van het Burgerlijk Wetboek,
443, 444, 464, 465, 466 en 470 van het
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, de voornoemde artikelen 443 en
470 zoals gewijzigd bij artikel 22 van
het koninklijk besluit nr 300 van
30 maart 1936, en 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest de tegenberoepen van de eisers, en meer inzonderheid van de eiseres onder 1, niet
ontvankelijk verklaart, dientengevolge
beslist dat er tussen Gaston Collet en
zijn kinderen nooit onverdeeldheid heeft
bestaan ten aanzien van het genoemde
gebouw in de Kanselarijstraat en de
verdeling in natura van voornoemd
gebouw, als uitsluitend tot de nalatenschap van Gaston Collet behorend, beveelt op de door het hof van beroep
ambtshalve aangevoerde grond dat het
geschil onsplitsbaar is, zodat, om ontvankelijk te zijn, het tegenberoep van
Monique Collet had moeten worden
ingesteld tegen aile partijen die voor de
eerste rechter een belang hadden dat in
strijd was met het hare (te weten aile
toekomstige verweerders), doch uitsluitend gericht was tegen haar broeder
Frangois, vermits het een incidenteel
beroep was op diens oorspronkelijk
beroep,
terwijl, ee1·ste oncle1·cleel, de rechters in
hager beroep aldus, wegens de onsplitsbaarheid van het geschil beroepen niet
ambtshalve niet ontvankelijk mochten
verklaren bij ontstentenis van elke
exceptie van niet-ontvankelijkheid, uit
dien hoofde bij conclusie aangevoerd
door een van de partijen in het geding
in hager beroep, aangezien zodanige
exceptie, afgeleid uit de onsplitsbaarheid
van het geschil, niet de openbare orde
raakt en dan ook ambtshalve niet kan
worden opgeworpen door de rechters in
hoger beroep (schending van aile bepalingen, in het middel vermeld) ;
tweecle onclerdeel, in o~lsplitsbare zaken
het tegenberoep ontvankelijk is, wanneer

(1) en (2) Raadpl. cass. fr., 19 januari 1960
(Dal. jtt1'., 1960, I, 477) en de noot van SAvATIER onder dit arrest; 18 juli 1961 ( Gaz. du
Pal., 1961, blz. 164) en 4 mei 1966 (Bttll. civ.,
1966, I, nr 267); BAUGNIET, Rev. p1•at. not.,
1955, blz. 385 en volg. ; KLUYSKENS, Tijdsclwijt

·voor nota1·issen, 1956, blz. 97; DEcocQ, Rev.
trim. d1·. civ., 1960, blz. 576 ; AEBY, La p?·opriete des appartements, 2e uitg., nr 72; MAZEAUD, Le9ons de £l1•oit civ·il, d. IV, nr 1722,
en MARTY en RAYNAUD, Dro·it civil, d. II-2,
n'' 241.

gedeelten van een om·oe1·end goed die
bestemd zijn tot het gemeenschappelijk
gebruik van de verschillende eigenam·s
van een onro1wend goed dat in appartementen we1·d venleeld dom· de p1·ivatieve
toekenning van appa1·tementen aan de
Mjgenamen, is vreemd aan de onverdeeldheid waa1·in niemand genoorlzaakt
is te blijven (2). (Burg. Wetb., artikel 577bis, §§ 9 en ll, en 815.)
(M. COLLET EN OONSORTEN,
T. F.-X. COLLET EN CONSORTEN.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 30 mei 1967 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
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moeten richten tegen de tweede, derde,
vierde en vijfde verweerders, die voor
de eerste rechter uitdrukkelijk tegen haar
aanspraken waren opgekome:p_ ;
Overwegende dat uit de stukken die
aan het Hof regelmatig zijn voorgelegd
blijkt : l 0 dat op het oorspronkelijke,
tegen aile andere pa£tijen gerichte hoger
beroep van de eerste verweerder, aile
voor de eerste rechter gedingvoerende
partijen verschenen zijn en geconcludeerd
hebben voor het hof van beroep ; 2° dat
de eerste eiseres, op dit oorspronkelijk
hoger beroep gedaagd, weliswaar enkel
« tegen » de eerste verweerder en slechts
Overwegende dat de twee eerste mid- « in tegenwoordigheid » van de andere
delen tegen het bestreden arrest slechts partijen heeft geconcludeerd, maar dat
opkomen inzover het, ten gevolge van het tegenberoep, dat uit de slotsom van
de onwettelijkheden die zij aankla~en, haar conclusie voortvloeit, ertoe strekt
beslist dat er tussen Gaston Collet en he.t gewijsde niet aileen tegenover de
zijn kinderen nooit onverdeeldheid heeft eerste verweerder opnieuw in het geding
bestaan ten aanzien van het genoemde te brengen, maar ook tegenover de andere
gebouw in de Kanselarijstraat, en dat parbijen die, zoals laatstgenoemde, een
dit derhalve moet worden geacht uit- belang hadden verdedigd dat in strijd
sluitend tot de nalatenschap van Gaston was met het hare, te weten de tweede,
derde, vierde en vijfde verweerders ;
Collet te behoren ;
3° dat de eisers onder 2, 3 en 4, medeW at het eerste middel betreft :
belanghebbenden van de eerste eiseres,
in hun tegen alle andere partijen genaOverwegende dat, om de tegenberoepen men conclusies verklaard hebben haar
die de eisers onder 2, 3 en 4 in hun ter conclusie en haar tegenberoep tot de
terechtzitting van 6 februari 1967 gena- « hmme » te maken en dat de partijen
men conclusies hebben ingesteld, niet die een hiermee strijdig belang hadden
ontvankelijk te verklaren wegens te late verdedigd, te weten de tweede, derde,
indieni:ng, het arrest hierop steunt dat vierde en vijfde verweerders, zowel als
die beroepen niet waren ingesteld binnen de eerste (verweerder), in hun conclusie3
twee maanden na de betekening van het opgekomen zijn tegen de aldus gemeenvonnis van de eerste rechter aan die schappelijk geworden aanspraken van
eisers;
alle eisers ;
Overwegende dat, blijkens de bewoorOverwegende dat derhalve, in de onderdingen van het laatste lid van artikel 443 stelling dat, zoals het arrest zulks
van het Wetboek van burgerlijke rechts- beweert zonder deswege te worden bevordering, dat bepaalt dat de gedaagde streden, het tegenberoep van de eerste
in beroep in elke stand van het geding eiseres slechts tegen de eerste verweerder
incidenteel in hoger beroep kan komen, gericht werd, de tegenberoepen van aile
de gedaagde tegenberoep kan instellen medebelanghebbende eisers, in zover zij
totdat de debatten voor de beroeps- tussen hen gemeenschappelijk zijn geinstantie gesloten zijn ; dat het arrest worden, noodzakelijk het gewijsde op
dus deze wetsbepaling geschonden heeft onsplitsbare wijze in hem voordeel
door op de tegenberoepen van de voor- opnieuw in het geding ter sprake hebben
noemde eisers de termijn toe te passen gebracht tegenover de tweede, derde,
die bij lid l van genoemd artikel gesteld vierde en vijfde verweerders zowel als
is voor het oorspronkelijk hoger beroep ; tegenover de eerste ;
Overwegende dat derhalve het arrest
W at het tweede middel betreft :
niet wettelijk heeft ·bmnen beslissen
Overwegende dat het arrest an<bts- dat, aangezien de eerste eiseres haar
halve het tegenberoep van de eerste tegenberoep niet tegen de voornoemde
eiseres niet ontvankelijk verklaart, op tweede, derde, vierde en vijfde verweergrond dat zij dit beroep slechts tegen -de ders had gericht, dit tegenberoep niet
eerste verweerder heeft gericht, terwijl ontvankelijk was ; dat innners de regel,
het hier een onsplitsbaar geschil betrof volgens welke in een onsplitsbaar geschil
en zij dus haar beroep, met het oog op het hoger beroep :van een partij, om

het ingesteld is bij een conclusie die
ter terechtzitting is genomen v66r het
sluiten van de debatten in hoger beroep,
wanneer alle partijen die bij het onsplitsbaar geschil betrokken waren voor de
eerste rechter, in het geding in hoger
beroep aanwezig zijn op het ogenblik
dat de genoemde conclusie genomen
wordt, wanneer alle partijen op dit
tegenberoep hebben geconcludeerd en
het gewijsde aldus, zoals in het onderhavige geval, op geldige wijze opnieuw
in" het geding is gebracht tegenover aile
partijen (schending van aile bepalingen,
in het middel vermeld) :
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tegen alle voor de eerste rechter gedingvoerende partijen die een belang hadden
dat in strijd was met dat van deze partij,
eiseres in hoger beroep, hierop berust
dat, indien ·de insteller van het hoger
beroep de beslissing in kracht van
gewijsde heeft laten gaan ten voordele
van bepaalde partijen die een belang
hebben verd~digd dat in strijd was m~t
het zijne, hij, wegens de onsplitsbaarhe1d
van het geschil, dit gewijsde niet opnieuw
in het geding kan brengen tegenover deze
partijen ; dat hieruit voortvloeit dat deze
regel zich slechts opdringt in zover de
beslissing kracht van gewijsde heeft
verkregen ten aanzien van een of meer
van de partijen die . een belang hebben
verdedigd dat in strijd was met dat van
de eiser in hoger beroep en het derhalve,
wegens de onsplitsbaarheid van het
geding, voor de rechter niet mogelijk is
het gewijsde opi1.ieuw in het geding te
brengen tegenover de enige partij en
waartegen het hoger beroep is gericht ;
Dat zulks niet het geval was in de
stand van de rechtspleging voor het
hof van beroep ;
Dat het eerste middel en het tweede
onderdeel van het tweede middel dus
gegrond zijn ;
Over het derde middel, afgeleid nit
de schending van de artikelen 1134 van
het Burgerlijk Wetboek, 470 van het
W etboek van burgerlijke rechtsvordering, zoals dit artikel is gewijzigd bij
artikel 22 van het koninklijk besluit
nr 300 van 30 maart 1936, en 97 van de
Grondwet,
dom·dat het bestreden arrest afwijzend
beschikt op de aanvraag tot deskundigenonderzoek alvorens recht te doen, door
de eisers onder 2, 3 en 4 subsidiair
gedaan bij aanvullende conclusie in hoger
beroep ten einde na te gaan of de verdeling niet vernietigbaar was wegens benadeling en of zij het voorbehouden erfdeel
van de nalatenschap van Gaston Collet
niet aantast, op grond dat aldus twee
nieuwe geschillen worden opgeworpen,
die niet ontvankelijk zijn daar zij niet
aan de eerste rechter werden onderworpen,
terwijl, zelfs in de onderstelling dat
die geschillen nieuwe eisen opleveren,
het hof van beroep, in afwezigheid van
een door de andere betrokken partijen
aangevoerde exceptie van niet-ontvankelijkheid, wettelijk niet gerechtigd was
de op de beweerde nieuwigheid van de
eis gegronde exceptie van niet-ontvan-

kelijkheid, die niet de openbare orde
raakt, ambtshalve op te werpen :
Overwegende dat dit middel gericht is
tegen het arrest, in zover dit, ter v~r
werping van de aanvullende couclusies
van de eisers onder 2, 3 en 4, strekkende
om door een deskw1dige te doen n~gaan
of de schenking- verdeling van 1951." niet vernietigbaar is wegens benadelrng
van n1.eer dan een vierde en of het voorbehouden erfdeel van de nalatenschap
alleen van Gaston Collet niet was aangetast ,, het hof van beroep ambtshalve
stelt " dat zulks twee nieuwe geschillen
betreft, die niet ontvankelijk zijn daar
zij niet aan de eerste rechter werden
onderworpen (artikel 464 van het Wethoek van burgerlijke rechtsvordering) » ;
Overwegende dat het bij artikel 464
van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering bepaalde verbod om in ho&er
beroep een nieuwe eis in te stellen, n1et
de openbare orde raakt en dat het hof
van beroep niet gerechtigd was de uit
dit verbod afgeleide exceptie van nietontvankelijkheid ambtshalve op te werpen;
Dat het middel gegrond is;
Over het vierde middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 577bis,
in het Burgerlijk Wetboek ingevoegd
bij artikel 1 van de wet van 8 juli 1924
(inzonderheid de §'§ 1, 8, 9 en 11), 815,
827 van het Burgerlijk W etboek en 97
van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest beslist dat
het gebouw in de Kanselarijstraat 6-18
te Brussel gevoeglijk in natura verdeeld
kan worden en dientengevolge beveelt
tot die verdeling in natura over te gaan,
op grond dat << niets zich in rechte verzet
tegen de verdeling van een flatgebouw »
en dat op grond van artikel 577bis de
tot gemeenschappelijk gebruik bestemde
zaken in onverdeeldheid kunnen worden
gehouden,
terwijl, ee1·ste onde1·deel, de rechtsregeling der onverdeeldheid van bijzaken,
die in § 11 van artikel 577bis van het
Burgerlijk W etboek bepaald is wanneer
verdiepingen of gedeelten van verdiepingen van een huis aan verschillende
eigenaars toebehoren, door de wetgever
slechts voorgeschreven is. in geval van
vrijwillige verdeling van verdiepingen ~f
gedeelten van verdiepingen van een hu1s
en aldus het bestreden arrest aan de
eisers zodanige verbrokkeling, met instandhouding van onverdeeldheid, zelfs
van bijzaken, niet op wettelijke wijze
kan opleggen, zoals het heeft gedaan,
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ofschoon de eisers vroegen om uit onverdeeldheid te treden (schending van de
bepalingen in het middel vermeld) ;
. tweerle onrleTdeel, de Inotivering van
het bestreden arrest geen antwoord geeft
op het door de eerste eiseres bij conclusie
aangevoerde middel waarin werd betoogd
dat '' zodanig voorstel onderstelt hetzij
dat de uit de erfenis ontstane staat van
onverdeeldheid voor de eigendom van
de grond voortbestaat, hetzij dat in de
plaats ervan treedt een nieuwe uit
overeenkomst ontstane staat van onverdeeldheid die deze keer zijn oorsprong
vindt in de wilsovereenstemming tussen
partijen, ... dat de tweede onderstelling,
waarbij een staat van onverdeeldheid
uit overeenkomst in de plaats zou t.reden
van de onverdeeldheid uit erfenis, in het
onderhavige geval noodzakelijk uitgesloten is door het gemis van de instemming van allen met de rechtstoestand
die men wil in het I even roepen ... "
(schending van artikel 97 van de Grandwet):
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat, wanneer de rechter,
bij wie krachtens de artikelen 822 en
823 van het Burgerlijk W etboek een
rechtsvordering tot verdeling van een
nalatenschap aanhangig is gemaakt en
die onder meer opdracht heeft de geschillen op te lossen omtrent de wijze waarop
deze verdeling zal geschieden, vaststelt
dat, wegens de indeling van een tot de
nalatenschap behorend gebouw in appartementen, dit gevoeglijk onder de erfgenamen kan worden verdeeld door hun
de eigendom van appartementen privatief toe te wijzen, bevoegd is om, liever
dan de veiling, de verdeling in natura
vall het gebouw te bevelen overeenkomstig het in de artikelen 826, 827 en
832 van het Burgerlijk W etboek gehuldigde beginsel ;
Overwegende dat zodanige verdeling,
verre van de in artikel 8I5 van het
Burgerlijk Wetboek bedoelde herroepelijke en niet geregelde onverdeeldheid
te laten voortbestaan, tot gevolg heeft
daaraan een einde te maken ; dat dit
artikel niet slaat op de noodzakelijke
en bijkomende onverdeeldheid van gedeelten van het gebouw die bestemd zijn
tot gemeenschappelijk gebruik van appartementen welke aan verschillende eigenaars toebehoren zoals zij met het oog
op het openbaar belang is geregeld
namelijk bij de §§ 9 en. 11 van artikel 577bis van het Burgerlijk Wetboek;
Dat dit onderdeel van het middel
wettelijke grondslag mist ;

Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat het arrest, waarin
uiteengezet dat de noodzakelijke
en brJkomende onverdeeldheid van de
gemeenschappelijke gedeelten van een
in privatieve appartementen ingedeeld
gebouw..reeds onder de regeling van het
B.":lr.gerhJk Wetboek, en nog meer sinds
ZIJ IS geregeld namelijk bij de §§ 9 en II
van artike~ 577bis dat in_!J.et Burgerlijk
W etboek rs mgevoerd brJ de wet van
8 juli I929, niet mag worden verward
met de " herroepbare, voorlopige en nietger~ge~de " o~verdeeldheid waarvan sprake IS m artikel_ 8I5 -:an het Burgerlijk
W etboek, en drt artrkel derhalve hier
geen toepassing kan vinden, aldus de
re_den .aangeeft waarom de rechter bij
Wie de rechtsvordering tot verdeling van
d.e nalatenschap aanhangig was aan de
ersers kon opleggen dit gebouw in
appartementen te verdelen ;
Overwegende dat het arrest aldus
passend antwoordt op de conclusie van
de eisers die beweerden dat de rechtsregeling van onverdeelde medeeigendom
van de gemeenschappelijke gedeelter,. van
het ge'l?onw, die behoort bij de verdeling
ervan In appartementen, zoals deze hun
was opgelegd, in strijd zou zijn met hun
recht om overeenkomstig artikel 8I5 van
het Burgerlijk Wetboek nit de onverdeeldheid te treden ;
Dat dit onderdeel van het middel
feitelijke grondslag mist;
word~.

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, doch slechts inzover het
1° beslist dat er tussen Gaston Collet en
zijn kinderen nooit onverdeeldheid heeft
bestaan ten aanzien van het genoemde
gebouw in de Kanselarijstraat en dat dit
derhalve moet worden geacht uitsluitend
tot de nalatenschap van Gaston Collet te
behoren ; 2° uitspraak doet op de eis, bij
aanvullende conclusies ingesteld door de
eisers onder 2, 3 en 4; verwerpt de voorziening voor het overige ; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; verdeelt de veroordeling in de kosten voor de helft
tussen de eisers enerzijds en de venveerders ailderzijds; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van beroep
te Luik.
5 december 1968. Ie kamer. Voo1·zitte1', H. De Bersaques, raadsheer
waarnemend voorzitter . ..:_ VeTslaggeve1',
H. Perrichon.- Gelijkluidende conclusie,

H. Charles, advocaat-generaal.
ters, HH. Simont en Fally.
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Plei-

6 december 1968.

1° RECHTBANKEN. - BURGERLIJKE
ZAKEN. VERPLIOHTING VOOR DE
REOHTER DE JURIDISOHE 4ARD VAN DE
HEM OVERGELEGDE FElTEN TE ONDERZOEKEN, ONGEAOHT DE DOOR DE PARTIJEN HIERAAN GEGEVEN BENAJ\UNG.
2° BEZIT.- BEZITS- OF EIGENDOMSVORDERING. - BEGRIP.

1° De ?'echte?" waa1·bij een vo1·dering aanhang,ig is moet de ju1·idische aanl van
de hem overgelegde jeiten oncle?·zoeken,
ongeacht de benaming clie de pm·tijen
eman gegeven hebben (1). (Impliciete
beslissing.)
2° De ?'echte?" die vaststelt dat de door de
oorsp1·onkelijke eise1· ingestelde eis n,iet
enkel een stoonois van zijn bezit aanvoe?·t, clock dat hij, gesteund op een ?'echt
van ove?·gang dat doo1· authentielce titels
e1·kend wo1·dt, e1· toe st1·ekte de dmagwijdte
van het zakelijlc Techt van deze eise1· in
?'echte te doen eTlcennen, leiclt wettelijk
eruit aj dat deze eis een eigendornsvonle?'ing en geen bezitsvonlering is (2).
(HUYS, T. GEUDENS.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vom1is, op 30 januari 1968 in hager beroep gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te Antwerpen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 701, 1319, 1320,
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 4 en
5 van de wet van 25 n1aart 1876, houdende titel I van het voorafgaande boek van
het W etboek van burgerlijke rechtsvordering, en 97 van de Grondwet,
(1) Cass., 20 november 1967 (A1'1'. cass.,
1968, biz. 460); verg. cass., 9 mei 1968 (ibid.,
1068, biz. 1114).
(2) Raadpl. cass., 20 november 1967, redenen (A,?T. cass., 1968, biz. 460).

doordat het bestreden vonnis, bij bevestiging van de beroepen beslissing, de
tegeneis van verweerster, strekkende tot
de verlegging van de erfdienstbaarheid
van overgang bestaande ten voordele van
het erfvan eiser, ontvankelijk en gegrond
verklaart om de redenen dat, wat de ontvankelijkheid ervan betreft, " appellant
(hier eiser) voor het eerst in hoger beroep
de niet-ontvankelijkheid van de tegeneis
opwerpt ; dat hij doet opmerken dat de
niet-ontvankelijkheid in iedere stand van
het geding mag opgeworpen worden ; dat
appellant verwijst naar artikel 5 van de
wet van 25 maart 1876 op de bevoegdheid : " de bezitsvordering en de eigendomsvordering mogen niet samen worden ingesteld " ; dat in het geval dat een
loutere bezitsvordering ingeleid wordt die
strekt tot het herstellen van een vorige
toestand van bezit en tot het ophouden
van feitelijkheden en storing van het
bezit, de grond van de zaak niet mag
aangeraakt worden en slechts mag besproken worden wanneer de bezitsvordering geeindigd is en de beslissing uitgevoerd ; dat echter appellant in dit geval
zijn vordering duidelijk als bezitsvordering had moeten betitelen, minstens ze
uitsluitend gronden op het materieel
bezit; dat appellant tevergeefs doet opmerken dat het bestaan van de erfdienstbaarheid nooit betwist werd; dat de afsluiting van de toegang een ware feitelijkheid uitmaakte die aanleiding kon
geven tot bezitsvordering ; dat het zonder
belang is dat appellant een bezitsvordering had kunnen inleiden wegens de
bezitsstoring; dat het volstaat de bewoordingen van de inleidende dagvaarding te
lezen om te zien dat appellant niet steunde op een storing van een feitelijke toestand maar op " een recht van overgang ,,
gestaafd door verscheidene authentieke
titels ; dat appellant dus zelf de vordering
inleidde tot erkenning van de draagwijdte
van zijn titel en namelijk het " doen
ophouden van elk andere beperking van
het recht van overgang " beoogde ; dat,
zoals gei'ntimeerde het doet opmerken,
zowel de hoofdeis als de tegeneis steunen
op artikel 701 van het Burgerlijk Wethoek en beide, petitoire vorderingen zijn;
dat de tegeneis dus wel ontvankelijk
was », aldus het onderscheid tussen de
bezitsvordering en de vordering tot erkenning van de erfdienstbaarheid, en dus de
ontvankelijkheid van de tegeneis van
verweerster, uitsluitend steunend op de
oorsprong van het bezit van eiser zoals
die in de dagvaarding opgegeven is,
terwijl, ee1•ste onde1·deel, ten einde het
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van een zakelijk recht, de aard van dit
recht en de oorsprong ervan, dit is de
titel waarop het recht is gevestigd, niet
in aanmerking komen en het, ten einde
aan een vordering het karakter van een
bezitsvordering toe te kennen, integendeel nodig is doch volstaat dat de vordering wordt ingesteld door diegene die,
benevens de voorwaarden bepaald bij
artikel 4 van de wet van 25 maart 1876,
aanvoert een feitelijke stoornis te hebben
ondergaan, waarvan hij het ophouden
vordert (schending van de in het middel
aangeduide wetsbepalingen, inzonderheid
de artikelen 4 en 5 van de wet van
25 maart 1876);
tweede onde1·deel, het inleidend exploot
van eiser strekte tot het herstellen van
de stattts quo ante en tot het ophouden
van de door verweerster veroorzaakte
stoornis en gemotiveerd was door de
belemmering en beperking van zijn uit
het recht van erfdienstbaarheid spruitend
bezit, zodat het vonnis enkel tengevolge
van een miskenning van de bewijskracht
van deze akte tot het besluit kon komen
dat, door dit exploot, eiser geen bezitsvordering inleidde (schending van de in
het middel aangeduide wetsbepalingen,
inzonderheid de artikelen 1319, 1320,
1322 van het Burgerlijk Wetboek);
derde onde1·deel, het vonnis dienvolgens
de tegeneis van verweerster enkel heeft
kunnen ontvankelijk verklaren door, de
bij artikel 5, lid 3, van de wet van
25 maart 1876 gestelde rechtsregel te
miskennen (schending van deze wetsbepaling);
vierde onde1·deel, subsidiai1·, het vonnis,
wat betreft de ontvankelijkheid van de
tegeneis van verweerster, tenminste niet
naar genoegen van recht met redenen is
omkleed in zover het niet heeft geantwoord op het middel door eiser in zijn
regelmatig neergelegde conclusie opgeworpen, luidens hetwelk . de ingeroepen
stoornis van feitelijke aard was en .zijn
dagvaarding enkel strekte tot het doen
ophouden ervan, zodat zijn vordering
een werkelijke bezitsvordering uitmaakte
(schending van artikel 97 van de Grandwet):
Wat het tweede en het derde onderdeel
betreft :
Overwegende dat naar luid van de
dagvaarding, eiser zich bekloeg over het
feit dat zijn recht van overgang, gestaafd
door authentieke titels, belemmerd wordt

door het aanbrengen van een deur met
slot, alsmede over het feit dat verweerster
zijn recht van overgang meent " te mogen
beperken tot de persoon van eiser met
uitsluiting van elke andere persoon, hoewei te voren steeds iedere persoon het
recht had zich naar het heersend erf te
begeven, wat trouwens bekrachtigd wordt
door wet en rechtspraak " ; dat naar het
dispositief van voormelde dagvaarding
de eis strekte « tot afbraak van het slot
in de deur die de doorgang afsluit, tot het
ophouden van elke andere beperking van
het recht van overgang en onder meer
het doorlaten van elke persoon die zich
naar het heersend erf moet begeven " ;
Overwegende dat luidens het vonnis
de eis, zoals hij in de dagvaarding omschreven is, niet uitsluitend steunt op
een stoornis van het bezit maar op een
recht van overgang gestaafd door authentieke titels, en eiser de vordering heeft
ingeleid tot erkenning van de draagwijdte
van: zijn zakelijk recht ;
Dat de rechter aldus van de dagvaarding geen verklaring geeft die met de
termen ervan niet verenigbaar is ;
Dat het vonnis uit deze vaststellingen
wettelijk afgeleid heeft dat eiser een
eigendomsvordering heeft ingesteld, zodat artikel 5, lid 3, van de wet van
25 maart 1876 niet geschonden werd;
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat uit het vonnis niet
blijkt dat de rechter de eis als een eigendomsvordering heeft aangezien om de
reden dat deze op een titel rustte, waaruit
volgt dat dit onderdeel van het middel
op een onjuiste interpretatie van het vonnis steunt;
W at het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat uit het antwoord op
het tweede en op het derde onderdeel
volgt dat de conclusie van eiser op gepaste
wijze werd beantwoord;
Overwegende dat geen van de onderdelen van het middel kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
6 december 1968. 1e kamer. Voorzitter, H. Belpaire, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. Louveaux.- Gelijklttidende conclusie,
H. Dumon, advocaat-generaal. - Pleite1's, HH. Van Ryn en Bayart.
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I 0 VOORZIENING IN CASSATIE. VoRM. - DmNsTPLIOHT. - VERZOEKsoHRIFT WAARBIJ VERZOOHT WORDT OM
DE HERZIENING VAN DE BESLISSING
VAN DE HERKEURINGSRAAD. - VERZOEKSOHRIFT DAT GEEN VOORZIENING
IS.
2o VOORZIENING IN CASSATIE.
PERSONEN BEVOEGD OM ZIOH IN OASSATIE TE VOORZIEN.- DIENSTPLIOHT.
- BESLISSING VAN DE HERKEURINGSRAAD.- VoORZIENING DIE NIET DOOR
DE DIENSTPLIOHTIGE ZELF OF, VOOR
HEM, DOOR EEN HOUDER VAN EEN BI.JZONDERE VOLJI'IAOHT WORDT INGESTELD.
- NIET-ONTVANKELI.JKHEID.
I 0 Geen voo1·ziening in cassatie is het

Ve1'-

zoekschijt, waarbij een dienstplichtige
verzoekt om de herziening van de heslissing van de H e1·keu1·ingsmad (I).
(Gecoordineerde
dienstplichtwetten
van 30 april I962, art. 50 en 51.)
2° Niet ontvankelijk is de vom·ziening tegen
een beslissing van de Herkeurings1·aad,
d1:e niet uitgaat van de dienstplichtige
zelf of van een gemachtigde, houder van
een bijzonde1·e volmacht (2). (Gecoordineerde d:ienstplichtwetten van 30 april
I962, art. 51.)
(INGELREST.)
ARREST,
HET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 23 juli I968 gewezen door
de Herkeuringsraad van de provincie
West-Vlaanderen;
Overwegende dat bij het aan het Hof
onderworpen verzoek de herziening van
de bestreden beslissing wordt aangevraagd;
Overwegende dat zodanig verzoek dat
niet van de dienstplichtige noch van een
bijzonder vohuachtdrager uitgaat, geen
cassatieberoep uitmaakt ;

(1) Oass., 16 oktober 1967 (Arr. cass., 1968,
blz. 236); raadpl. cass., 10 april 1967 (A1·r.
cass., 1967, blz. 952).
(2) Raadpl. cass., 14 februari 1955 (Bttll.
en PASIC., 1955, I, 631) en 10 april 1967 (A1·r.
cass., 1967, blz. 952).

Om die redenen, verwerpt het verzoek.
9 december I968. - .2e kamer. Voo1·zitter, H. van Beirs, voorzitter. -'Verslaggeve1', H. Naulaerts. - Gelijkluidende conclusie, H. Dcunon, advocaatgeneraal.
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TAAL (GEBRUIK VAN DE NEDERLANDSE EN FRANSE).- DrENSTPLIOHT. - BESLISSING VAN DE HERKEURINGSRAAD. - IN RET NEDERLANDS
GEWEZEN.- CASSATIEVOORZIENING IN
RET FRANS. - NIETIGHEID.

N ietig is de in het N ede1'lands gestelde
voo1·ziening tegen een beslissing die door
een H erkeuringsmad in het F1·ans is
gewezen (3). (Wet van I5 juni I935,
art. 27 en 40.)
(li'IANGNAY.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 3 september I968. door de
Herkeuringsraad van de provincie Brabant gewezen;
Overwegende dat de beslissing in het
N ederlands is gesteld ;
Overwegende dat de door eiser op
4 oktober I968 aan de griffie van het Hof
van cassatie gezonden aangetekende
brief, die de voorziening uitmaakt, in de
Franse taal is gesteld ;
Overwegende dat de voorziening, dienvolgens, bij toepassing van de artikelen 27
en 40 van de wet van I5 jtmi I935,
nietig is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
9 december I968. 2e kamer. Voo1•zitte1·, H. van Beirs, voorzitter. Verslaggeve1·, H. de Vreese. - Gelijkhtidende conclusie, H. Dtunon, advocaatgeneraal.

(3) Oass., 23 november 1959 (Bull. en PASIO;,
1960, I, 349); raadpl. cass., 8 december 1965
(ibid., 1966, I, 478).
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AANSPRAKEL!JKHEID
(BUITEN
OVEREENKOMST).- MISDRIJF.DODING.- WEDUWE VAN DE GETROFFENE DIE RECHT HEEFT OP EEN OVERLEVINGSPENSIOEN. PENSIOEN DAT
GEEN VERGOEDING IS VOOR DE SCHADE
DIE DOOR EEN ONRECHTMATIGE DAAD
VEROORZAAKT WORDT. PENSIOEN
ZONDER INVLOED OP DE VERPLICHTING
VAN DE DADER VAN RET MISDRIJF
OM DE SCHADE TE VERGOEDEN.

W anneer een misdrijj de dood van de
get?·o tfene vm·oorzaakt en dit overlijden
aanleiding geeft tot de betaling van een
ove1'levingspensioen aan de weduwe, dan
is deze betaling, die geen vm·goeding is
voor de schade die door een om·echtmatige
daad ve1·oorzaakt wordt, zonder invloed
op het bedmg van de doo1· de dade1· van
het misd1·ijj ve1wchuldigde ve1·goeding ( 1).
(VAN DOOREN, T. CARPREAU.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 27 februari 1968 door het
Militair Gerechtshof gewezen ;
Overwegende dat het arrest aileen uit.spraak doet over de tegen eiser door
verweerster ingestelde burgerlijke vordering;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grondwet, 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek,

doordat het bestreden arrest, bij het
vaststellen van het bedrag van de schade
welke verweerster, handelende in eigen
naam en als voogdes van haar minderjarige kinderen, had geleden, nagelaten
heeft rekening te houden met het fejt dat
aan verweerster na het overlijden van
haar echtgenoot een overlevingspensioen
werd uitgekeerd, zulks om reden dat het
uitkeren van dit pensioen op basis van
de op de wedde van het slachtoffer gedane
afhoudingen, op een tussen het slachtoffer en de Staat bestaande bijzondere
rechtsverhouding steunde, en de schadevergoeding, die eiser verschuldigd was,
de vergoeding beoogde van de door het
ongeval veroorzaakte schade en op een
(1) Cass., 4 november 1968, supra, biz. 250.

inbreuk steunde, en dat dienvolgens het
weduwepensioen en de door de derde
aansprakelijke verschuldigde schadevergoeding een verschillende oorzaak en een
verschillend voorwerp hadden,

te1·wijl eiser, in zijn eerste conclusie,
op 13 februari 1968 voor het Militair
Gerechtshof genomen, had laten gelden
dat, indien met het uitkeren van een
overlevingspensioen geen rekening werd
gehouden, verweerster een hoger inkomen
zou genieten dan tijdens het leven van
haar echtgenoot, en in zijn tweede conclusie, op dezelfde datum genomen, had
laten gelden dat het er op aankwam
verweerster in dezelfde toestand te stellen
als indien haar echtgenoot was blijven
leven ; dienvolgens, om t.e beslissen welke
vergoeding aan verweerster op grond van
de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk W etboek diende te worden toegekend, de rechters zich niet mochten
beperken tot de hoger aangehaalde beschouwingen in rechte, maar daarbij,
rekening houdende met alle feitelijke
omstandigheden, en meer bepaald met
het feit dat aan verweerster een weduwepensioen werd uitgekeerd, het bedrag
moesten bepalen van de materiele schade
welke verweerster ten gevolge van het
ongeval had geleden ;
en terwijl het arrest dienvolgens niet
voldoende gemotiveerd is overeenkomstig
de vereisten van arti,kel 97 van de Grandwet, daar het nagelaten heeft de hierboven gepreciseerde en in de conclusie
van eiser gestelde feitenvraag te onderzoeken:
Overwegende dat het arrest, na eraan
herinnerd te hebben dat eiser aanvoert
« dat van voormelde vergoeding (materiele schade) aftrek dient gedaan van
het gekapitaliseerde overlevingspensioen
dat aan de burgerlijke partij weduwe
Delecluse wordt toegekend daar deze
vergoeding ertoe strekt ze in dezelfde
financiele positie te stellen als bij het
leven van het slachtoffer ; dat derhalve
het toekennen van het overlevingspensioen niet tot verrijking mag aanleiding
geven », deze stelling verwerpt om de in
het middel aangehaalde redenen ;
Dat het aldus zijn beslissing wettelijk
rechtvaardigt en de conclusie van eiser
beantwoordt, door te releveren dat de
schadevergoeding, die eiser aan verweerster verschuldigd is, de vergoeding beoogt
van de door het ongeval aan verweerster
veroorzaakte schade ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
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Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
9 december 1968. 2e kamer. Voorzitter, H. van Beirs, voorzitter. Ve1·slaggeve1·, H. Wauters. - Gelijkluidende conclusie, H. Duman, advocaatgeneraal.
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1° BEWIJS.
STRAFZAKEN. - MISDRIJF DAT VERBAND HOUDT MET DE
UITVOERING VAN EEN OVEREENKOMST.
VRIJWILLIGE BEWAARGEVING. MISBRUIK , VAN VERTROUWEN.
BETWISTING OVER HET BESTAAN VAN
EEN OVEREENKOMST. WET VAN
17 APRIL 1878, ARTIKEL 16. - BEWIJS
DOOR GESOHRIFT. UITZONDERING.
2° MISBRUIK VAN VERTROUWEN.
VRIJWILLIGE BEWAARGEVING. BETWISTING OVER HET BESTAAN VAN
EEN OVEREENKOMST. WET VAN
17 APRIL 1878, ARTIKEL 16. - BEWIJS
DOOR GESOHRIFT. UITZONDERING.
l 0 en 2° Bij een vervolging wegens mis-

bJ·uik van veTtJ·ouwen moet het bewijs
van het bestaan van de overeenkomst,
met name van de ove1·eenkomst van m·ijwillige bewaa1·geving in ~titvoe1·ing waaJ'van de benadeelde aan de beklaagde geld
had afgegeven, sclwiftelijk geleve1·d W01'den wanneM de waanle 3.000 jmnk te
boven gaat, behalve, onde1· mee1·, wanneeT
deze benadeelde mateTieel of moTeel niet
in staat was (I) zich een schrijtelijk
bewijs te ve1·schafjen van de ve1•bintenis
die jegens hem is aangegaan (2). (Wet
van 17 aprill878, art. 16; Burg. Wetb.,
art. 1341, 1348, 1923.)
(TIMMERMAN, T. DE GHESELLE.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 21 juni 1968 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid ui de scherrding van de artikelen 491 van het Strafwetboek, 16 van de wet van 17 aprill878,
1341 en 1348 van hetBurgerlijk Wetboek,
(1) DE PAGE, Tra-ite, d. II, nr 904.
(2) Cass., 23 november 1920 (Bull. en PASIC.,
1921, I, 141) en 7 juli 1952 (ibid., 1952, I, 716);
raadpl. cass., 3 januari 1966 (ibid., 1966,
I, 579).

doonlat het bestreden arrest eiseres
veroordeelt wegens misbruik van vertrouwen zonder voorafgaandelijk het
schriftelijk bewijs te hebben vereist van
de overeenkomst waarbij eiseres zou
gehouden geweest zijn aan verweerder
een beweerde bewaargeving van 41.000 fr.
terng te geven,
te1•wijl het bewijs van de overeenkomst
van bewaargeving die de 3.000 frank
overtreft beheerst is door de artikelen 1923 en 1924 van het Burgerlijk Wethoek en door geschrift moet bewezen
worden ; het arrest op getuigenissen en
vermoedens stecmt, hoewel luidens artikel 16 van de wet van 17 april 1878,
waru1eer het misdrijf verband houdt met
de uitvoering van een overeenkomst
waarvan het bestaan ontkend wordt, de
regels van het burgerlijk recht van toepassing zijn; het arrest weliswaar aanneemt dat de klager, thans verweerder,
in de morele omnogelijkheid was een
geschrift te vorderen, maar de banden
van kiesheid, vriendschap of betamelijkheid geen zedelijke onmogelijkheid scheppen ; dat aileszins uit de redenen van het
arrest niet blijkt dat de ingeroepen onmogelijkheid on1. een schriftelijk bewijs voor
te leggen ten deze twijfeiloos bestaat :
Overwegende dat krachtens artikel 16
van de wet van 17 april 1878, wanneer
het misdrijf verband houdt met de uitvoering van een burgerlijke overeenkomst
van bewaargeving waarvan de beklaagde
het bestaan ontkent, het bewijs van die
overeenkomst c;loor de artikelen 1923 en
1924 van het Burgerlijk Wetboek beheerst is;
Maar overwegende dat de bepalingen
van laatstvermelde artikelen uitzondering
lijden in aile gevailen waarin het de
schnldeiser niet mogelijk geweest is zich
een schriftelijk bewijs te verschaffen van
de verbintenis die jegens hem is aangegaan;
Overwegende dat het arrest niet aileen
nit de door het middel vermelde banden
maar ook nit andere feitelijke omstandigheden, welke het releveert, wettelijk
heeft kunnen afleiden dat verweerder in
de morele onmogelijkheid heeft verkeerd
zich een schriftelijk bewijs te verschaffen,
met het gevolg dat de verbintenis door
getnigen en vermoedens vermocht bewezen te worden ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
En overwegende, wat de beslissing over
de strafvordering betreft, dat de substantiele of op straffe van nietigheid voor-
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geschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig
de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
9 december 1968. -

2e kamer.

Overwegende dat de voorziening aan
de griffie van het Hof buiten de wettelijke
termijn gezonden werd ;
Dat ze niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.

V oo?·zitte?', H. van Beirs, voorzitter.
Ve?·slaggeve?·, Ridder de Schaetzen.
Gelijkluidende conclusie, H. Dumon, ad-

10 december 1968. 2e kamer. VooTzitteT, H. Rutsaert, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. Wauters. - Gelijklttidende conclusie,

vocaat -generaal.

H. Depelchin, advocaat-generaal.

2" KAMER. -

10 december 1968.

VOORZIENING IN CASSATIE.
TERMIJN. - DIENSTPLIORTZAKEN.
BESLISSING VAN DE HERKEURINGS·
RAAD.- VoORZIENING VAN DE DIENSTMEER DAN VIJFTIEN
PLIORTIGE. DAGEN NA DE ONTVANGST VAN DE
BETEKENING.- NIET ONTVANKELIJKE
VOORZIENING.

Te laat ingediend en derhalve niet ontvankelijk is de vooTziening van een dienstplichtige tegen een beslissing van de
He?'lceu?'ingsmad, die ingesteld is mem·
dan vijjtien dagen na de ontvangst van
de betekening van deze beslissing (1).
(Gecoordineerde dienstplichtwetten van
30 april 1962, art. 51, § 2.)
(VOUNOKX.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 3 juli 1968 door de Herkeuringsraad der provincie Brabant gewezen;
Overwegende dat, ingevolge artikel 51,
§§ 2 en 4, van de op 30 april 1962 geco~r
dineerde dienstplichtwetten, de voorziening van de dienstplichtige, op stra~e
van nietigheid, per aangetekende br1~f
aan de griffie van het Hof van cassatw
moet gezonden worden binnen vijftien
dagen nadat de dienstplichtige van de
bestreden beslissing kennis heeft gekregen;
(1) Cass., 13 mei 1968 (A1·r. cass., 1968,
blz. 1127); raadpl. cass., 24 augustus 1967
(A1'1', cass., 1967, blz. 1333) en 21 oktober
1968, supra, blz. 203.
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1° DIENSTPLICHT.- MILITIE·
GEREORT. HERKEURINGSRAAD. RAAD DIE MOET UITSPRAAK DOEN
BIJ MEERDERREID VAN STEMMEN. DIENSTPLIORTWETTEN, GEOOORDI·
NEERD BIJ RET KONINKLIJK BESLUIT
VAN 30 APRIL 1962, ARTIKEL 43, § l . VASTSTELLING VAN DEZE MEERDER·
REID IN DE BESLISSING NIET WETTELIJK
VEREIST.
20 CASSATIEMIDDELEN. DIENST·
PLIORT. - MIDDEL GEGROND OP DE
VALSHEID VAN DE VASTSTELLING, IN DE
BESTREDEN BESLISSING, DAT DE GE·
NEESREREN DIE DEEL UITlVIAKEN VAN
DE HERKEURINGSRAAD DE WETTELIJKE
EED REBBEN AFGELEGD. GEEN
BETIORTING VAN VALSREID. NIET
ONTVANKELIJK MIDDEL.
30 DIENSTPLICHT. - HERKEURINGSRAAD. - !NOBSERVATIESTELLING BE·
VOLEN NA VERSORIJNING VAN DE
DIENSTPLIORTIGE.- BESLISSING :NA DE
BESLUITEN VAN DE GENEESREER-DES·
KUNDIGE. NIEUWE VERSORIJNING
NODELOOS GEAORT. DIENSTPLIOR·
TIGE BEROEFT NIET ll'IEER TE WORDEN
OPGEROEPEN.

1o Zo a1·tikel 43, § 1, van de dienstplicht-

wetten, gecooTdineenl bij het koninklijk
besluit van 30 ap1·il 1962, bepaalt dat
de He1•ketwingsmad uitspraak doet bij
meenle1·heid van stemmen, wm·dt door
dit m·tikel noch dam· enige andere wetsbepaling ve1·eist dat de 'beslissing van
dit geTecht vm·meldt dat zij bij dergelijke
mee1·de1'1wid is genomen (2).
(2) Cass., 31 mei .1965 (Bull. en PAsro.,
1965, I, 1056) en noot 1 ; verg. cass., 9 mei
1966 (ibid., 1966, I, 1135); raadpl. cass.,
4 oktober 1965 (ibid., 1966, I, 162).
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2° Niet ontvanlcelijk is het middel dat
gegrond is op de valsheid van de vaststelling, in de beslissing van de He1·keuringsraad, dat cle geneesheren van deze
raacl cle eecl hebben ajgelegcl clie wo1'Clt
becloelcl in a1·tilcel 42 van cle clienstplichtwetten, gecoonlinee1·cl bij het lconinlclijlc
besluit van 80 ap1·il 1962, wannee1· de
eiser deze vaststelling niet volgens cle
wettelijlce vo1·men van valsheicl heejt
beticht (1 ) .
3° JiV anneer cle H erkett1'ingsmacl na cle
ve1·schijning van cle clienstplichtige cliens
inobse1·vatiestelling heejt bevolen, lean hij
uitspraalc cloen over de besluiten van de
geneeshee1·-deskundige zonder de dienstplichtige op te 1'oepen, zo hij een nieuwe
ve:schijning nocleloos acht (2). (Dienstphchtwetten, geco6rdineerd bij het
koninklijk besluit van 30 april 1962,
art. 45, § 3.)

(.TUSTENS.)
ARREST.
H.E~ HOF ; Gelet op de bestreden
beshssmg van de Herkeuringsraad der
provincie Brabant op 3 september 1968
gewezen;

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 43, § 1, van de op
30 april1962 gecoordineerde dienstplichtwetten,
doo1·clat de bestreden beslissing niet vermeldt dat zij bij meerderheid van stemmen genomen werd :
Overwegende dat, zo de aangehaalde
wetsbepaling voorschrijft dat de herkeuringsraad bij meerderheid van stemmen
uit.spraak doet, geen enkele wetsbepaling
nochtans vereist dat daarvan in de beslissing melding gemaakt wordt ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van artikel 42 van de op
30 april gecoordineerde dienstplichtwetten,
doordat de twee geneesheren, alvorens
hun werkzaamheden te beginnen, de door
dit artikel bepaalde eed niet hebben afgelegd, in strijd met de tekst van de beslissing,
(1)
1968,
(2)
1966,

Verg. cass., 5 oktober 1967 (Arr. cass.,
blz. 172) en noot 2, blz. 173.
Cass., 20 juni 1966 (Bttll. en PASIC.,
I, 1331).

of clo01·dat, althans, de eedaflegging
door verzoeker niet kon gecontroleerd
worden:
Overwegende dat de beslissing uitdrukkelijk constateert dat de twee geneesheren de bij voormeld artikel voorgeschreven eed hebben afgelegd; dat eiser
deze vastelling niet, in de wettelijke vormen, van valsheid beticht heeft ;
Dat het middel niet ontvankelijk is ;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 43, § 2, van de op
30 april1962 gecoordineerde dienstplichtwetten,
doo1'Clat eiser niet werd opgeroepen met
het oog op zijn verdediging :
Overwegende dat, zo de door eiser ingeroepen wetsbepaling stelt, met betrekking tot het onontvankelijk verklaren
van de aanvraag, dat de betrokkene vooraf dient opgeroepen te worden met het
oog op zijn verdediging, artikel 45, § 3,
van de gecoordineerde dienstplichtwetten
van dit principe afwijkt door te bepalen
dat de raad degene die reeds v66r de
inobservatiestelling is verschenen niet
laat oproepen, indien hij een nieuwe verschijning nodeloos acht ;
Overwegende dat de beslissing vaststelt dat eiser voor zijn inobservatiestelling reeds voor de Herkeuringsraad is
verschenen en er gehoord werd, en dat
derhalve een nieuwe verschijning nodelaos wordt geacht ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
10 december 1968. 2e kamer. Voorzitter en Verslaggever, H. Rutsaert.
raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijkluidencle conclusie, H. Depelchin,
advocaat-generaal.
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WEGVERKEER. VERKEERSVOORRANG. SNELHEID VAN HET VOORRANGHEBBEND VOERTUIG DIE DE REDELIJKE VERWACHTINC+EN VERSOHALKT
VAN DE BESTUURDER DIE DE DOORGANG MOET VRIJLATEN.- 0VERMAOHT.

Doo1· erop te wijzen clat de snelheicl van
het voertuig waarmee cle voo?·ranghebben-

-365de bestuu1·de1· reed, zodanig was dat zij
de 1•edelijke ve1·wachtingen heejt ve1'schalkt van de bestuurder die de door gang
moest vrijlaten, stelt de 1·echte1· vast dat
dit voo1· deze best'Ltu1·de1· een geval van
ove1·macht heeft opgeleverd (1).
(E. DELWART EN H. DELWART,
T. NEKKEBROEK.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 30 januari 1968 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
In zover de voorzieningen gericht zijn
tegen de beslissing over de door verweerder tegen beide eisers en de door tweede
eiser tegen verweerder ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen :
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 418, 419, 420 van
het Strafwetboek, 1382 van het Burgerlijk Wetboek, 16, 17 en 18 van het wegverkeersreglement,
doordat het bestreden arrest, na eerste
eiser tot een boete veroordeeld te hebben
wegens onopzettelijke slagen of verwondingen en deze veroordeling gegrond te
hebben op het feit dat hij met overdreven
snelheid reed, beslist heeft dat verweerder geen enkele fout begaan had en dat
de ganse aansprakelijkheid voor de schadelijke gevolgen van het kwestieus ongeval ten laste was van eerste eiser, en
dientengevolge beide eisers veroordeeld
heeft om aan verweerder een schadevergoeding te betalen en verklaard heeft dat
het hof van beroep onbevoegd was om
van de burgerlijke rechtsvordering van
tweede eiser te kennen, en deze beslissingen gestaafd heeft op de overweging dat
eerste eiser, die op de hoofdweg reed,
« de redelijke verwachtingen van verweerder bij het schatten van de voor
hem bestaande mogelijkheid tot oprijden
van de hoofdbaan verschalkt heeft "• dat
verweerder « mocht verwachten dat eerste eiser zich zou houden aan de reglementaire voorschriften betreffende de
snelheid en in ieder geval zijn vaart in
aanzienlijke mate zou verminderen ll, en
dat « het niet gebleken is dat verweerder
de hoofdbaan ontijdig is opgereden, rekening houdende met de plaatselijke toe(1) Raadpl. cass., 20 juli 1966 (Bull. en
PASIC., 1966, I, 1406).

stand en de plaats van de andere weggebruikers, onder meer die van eerste eiser ll;
terwijl, volgens de artikelen 16 en 18
van het wegverkeersreglement, verweerder de hoofdweg slechts kon oprijden
indien hij zulks, gelet op de plaats, de
verwijdering en de snelheid van de andere
bestuurders, kon doen zonder gevaar voor
ongevallen, en het arrest dus niet wettelijk kon beslissen dat verweerder de
hoofdweg kon oprijden, zonder zich er
van verzekerd te hebben dat hij zulks
zonder gevaar voor ongevallen kon doen,
gelet op de, zelfs overdreven, snelheid
van eerste eiser ;
terwijl verweerder de prioriteit van de
hoofdweg, die absoiuut is, moest eerbiedigen zelfs indien eerste eiser met overdreven snelheid reed ; de miskenning door
een weggebrniker van een voorschirft van
het wegverkeersreglement bp zichzelf niet
onvoorzienbaar is voor de andere weggebruikers; om verweerder van alle aansprakelijkheid te kunnen ontlasten, het
arrest had moeten vaststellen dat het
niet-eerbiedigen, door eerste eiser, van
de reglementaire voorschriften over de
snelheid, voor verweerder een geval van
overmacht was, wat het niet vastgesteld
heeft ; bijgevolg het bestreden arrest niet
regelmatig met redenen omkleed is, althans wat betreft het leggen van de
gehele aansprakelijkheid ten ,laste van
eerste eiser :
Overwegende dat het middel het arrest
niet kritiseert in zover het beslist dat
eerste eiser, hoewel hij voorranghebbende
bestuurder was, een fout heeft begaan
in oorzakelijk verband met het ongeval,
door een overdreven snelheid ontwikkeld
te hebben;
Overwegende dat het arrest erop wijst
dat verweerder, voor wie de wagen van
eerste eiser gedeeltelijk verstopt werd
door de wagen van De Dominicis, mocht
verwachten dat eerste eiser zich zou houden aan de reglementaire voorschriften
betreffende de snelheid, en in ieder geval
zijn vaart in aanzienlijke mate. zou verminderen;
Dat het hieruit aJleidt dat eerste eiser,
die daarenboven iets te voren een andere
wagen had ingehaald, de redelijke verwachtingen van verweerder bij het schatten van de voor hem bestaande mogelijkheden tot oprijden van de hoofdbaan,
heeft verschalkt ;
Dat het arrest aldus duidelijk te kennen geeft dat, in de gegeven omstandig~
heden, de snelheid van eerste eiser een
grand van overmacht voor verweerder
opleverde;

-

366

Dat het middel feitelijke g:rondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt de eisers in de kosten.
IO december I968. 2e kamer. Voorzitter, H. Rutsaert raadsheer waarnemend voorzitter.
Vm·slaggevm·,
Ridder de Schaetzen. Gelijklttidende
conclusie, H. Depelchin, advocaat-generaal.

2e

Overwegende dat, nu noch eiser noch
de burgerlijke partijen hager beroep ingesteld hadden, het bestreden arrest geen
uitspraak heeft gedaan over de tegen
eiser ingestelde burgerlijke vorderingen ;
dat mitsdien de voorziening zonder voorwerp en niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eisers in de kosten.
IO december I968. 2e kamer. Voorzitte1·, H. Rutsaert, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. Naulaerts.- Gelijkluidende conclusie,
H. Depelchin, advocaat-generaal.

10 december 1968.

KAMER. -

VOORZIENING

IN

CASSATIE.

PERSONEN TEGEN WIE EEN VOORZIE·
NING KAN WORDEN INGESTELD. STRAFZAKEN. BURGERLIJKE REOHTS·
VORDERING.- IN HOGER BEROEP GEEN
GEDING MEER AANGEGAAN TUSSEN DE
ElSER IN OASSATIE, BEKLAAGDE, EN DE
VERWEERDER, BURGERLIJKE PARTIJ.N IET-ONTVANKELIJKHEID.

N iet ontvankelijk, wegens het ontbrelcen
van bestaansreden, is de voo1·ziening
ingesteld dam· een belclaagde tegen een
bu1·gerlijke pm'tij met wie hij in hager
beroep geen geding mem· had aangegaan
en ten behoeve van wie de best1·eden
beslissing geen V61'001'deling ten laste van
de eiser ttitsp1·eekt (I).
(VAN BAELEN EN PEETERS.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 3 april I968 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
W at de voorziening van Emiel Peeters
betreft :
B. In zover zij gericht is tegen een
beslissing zogezegd over de burgerlijke
vordering gewezen :
(1) Cass., 19 juni 1967 (_Arr. cass.,
biz. 1270); verg. cass., 16 januari 1961
en PAsrc., 1961, I, 524), 7 februari
(ibid., 1966, I, 738) en 18 november
supra, biz. 299.
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ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN). BLOEDAFNEMING. WET VAN I AU·
GUSTUS I899, ARTIKEL 4bis, § 5. PERSOON BEDOELD BIJ DIT ARTIKEL,
§ I, I OF 2. - PERSOON DIE NIET IN
STAAT IS ZIJN WEIGERING TE KENNEN
TE GEVEN.- 0MSTANDIGHEID DIE DE
AFNEMING NIET VERBIEDT. RECHT
VOOR DEGENEN DIE ZE HEEFT ONDER·
GAAN TE BEWIJZEN DAT HIJ OJ' HET
OGENBLIK VAN DE AFNEMING EEN
WETTIGE RED EN TOT WEIGERING HAD.
BEWIJS GELEVERD.- GEVOLG.

De omstandigheid dat een persoon bedoeld
bij a1·tikel 4bis, § 1, 1 of 2, van de wet
van 1 augustus 1899 houdende hm·ziening van de wetgeving en de verordeningen op de politie van het wegve1·keer,
gewijzigd bij die van 11 .fuli 1967, niet
in staat is zi.fn weige1•ing te kennen te
geven, verbiedt niet een bloedafneming
te ver·richten. Doch indien voor de rechter,
bij wie aanhangig is een ve1•volging die
ten laste van deze pe1·soon is ingesteld
wegens ove1't1·eding van artikel 2-3,
emwte lid, of van artilcel 2-4 van dezewet,
bewezen wo1·dt dat h~j op het ogenblik
van de afneming een wettige 1·eden tot
weigering had, moet de 1'echter de ontleding van het afgenomen bloed uit de
elementen van zijn overtuiging ve1'Wijde1·en (2).

1967,
(Bull.

1966
1968,

(2) Raadpl. cass., 6 januari, 11 februari en
8 juni 1964 (Bull. en PAsrc., 1964, I, 472, 621
en 1075) en 5 april 1965 (ibid., 1965, I, 836)

367(PLOVIE.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op bet bestreden
arrest, op 15 mei 1968 door het Hof van
beroep te Gent gewezen;
Overwegende dat eiser zijn voorziening
beperkt heeft tot de beslissing over de
strafvordering ;
Over het tweede middel, afgeleid uit'
de schending van de art.ikelen 1319, 1320,
1322 van het Burgerlijk W etboek en
97 van de Gronflwet,
do01·drzt het bestreden arrest eiser veroordeelt wegens de telastlegging B (een
wagen te bebben bestuurd wanneer bet
alcobolgebalte in zijn bloed minstens
1,5 gram per duizend bedroeg),
te1·wijl eiser in zijn conclusie verwijzend
naar het attest van 15 september 1966
van Dr. G. De Smet voorbield dat bij
op het ogenblik van de feiten een behandeling met Probenid onderging, geneesmiddel dat als eigenschap heeft een remmende werking uit. te oefenen op de
excretie van bepaalde stoffen in de bloedbaan, en naar dit van apotheker J. Oarnewal, dat dit medicament regelmatig op
doktersvoorschrift afgeleverd werd, dat
indien het nemen van bet bloedstaal in
normale omstandigbeden was gescbied,
bet is te zeggen, op een ogenblik dat verzoeker bewust was en over zijn geestelijke
faculteiten bescbikte, bij zich tegen deze
ingreep met grondige redenen zou verzet
bebben, en dat bijgevolg de recbten van
de verdediging geschonden Werden, terwijl de rechter deze argumentatie niet
beantwoordt en er zich toe beperkt te
verwijzen naar de verklaring van eiser
van 5 augustus 1966 waarbij hij zicb
akkoord zou verklaard hebben met . de
bloedontleding, alboewel deze verklarirtg
bet volgende vermeldt : « Ik verklaar me
akkoord met de uitslag van bet bloedonderzoek en zie af van een tweede
analyse op voorwaarde nochtans dat de
bloedafneming op regelmatige manier en
volgens de vereisten van de wet heeft
plaatsgebad, aangezien ik in bewusteloze
toestand was wanneer het bloedstaal
werd genomen "• en eiser juist voorhoudt,
hetgeen · trouwens hernomen werd in de
conclusie, dat bij een grondige reden had
tot het. weigeren van bet nemen van een
bloedstaal en dat hij deze redenen zou
aangewend bebben wanneer hij bewust
ware geweest op bet ogenblik van bet

nemen van het bloedstaal ; dat de bestreden beslissing niet toelaat na te gaan
welk standpcmt de recbter beeft ingenomen ten aanzien van de regelmatig genomen conclusie en alzo de bewijskracht
van die akte miskent :
Overwegende dat uit de omstandigbeid
dat de dader of de getroffene op het ogenblik waarop de geneesheer de bloedafneming verrichte niet in staat was zijn
weigering te kennen te geven, het vermoeden niet kan worden afgeleid dat die
persoon zou hebben geweigerd de bloedafneming te laten verrichten ;
Dat in zodanig geval de bloedafneming
in beginsel kan worden verricht, met dien
verstande evenwel dat de persoon op wie
de afneming verricht werd, gerechtigd is,
zo bij vervolgd wordt wegens overtreding
van artikel 2-3, eerste lid, of van artikel 2-4 van de wet van 1 augustus 1899,
bet bewijs te leveren dat hij op het ogenblik van het verricbten van de bloedafneming een wettige reden had om te
weigeren;
Dat, indien dit bewijs geleverd is, de
recbter verplicbt is de analyse van het
afgenomen bloed uit de elementen waarop
hij zijn overtuiging steunt, te verwijderen;
Overwegende dat bet arrest, met betrekking tot de in het middel bedoelde
conclusie, zich ertoe beperkt erop te
wijzen dat eiser zich op 5 augustus 1966
met <ie uitslag van de bloedanalyse volledig akkoord heeft verklaard, zodat de
door hem opgeworpen verweermiddelen
de vaststelling van de deskundige, die bij
aldus uitdrukkelijk beaamde, niet meer
kunnen ontzenuwen ;
Overwegende ecbter dat deze motieven
niet impliceren dat de door eiser aangevoerde reden om te beweren dat bij zich
tegen bet verrichten van de bloedafneming had kunnen verzetten indien hij
niet bewusteloos was geweest, geen wettige reden tot weigering opleverde ;
Dat het arrest derbalve de conclusie
niet passend beantwoordt ;
Dat bet middel gegrond is ;
Overwegende, met betrekking tot de
beslissing over de telastlegging A, dat de
substantiele of op straffe van nietigheid
voorgescbreven recbt.svormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
En overwegende dat de burgerlijke
recbtsvorderingen slecbt>:1 op de telastlegging A steunden ;
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Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zover het uitspraak doet
over de telastlegging B en over de kosten
van de strafvordering ; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; veroordeelt eiser in de helft
van de kosten en laat de overige helft ten
Iaste van de Staat ; verwijst de aldus
beperk.te zaak naar het Hof van beroep
te Brussel.

10 december 1968. Voor-zitte1·, H. Rutsaert,

12 december 1968.

1°

GEMEENTELIJKE
VERORDENING.- VERORDENING BETREFFENDE
DE WATERVOORZIENING. VERORDENING DIE BEPAALT DAT DE PLAATSING
VAN DE METER EN DE AANLEG VAN DE
BUTZEN GESOHIEDEN DOOR DE ZORG EN
OP KOSTEN VAN DE ABONNEE, DOOH
ONDER HET TOEZIOHT EN VOLGENS DE
ONDERRIOHTINGEN VAN DE WATERVOORZIENINGSDIENST.
DOEL EN
VOORWERP VAN DEZE BEPALING.

2°

4°

CASSATIE.- 0MVANG.- BURGERLIJKE ZAKEN. 0NSPLITSBAAR GESOHIL. p ARTIJ VOOR DE FElTENREOHTER DIE ZIOH NIET IN OASSATIE
HEEFT VOORZIEN, DOOH DIE VOOR HET
HoF DOOR DE EISERES IN DE ZAAK
WERD BETROKKEN. 0ASSATIE DIE
ZIOH UITSTREKT TOT DE BESLISSING TEN
AANZIEN VAN DEZE PARTIJ.-

5°

TUSSENKOMST. BURGERLIJKE
ZAKEN. GEDING IN OASSATIE. Ers TOT BINDENDVERKI.ARING VAN HET
ARREST INGESTELD DOOR DE ElSER IN
OASSATIE. 0NTVANKELIJKHEID.
VooRWAARDE.

2e kamer. raadsheer waar-

nemend
voorzitter.
Verslaggevm·,
Ridder de Schaetzen. Gelljkluidende
conclusie, H. Depelchin, advocaat-generaal.

I e KAMER. -

RING BEVESTIGT. - BESLISSING DIE DE
IN VRIJWARING OPGEROEPEN PARTIJEN
VEROORDEELT IN DE KOSTEN VAN HET
HOGER BEROEP VAN DE OORSPRONKELIJKE EISERES. 0NWETTELIJKHEID.

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST).- WATERVOORZIENINGSDIENST.- AANSLUITING MET
DE BINNENLEIDING. GEBREKKIGE
AANSLUITING. AANSPRAKELIJKHEID
VAN DE WATERVOORZIENINGSDIENST.
VooRWAARDEN.

1° De bepaling van een gemeentelijke verordening betreffende de watervoorzieningsdienst, volgens welke het plaatsen van de
mete1· en de aanleg van de buizen die de
binnenleiding verbindt met de veJ•takking van de leiding geschieden doo1·
de zorg en op kosten van de abonnee,
doch onder het toezicht en volgens de
onderrichtingen van cle watervooJ•zieningsdienst, heeft niet alleen tot doel het
bedrog te verijclelen dat cle abonnee in
de uitvom·ing van cle aansluitingswerken
zou kunnen plegen, maa1• oak deze dienst
in staat te stellen tot het vervullen van
de veiligheiclsplicht die op de exploitant
van zulke openbare dienst 1'Ust. Zij kent
niet alleen rechten toe aan de wate?·voorzieningsdienst, doch legt hem oak verplichtingen op (1). (Reglement van de
stad Brussel betreffende de watervoorziening van 30 december 1944, art. 35.)

3°

2o De wate1·voo1·zieningsdienst die, kennis

(1) Omtrent de kwestie dat geen recht
zonder samenhangende verplichtingen bestaat,
raadpl. DE PAGE, d. I, 3e uitg., nr 111;
DE BERSAQUES, Rev. crit. jur. belge, 1959,
biz. 364, nr 5,

(2) Omtrent de veiligheidsplicht waarmee
de openbare diensten zijn belast, raadpl. cass.,
7 maart 1963 en de conclusie van Procureur-

GERECHTSKOSTEN. BURGERLIJKE ZAKEN.- BEROEP VAN DE OORSPRONKELIJKE EISERES TEGEN DE OORSPRONKELIJKE VERWEERSTER. GEEN
BEROEP VAN DEZE PARTIJ TEGEN DE
DOOR HAAR IN VRIJWARING OPGEROEPEN P ARTIJEN. - BESLISSING IN HOGER
BEROEP DIE HET BEROEP VAN DE OORSPRONKELIJKE EISERES INWILLIGT EN
DE BESLISSING OP DE EIS IN VRIJWA·

hebbencle van de door cle abonnee uitgevoercle aansluitingswerken van de binnenleiding met de vertaklcing van de
leiding, het door het gemeente1•eglement
betrefjende de wate?'V001'Ziening voo1·ziene
toezicht niet uitoefent of vm·lceerde onder1'ichtingen geeft bij de uitvoering van
deze werken, is aansprakeli.Jk bij een
ongeval te wijten aan de gebrelckigheid
van de aansluiting (2). (Burg. Wetb.,
art. 1382 en 1383; reglement van de
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stad Brussel betreffende de watervoorziening van 30 december 1944.)
3° Is onwettelijk de beslissing wam·bij de

1'echte1· in hoger beroep, die het beroep
van de om·sp1·onkelijke eise1·es tegen de
oorspronkelijke verwee1·ste1· imvilligt, de
door cleze laatste in v1·ijwaring op geroepen
partijen vemonleelt in de kosten van clit
beroep, terwijl bij geb1·eke van hoger
beroep van de oorspronkelijke ve1·wee?•ster
tegen deze pa1·tijen, cle ve?·oo?·cleling op
cle eis in vrijwaring worclt bevestigcl.
(Wetb. van burg. rechtsv., art. 130
en 470.)

4° , W anneer een geschil onsplitsbaar is
tussen de eiser in cassatie en een partij
voor de jeitenrechtm·, clie zich niet in
cassatie heeft vom·zien, cloch die de eiser
in cle zaak heeft betrokken, en cle vom·ziening gegrond is, worclt de ve1·nietiging
uitgesp1·oken zowel ten aanzien van de
beslissing inzake cle eiser als ten aanzien
van cle beslissing inzake deze partij (I).
5° De eis tot bindenclverklaring van een
a1·rest, die door cle eiser in cassatie werd
ingestelcl, is niet ontvankelijk, wanneer
cleze niet doet blijken clat hij belang erbij
heeft het arrest voor de in tussenkomst
opgm·oepen pa1·tij binclend te doen verlclm·en (2).
(«CoMPAGNIE INTERCOMMUNALE BRUXELLOISE DES EAUX », T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « L'ETOILE »EN CONSORTEN,
DE ERFGENAMEN VAN DEFRAITEUR, DE
CONSORTEN BASSEM, DE NAAMLOZE VENNooTSCHAP « ENTREPRISES HERPAIN ET
FILS)) EN CoNSORTEN.)

ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
a:J;rest, op 16 mei 1967 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;

generaai Ganshof van der Meersch, toen advocaat-generaai (Bull. en PAsrc., 1963, I, 774;
Rev. c1·it. jur. belge, 1963, biz. 93 en noot
J. DABIN; Jou1·n. des h·ib., 1966, biz. 223 en
noot OYR OAMBIER), 10 september 1964 (Bull.
en PASIC., 1965, I, 22) en 16 juni 1966 (ibid.,
1966, I, 1320); verg. cass., 26 aprill963 (ibid.,
1963, I, 905; Rev. crit. jur. belge, 1963, biz. 116
en noot J. DABIN), 5 maart 1964 (Bttll. en

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1319, 1320,
1322, 1382 tot 1384 van het Burgerlijk
Wetboek, 35 van het watervoorzieningsreglement van de stad Brussel, vastgesteld in de Brusselse gemeenteraadszitting
van 20 december 1944 en genoemd
« eengemaakt reglement ))' en 97 van de
Grondwet,
doo1·dat het bestreden arrest, rechtdoende, onder voorbehoud van enkele bijkomende verbeteringen, bij bevestiging van
het beroepen vonnis, de eiseres samen
met de aannemers van het loodgieterswerk (de verweerders Bassem) hoofdelijk
veroordeeld heeft om aan de verweerster
naamloze vennootschap « L'Etoile ))
1.283.422 frank en aan de verweerster
Gemeenschappelijke kas << L'Etoile Syndicat general )) 46.996 frank te betalen, ter vergoeding van de schade die
door overstroming aan hun nieuw opgetrokken gebouw was veroorzaakt, en om
de verweerster « L'Etoile ))' ten bedrage
van 129.249 frank, te vrijwaren tegen
de veroordelingen, tegen haar uitgesproken ten voordele van de verweerster
Defraiteur, weduwe Carle, eigenares van
een naburig gebouw, en bovendien tot
betaling van de vergoedings- en de
gerechtelijke interesten en van de kosten
op grond dat, door toe te laten dat een
rechtstreekse verbinding, die een ernstige
beroepsfout heeft opgeleverd, door die
aannemers uitgevoerd werd tussen een
stalen buis van 80 mm. diameter en een
laden buis van 40 mm. diameter in het
gedeelte van de binnenleiding tussen het
uiteinde van de vertakking en de meter,
eiseres tekort gekomen was aan haar verplichtingen zoals zij voortvloeien uit artikel 35 van het reglement van de stad
Brussel, waarvan de tekst (lid a en c)
duidelijk zegt dat zij « streng verplicht
was - zoals gerechtvaardigd door haar
hoedanigheid van overheidsdienst en zoals volgt nit de rechten die haar zijn
toegekend - na te gaan of dit gedeelte
van de installatie goed was uitgevoerd ))
en zij, door dit niet te doen en de verbinding niet te doen wijzigen, een als
oneigenlijk misdrijf aan te merken font
PAsrc., 1964, I, 727) en 13 april 1967 (An·.
cass., 1967, biz. 959).
(1) Oass., 22 september· 1967, redenen en
beschikkend gedeelte, en 29 september 1967
(A1·r. cass., 1968, biz. I l l en 141) en het in
noot biz. 142 vermeid arrest.
(2) Oass., 17 februari 1967 (A1'1', cass., 1967,
biz. 764) en noot 2; verg. cass., 17 oktober
1968, supra, biz. 188.
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aansprakelijk was ;
te1•wijl, eerste ondercleel, luidens artikel 35 van het genoemde gemeentereglement betreffende de watervoorziening,
« het gedeelte tussen het uiteinde van de
vertakking en de meter - met inbegrip
van deze - onderworpen is aan de volgende bepalingen : a) de plaatsing van de
meter ~n de aanleg, de wijziging en de
herstellmgen van buizen en toebehoren
geschieden door de zorg en op kosten van
de abonnee maar onder het toezicht en
volgens devoorschriften van de wa tervoorzi.eningsdienst ; b) de watervoorzieningsdwnst heeft het recht te eisen dat de door
hem noodzakelijk geachte wijzigingen of
herstellingen door de zorg en op kosten
v~n de abonnee verricht worden ; cl) op
mtdrnkkelijk en schriftelijk verzoek van
de abonnee kunnen de voornomnde werken eventueel worden uitgevoerd door de
waterv.oc;rzieningsdienst op kosten en
V?or risi?? van de abonnee ... " ; zoals
e1seres biJ conclusie beweerde, was dit
recht van toezicht en controle met de
bevoegdheid om voorschriften te geven,
op een gedeelte van de leiding die aan
de abonnee toebehoorde en door haar
zorg, op haar kosten en voor haar risico
was aangelegd, een voorrecht dat enkel
in het belan~ va~l deze dienst was ingevoerd, waarmt met kon worden afgeleid
zonder letter en geest van het reo·lement
volledig te miskennen, dat er ;oor de
gemeente (of voor de eiseres, gelast met
vc;or rekel)ing van de gemeente, de wer~
king van de watervoorziening op dezes
grc;nd~ebied te verzekeren) een verphchtmg bestond met betrekking tot de
gehele aanleg van dit buizennet zodat
zij ten aanzien van elke abomlee 'zich in
de plaats zou stellen van de ambachtslieden waarop deze abonnee een beroep
doet, of met raad zou bijstaan om het
plan van het werk na te gaan of de uitvoering ervan te leiden en te verzekeren ·
door eiseres aansprakelijk te verklarer{
omdat zij tekort geschoten is in de verplichting, die haar bij artikel 35 van het
r~glement was opgelegd, na te gaan of
d1t gedeelte van de installatie waar de
brenk heeft plaatsgehad door de loodgieters goed was uitgevoerd, het arrest die
verordeningstekst
heeft
geschonden
(schending van artikel 35 van het reD'lement van de watervoorziening van"' de
stad Brussel van 30 december 1944 en
voor zoveel als nodig, van de artike:
len 1382 tot 1384 van het Burgerlijk Wethoek);
tweede onclet·deel, indien artikel 35, lid d,

zoals eiseres bij conclusie stelde, bepaalt
d.a~, wanneer de werken van aanleg, wijZigmg, herstelling enz. bij uitzondering
d<;JOr de watervoorzieningsdienst worden
mtgevoerd op uitdrukkelijk verzoek van
d~ abm~n.ee, zij " op diens kosten en op
d1ens risico " verricht worden, daaruit
~loodzakelijk is af te leiden dat, wanneer
m alg;emene rege~, volgens de bepalingen
van hd a en c, d1ezelfde werken verricht
worden door de zorg van de abonnee,
maar onder het toezicht en volgens de
vc;orschrifte~ van de watervoorzieningsdrenst, dre u1tvoering eveneens geschiedt
onder de verantwoordelijkheid van deze
abonnee en die tekst aldus, in zijn geheel
genmnen, « kennelijk door de gemeenteo.;rerh~id vastgesteld is om de aansprakeh]kheid van de watervoorzieningsdienst
t~ beperken " ; door op paradoxale wijze
die tekst . te keren tegen eiseres, onder
voorwendmg van het recht om toezicht
uit te oefenen en voorschriften te geven
dat haar is voorbehouden, en door de
draagwijdte ervan te bepalen zonder acht
te slaan op de bepaling van lid d, het
arrest voornoemd artikel 35 en de bewijskracht van het reo'lement waarboe dit
artikel behoort, ges~honden heefb (schending van de artikelen 1319, 1320, 1322
van het Burgerlijk Wetb::>ek), en niet
passend met recle11ea is omkleecl (schending van arbikel 97 van de Grondwet) :
Over beide onderdelen samen :
Overwegende dat arbikel 35 van het
gemeentereglement van de shd Brussel
van 30 december 1944 betre.":fende de
watervoorzieningsdienst betrekking heeft
op het gedeelte van de binnenleidina tussen het uiteinde van de vertakki~g en
de meter;
Dat dit artikel, onder letter a, bepaalt
dat « de plaatsing van de meter en de
aanleg,, de wijzigingen en de herstellingen
van hmzen en toebehoren geschieden door
de zorg en op kosten van de a bonnee
maar onder het toezicht en volgens de
onderrichtingen van de watervoorzieningsdienst ,, onder letter c, dat " de
watervoorzieningsdienst het recht heeft
te eisen dat de door hem noodzakelijk
geachte wijzigingen of herstellingen door
de zorg en op kosten van de abonnee
verricht worden '' en, onder letter d dat
« op uitdrukkelijk en schriftelijk ve;zoek
van de abonnee de voornoemde werken
eventueel kcmnen worden uitgevoerd door
de watervoorzieningsdienst op kosten en
op risico van de abonnee " ;
Overwegende dat, in strijd met wat
het middel betoogt, de bepalingen van
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reglement niet kunnen worden uitgelegd
onder verwijzing naar wat dit artikel speciaal voorschrijft, onder litter ad, voor het
enkele geval waarin de aansluitingswerken op uitdrukkelijk en schriftelijk verzoek van de abonnee door de waterdienst
worden uitgevoerd ;
Overwegende dat de controlebevoegdheid en het recht onderrichtingen te
geven, welke aldus zijn toegekend aan
eiseres die met bedoelde dienst belast is,
tot doel hebben, niet alleen het bedrog
te verijdelen dat de abonnee in de uitvoering van de aansluitingswerken zou
kunnen plegen, maar ook eiseres in staat
te stellen tot het vervullen van de veiligheidsplicht die op de exploitant van zulke
openbare dienst rust ;
Dat, wanneer de waterdienst, kennis
hebbende van de door de abonnee uitgevoerde werken, de voorgeschreven controle niet uitoefent of verkeerde onderrichtingen geeft, hij deswege aansprakelijk staat;
Overwegende dat het arrest in feite
vaststelt, eensdeels, " dat eiseres, door
dergelijk toezicht niet uit te oefenen, en,
in elk geval, niet te eisen dat de aansluiting zou gewijzigd worden, des te meer
in haar verplichting is te kart geschoten
daar haar aandacht getrokken was geweest of had moeten zijn door een soortgelijk ongeval, dat op 5 juni 1957 in een
onroerend goed van de Blijde Intredelaan
had plaatsgehad ,, en, anderdeels, dat
deze fouten eiseres aansprakelijk stellen
in de mate door het arrest vermeld ;
Dat het arrest de bestreden beslissing
aldus wettelijk rechtvaardigt ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 130 en 470
van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering,
doo1·dat het arrest eiseres, samen met
de verweerders Bassem, hoofdelijk veroordeeld heeft " in de kosten van hager
beroep van de naamloze vennootschap
" L'Etoile " tegen Mevrouw Defraiteur
(rechtsvoorganger van de verweerders
Carle) en van het incidenteel beroep van
laatstgenoemde ,,
te1·wijl het arrest op het incidenteel
beroep van Defraiteur een veroordeling
heeft uitgesproken ten laste van de verweerster "L'Etoile" en niet ten laste van
de partijen, waaronder eiseres, die voormelde verweerster in tussenkomst en vrijwaring had opgeroepen, zodat de kosten
van het incidenteel beroep van Defraiteur

door het arrest niet ten laste konden worden gebracht van eiseres zonder de in het
middel vermelde wetsbepalingen te overtreden:
Overwegende dat het arrest eiseres en
de verweerders Bassem hoofdelijk veroordeelt in de kosten van het incidenteel
beroep van Defraiteur tegen de verweerster "L'Etoile ,, terwijl deze weliswaar
op dit hager beroep in het ongelijk gesteld
en veroordeeld is om de volledige schade
van deze eiseres in hager beroep te vergoeden, maar daarentegen de veroordeling van eiseres door de eerste rechter, om
de verweerster " L'Etoile " te vrijwaren
tegen haa.r veroordeling om een gedeelte
van de schade van Defraiteur te vergoeden, bevestigd is in hager beroep ;
Dat het middel derhalve gegrond is ;
Dat, ingevolge de onsplitsbaarheid van
de veroordeling, de vernietiging van de
veroordeling van eiseres in de kosten
van het incidenteel beroep van Defraiteur tegen de naamloze vennootschap
" L'Etoile moet worden uitgebreid tot de
veroordeling van de verweerders Bassem
die zich tegen het arrest niet in cassati~
hebben voorzien;
Overwegende dat de eiseres en de ver-·
weerders Bassem het gebrek van de verbinding wederzijds aan elkaar toeschrijven zodat het geschil tussen hen onsplitsbaar was, dat derhalve de voorziening
tegen de consorten Bassem ontvankelijk
is en de tegen hen gerichte eis tot bindendverklaring van het arrest gegrond
is in de mate als aangegeven in het
beschikkende gedeelte;
Overwegende, voor het overige, dat het
geschil tussen de verweerster " L'Etoile "
en verweerders vennootschap Herpain en
zonen, Michiels, Lunin en Leveque volledig onderscheiden is van het geschil
tussen de genoemde verweerster en de
eiseres en de consorten Bassem., zodat de
voorziening tegen die verweerders zonder
voorwerp is, zoals die partijen het opwerpen, en, vermits het arrest slechts
vernietigd is in zover het eiseres en de
consorten Bassem veroordeelt in de kosten van het incidenteel beroep van
Defraiteur tegen de verweerster " L'Etoile ,, de tegen de verweerders vennootschap Herpaiil en zonen, Michiels, Lunin
en Leveque gerichte eis tot bindendverldaring van het arrest niet ontvankelijk
is wegens het ontbreken van belang ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zover het eiseres en de verweerders Bassem in solidum veroordeelt
in de kosten van het incidenteel beroep
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van Defraiteur tegen de verweerster
naamloze vennootschap '' L'Etoile "; verwerpt de voorziening voor het overige ;
beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt worden op de kant van
de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; verwerpt het beroep in tussenkomst van de
verweerders vennootschap Herpain en
zonen, Michiels, Lunin en Leveque; verldaart dit arrest bindend voor de consorten Bassem ; veroordeelt eiseres in vier
vijfde van de kosten en de erfgenamen
Defraiteur in het overige vijfde ; verwijst
de aldus beperkte zaak naar het Hof van
beroep te Luik.
12 december 1968. 1 e kamer. Voo1·zitter, H. Bayot, eerste voorzitter.Verslaggeve1·, H. Legros.- Gelijkluidende
conclusie, H. Paul Mahaux, eerste advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Dassesse,
Philips en Ansiaux.

2° De vermelding do01· de straj1·echter van
ve1·zachtende omstandigheden tot rechtvaa?·diging van de op de beklaagde
toegepaste straj verbindt de burge1•lijke
rechte1· met betrekking tot het bestaan
van de aldus vastgestelde jeiten; de bU1'gerlijke t•echter is daarentegen niet
verbonden doot· de beoo1·delingen betrejfende de schuld of de aansprakelijkheid
van een derde, welke in cleze ve~·melding
zouden ve1·vat zijn (2). (Wet van
17 april 1878, art. 4; wet van 4 oktober 1867, art. l.)
(LESAGE EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
cc ESSO BELGIUM l>, T. BELGISOHE STAAT,
MINISTER VAN OPENBARE WERKEN.)

ARREST.

Zie conclusie van het openbaar ministerie in Bull. en PAsrc., 1969, blz. 347
en volg.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 22 mei 1967 door het Hof van
beroep te Luik gewezen ;

1e

KA.MER. -

12 december 1968.

1° RECHTERLIJK

GEWIJSDE.

-

STRAFZAKEN.
VoNNIS
GEWEZEN
DOOR EEN STRAFGERECHT. BURGERLIJKE RECHTER DIE ZIJN BESLISSING
STEUNT OP EEN UITLEGGING VAN DIT
VONNIS, DIE VERENIGBAAR IS MET DE
BEWOORDINGEN ERVAN. GEEN MISKENNING VAN HET RECHTERLIJK GEWIJSDE.

2°

RECHTERLIJK

GEWIJSDE.

STRAFZAKEN.
GEZAG VAN
HET
GEWIJSDE OP BURGERLIJK GEBIED. BESLISSING VAN HET STRAFGERECHT
DIE VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN
VERMELDT. GEZAG VAN DEZE VERMELDING.

1° H et gezag van gewijsde van een door
een strajgerecht gewezen arrest wordt niet
mislcend door de bw·gerlijlce 1'echtM die
zijn beslissing steunt op een uitlegging
van dit arrest, die met de bewoordingen
e1·van verenigbaar is (1). (Wet van
17 april 1878, art. 4.)

(1) Cass., 13 oktober 1966 (An•, cass., 1967,
biz. 197) ; raadpl. cass., 17 juni 1963 (Bttll. en
PAsrc., 1963, I, 1090).

Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 4 van de wet van
17 april 1878 houdende de voorafgaande
titel van het Wetboek van strafvordering,
1319, 1320, 1350, 3°, 1351 van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de.Grondwet,
doordat het bestreden arrest, dat het
beroepen vonnis wijzigt, aan de eisers
hun rechtsvordering tot schadevergoeding
tegen verweerder ontzegt op grand dat
aileen eiser voor het litigieuze ongeval
aansprakelijk was, dat verweerder geen
enkele fout had begaan, en dat, namelijk,
" door het plaatsen van een passend
verkeersteken aan het veiligheidsvoorschrift werd voldaan ,,,
terwijl uit het vonnis op tegenspraak
van 16 mei 1964 van de derde kamer van
de Rechtbank van eerste aanleg te
Aarlen, rechtdoende inzake correctionele
politie, dat in kracht van gewijsde is
gegaan en regelmatig aan het hof van
beroep werd overgelegd, volgt dat, enerzijds, het teken ter aanduiding van de
uitholling overdwars " niet werd aangebracht op 90 tot 200 meter afstand van
de gevaarlijke plaatsen, die bij artikel 94
(2) Raadpl. de in de conclusie van het openbaar ministerie geciteerde auteurs.
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tegen eiser gerichte telastlegging dit
teken niet in acht t13 hebben genomen
niet bewezen is, anderzijds, << dat de
weggebruikers goed weten dat thans
zeer talrijke borden worden aangebracht
met de vermelding " slecht wegdek over
2-3-8-10-18 enz. kilometer "• hoewel er
in werkelijkheid lange stukken goede
weg, soms van meer dan een kilometer,
bestaan tussen de verschillende plaatsen
met slecht wegdek, en dat deze tekens
dikwijls blijven staan terwijl het slecht
wegdek werd hersteld "• << dat de weggebruikers niet meer op die tekens kunnen vertrouwen en op een dwaalspoor
worden gebracht omtrent de werkelijke
aard van de weg die zij volgen >>, en dat
er << met deze overwegingen rekening
dient te worden gehouden, als zeer ruime
verzachtende omstandigheden, om op
beklaagde, een beroepsbestuurder, die
geen strafregister heeft, een principiele
straf toe te passen », zodat het arrest
slechts heeft kunnen beslissen dat verweerder aan de op hem rustende veiligheidsverplichting heeft voldaan, door het
vo]strekte gezag van het rechterlijke
gewijsde van voornoemd vonnis van
16 mei 1964 te miskennen :
Overwegende dat, verre van te overwegen dat verweerder geen enkele fout
had begaan en zonder tegenstrijdig te
zijn met de beslissing van vrijspraak
die gesteund is op het feit dat het teken
ter aanduiding van de uitholling overdwars niet op de reglementaire afstand
werd aangebracht, het arrest erop wijst,
enerzijds, dat << de enige fout die in
oorzakelijk verband staat met het ongeval » werd begaan door eiser, die zijn
voertuig met een << te hoge snelheid >>
bestuurde en << onoplettend » is geweest,
en anderzijds, << dat de tekens voldoende
waren om de weggebruiker te verwittigen
zelfs indien een van die tekens (datgene
dat de uitholling overdwars aanduidde)
zich niet op een reglementaire afstand
bevond », en dat aldus, << door het plaatsen van een passend verkeersteken extrin.siek aan het veiligheidsvoorschrift werd
voldaan »;
Overwegende dat door de algemene
overwegingen met betrekking tot de onzekerheid op de weg ingevolge het handhaven van nutteloos geworden tekens,
die door de strafrechter vermeld werden
ter rechtvaardiging van de << zeer ruime
verzachtende omstandigheden » ten gunste van eiser, de burgerlijke rechter
slechts verbonden was wat de materia-

liteit van het vastgestelde feit op zichzelf
betreft, afgezien van elke fout van het
bestuur dat voor het onderhoud van de
weg aansprakelijk is ;
Dat overigens de strafrechter zelf had
onderstreept dat verweerder << niet bij de
zaak betrokken is, zodat het niet mogelijk is in dit vonnis vast te stellen welk
zijn eventueel aandeel in de aansprakelijkheid zou zijn » ;
Dat, zonder het gezag van het rechterlijk gewijsde in strafzaken te miskennen, het arrest dus heeft kunnen
beslissen dat het bekritiseerde verh:eersteken in elk geval voldoende was om de
veiligheid van de weggebruikers te
verzekeren en dat, derhalve, verweerder
niet aansprakelijk was ;
Dat het middel, in zover het steunt op
een onjuiste uitlegging van het arrest,
feitelijke grondslag mist en het, voor het
overige, naar recht faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eisers in de kosten.
12 december 1968. - 1e kamer. Voo1·zitter, H. Bayot, eerste voorzitter.Ve1·slaggever, H. Legros.- Gelijkluidende
conclusie, H. Paul Mahaux, eerste advocaat-generaal.- Pleiters, HH. VanRyn
en DeBruyn.

1e

KAMER, -

12 december 1968.

1°

ELEKTRISCHE ENERGIE.- VERVOLGING WEGENS INBREUK OP ARTIKEL 27, LID 2, VAN DE WET VAN
10 MAART 1925. - VRIJSPREKENDE
BESLISSING. DRAAGWIJDTE.

2o

RECHTERLIJK GEWIJSDE.
STRAFZAKEN.
GEZAG VAN
RET
RECRTERLIJK GEWIJSDE OP BURGERLIJK GEBIED. VRIJSPRAAK VAN DE
TELASTLEGGING VAN INBREUK OP ARTIKEL 27, LID 2, VAN DE WET VAN
10 MAART 1925 OP DE ELEKTRIOITEITSVOORZIENING. LATERE EIS TOT
SCRADEVERGOEDING GEGROND OP DE
ARTIKELEN 1382 EN 1383 VAN RET
BURGERLIJK WETBOEK. BESLISSING
DIE DEZE EIS TOEWIJST OP GROND VAN
EEN ONDERSCREID TUSSEN DE STRAFREORTELIJKE FOUT EN DE BURGERLIJKE
FOUT.- MISKENNING VAN RET REORTERLIJK GEWIJSDE.
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1° De beslissing van de straj1·echter, die
de beklaagde vrijspreekt van inbrettk op
artikel 27, lid 2, van de wet van
10 maart 1925 op de elelctriciteitsvoorziening, op grond hie1·van dat het gebrelc
aan de bij deze bepaling ve1•eiste voorzm·g niet bewezen is, sluit in dat beklaagde geen jottt heeft begaan, al was
het ook de lichtste (1).
2° H et gezag van het ?'echtedijlc gewijsde
van een vonnis van de strajrechter, dat
de belclaagde m·ijsp1•eelct van de telastlegging van inb1·euk op a1·tilcel 27, lid 2,
van de wet van 10 maart 1925 op de
elektriciteitsvoorziening, op grond hie1'van dat het geb1·ek actn de bij deze
bepaling vereiste voo1'Z01'(J niet bewezen
is, wo1·dt mislcend door de bu1·gerlijlce
1'echtm· die late1• een op de a1·tilcelen 1382
en 1383 van het Bu1·ge1·lijlc W etboek
gegronde eis tot schadeve1·goeding toewijst doo1· een onderscheid te maken
tussen de straj1·echtelijlc jout en de
bu?'(JM'lijke jout (2).
(HAMOIR, T. NAAMLOZE VENNOOTSOHAP
« ELEOTRIOITE ET GAZ DE L'EST DE LA
BELGIQUE ».)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 30 september 1967 in laatste
aanleg gewezen door de Rechtbank van
koophandel te Verviers ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 4 van de wet van
17 april 1878 houdende de voorafgaande
titel van het Wetboek van strafvordering,
145, 182, 246 en 360 van het Wetboek
van strafvordering (zoals genoemd artikel 360 door het enig artikel van de wet
van 21 april 1850 werd uitgelegd), 1382,
1383 en 1384 van hetBurgerlijk Wetboek,
(1) Verg. cass., 26 mei 1952 (Bull. en PASIO.,
1952, I, 622) en 21 maart 1955 (ibid., 1955,
I, 799).
(2) Raadpi. cass., 8 september 1967 (Arr.
cass., 1968, biz. 35); 19 september 1968, sup1·a,
biz. 72 en de noten 2 en 3; 29 november 1968,
supra, biz. 336 en de noten onder dit arrest ;
zie tevens het voorgaand arrest en de conclusie
van de Eerste-Advocaat-generaal P. Mahaux.
Over het punt dat de strafrechtelijke fout
niet verschilt van de oneigenlijke fout,
raadpl. buiten de in de vorige noot aangehaalde arresten, DE PAGE, T1·aite de droit
civil belge, d. III, nr 1002; MAZEAUD en TUNc,
Traite de la responsabilite civile, d. II, nr 1823;
DALCQ,

Tmite de la responsabilite civile, d. I,

doo1·dat, hoewel het vaststelt dat eiser
en zijn aangestelde heiden voor de
Politierechtbank te Spa werden vervolgd
op basis van de artikelen 24 en 27 van
de wet van 10 maart 1925 en dat heiden,
wegens twijfel, van rechtsvervolging
werden ontslagen bij vonnis van 28 februari 1967 dat toen in kracht van gewijsde
was gegaan, het bestreden vonnis niettemin de exceptie verwerpt die eiser hieruit
heeft afgeleid dat, gelet op het gezag
dat e1·ga omnes wordt toegekend aan
het rechterlijk gewijsde in strafzaken,
de feiten die ten grondslag lagen aan de
tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering door de strafrechtelijke vrijspraak gedekt waren en, dientengevolge,
niet meer weer te berde konden worden
gebracht voor een ander rechtscollege ;
dat het vonnis, om aldus te beslissen,
hierop steunt « dat, zo het weliswaar
vaststaat dat een strafrechtelijke beslissing kan worden ingeroepen m·ga omnes,
het niettemin waar blijft dat de burgerlijke font en de strafrechtelijke font een
wezenlijk verschillende aansprakelijkheid
doen ontstaan, dat de lichtste fout de
aansprakelijkheid buiten overeenkomst
oplevert, dat de aangestelde van verweerder (thans eiser), wegens het plotseling ontbreken van merkpunt en het
verdwijnen van de kabel, zijn voorzichtigheid had moeten verdubbelen toen
hij zijn arbeid voortzette en dat hij,
bijgevolg, een fout heeft begaan in de
zin van de artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek »,
te1·wijl, enerzijds, het feit waarvoor
eiser en zijn aangestelde werden vervolgd
en waarvoor zij werden vrijgesproken
erin bestond, met overtreding van artikel 27 van de wet van 10 maart 1925,
door nalatigheid of door gebrek aan
voorzorg zonder opzet inrichtingen voor
de voortbrengst en de benuttiging van
elektrische energie te hebben vernield
nrs 10 en 12bis; PIRSON en DE VILLE, Traite
de la responsabilite civile, d. II, nr 318; BRAAS,
P1·ecis de p1·ocedure penale, d. I, nr 279; CoNSTANT, T1•aite elementai1•e de d1•oit penal, d. I,
nr 135ter; TRoussE, Principes genemux de
£lroit positij belge, d. I, nr 2451 ; LEGROS,
L'element moral dans les infractions, nrs 200
en volg.
Over het punt dat de vrijspraak gezag van
rechterlijk gewijsde heeft, zelfs indien ze is
uitgesproken wegens twijfel, raadpl. cass.,
9 november 1950 (Bull. en PASIO., 1951, I, 137)
en 26 februari 1965 (ibid., 1965, I, 654) of
niet gemotiveerd is (cass., 29 november 1968,
voormeld).
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of beschadigd, of het vervoer daarvan
op de wettelijk toegelaten lijnen en
netten te hebben verhinderd of gestremd,
en, anderzijds, om te beoordelen of er
bij een bepaalde natumlijke persoon
gebrek aan voorzichtigheid of aan voorzorg is geweest, elke fout, hoe licht ook,
in aann<erking moet worden genomen
zowel op het vlak van de strafrechtelijke
fout als op dat van de oneigenlijke
aansprakelijkheid, zodat de vrijspraak
van eiser en zijn aangestelde, ook al werd
ze op grand van twijfel uitgesproken, de
vaststelling impliceerde dat ten deze het
gebrek aan voorzorg niet bestond dat
aan de beklaagden werd toegeschreven
en de grondslag zelf van de tegen hen
aangevoerde telastlegging uitmaakte, en
een beletsel was voor elke latere burgerlijke veroordeling op grand van de
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek:
Overwegende dat uit de dagvaarding
en uit de conclusie van verweerster
blijkt dat deze laatste van eiser vergoeding vordert van de schade die, tijdens
de uitvoering van een aanneming van
openbare werken, werd veroorzaakt aan
een ondergrondse kabel voor vervoer
van elektrische energie, en haar rechtsvordering op de artikelen 1382 en 1383
van het Burgerlljk W etboek steunt ;
Overwegende dat, om te beslissen dat
eiser een fout heeft begaan in de zin
van de artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk vVetboek en hem te veroordelen tot vergoeding van de schade,. het
bestreden vonnis de exceptie van het
rechterlijk gewijsde in strafzaken verwerpt, die eiser heeft ingeroepen en heeft
afgeleid uit een vonnis van 28 februari
1967 van de Politierechtbank te Sra,
waarbij eiser en een van zijn aangestelden
die wegens hetzelfde feit werden vervolgd
om, met overtreding namelijk van artikel 27, lid 2, van de wet van 10 maart
1925 op de elektriciteitsvoorziening, de
eerste, door nalatigheid, de tweede, door
gebrek aan voorzorg, zonder opzet inrichtingen voor de voortbrengst en de
benuttiging van elektrische energie te
hebben vernield of beschadigd, of het
vervoer daarvan op de wettelijk toegelaten lijnen en netten te hebben verhinderd of gestremd, werden vrijgesproken;
Overwegende dat het bestreden vonnis,
na te hebben vastgesteld dat het door
eiser ingeroepen vonnis van vrijspraak
in kracht van gewijsde was gegaan, er
enkel op wijst " dat, zo het weliswaar
vaststaat dat een strafrechtelijke beslissing kan worden ingeroepen erga omnes,

het niettemin waar blijft dat de burgerlijke fout en de strafrechtelijke fout een
essentieel verschillende aansprakelijkheid
doen ontstaan, dat de lichtste fout de
aquilische aansprakelijkheid oplevert ;
dat blijkt . . . dat de aangestelde van
verweerder (thans eiser), wegens het
plotseling ontbreken van merkpunt en
het verdwijnen van de kabel, zijn voorzichtigheid had moeten verdubbelen toen
hij zijn arbeid voortzette, dat hij bijgevolg een fout heeft begaan in de zin
van de artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk W etboek " ;
Overwegende dat uit deze redenen
volgt dat ter verwerping van de exceptie
van het rechterlijk gewijsde die eiser
aan de rechtsvordering van verweerster
heeft tegengeworpen, de rechtbank, met
betrekking tot de intensiteit van de fout
die wettelijk wordt vereist om burgerlijk
aansprakelijk te zijn op basis van de
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek, enerzijds, en strafrechtelijk
aansprakelijk te zijn op grondslag van
het misdrijf van onvoorzichtigheid dat
in artikel 27, lid 2, van de wet van
10 maart 1925 wordt bedoeld, anderzijds,
een onderscheid maakt dat door geen
enkele wetsbepaling wordt gerechtvaardigd;
Dat het bestreden vonnis aldus onwettelijk het gezag van het strafrechtelijk
gewijsde door de politierechtbank beperkt
en dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerster in de kosten; verwijst
de zaak naar de Rechtbank van koophandel te Luik.
12 december 1968. 1 6 kamer. Voo1·zitte1·, H. Bayot, eerste voorzitter.Vm·slaggeve1·, H. Perrichon. Gelijkluidencle conclusie, H. Mahaux, eerste
advocaat-generaal. - Pleiter H. Faures.

I e KA.MER. -

13 december 1968.

1° JEUGDBESCHERMING. WET
VAN 8 APRIL 1965.- KoRTGEDING. BESCHIKKING GEV\'EZEN DOOR DE VOORZITTER VAN DE RECHTBANK DIE UITSPRAAK DOET OVER DE VOORLOPIGE
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MAATREGELEN BETREFFENDE DE PERSOON, HET LEVENSONDERHOUD EN DE
GOEDEREN V ~ NIET ONTVOOGDE 1\'IINDERJARIGE KINDEREN VAN OUDERS DIE
WEGENS ECHTSCHEJDING OF SCHEIDING
VAN TAFEL EN BED OP GROND VAN
BEPAALDE FElTEN IN RECHTE STAAN.BESCHIKKING GEWEZEN BUITEN DE
AANWEZIGHEID VAN HET OPENBAAR
MINISTERIE BIJ DE JEUGDRECHTB~K.
0NWETTELIJKE BESCHIKKING.
2° KORT GEDING.- JEUGDBESCHERMING. WET VAN 8 APRIL 1965. AANWEZIGHEID VAN HET OPENBAAR
l\'IINISTERIE BIJ DE JEUGDRECHTBANK.
VooRLOPIGE MAATREGELEN BETREFFENDE DE PERSOON, HET LEVENSONDERHOUD EN DE GOEDEREN VAN NIET
ONTVOOGDE l\'IINDERJARIGE KINDEREN
VAN OUDERS DIE WEGENS ECHTSCHEIDING OF SCHEIDING VAN TAFEL EN BED
OP GROND V~ BEPAALDE FElTEN IN
RECHTE STAAN.- AANWEZIGHEID VAN
HET OPENBAAR MINISTERIE IN KORT
GEDING BIJ DE WET VOORGESCHREVEN.
3°

OPENBAAR
MINISTERIE.
RECHTSVORDERING VAN AMBTSWEGE.
BURGERLIJKE ZAKEN. VOORZIENING IN
CASSATIE.
0PENBARE
ORDE. 0NTVANKELIJKHEIDSVOORWAARDE.

4o VOORZIENING IN CAS SATIE. PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE TE VOORZIEN. BURGERLIJKE
ZAKEN. 0PENBAAR MINI STERlE. ONTVANKELIJKHEID. VooRWAARDEN.

Onwettelijk is de beschikking
inzake de voor·lopige maatregelen betrefjende de persoon, het levensonderhoud en

1° en 2°

(1) Zie : HUYNEN, «Premiers apercus de la
loi du 8 avril 1965, relative a la protection
de la jeunesse "• Jotn·n. trib., 23 mei 1965,
biz. 327 ; KEBERS, « La protection des en£ants
du divorce "• Jotwn. trib., 12 april 1964,
biz. 238, en « Les dispositions de droit civil
relatives aux mineurs "• Ann. dr. sc. polit.,
d. XXVI, 1966, biz. 85 tot 126 en inzonderheid
n" 24, biz. 101 tot 102; MEEUS, « Le ministere
public dans !'action judiciaire », Ann. dr. sc.
polit., d. XXVIII, 1968, biz. 376, noot 50;
conh·a : MA=HIJS, « De civielrechtelijke bepalingen betre:ffende de minderjarigen in de
nieuwe wet jeugdbescherming "• Tijdsch?•ift
voor· Privaatrecht, 1965, nr 51, biz. 356 tot 358.
(2) Cass., 5 mei 1881 (Bttll. en PAsro., 1881,
I, 230) en de conclusie van Procureur-generaal
Faider; 12 mei 1922 (ibid., 1922, I, 296) en
de conclusie van Procureur-generaal Burggraaf

de goede1·en van niet ontvoogde minder·jar·ige kindm·en van oudm·s die wegens
echtscheid1:ng of scheiding van tajel en
bed op grand van bepaalde jeiten in
r·echte staan, gewezen dom· de voor·zitter
van de r·echtbank in kort geding r·echtspr·ekend buiten de aanwezigheid van
het openbaar minister·ie bij de jeugdrechtbank (1). (Wet van 8 april 1965,
art. 8, 14, 4 en 5 en 17.)

Het openbaar ministe1'ie is ontvankelijk om zich in cassatie te voorzien
tegen een in bur·ger·lijke zaken in laatste
aanleg gewezen beslissing, wanneer· de
openbare orde in gevaar wordt gebracht
door een toestand die client te verdwijnen (2). (Wet van 20 april1810, art. 46.)

3o en 4o

(Impliciete oplossing.)

(PROCUREUR-GENERAATJ BIJ HET HOF VAN
BEROEP TE GENT, T. VAN BEVEREN EN
VANHECKE.)
ARREST.
RET HOF ; Gelet op het bestreden
arrest, op 4 april 1968 door het Hof van
beroep te Gent gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 8, lid 2, en 14-5
van de wet van 8 april 1965 betreffende
de jeugdbescherming,

doordat het bestreden arrest rechtsgeldig verklaart de beroepen beschikking,
op 4 april1967 gewezen door devoorzitter
van de Rechtbank van eerste aanleg te
Gent, rechtsprekend in kort geding ter
zake van voorlopige maatregelen die

Terlinden; 22 maart 1923 (ibid., 1923, I, 243)
en de conclusie van Eerste Advocaat-generaal
P. Leclercq; 3 mei 1958 (ibid., 1958, I, 968);
Rep. pr·at. dr. belge, v 0 Pourvoi en cassation
en matiere civile, nrs 155, 156 en 157; SCHEYYEN, Tr·aite pratique des pourvois en cassation,
nr 213.
Omtrent de omvang van het recht dat aan
het openbaar ministerie door artikel 46 van de
wet van 20 april 1810 wordt toegekend,
raadpl., behalve de hierbovenaangehaalde
arresten en de noten, RrGAux, « L'etendue du
droit d'action en matiere civile confere au
ministere public par !'article 46 de la loi du
20 april1810 "• Ann. dr·. sc. polit., d. XVI, 1956,
biz. 273 ; DE HARVEN, Rev. cr·it. jur·. belge,
1959, blz. 238 en volg., en MEEUS, « Le minishere public dans !'action judiciaire "• Ann. dr·.
sc. polit., d. XXVIII, 1968, blz. 387.
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het levensonderhoud van een niet ont·
voogd minderjarig kind van ouders die
wegens echtscheiding op grond van
bepaalde feiten in rechte staan,
tenvijl die beschikking zonder de bijstand en buiten de aanwezigheid van het
openbaar ministerie werd gegeven :
Overwegende dat uit artikel 8 van de
wet van 8 april 1965 betreffende de
jeugdbescherming volgt dat de wetgever
heeft bepaald dat de magistraten van het
parket, door de procureur des Konings
aangewezen om het ambt van openbaar
ministerie nit te oefenen bij de afdeling
van de rechtbank van eerste aanleg
'' jeugdrechtbank » genaamd en ingesteld
door artikel 7 van de wet, dit ambt
uitoefenen niet aileen bij gezegde afdeling, maar, de specialisatie van die
rnagistraten in acht nemend, eveneens
bij de rechtbank van eerste aanleg
telkens wanneer deze te beslissen heeft
over de voorlopige maatregelen die betrekking hebben op de persoon, op het
levensonderhoud en op de goederen van
niet ontvoogde minderjarige kinderen
van ouders die wegens echtscheirling of
scheiding van tafel en bed in rechte
staan;
Overwegende dat, door in. artikel 14,
4 en 5, van de wet van 8 april 1965, dat
de artikelen 267 en 268 van het Burgerlijk W etboek vervangt, en in artikel 17,
dat artikel 3Q7 van gezegd wetboek
wijzigt, te bepalen dat in de rechtbank
van eerste aanleg de voorzitter, rechtsprekend in kort geding, de magistraat
is die, in iedere stand van het geding
van echtscheiding of scheiding van tafel
en bed op grond van bepaalde feiten,
kennis neemt van de voorlopige n>aatregelen die betrekking hebben op de
persoon, het levensonderhoud en de
goederen van de kinderen, dit wil zeggen
de rechtsplegingen waarin, luidens voorrneld artikel 8, het openbaar ministerie
bij de jeugdrechtbank dient aanwezig te
zijn en gehoord te worden, de wetgever
te kennen geeft dat de magistraten van
het parket die wegens hun specialisatie
door de procureur des Konings worden
aangewezen om het ambt van openbaar
rninisterie bij de jeugdrechtbank nit te
(1) Raadpl. DE PAGE, Tmite de cl?'oit civil,
d. II, nrs 954, 957 en 960; DALCQ, T1•aite
de la 1'esponsabilite civile, d. II, n rs 2553
en volg.; J. DABIN, Rev. m·it. ju1·. belge, 1961,
blz. 165 en volg. ; cass., 4 maart 1968 (A1·r.
cass., 1968, biz. 884) en de in noot aangehaalde arresten.

oefenen, dit an>bt eveneens waarnernen
bij de voorzitter van de rechtbank van
eerste aanleg rechtsprekend in kort
geding telkens wanneer deze te beslissen
heeft over de aldus bedoelde maatregelen;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zover het het
hoger beroep alsmede de tussenkomst
van het openbaar ministerie ontvankelijk verklaart; beveelt dat melding van
dit arrest zal gemaakt worden 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.
13 december 1968. 1e kamer. Voorz,:tte1', H. Belpaire, raadsheer waarnemend voorzitter.
V e1·slaggever,
H. Gerniers. - Gelijklu.idende conclusie,
H. Charles, adyocaat-gencraal.

2e KAMER. -

16 december 1968.

AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST).

(B UITE N

VERKEERSONGEVAL. 00RZAKELIJKHEIDSVER·
BAND TUSSEN DE FOUT EN DE SCHADE,
BEGRIP.

Uit het feit dat de schade, die opgeleverd
wonl,t door de vetmindM·ing van een
militai1• weduwenpensioen, haar ju1·idische oorzaak niet vindt in een jout
begaan doot de Ve1·wee1·de1· in de 1'echtsvonle1·ing maar wel in de wet, kan de
rechte1· wettelijk ajleiden dat deze jout,
in de opeenvolging van gebeuTtem:ssen
die de schade wa1·en voomfgegaan, slechts
een antecedent was dat geen zekeT ve1·band hield met die schade, en niet een
ooTzaak van die schade (1).
(WENS, T. OGER EN VERENIGING ZONDER
WINSTGEVEND DOEL << OEUVRE NATIO·
NALE D'AIDE A LA JEUNESSE ».)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 17 januari 1968 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel, rechtdoende over de burgerlijke belangen ;
Over het eerJJte middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 1382, 1134,
1319, 1320, 1322 van het BurgerlijkWetboek en de rniskenning van de bewijskracht van de tussen verweerders en

-378eiseres aangegane gerechtelijke overeenkomst,
doo1'Clat het bestreden arrest, na te
hebben vastgesteld dat het verslag van
de door de eerste rechter aangeduide
medische deslnmdigen, de blijvende werkonbekwaamheid van de eiseres, slachto:ffer van een ongeval waarvoor de eerste
verweerder strafrechtelijk en de twee verweerders burgerlijk aansprakelijk waren
verklaard, op 22 procent schatte in abst1·acto, heeft beslist dat deze graad van
werkonbekwaamheid overdreven was en
noch in abstr·acto, noch in concreto kon
worden aangenmnen, en aan eiseres wegens blijvende werkonbekwaamheid een
vergoeding heeft toegekend die het naar
billijkheid op basis van een werkonbekwaamheid van 10 procent heeft geschat,

te1·wijl de verweerders zowel als de
eiseres bij hun conclusies de graad van
werkonbekwaamheid van 22 procent zonder voorbehoud hadden aanvaard, de
rechter dus, in een aangelegenheid die de
openbare orde niet raakt, am.btshalve
geen geschil kon opwerpen over een pmlt
dat tussen partijen niet werd betwist,
zodat het arrest de bewijskracht van de
conclusies der partijen en van de gerechtelijke overeenkomst heeft miskend en
zijn beslissi:ng niet regelmatig met redenen is omkleed :
Overwegende dat, zo het arrest stelt
dat « de objectieve en subjectieve gevolgen die zij (eiseres) nog ondervindt sinds
de consolidatie van haar toestand .. . zo
licht zijn dat het hof oordeelt zich niet
te lnmnen aansluiten bij een schatting
van een graad van blijvende werkonbekwaamheid van 22 procent in conc1·eto
zowel als in abstr·acto », het daarna beslist,
« afgezien van alle, steeds theoretische
raming van het invaliditeitspercentage,
zelfs al was het 22 procent, dat voor
zoveel als nodig het hof zegt 10 procent
te bereiken in concr·eto, dat de blijvende
gevolgen ... » op de werkzaamheid van
eiseres « geen andere terugslag hebben
dan een abnormale vermoeibaarheid die
om overwonnen te worden een bijkomende inspanning vereist '' ;
Overwegencle dat, in de onclerstelling
dat het arrest een graad van werkonbekwaamheid van 10 procent werkelijk als
gronclslag voor zijn schatting liad aangenomen, het daardoor de bewijskracht
niet zou hebben miskencl van de conclusie waarin de verweerders zich aansloten
bij de graad van 22 procent in abstr·acto,
aangezien de graad die « voor zoveel als
nodig het hof zegt « 10 procent "te berei-

ken », een percentage in conc1'eto is en
niet 1:n abst1·acto ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schencling van artikel 1382 van het
Burgerlijk Wetboek,
dooTdat het bestreden arrest, nate hebben vastgesteld dat een kind van de echtgenoot van eiseres gekwetst was in het
bedoelde ongeval en deswege een persoonlijk pensioen had verkregen dat, krachtens de vigerende wetgeving, i:nmindering
komt van het :normale pensioen, aan de
eiseres toegeke:nd in haar hoedanigheid
van weduwe van een legerarts, heeft
beslist dat deze vermindering van het
pensioen van eiseres niet kon worden
beschouwd als een schade die zij heeft
geleden wegens het ongeval waarvoor de
eerste verweerder aansprakelijk is, en
deze beslissing gegrond heeft op de overweging dat de oorzaak van de pensioenvermindering niet in het toedoen van de
eerste verweerder, dader van het ongeval,
te vinden is maar in de wet,
ter·wijl zonder het ongeval, waarvoor
de eerste verweerder alleen aansprakelijk
is, het pensioen van eiseres niet zou verminderd zijn en het ongeval dus de oorzaak is van het uit die vermindering
voortvloeiend nadeel, dat luidens artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek de
eerste verweerder aldus gehouden was
die schade te vergoeden door aan eiseres
een bedrag te betalen gelijk aan het
pensioenbedrag waarvan zij beroofd
werd:
Overwegende dat het pensioen dat de
zoon van wijlen de echtgenoot van eiseres
heeft genoten tot de leeftijd van achttien
jaar, hem niet krachtens artikel 6 is toegekend, maar bij toepassing van artikel 4
van het koninldijk besluit nummer 255
van 12 maart 1936 tot eenmaking van de
pensioenregeling voor weduwen en wezen
van de leden van het leger ert de rijkswacht, gewijzigd bij de wet van 30 april
1958;
Dat in dit opzicht het middel feitelijke
grondslag mist ;
Overwegende dat, met betrekking tot
de vermindering van het weduwenpensioen van eiseres ten gevolge van het
behoud ten voordele van de wees, overeenkomstig artikel 6 van voornoemd
koninklijk besluit, van het vroeger toegekende pensioen, het arrest er met name
op wijst dat die vermindering haar jm·idische oorzaak niet vindt in het toedoen
van de eerste verweerder, maar in de wet;
Overwegende dat het arrest uit deze
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in de opeenvolging van gebeurtenissen
die de schade waren voorafgegaan, slechts
een antecedent was dat geen zeker verband hield met die schade, en niet een
oorzaak van die schade ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.

16 december 1968. ze kamer.
Voo1·zitte1', H. van Beirs, voorzitter. Ve1'slaggeve1•, H. de Waersegger.
Gelijkluidende conclusie, H. Detournay,
advocaat-generaal.
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2° .E1· is geen g·rond tot 1'egeling van
1'echtsgebiecl in zove1' het a1'1'est van onbevoegdheid, gewezen op het ve1·zet van de
beklaagde tegen een versteka1'1·est, bet?·elclcing heejt op misd1·ijven die bij het hof
van beroep niet geldig aanhangig wa1'en
gemaakt omdat het ve1•stelcarrest in ve1'band met deze misdrijven de beklaagde
had v1·ijgesp1·oken of de stmfvordering
doo1' ve1jaring ve1·vallen had vm·klaa1·d.
3° J;V anneer de madlcame1' de belclaagde
naa1• de cor1·ectionele 1'echtbanlc heeft ve1'·
wezen, en het hof van bm·oep, 1·echt doende
in hager bm·oep, een beslissing van onbevoegdheid ratione personae heeft gewezen en het ve?'Zoelcsclwift tot 1'egeling van
1'echtsgebied, dat do01· het openbaar
ministe1'ie we1·d ingediend, ve1'Wo1·pen
wo1'dt met bet1'elclcing tot de stmjvO?·de1'ing, is e1· geen g1'ond tot 1'egeling van
1'echtsgebied met bet1·elclcing tot de burge?·lijlce 1'echtsvo1·de1·ing (2).

1o REGELING VAN RECHTSGEBIED.
STRAFZAKEN. - STRAFVORDERING
VERVALLEN DOOR VERJARING.- GEEN
GROND TOT REGELING VAN REOJITSGEBIED.

(PROOUREUR-GENERAAL TE LUIK,
INZAKE MARTIN, TASSIAUX EN MARLET.)

2° REGELING VAN RECHTSGEBIED.
- STRAFZAKEN. - ARREST VAN ONBEVOEGDREID MET BETREKKING TOT
MISDRIJVEN DIE BIJ RET HOF VAN
BEROEP, RECHT DOENDE OP RET VER·
ZET VAN DE BEKLAAGDE TEGEN EEN
VERSTEKARREST, NIET GELDIG AANHANGIG GEMAAKT WERDEN OMDAT RET
VERSTEKARREST DE BEKLAAGDE VRIJGESPROKEN HAD OF DE STRAFVORDE·
RING IN VERBAND MET DEZE MISDRIJVEN VERV ALLEN VERKLAARD HAD. GEEN GROND TOT REGELING VAN
REORTSGEBIED.

RET HOF ; - Gelet op het verzoek
tot regeling van rechtsgebied, op 4 maart
1968 ingediend door de Procureur-generaal bij het Hof van beroep te Luik ;

3° REGELING VAN R.ECHTSGEBIED.
STRAFZAKEN,
BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING. BESOHIKKING
VAN VERWIJZING VAN DE RAADKAMER.
BESLISSING VAN ONBEVOEGDHEID
« RATIONE PERSONAE >>. VERZOEKSOHRIFT TOT REGELING VAN REOHTSGEBIED MET BETREKKING TOT DE STRAF·
VORDERING VERWORPEN.
GEEN
GROND TOT REGELING VAN REOHTSGE·
BlED IN VERBAND MET DE BURGERLIJKE
.RECHTSVORDERING.
1o E1· bestaat geen g?·oncl tot 1'egeling van

1'echtsgebiecl wannee1· uit de 1'echtspleging
volgt dat de stmjvo1·de1·ing ve1'jaMcl was
op het ogenblik dat het conflict van
1·echtsmacht is ontstaan ( 1).

ARREST.

Overwegende dat de raadkamer van de
Rechtbank van eerste aanleg te N amen
bij beschikking van 25 mei 1967 1o Guy
Martin, 2° Andre Tassiaux, 3° Ferdinand
Marlet naar de correctionele rechtbank
verwezen heeft 01n, in het arrondissement
Namen of elders in Belgie, "als daders,
door aan de uitvoering van de misdaad
of van het wanbedrijf rechtstreeks te
hebben medegewerkt, of door enige daad
tot de uitvoering zodanige hulp te hebben
verleend dat de misdaad of het wanbedrijf zonder hem bijstand niet had kumwn
worden gepleegd, of als medeplichtigen,
door onderrichtingen te hebben gegeven
om deze misdaad of dit wanbedrijf te
plegen of wapens, werktuigen of enig
ander middel te hebben verschaft, die
tot de misdaad of het wanbedrijf hebben
gediend, wetende dat ze daartoe zouden
(1) Cass., 21 februat·i 1955 (Bull. en PAsiC.,
1955, I, 677) en 15 mei 1961 (ibid., 1961,
I, 994 en noot 1); vet·g. cass., 29 maart 1960
(ibid., 1960, I, 874).
(2) Verg. cass., 10 november 1958 (Bull.
en PASIC., 1959, I, 256) en de in noot aangehaalde arresten.
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dienen, of, buiten het geval van artikel66,
§ 3, met hun weten de dader of de daders
te hebben geholpen ofbijgestaan in daden
die de misdaad of het wanbedrijf hebben
voorbereid, vergemakkelijkt of voltooid;
»A) in de nacht van 22 op 23 september 1966 wild dat aan Rene Laloux
toebehoorde, bedrieglijk te hebben weggenomen;
» B) op andermans gronden te hebben gejaagd zonder toestemming van
Rene Laloux in de nacht van 22 op
23 september 1966,- Eric de Liedekerke,
tussen 20 en 25 oktober 1966 - Andre
Lamarche in de nacht van 14 op 15 september 1966- Frans Tassiaux in oktober
1966- Philippe de Lovinfosse op 5 november 1966 - en Rene Laloux in de
nacht van 4 op 5 december 1966, aan wie
de jachtrechten toebehoren en die klacht
indienen;
»C) gejaagd te hebben zonder een
jachtverlof te kunnen overleggen en zulks
in oktober, november en december 1966;
>>D) in oktober, november en december
1966 zonder wettelijk verlof tussen zonsondergang en zonsopgang te hebben
gejaagd;
>>E) in oktober, november en december
netten, strikken, stroppen, lokaas te
hebben gebruikt, vervoerd en onder zich
gehouden en enig ander tuig geschikt
om konijnen en het in het hiernavolgende
artikel 10 vermelde wild te vangen of te
doden of om het vangen of doden van dat
wild te vergemakkelijken >> ;
Overwegende dat ter terechtzitting van
de correctionele rechtbank op 14 juni
1967 de <<Royal Saint-Hubert Club de
Belgique », Rene Laloux, Philippe de
Lovinfosse, en ter terechtzitting van
28 jtmi 1967 Eric de Liedekerke zich
burgerlijke partij hebben gesteld tegen
de drie beklaagden ;
Overwegende dat, rechtdoende bij verstek ten aanzien van de drie beklaagden
op de hogere beroepen door hen en door
het open baar roinisterie ingesteld tegen
het vonnis van de correctionele rechtbank, het hof van beroep hen bij arrest
van 28 september 1967 heeft vrijgesproken van de telastlegging A, sommigen
onder hen heeft vrijgesproken van andere
telastleggingen of van een deel der feiten
van die andere telastleggingen, onder voorbehoud, wat de telastlegging B betreft,
van het gedeelte der bedoelde feiten ten
aanzien waarvan het de strafvordering
vervallen heeft verldaard door verjaring
en, hen veroordelende wegens de tegen
hen bewezen verklaarde telastleggingen,

tegen ieder van hen straffen heeft uitgesproken en hen bovendien heeft veroordeeld tot betaling van schadevergoeding
aan de burgerlijke partijen ;
Overwegende dat, op het ontvankelijk
verklaarde verzet door de drie beklaagden
gedaan tegen het genoemde arrest van
28 september 1967, het hof van beroep
bij arrest van 11 januari 1968 heeft vastgesteld dat op het tijdstip dat het in de
telastlegging E bedoelde jachtmisclrijf
zou zijn begaan, Ferdinand Marlet beedigd jachtwachter was en dat hij dit
misdrijf op zijn jachtgebied zou hebben
begaan;
Dat, aannemend dat Ferdinand Marlet geacht was dit misdrijf te hebben
begaan in de uitoefening van zijn ambt
van officier van gerechtelijke politie, het
arrest stelt dat, krachtens artikel 483 van
het Wetboek van strafvordering, aileen
het hof van beroep, recht doende in eerste
en laatste aanleg en op dagvaarding van
de procureur-generaal, bevoegd ·was 0111
kennis te nemen van de vervolging tegen
die beklaagde ingesteld wegens het feit
vermeld onder de telastlegging E; dat
dientengevolge, en gelet op de samenhang
tussen aile telastleggingen, de correctionele rechtbank en het hof van beroep,
zoals de zaak voor dit hof was gebracht,
onbevoegd waren om kennis te nemen van
de vervolgingen tegen de drie beklaagden
en van de burgerlijke rechtsvorderingen
tegen dezen ingesteld ;
Overwegende dat de beschikking van
de raadkamer van 25 mei 1967 en het
arrest van het hof van beroep van 11 januari 1968 in kracht van gewijsde gegaan
zijn;
Overwegende dat het weliswaar de taak
is van het Hof het rechtsgebied te regelen
opdat het gerecht zijn gang vervolgt in
geval van conflict van rechtsmacht, maar
dat het zulks slechts moet doen in zover
in strafzaken een rechtsvordering nog
wettelijk kan worden ingesteld voor het
strafgerecht ;
Overwegende dat enerzijds het verzet
van de beklaagden tegen het te hunnen
aanzien gewezen verstekvonnis van
28 september 1967 slecht,s ontvankelijk
was en slechts de zaak wettelijk voor het
hof van beroep bracht in zover dit arrest
voor hen een bezwaar opleverde ; dat
derhalve het hof van beroep niet bevoegd
was om recht te doen op de strafvorderingen in zover aan deze een eind was
gemaakt bij de niet op geldige wijze
bestreden beschikkingen van het verstekarrest waarbij de beklaagden zijn vrijgesproken of van vervolging ontslagen
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wegens het verval van de strafvorderiilg
door verjaring;
Overwegende dat anderzijds op de
datum. van de uitspraak van het arrest,
recht doende op het verzet, de strafvorderingen ontstaan uit de jachtmisdrijven
die vermeld zijn in de telastleggingen B,
0, D en E en waarvan de kennisneming
aan het hof van beroep was opgedragen
door het verzet, verjaard waren;
Dat het verzoek dientengevolge geen
bestaansreden meer heeft wat de strafvorderingen betreft ;
Overwegende dat weliswaar de beslissing dat de correctionele rechtbank en het
hof van beroep onbevoegd waren, in
kracht van gewijsde is gegaan binnen de
grenzen van de feiten waarvan de kennisneming wettelijk aan het hof van
beroep was opgedragen, maar dat geen
enkel conflict van rechtsmacht de gang
van het gerecht belemmert wat de burgerlijke rechtsvorderi:ngen betreft, daar
de beschikking van de raadkamer vreemd
is aan deze rechtsvorderingen ;
Om die redenen, verldaart het verzoek
niet ontvankelijk betreffende de strafvorderingen en ongegrond betreffende de
burgerlijke rechtsvorderingen.
16 december 1968. -

2 6 kamer.

Voo1·zitter, H. van Beirs, voorzitter.
Verslaggever, H. Louveaux. Gelijkluidende conclusie, H. Detournay, advocaat-generaal.

26 KAMER. -:- 16 december 1968.
1°

CASSATIE.
STRAFZAKEN.
VERSOHRIJVING IN DE AKTE DIE DE
VERKLARING VAN BEROEP IN OASSATIE
VASTSTELT.- BEVOEGDHEID VAN RET
HoF OM ZE TE VERBETEREN.

2° VOORZIENING IN CASSATIE. BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN OASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD,
STRAFZAKEN.
BURGERLIJKE
REOHTSVORDERING.- BESLISS1NG VAN
ONBEVOEGDHEID DIE GEEN VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE IN VERBAND MET' DEZE REOHTSVORDERING
UITSPREEKT. VoORZIENING VAN
DE BEKLAAGDE. NIET-ONTVANKELIJKHEID.
I

0

Het Hof is bevoegd om een versch?-ijving
te verbeteren in de akte die de verklaring
van beroep in cassatie vaststelt en betrek-

king heejt op de datum van deze verlcla~·~~1g, '!1-'annee~· deze verschr~fving duideltJk u~t de context van deze akte blijkt (1).

2° Niet ontvankelijk, bij gebrelc aan belang

is de voorziening van de belclaagde tege~
e~n beslissing, waa1·bij het stmjge?·echt
zwh onbevoegd verklaa?'t om uitspmalc
te doen over de bu1·gerlijlce ?'echtsvorde?'ing tege?1 h~m en te zijnen laste geen
vero01'del~ng ~n ve1·band met deze ?'echtsvordering uitspreekt (2).

(LEROY, T. THIERY, CORY EN BELGISOHE
STAAT, MINISTER VAN VERKEERSWEZEN
POSTERIJEN, TELEGRAAF EN TELEFOON,)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 3 april 1968 gewezen door de
Correctionele Rechtbank te Aarlen recht
doende in hager beroep ;
'
Overwegende dat ten gevolge van een
yerschrijV:ing de verklaring van . beroep
m cassat1e, gedaan op 16 april 1968
zoals blijkt nit het zinsverband in bet
register van de cassatievoorzi~ningen
dat ter griffie van de rechtbank van:
eerste aanleg te Aarlen wordt gehouden
. ingeschreven is als gedaan op 16 maart
1968;
In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing :
a) op de strafvordering :
Overwegende dat eiser geen belang
heeft om zich in cassatie te voorzien
tegen de beslissing waarbij de strafvordering vervallen wordt verklaard door
verjaring met betrekking tot een van de
twee te.. zijnen laste gelegde misdrijven,
hem Vl'IJSpreekt van het andere en hem
ontslaat van vervolging, zonder kosten ;
dat de voorziening derhalve niet ontvankelijk is;
b) op de burgerlijke rechtsvorderingen :

Overwegende dat eiser geen belang
heeft om zich in cassatie te voorzien
tegen een beslissing waarbij het strafgerecht onbevoegd wordt verklaard om
recht te doen op de--tegE3n hem gerichte
burgerlijke rechtsvorderingen en waarbij
(1) Verg. cass., 17 januari 1966 (Bull. en
PAsrc., 1966, I, 626) en 11 september 1967,
redenen (A?'?'. cass., 1968, blz. 43).
(2) Cass.,_ 26 september 1966 (A1·r. cass.,
1967, blz. 112).
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tegen. hem met betrekking tot deze
vorderingen geen enkele veroordeling
uitgesproken wordt ; dat de voorziening
derh<tlve niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
16 december 1968. -

2e kamer. -

Voorzitte1·, H. van Beirs, voorzitter. Verslaggeve1·, H. Ligot. - Gelijkluidende
conclusie, H. Detournay, advocaat-generaal.

1 april 1899, art. 7; wet van 17 aprii
1878, gewijzigd bij de wet van 30 me
1961, art. 22 en 25.)
3D W annee1· de beslissing geveld op de

strcifvordering vernietigd wm·dt omdat
deze vo1·de1·ing vm·vallen is en wannem·
de lcosten van deze vo1·dering ten laste van
de Staat moeten blijven, geschiedt de
vemietiging zoncle1· verwijzing (I).
(PROOUREUR DES KONINGS TE AARLEN, T,
DELTENRE
EN
PERSONENVENNOOT·
SCRAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJK·
REID « TRAFELDI )),)
ARREST.

2e KAMER. -
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lD VERJARING. STRAFZAKEN. STRAFVORDERING. GECONTRAVEN·
TIONALISEERD WANBEDRIJF. TER·
MIJN.
2D VERJARING. -

STRAFZAKEN. STRAFVORDERIN G.
0VERTREDING
VAN RET VERKEERSREGLEMENT.
TERMIJN.

3D VERWIJZING NA CASSATIE.
STRAFZAKEN. CASSATIE WEGENS
RET VERVAL VAN DE STRAFVORDERING.
- KOSTEN VAN DEZE RECRTSVORDERING DIE TEN LASTE VAN DE STAAT
MOETEN BLIJVEN.- CASSATIE ZONDER
VERWIJZING.
1D

De uit een gecont1·aventionalisee1·d
wanbed1·ijf voo1·tvloeiende stmfvonle1·ing
ve1jaart, bij ontstentenis van een oorzaak tot scho1·sing van de ve1ja1·ing,
wannee1· een jaa1· verlopen is vanaf de
la.atste daad van onderzoek of van vervolging ve1'1'icht binnen het jaa1· te
1·elcenen van de dag van de feiten. (Wet
van 17 april 1878, gewijzigd bij de wet
van 30 mei 1961, art. 21 en 22.)

2D De strafvonlering voortvloeiend uit een

overtreding van het wegverlcee1'S1'eglement
Ve1jaart na ve1•loop van een jaa1• te
relcenen van de dag waarop het misdrijf
is gepleegd, behoudens tijdige stttiting
of schm·sing van de ve1ja1·ing. (Wet van
(1) Oass., 6 maart 1967 (A1·r. cass., 1967,
blz. 843); 9 september 1968, sttpm, blz. 28.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 19 juni 1968 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Aarlen;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 21, 22, 23, 24, 25
van de wet van 17 april 1878, gewijzigd
bij de wet van 30 mei 1961, 7 van de wet
van 1 augustus 1899 houdende herziening
van de wetgeving en van de reglementen
op de politie van het vervoer,
dom·dat het bestreden vonnis Marcel
Deltenre tot een enkele straf van
25 frank, vermenigvuldigd met 20, met
een jaar uitstel, veroordeeld heeft wegens
het gecontraventionaliseerd misdrijf van
onopzettelijke slagen en verwondingen
en wegens overtreding van artikel 27-l
van het koninklijk besluit van 8 april
1954, alsmede tot een geldboete van
50 frank, vermenigvuldigd met 20, wegens
overtreding van artikel 87-l van hetzelfde koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer, en de rechtbank de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid « Trafeldi " burgerlijk aansprakelijk heeft verklaard voor de geldboeten
en de kosten die ten laste van de beklaagde Deltenre zijn uitgesproken,

terwijl de verjaring niet geschorst werd
en de strafvordering dus vervallen was
op de datmn van het vonnis :
Overwegende dat het bestreden vonnis,
onder bevestiging van het beroepen vonnis, verweerder veroordeelt tot een enkele
straf van 25 frank geldboete wegens
onopzettelijke slagen of verwondingen,
welk misdrijf gecontraventionaliseerd
werd bij beschil~king van de raaclkamer
van de Rechtbank van eerste aanleg te

-383Aarlen, en wegens overtreding van artikel 27-1 van het wegverkeersreglement,
alsmede tot een geldboete van 50 frank
wegens overtreding van artikel 87-1
van hetzelfde reglement, alsmede in de
kosten van de strafvordering ; dat het
vonnis de verweerster burgerlijk aansprakelijk heeft verklaard voor de tegen
vorweerder uitgesproken veroordelingen
tot de geldboeten en in de kosten van de
strafvordering ;
Overwegende dat het vonnis vaststelt
dat de feiten op 5 juli 1966 begaan.: zijn
en dat uit de stukken die aan het Hof
regelmatig zijn voorgelegd, blijkt dat de
laatste stuitingsdaad van de verjaring
van de ·strafvordering die heeft plaatsgehad binnen een jaar te rekenen van
deze dag, het vonnis van 14 juni 1967 is
waarbij de behandeling van de zaak verdaagd werd tot de terechtzitting van
27 september 1967;
Overwegende dat, in afwezigheid van
een oorzaak van schorsing van de verjaring, de nieuwe termijn van een jaar
te rekenen van 14 juni 1967 verstreken
was, en dat de strafvordering derhalve
op de datum van het bestreden vonnis
verjaard was;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, in zover het uitspraak heeft
gedaan op de strafvordering die tegen
de verweerders is ingesteld ; 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 ; zegt dat er geen
grond is tot verwijzing.
16 december 1968. 2 8 kamer.
VoMzitte1', H. van Beirs, voorzitter.
Verslaggeve1·, H. de Waersegger.
GeUjkluidende conclusie, H. Detournay,
advocaat-generaal.

2 8 KAMER. -

16 december 1968.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.
STRAFZAKEN.
RECHTER IN HOGER BEROEP DIE RET
BEROEPEN VONNIS WIJZIGT. - GEEN
CONCLUSIE. RECHTER IN HOGER
BEROEP NIET VERPLICHT DE REDENEN
VAN DE EERSTE RECHTER TE WEERLEGGEN.

De 1'echte1' in hoge1' be1•oep, die het be1'oepen
vonnis wijzigt, is niet ve1·plicht, bij
geb1•ek aan een conclusie waa1·in de
Tedenen van dit vonnis worden ovM·genomen, deze 1·edenen te wee1'leggen (1).

(LENOIR EN BELGISCHE STAAT, MINISTER
VAN VERKEERSWEGEN EN VAN POSTERIJEN, TELEGRAFIE EN TELEF0NIE.)
Met de notitie overeenstemmend arrest.
16 december 1968. 2 8 kamer. VoMzitte1', H. van Beirs, vo()rzitter. Ve1·slaggeve1·, H. Busin. - Gelijkluidende
conclt<sie, H. Detournay, advocaat-generaal.

2 8 KAMER. -

16 december 1968.

REGELING VAN RECHTSGEBIED.
- STRAFZAKEN.- BESCHIKKING VAN
VERWIJZING NAAR DE POLITIERECHTBANK WEGENS EEN WANBEDRIJF DAT
ONDER DE BEVOEGDHEID VAN DE
CORRECTIONELE RECHTBANK RESSORTEERT EN WEGENS OVERTREDINGEN VAN
DE WET VAN 1 AUGUSTUS 1899 EN VAN
RET WEGVERKEERSREGLEMENT.
VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN DIE
VOOR RET WANBEDRIJF NIET ZIJN OPGEGEVEN.- VONNIS VAN ONBEVOEGDHEID VAN DE CORRECTIONELE RECHTBANK RECHT DOENDE IN HOGER BEROEP.
- VERWERPING VAN DE VOORZIENING.
-- BEVOEGDHEID VAN RET HoF VAN
CASSATIE OM RET RECHTSGEBIED TE
REGELEN.

T'V annee1· de 1·aadkame1· een venlachte naa1'
de politieTechtbank heejt ve1·wezen we gens
een wanbedTijj dat oncle1· de bevoegdheid
van de coTrectionele 1'echtbanlc 1'esso1'teert en wegens overt1·edingen van de
wet van 1 at<gustus 1899 en van het
wegve1·kee1's1'eglement zonde1· veTzachtende omstandigheden vom· het wanbedTijj
op te geven en de C01'1'ectionele 1·echtbank,
in hoge1· beToep 1'echt doende, zich voo1'

(1) Cass., 28 november 1966 (A1·r. cass., 1967,
blz. 411); verg. cass., 1 april 1968 (ibid.,
1968, blz. 999).

-384het geheel onbevoegd heejt verklaanl, is
het Hoj van cassatie, dat de voo1·ziening
tegen deze beslissing Ve1'We1'pt, bevoegd
om het rechtsgebied te regelen (I).
(SALINGRET.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op bet bestreden
vonnis, op 4 mfli 1968 in boger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Luik;
Overwegende dat de raadkamer van
de Rechtbank van eerste aanleg te Luik
bij beschikking van 24 april 1967
.Jacques Georges Salingret, taxibestuurder, geboren te Luik op 22 november
1924, wonende te Angleur, rue GraceBerleur, 18, naar de bevoegde politierechtbank heeft verwezen om te Luik
op 4 april 1968 : A) door gebrek aan
voorzichtigheid of voorzorg, maar zonder
het oogme~k om de persoon van een
ander aan te randen, bij een verkeersongeval dat aan zijn persoonlijk toedoen
te wijten is, onopzettelijk slagen of
verwondingen te hebben toegebracht aan
.Jacqueline Salingret; B) in samenhang
ermee, onder de omstandigheid, wat de
telastleggingen 2 en 4 betreft, dat de
feiten gepleegd zijn bij nacht : 1o in
staat van dronkenschap een voertuig te
hebben bestuurd op een open bare plaats;
2° een voertuig op een openbare weg te
hebben bestuurd zonder daartoe in staat
te zijn; 3° als vermoedelijk dader wm
een verkeerson€;eval, zonder wettige red en
te hebben geweigerd zich te onderwerpen
aan de bloedproef voorgeschreven bij
artikel 4bis van de wet van 1 augustus 1899, gewijzigd bij de wet van
(1) Cass., 4 maart 1889 (Bttll. en PAsrc.,
1889, I, 142); 5 februari 1894 (ibid., 1894,
I, 107); 12 februari 1894 (ibid., 1894, I, 113);

Les Novelles, Procedure penale, d. u2, vo
Reglement cle juges, nr 40 ; Rep. Jn·at. dtt d1·oit
beige, yo Reglement de jttges, nr 214; SCHEYYEN, Traite des pottrvois en cassation, nr 342;
FAUSTIN-HELIE, Tmite de l'inst1'1wtion C1'iminelle, d. III, § 758, nr 5421.

Over de aanneming door het Hof van een
voorziening tegen een beslissing waarbij de
rechter zich ten onrechte bevoegd heeft verklaard, raadpl. cass., 22 september 1941 (BttZZ.
en PAsrc., 1941, I, 350) en noot 3; 8 november
1943 (ibid., 1944, I, 45) en noot 2.
Ret Hof heeft de voorziening van de
beklaagde tegen het vonnis van onbevoegd-

15 april 1958; 4° een voertuig op de
openbare weg te hebben bestuurd zonder
in elke omstandigheid te ktmnen stoppen
voor een voorzienbare hindernis ;
Overwegende dat, ingevolge de dagvaarding van de eiser, beklaagde, door
de ambtenaar van bet openbaar ministerie bij de Politierechtbank te Luik deze
rechtbank, bij vonnis van 28 november 1967, beklaagde heeft vrijgesproken
van sommige telastleggingen, hem wegens
de andere telastleggingen veroordeeld
heeft tot een enkele straf van 100 frank
geldboete, vermeerderd met 190 opdeciemen, of vijftien dagen vervangende
gevangenisstraf;
Dat de gezamenlijke feiten van de
tegen beklaagde ingestelde vervolging
door bet hoger beroep van de procureur
des Konings gebracht zijn voor het
gerecht van beroep, de Correctionele
Rechtbank te Luik, die bij vonnis van
4 Inei 1968 de eerste rechter onbevoegd
heeft verklaard, daar de raadkamer bet
bestaan niet heeft vastgesteld van verzachtende omstandigheden op grond
waarvan dient herleid te worden tot
politiestraffen de hoegrootheid van de
toe te passen straf uit hoofde van bet
misdrijf van onopzettelijk letsel met hetwelk, volgens de vaststellingen van de
meergemelde beschikking, de overige
overtredingen door een band van samenhang verbonden zijn ; dat het voornoemde
vonnis dientengevolge de beslissing van
de eerste rechter vernietigt en de zaak
naar de procureur des Konings verwijst;
Overwegende dat de substantiele of
op straffa van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Overwegende echter dat door de verwerping van de voorziening het voornoemde vonnis van de Correctionele

heid, dat in laatste aanleg is gewezen op het
enkel)hoger beroep van het openbaar ministerie, niet wegens het ontbreken van belang
onontvankelijk verklaard ; deze beslissing was
nauw verbonden met de beschikking van het
bestreden vonnis, waarbij wordt verklaard
dat het hager beroep van het openbaar ministerie, alhoewel beperkt tot de misdrijven waarvoor de beklaagde was vrijgesproken, zich tot
aile misdrijven uitstrekte, dat de eiser er
belang bij had deze beschikking aan het Hof
over te leggen en dat deze noodzakelijk aan
het Hof was voorgedragen door de voorziening
van de eiser tegen het beschikkende gedeelte
betreffende de bevoegdheid.

-
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Rechtbank te Luik kracht van gewijsde
heeft gekregen en dat de beschikking
van de raadkamer van 24 april 1967 in
kracht van gewijsde gegaan is ; dat de
tegenstrijdigheid van deze beslissingen
een negatief conflict van rechtsmacht
teweegbrengt dat de gang van het
gerecht belemrnert ; dat er derhalve grand
is tot regeling'van rechtsgebied;
Om die redenen, verwerpt de voorziening en veroordeelt eiser in de kosten
van deze voorziening ; rechtdoende op
de vordering tot regeling van rechtsgebied, door de Procureur-generaal bij dit
Hof ingesteld ter terechtzitting, en
beslissende tot regeling van rechtsgebied,
vernietigt de beschikking van 24 april
1967 van de raadkamer van de Rechtbank van eerste aanleg te Luik ; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de vernietigde
beslissing; verwijst de zaak naar dezelfde,
anders samengestelde, raadkamer.
16 december 1968. 2e kamer. Vo01·zitte1· en Ve1·slaggeve1·, H. van Beirs,
voorzitter. Gelijkluidende conclusie,
H. Detournay, advocaat-generaal.

2e

KAMER. -

17 december 1968.

1°

GEMEENTELIJKE EN PROVINCIALE BELASTINGEN.- GEMEENTEVERORDENING DIE AAN EEN BELASTING DE
BENAMING « RETRIBUTIE))
GEEFT. VERMELDING ZONDER GEe
VOLG OP RET RECHTSKARAKTER VAN DE
BELASTING.

2°

GEMEENTELIJKE EN PROVINCIALE BELASTINGEN.---'-- GEMEENTEBELASTING OP DE AANSLUITING VAN
ONROERENDE GOEDEREN OP DE OPENBARE RIOLERING. BELASTING GEVESTIGD
OM
TE VOORZIEN IN DE
UITGAVEN GEDAAN IN RET ALGEMEEN
BELANG VAN DE GEMEENTENAREN. BELASTING EN GEEN RETRIBUTIE.

3°

GEMEENTELIJKE OF PROVINCIALE BELASTINGEN.- DIRECTE
BELASTING. BEGRIP.

4°

GEMEENTELIJKE EN PROVINCIALE BELASTINGEN. GEMEENTELIJKE BELASTING OP DE AANSLUITING
VAN ONROERENDE GOEDEREN OP DE
OPENBARE RIOLERING. DIRECTE
BELASTING.

1° De benaming « J'etributie » aan een

2e

KAMER. -

16 december 1968.

VOORZIENING IN CASSATIE.
VoRM.- STRAFZAKEN.- GEsCHRIFT
TOT STAVING VAN DE VOORZIENING VAN
DE BEKLAAGDE. NIET GETEKEND
GESCHRIFT.
RET HoF SLAAT ER
GEEN ACHT OP,

Het Hoj slaat geen acht op een tot staving
van de voo1·ziening van de beklaagde
neergelegd gesclwijt, wannee1· clit gesclwijt niet onde1·tekend is (1). (Wetb.
van strafv., art. 422 en 525.)
(JACOBY E:N ROTH.)

Met de notitie overeenstem:tnend arrest.
16 december 1968. 2e kaTner.
VooTzitter, H. van Beirs, voorzitter. Ve1·slaggeve1·, H. de Waersegger.
Gelijkluidende conclttsie, H. Detournay,
advocaat-generaal.
(1) Cass., 25 janum·i 1967 (An·. cass., 1967,
blz. 664).
(2) en (5) Raadpl. cass., 23 april 1968 (A1'1".
cas.,., 1968, blz. 1069 ).
CASSA'riE,

1969. -

13

belasting gegeven doo1• de gemeentelijke
ve1-o1·dening die ze invoert, ve1·leent haar
uit zichzelj dit kamkte·r niet· (2).
2° Geen 1·et1'ibutie, doch een belast·ing is
de doo1· de gemeente geheven tales op
de onroerende goederen die op de rioleling aangesloten zijn, ten einde te V001'zien in de uitgnven, in het algemeen
belnng van de gemeentenaren gedann,
kmchtens de algemene plicht inzalce
politie die op de gemeente 1'Ust (3).
3° De belasting die niet nls g1'0nclslag
heejt ajzoncle1·lijlc of voo1·bijgaande clo01·
de belastingplichtige ve1'1'ichte dnden,
cloch een uite1·aard cltttt1'zame toestand
is een di1·ecte belnsting (4).
4° Een gemeentebelasdng op de aansluiting van onroe?'ende goederen op de
openbare 1'iole1·ing, gevestigd ten name
vnn de anngelcinclen van de openbare
weg, is een di1·ecte belasting (5).
(,3) Raadpl. cass., 29 september 196<1 (Bttll.
en PASIC., 1965, I, 97) en 29 oktober 1968,
sup1•a, blz. 233.
(4) Cass., 27 juni 1967 (A1·r. ca.ss., 1967,
biz. 1309).

-386(BlllLGISOHE STAAT, MINISTER VAN OPENBARE WERREN, T. GEMEENTE FLORENVILLE.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
besluit, op 23 maart 1967 gewezen door
de Bestendige Deputatie van de Provincieraad van Luxemburg ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 75, 76, inzonderheid, 5o, 77, inzonderheid 5°, 135, 136,
137 en 138 van de gemeentewet van
30 maart 1836, voornoemd artikel 76, 5°,
gewijzigd bij de artikelen 2 van de wet
van 30 ju11i 1865 en 4 van het koninklijk
besluit van 14 augustus 1933, van artikel 1 van de wet van 22 jcmi 1865
betreffende de bevoegdheid van de bestendige deputaties om uitspraak te doen
over de bezwaren inzake directe belastingen, van de verordeningen van de
gemeente Florenville van 22 juni 1941,
9 december 1960 en 9 december 1963
betreffende de particuliere aansluitingen
op de openbare riolering en de belasting
op de aansluiti:ng op de riolering, onderscheidenlijk door de Bestendige Deputatie
van de Provincieraad van Luxemburg
goedgekeurd op 27 augustus 1943, op
5 juni 1961 en op 3 januari 1964, van
de artikelen 50 van het decreet van
14 december 1789 betreffende de oprichting van de municipaliteiten, 1, 3, inzonderheid 1°, van titel XI van het decreet
van 16-24 augustus 1790 op de rechterlijke organisatie, 8, 25, 31, 97, 107, 108,
llO, 113 van de Grondwet en 1319, 1320
van het Burgerlijk Wetboek,

do01'dat de bestendige deputatie van
de provincieraad zich bij het bestreden
besluit onbevoegd heeft verklaard om
eisers bezwaar tegen het ten kohiere
brengen, voor het jaar 1966, van een
gemeentebelasting van 100 frank op de
aansluiti:ng van het douanehuisje te
Florenville op de openbare riolering te
ontvangen en, mn aldus te beslissen,
heeft overwogen dat de gemeenteverordening waarbij het bedrag van deze
belasting is vastgesteld, door de bestendige deputatie van de provincieraad is
goedgekeurd krachtens artikel 77, 5o,
van de gemeentewet ; dat, indien het
ging om een belasting, deze zou verschuldigd zijn voor elk onroerend goed of
gedeelte ervan dat op de openbare
riolering aangesloten is of niet is maar
kan worden aangesloten en gelegen ifl in

een straat voorzien van een openbare
riolering ; dat het in het onderhavige
geval een " retributie » wegens een dienstbetoon betreft; dat dientengevolge de
Staat, die belastingvrijdom geniet, daarom niet vrijgesteld is van dez~ retributie ;
dat de kohieren van de retributies
vastgesteld worden door het schepencollege en niet uitvoerbaar verklaard
moeten worden door de bestendige deputatie en dat, in geval van betwisting of
van weigering om te betalen, de invordering voor de rechtbanken moet worden
vervolgd zoals in geval van een betwiste
schuld vordering,
tenvijl de 1nodaliteiten van invoering
of van invordering van een gemeentebelasting niet kum1en gelden om de aard
van een belasting te bepalen en terwijl
niet als een " retributie » kan worden
aangemerkt de belasting die, zoals deze
in geschil, jaarlijks een uiteraard duurzame toestand treft en die door een
gemeente op eigen gezag ingevoerd is
met het oog op wegenaanleg of openbare
rioleringswerken, verricht of voorgeschreven niet om aan smnmige belastingschuldigen een persoonlijke en particuliere dienst te bewijzen, maar in het
algemeen belang van de gemeentenaren,
ter nakoming van de algemene verplichtingen inzake wegenpolitie die op de
gemeente rusten en waarbij haar de zorg
opgedragen is voor de zindelijkheid en de
gezondheid, met name in straten, openbare plaatsen en gebouwen (schending
van aile hierboven vermelde wettelijke
bepalingen);
terwijl het bestreden besluit de
bedoelde belasting niet als een retributie
of verhaalbelasting heeft kunnen beschouwen dan met miskenning van de
bepalingen van de gemeenteverordeningen waarbij zij is bepaald en ingevoerd,
en van de bewijskracht van deze publieke
alden, waaruit volgt, enerzijds, dat de
aansluiting op de openbare riolering niet
een vrije en vrijwillige handel:ing van de
belastingschuldige is, maar de uitvoering
van een verplichting, door de gemeente
opgelegd krachtens haar politiebevoegdheid (gemeenteverordening van 22 juni
1941), en, anderzijds, dat de betwiste
belasting periodiek is, een uiteraard
duurzame toestand treft en niet als
tegenwaarde van een aan de belastingplichtige bewezen persoonlijke en particu.liere dienst ingevoerd is, maar wei tot
handhaving van het evenwicht van de
gemeentebegroting (gemeenteverordeningen van 9 december 1960 en 9 december 1963) (schending van de genoemde
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verordeningen van de gemeente Florenville, van de artikelen 1319 en 1320 van
het Burgerlijk W etboek en 97 van de
Grondwet);

terwijl de vaststelliug dat het hier gaat
om « een retributie voor een. door de
gemeente bewezen dienst » dubbelzinnig
is en niet volstaat als wettelijk bewijs
voor het karakter van retributie of
verhaalbelasting dat het bestreden besluit aan de bedoelde belasting toeschrijft, daar in feite niet duidelijk wordt
gesteld of deze belasting werkelijk de prijs
is van een persoonlijk en particulier
dienstbetoon aan de eiser in zover deze
een gebruiker is van een publieke dienst
waartoe hij zich vrijwillig heeft gewend,
dan wei, zoals eiser heeft beweerd,
geheven wordt wegens een dienst, aan
de gemeentenaren in het algemeen bewezen door de aanleg van een openbaar
rioolnet en door de aansluiting op de
openbare riolering van de aan de weg
gelegen onroerende goederen, die door
de gemeente eigenmachtig verordend zijn
ter uitvoering van haar algemene verplichting inzake wegenpolitie, en die
dubbelzinnigheid belet na te gaan of
de bedoelde belasting wel het karakter
van een retributie of verhaalbelasting,
en niet van een gemeentebelasting vertoont (schending van artikel 97 van de
Grondwet):
Overwegende dat het bestreden besluit,
waarbij de bestendige deputatie zich
onbevoegd verklaart om uitspraak te
doen over eisers declaratie, zich hierop
grondt dat de betwiste belasting een
retributie is voor een dienst door verweerster bewezen ;
Overwegende dat een besluit van het
schepencollege van verweerster van
22 j1.mi 1941 aan elke persoon wiens
goed paalt aan wegen voorzien van
riolering, de verplichting oplegt zijn
onroerend goed tot aan de opEmbare weg
aan te sluiten op het rioolnet ; dat dit
besluit bepaalt dat een jaarlijkse retributie naderhand op die aansluiting~n zal
worden ingevoerd ;
Dat de gemeenteraad van verweerster
bij besluit van 29 december 1950, vodr
een termijn van tien jaar een vast recht
van 100 frank voor elke aansluiting heeft
ingevoerd ; dat « om het begrotingsevenwicht te verzekeren » het bedrag van dit
recht dat bij besluit van 9 december 1960
tot 50 frank was verm.inderd, opnieuw
voor een nieuwe termijn van tien jaar op
100 frank werd gebracht bij besluit van
9 d.ecember 1963 ;

Overwegende dat de benaming "retributie "• die bij de voornoemde besluiten
aan die belasting is gegeven, haar niet
uit zichzelf dit karakter verleent;
Overwegende dat de. gevorderde belasting tot voorwerp heeft de op de riolering
aangesloten onroerende goederen te belasten ten einde te voorzien in de uitgaven,
in het algemeen belang van de gemeentenaren gedaan krachtens de alg6lnene
plicht inzake politie die op verweerster
rust;
Overwegende dat de bedoelde belasting niet als grondslag heeft alleenstaande of voorbijgaande daden, door de
belastingschuldige verricht, maar een
uiteraard duurzame toestand, te weten
het feit dat de eigendommen op de
riolering zijn aangesloten ;
Dat uit die overwegingen volgt dat
de betwiste belasting het karakter draagt
van een directe belasting ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden besluit ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden geniaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; verodrdeelt verweerster in de kosten; verwijst
de zaak naar de Bestendige Deputatie
van de Provincieraad van N amen.
17 december 1968. - 2e ll::amer. Voo1·zitter en Vetslaggevet, H. Louveaux,
raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijkluidende conclusie, H. Detournay,
advocaat-generaal.

Op dezelfde dag werd een arrest in
dezelfde zin gewezen inzake de Belgische
staat, Minister van openbare werken,
tegen de Gemeente Habay-la-Neuve, op
de voorziening tegen een besluit op
23 maart 1967 gewezen door de Bestendige Deputatie van de Provincieraad
van Luxemburg.

2e
Io

KAMER.
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17 december 1968.

INKOMSTENBELASTINGEN.

RAMING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG. -RECHT VAN DE ADJ\HNISTRATIE OJVI DOOR ALLE RECHTSlVIIDDELEN
HET VERDICHT KARAKTER TE BIUWIJZEN VAN DE AKTEN DIE AAN HAAR
WORDEN TEGENGEWORPEN.

2°
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INKOMSTENBELASTINGEN.
RAMING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG. '---- DOOR DE BELASTINGPLIOHTIGE AAN DE ADMINISTRATIE TEGENGEWORPEN OVEREENKOMST. BESLISSING VAN HET HOF VAN BEROEP
DAT DE OVEREENKOMST FIOTIEF IS. BESLISSING GEGROND OP EEN GEHEEL
VAN VERMOEDENS.- WETTELIJKHEID.

3° BEWIJS.- BEWIJS

DOOR GESOHRIFT.
BEWIJSKRAOHT VAN DE AKTEN.
DIREdTE BELASTINGEN. ARREST
DAT EEN AKTE TERZIJDE LAAT OMDAT
ZIJ FIOTIEF IS. GEEN MISKENNING
VAN DE BEWIJSKRAOHT VAN DIE AKTE.

behaald door een in het buitenland
gevestigde onderneming en voo1·tvloeiend uit de handelsexploitatie, door
t~tssenkornst van een in Belgic gevestigde
vennootschap - haaT handelsagentschap
- van de octrooien en me1'ken die de
ee1·ste aan de tweede fictiej heeft oveTgedragen. (Gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen,
art. 25, § 1, 1°, 27, § 4, lid 2, en 31,
§ 1, a.)
( « SOCIETE CONTINENTALE D 'INVESTISSEMENTS », T. BELGISOHE STAAT, MINISTER
VAN FINANCIEN.)
ARREST.

4°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING.- FIOTIEVE OVERDRAOHT DOOR EEN IN HET BUITENLAND
GEVESTIGDE ONDERNEMING VAN HAAR
OOTROOIEN EN MERKEN AAN EEN IN
BELGIE GEVESTIGDE VENNOOTSOHAP,
HAAR AGENTSOHAP. IN BELGIE
GEVESTIGDE HANDELSEXPLOITATIE VAN
DIE OOTROOIEN EN MERKEN. WINSTEN ERVAN BELASTBAAR TEN NAME VAN
DE IN HET BUITENLAND GEVESTIGDE
ONDERNEMING.

1° De administmtie kan, ten einde de
belasting vast te stellen, het verdicht
karakter van een overeenkomst bewijzen
door alle 1·echtsmiddelen, met inbegrip
van vermoedens ( 1).
2° Het hoj van be1·oep, waarbij aanhangig
is het be1·oep van de belastingplichtige
tegen de beslissing van de directe~w der
belastingen, kan bij een soeve1•eine
beoonleling van een geheel van ve1·moedens, wettelijk beslissen dat de door de
belastingplichtige aan de administmtie
tegengeworpen overeenkomst fictiej is (2).
3° De bewijslc1·acht van een alcte wordt
niet mislcend dom· het arrest dat deze
akte te1·zijde laat op grond dq,t zij
fictiej is en dom· ve1·dichting is aangetast (3).
4° Aan de bedrijjsbelasting onde1·worpen
zijn de winsten die in Belgie worden

(1) Cass., 18 juni 1968, twee zaken (Arr.
cass., 1968, biz. 1273).
(2) Raadpl. cass., 18 juni 1968, tweede
zaak (A1·r. cass., 1968, biz. 1276).
(3) Cass., 8 september 1964 (Bull. en
PAsro., 1965, I, 15).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 4 april 1967 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van
de Grondwet, 1183, 1236, 1237, 1319,
1320, 1322, 1582, 1583, 1584, 1591 en
1592 van het Burgerlijk Wetboek, 25,
inzonderheid § 1, 27, inzonderheid §§ 1 en
4, 31, inzonderheid § 1, van de wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij het besluit van de
Regent van 15 januari 1948, 122 en
124 van de wet van 14 februari 1961
voor economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel,
dom·dat, nu eiseres heeft doen gelden
dat de overeenkomst die zij op 31 december 1957 met de naamloze vennootschap
S. E. V. had gesloten een contract was
van verkoop van onlichamelijke goederen waarvan zij eigenares was, en dat
derhalve de van deze vennootschap
ontvangen bedragen een verkoopprijs
en niet de opbrengst van een bedrijfsactiviteit in Belgie waren, het bestreden
arrest dit betoog verwerpt en beslist
dat het :fictiE.f karakter van deze verkoop
blijkt uit de omstandigheden dat « de
verkoopprijs niet uitdrukkelijk vastgesteld is· en zal afhangen van het handelssucces van S. E. V. in de toekomst,
de bedragen die de gedeeltelijke en
uitgestelde verkoopprijs zourlen uitmaken niet in de boekhouding van S. E. V.
zijn opgenomen, deze laatste niet de
vrije beschikking heeft over de in de
overeenkomst vermelde onlichamelijke
rechten die het voorwerp van de verkoop
zouden zijn, zij verplicht is alle machines
die zij zal exploiteren door de vennootschap "Ateliers J. Hanrez » te laten vervaardigen en aan deze 45 procent van
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haar winst over te dragen, in geval van
liquidatie, faillissement of akkoord of
wanneer zij haar activiteit staakt S. E. V.
verplicht is aan verzoekster (thans eiseres)
alles « terug te geven >> wat haar is verkocht, om over die rechten te beschikken
zij bij haar aandeelhouders een drievierde-meerderheid moet krijgen, terwijl
de helft van die aandeelhouders tot de
financiele groep van verzoekster behoort,
tenslotte, A. J. H., in wier voordeel
verzoekster heeft bedongen zoals hierboven is gezegd, aan verzdekster het
gedeelte van haar winst start, waarin
de ter uitvoering van de overeenkomsten
van 1957 verschuldigde bedragen vermengd zijn, daar de overeenkomst tussen
S. E. V. en A. J. H. geen enkele verkoop
van verzoekster aan S. E. V. bevat "'
en dom·dat het bestreden arrest dientengevolge beslist dat de door eiseres
ontvangen bedragen niet de verkoopprijs
van onlichamelijke goederen maar een
in Belgie behaalde winst uitrnaken,
te1·w·i.jl uit de door de feitenrechter
vermelde feitelijke omstandigheden in
rechte niet kan worden afgeleid dat de
litigieuze ove'reenkomst geen verkoopcontract was, of dat ze fictief of onbestaande was, waaruit volgt dat het
bestreden arrest niet wettelijk heeft
verantwoord dat de door eiseres gei:nde
bedragen iets anders waren dan een
verkoopprijs (schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 1183, 1236, 1237,
1582, 1583, 1584, 1591 en 1592 van het
Burgerlijk Wetboek), de bewijskracht
van de overeenkomst van 31 december
1957 heeft miskend (schending van de
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek) en, derhalve, niet
wettelijk heeft verantwoord dat eiseres
een in Belgie belastbare winst had
gemaakt door haar bedrijfsactiviteit
(schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 25, 27 en 31 van de gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen) :
Overwegende dat het hof van beroep,
waarbij het beroep van de belastingplichtige tegen de beslissing van de
directeur der directe belastingen aanhangig is, uit verm:oedens, die het put
uit de regelmatig aan zijn beoordeling
onderworpen feitelijke gegevens, het
bewijs kan afleiden van het fictief en
derhalve verdicht karakter van een akte
die aan de administratie wordt tegengeworpen;
Overwegende dat het bestreden arrest
niet enkel steunt op de overwegingen

die het middel bekritiseert., maar ook
op het geheel van de feitelijke omstandigheden, die in het tweede middel zijn
overgenmnen, waaruit het namelijk genoemde overwegingen afleidt ;
Overwegende dat het hof van beroep,
op grand van een feitelijke en derhalve
soevereine beoordeling van het geheel
van de aldus in zijn arrest vermelde
vermoedens, wettelijk heeft kunnen beslissen dat de verkoop die eiseres op
31 december 1957 aan de naamloze
vennootschap S. E. V. had gedaan, fictief
was;
Overwegende dat het arrest derhalve
wettelijk beslist dat de bedragen die
eiseres van de vennootschap A. J. H.
heeft ontvangen ter uitvoering van deze
overeenkomst van 31 december 1957
geen verkoopprijs waren, en dat het
arrest de bewijskracht van genoemde
overeenkomst niet he eft kunnen schenden door vast te stellen dat ze fictief was ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 25, inzonderheid § 1, 27,
inzonderheid §§ 1 en 4, 31, inzonderheid
§ 1, van de wetten betreffende da inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij het
besluit van de Regent van 15 januari 1948, 122 · en 124 van de wet van
14 februari 1961 voor economische
expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel, 1321 van het Burgerlijk
Wetboek,
dom·dat, met betrekking tot de vraag
of de door eiseres van de naamloze
Vennootschap S. E. V. ontvangen bedragen een bedrijfsinkomen uitmaken dat
in Belgie aan de bedrijfsbelasting en aan
de belasting tot financieel herstel onderworpen is, a) het bestreden arrest in
feite vaststelt dat : 1° sinds 1927 en tot
in september 1952 de naamloze vennootschap «Ateliers J. Hanrez >> (A. J. H.),
te Monceau-sur-Sambre, de uitsluitende
constructeur'is geweest van automatische
flessenmachines die de uitvoering zijn
van uitvindingen beschreven in verscheidene octrooien die door een Franse
vennootschap werden gedeponeerd, van
welke octrooien eiseres eigenares is geworden, of door eiseres werden gedeponeerd ;
2° in 1953, wannee:i' de overeenkomsten
tussen A. J. H. en eiseres verstrijken,
laatstgenoemde over een aanzienlijk bezit
op de markt van de automatische
flessenmachines beschikt ten gevolge van
de exploitatie van haar octrooien over
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haar clienteel; 3° op 21 mei. 1954 te
Brussel een naamloze vennootschap met
een kapitaal van 500.000 frank wordt
opgericht met als maatschappelijk doel
de studie, de aankoop, de exploitatie,
de overdracht in enigerlei vorm, het
produktief maken in handels-, financieel
en industrieel opzicht van alle octrooien,
vergunningen, uitvindingen of procedes
betreffende om bet even welke mechanische toestellen, machines of werktuigen
voor bet glasbedrijf; 4° op 31 december 1957 tussen S. E. V. en eiseres een
overeenkomst wordt gesloten, waarbij
deze laatste verklaart aan S. E. V. de
octrooien en fabrieksmerken die zij bezit,
alsmede haar clienteel, studies, plans en
tekeningen te verkopen, als tegenprestatie en tot betaling van deze << verkoop >>,
neemt S. E. V., die slechts machines
genaamd « Machines Roirant '' zal mogen
verkopen, zijnde de machines vervaardigd en beschermd op grond van de
octrooien die door eiseres werden gedeponeerd of waarover zij beschikte, de
verbintenis op zich aan eiseres een
« niet uitdrukkelijk vastgestelde '' prijs
te betalen, waarvan de betaling zal
worden uitgesteld en zal geschieden in
gedeeltelijke betalingen bij de verkoop
van elke machine ; de overeenkomst preciseert dat die « prijs '' zal afhangen van
het handelssucces dat S. E. V. zal
behalen bij de verkoop van het materieel
waarmee zij zich bezighoudt en dat hij
in functie van die verkoop als volgt zal
worden vastgesteld : telkens als S. E. V.
rechtstreeks of onrechtstreeks een machine zal verkopen, zal zij aan eiseres
45 t. h. storten van het verschil tussen
de verkoopprijs en de koopprijs van de
machine aan de constrncteurs ervan,
A. J. H., en een gelijk bedrag zal door
S. E. V. aan A. J. H. gestort worden;
ingeval S. E. V. een constructievergunning zal overdragen, zal zij eveneens aan
eiseres en aan A. J. H. dezelfde procenten
betalen op de prijs die zij zal ontvangen ;
eiseres preciseert dat zij niet zal moeten
tussenkmn.en in de handelstransacties
van S. E. V., die haar niet zal kunnen
doen bijdragen in de verliezen die het
gevolg zijn van een tekortkoming van
een van haar clienten; na de controle op
de activiteit van S. E. V. door eiseres
te hebben ingericht en de modaliteiten te
hebben bepaald van de betalingen die zij
zal 1noeten verrichten, de overeenkon1st
bedingt dat laatstgenoemde zich verbindt
om alle machines die zij zal exploiteren
te doen fabriceren door A. J. H.; de
overeenkomst van 31 december 1957

tenslotte bepaalt dat zij op 1 januari 1958
in werking zal treden voor de duur van
de S. E. V., deze erkent dat in geval
van liquidatie, faillissement of akkoord
van een van de partijen of staking van
activiteit om enigerlei oorzaak, de « verkoop " die het voorwerp is van de
overeenkomst tussen partijen van rechtswege zal worden vernietigd en alle
daaruit voortvloeiende rechten en de
octrooien volledig naar de « verkoper ''
terugkeren; 5° eveneens op 31 decem:
ber 1957 twee overeenkomsten worden
gesloten tussen S. E. V. en A. J. H.;
laatstgenoemde verkoopt aan S. E. V.
alle in haar naam gedeponeerde of te
deponeren octrooien en S. E. V. neemt
tegenover A. J. H. dezelfde verplichtingen op zich als die welke ten voordele
van eiseres werden aangegaan; S. E. V.
van haar kant verbindt zich om door
A. J. H. alle typen van machine te doen
fabriceren die zij kan verkopen ; 6° uit
het dossier ook blijkt dat S. E. V. op
17 maart 1958 haar naam verandert en
« Societe des Machines Roirant " wordt,
haar statuten bepalen dat haar raad van
beheer de octrooien, merken en andere
onlichamelijke rechten die haar eigendom
zijn of zouden worden, niet zal mogen
verkopen of vergum1ingen tot exploitatie
van haar octrooien, merken of onlichamelijke rechten niet zal mogen in concessie geven dan met machtiging van een
algemene vergadering die beraadslaagt
en beslist met drievierde van de stemmen
van de aanwezige aandeelhouders, terwijl
haar volledig maatschappelijk kapitaal
bij helfte verdeeld is tussen eiseres en
A. J. H. of personen of vennootschappen
van dezelfde financiele groep ; 7° op
21 maart 1960 S. E. V., die « Societe des
Machines Roirant " geworden is, haar
statuten wijzigt; nit de bekenclmaking in
het 8taatsblad blijkt dat haar volledig
maatschappelijk kapitaal zich voor de
helft in handen bevindt van de financiele
groep Hanrez en voor de andere helft
in handen van in Zwitserland of in.
Panama gevestigde vennootschappen,
daar een groep «Emhart International "
voor een deel in de plaats getreden is
van eiseres ; 8° uit het administratief
onderzoek ook blijkt dat, naar luid van
een aanhangsel dd. 25 juni 1958 van het
contract van 31 december 1957, S. E. V.
en A. J. H., die vaststelden dat het in
sommige gevallen van belang zou zijn dat
de verkoop van machines rechtstreeks
door A. J. H. geschiedt, overeenkomen
dat in die gevallen A. J. H. de S. E. V.
en eiseres zal crediteren voor de bedragen
die hun volgens het oorspronkelijk
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de betaling van de « retributies » zowel
aan eiseres als aan de vennootschap
A. J. H. niet voorkomt in de boekhouding van S. E. V., deze laatste in haar
boeken een ontvangs inschrijft die overeenstemt met 10 t. h. van haar totale
omzet, en aile fu1anciele verrichtingen
betreffende de vereffening van de « retributies " aan verzoekster (thans eiseres)
in de boekhouding van A. J. H. zijn
overgenomen ; b) op basis van deze
vaststellingen het bestreden arrest in
rechte beslist dat de aangevoerde verkoop
fictief is en dat « die schikkingen en die
organisatie van de activiteiten van verzoekster in Belgie, alsmede de tussenkomst van A. J. H. in de akkoorden
van 1957 te verklaren zijn door een
belangengemeenschap die reeds in februari 1953 beschreven i.s in een protocol
opgemaakt tussen eiseres, een Franse
vennootschap ( ... ) en A. J. H., welk
protocol vaststelde dat deze partijen het
raadzaam achtten een Belgische handelsvennootschap op te richten die tot doel
heeft de op hun initiatief in studie
genomen en in de toekomst in studie te
nemen machines te verkopen, (en) aantonen dat verzoekster in werkelijkheid
in 1958, 1959 en 1960 bedrijfsinkomsten
heeft genoten bestaande uit de baten
welke zij op het ogenblik van het factureren door S. E. V. van flessenmachines
gebouwd door A. J. H. en in verband
met verschiilende octrooien en merken,
vermeld in de overeenkomsten van
31 december 1957, had verkregen; dat
S. E. V. in feite slechts eeu rechtspersoon
blijkt te zijn, in bet leven geroepen door
verzoekster en A. J. H. met bet doel,
zoals bet protocol van 1953 bet bepaalde,
bet bezit van beide vennootschappen << op
>> billijke wijze in gemeenschap te brengen
" in een ruime geest van onderlinge ver" standhouding '' ; dat de boekhouding
vanS. E. V. als ontvangst slechts 10 t.h.
boekt van de baten voortvloeiende uit
de handelsverrichtingen die door haar
bemiddeling zijn gedaan, wat erop wijst
dat de betrokken partijen, die haar hebben opgericht, hebben geoordeeld dat
zij slechts een in commissie werkende
handelsagente was; dat in bet onderhavige geval de verzoekende vennootschap in 1960 en in 1961 van de
vennootschap A. J. H. in werkelijkheid respectievelijk 6.602. 746 frank e_n
11.942.103 frank heeft ge'ind, dat dre
storting van 18.544.849 frank die een
deel van de verkoopprijs van flessen-

machines, plus de interest vertegenwoordigt en die eiseres erkent in 1958,
1959 en 1960 naar gelang van de verkopingen te hebben ontvangen voor een
bedrag dat per jaar gelijk is aan dat
hetwelk door de administratie in aanmerking is genmnen voor de berekening
van de litigieuze aanslagen, niet de prijs
is van de verkoop of van de concessie
van octrooien, clienteel of andere onlichamelijke rechten, maar een winst die
verzoekster in Belgie heeft behaald en
die voortkomt uit verrichtingen betreffende een nijverheids- of handelsbedrijf >>,

te1·wijl de litigieuze bedragen slechts
in Belgie mochten worden belast wanneer
ze de winst waren van verrichtingen in
dat land gedaan door een inrichting van
verzoekster of door tussenkomst ervan,
welke omstandigheid het bestreden arrest
niet vaststelt (hoofdzakelijk schending
van de artikelen 27, §§ 1 en 4, en 31,
§ 1, van de gecoordineerde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen) ;
terwijl uit de omstandigheid aileen dat
de verkoop fictief zou geweest zijn niet
kan worden afgeleid dat de door eiseres
ontvangen bedragen een bedrijfsinkomen uitmaakten dat zij in Belgie had
genoten, daar het arrest niet preciseert
welke werkelijke rechtstoestand de zichtbare akte van verkoop moest verbergen
en dan ook niet bewijst welke belastingen
wettelijk verschuldigd waren uit hoofde
van deze werkelijke rechtstoestand
(schending van artikel 1321 van het
Burgerlijk Wetboek en dientengevolge
van de andere aangeduide bepalingen) ;
terwijl uit de omstandigheid dat de
door eiseres ge'inde bedragen een deel
van de verkoopprijs van in Belgie
gefactureerde machines vertegenwoordigden, niet kan worden afgeleid, zoals
het arrest het doet, dat het gaat om
een winst die eiseres in Belgie heeft
behaald, daar de feitenrechter niet stelt
dat eiseres zelf in Belgie verrichtingen
van machinebouw of -verkoop zou hebben
gedaan, maar integendeel erkent dat de
bedoelde bedragen « in verband stonden
met verschillende octrooien en merken
vermeld in de overeenkomsten van
31 december 1957 >> (hoofdzakelijk schending van de artikelen 25 en 31 van
voornoemde gecoordineerde wetten en
van aile andere aangeduide bepalingen,
behalve artikel 1321 van het Burgerlijk
Wetboek);
tm·wijl de vage zinspeling van het
arrest op de « activiteiten van verzoek-
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feitelijke aanduiding van de aard van
deze activiteiten en zonder bewijs dat
de litigieuze bedragen de winst ervan
uitmaakten, onvoldoende is om het toezicht van het Hof mogelijk te malmn
en om een passend antwoord te zijn op
de conclusie van eiseres die had doen
gelden dat " daar zij op grond van de
overeenkomst van 1957, evenmin trouwens a.ls voorheen, in Belgie geen enkele
activiteit had uitgeoefend, geen enkele
onderneming had geexploiteerd, en zij
zich, integendeel, ervan had onthouden
voortaan waar dan ook enigerlei technische, handels- of andere activiteit
met betrekking tot de bedoelde voorwerpen uit te oefenen, zij, uit hoofde
van de bedragen gemd op grond van
genoemde overeenkomst, niet aan de
litigieuze bedrijfshelastingen mocht worden onderworpen " (hoofdzakelijk schending van artikel 97 van de Grondwet),

verkochte machines, 45 t. h. t.o krijgen
van de brutowinst uit de verkoop door
S. E. V. van automatische flessenmachines, door A. J. H. vervaardigd onder
dekking namelijk van de verschillende
octrooien en merken die bij de overeenkomst van 31 december 1957 door eiseres
aan S. E. V. :fictief waren overgedragen ;
Overwegende dat aldus blijkt dat het
hof van beroep hierop stecmt dat de
vennootschap S. E. V., opgericht door
eiseres en A. J. H. en gecontroleerd door
de eerstgenoemde, in Belgie een agentschap van eisereil was en derhalve een
Belgische inrichting van deze vennootschap was in de zin van artikel 27;
§ 4, van de gecoordineerde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen ;
Dat dit onderdeel van het middel op
een onjuiste uitlegging van het arrest
berust;

en terwijl het arrest evenmin een
passend antwoord geeft op de conclusie
van eiseres die subsidiair had doen
gelden dat, indien de ontvangen bedragen geen koopprijs waren, zij de opbrengst uitmaakten van de concessie
van de in de overeenkomst vermelde
onlichamelijke elementen (hoofdzakelijk
schending van artikel 97 van de Grandwet);
terwijl aldus uit geen enkele van de
feitelijke vaststellingen en uit geen enkele
van de rechtsgronden van het arrest
wettelijk zijn beslissing kan worden
afgeleid, wap,rbij wordt beschouwd dat
eiseres in Belgie belasthare bedrijfsinkomsten heeft genoten (schending van
aile aangeduide bepalingen)

Overwegende dat, zoals blijkt uit het
antwoord op het eerstte onderdeel van
het middel, het arrest hierop steunt dat
eiseres in Belgie een nijverheids- of
handelsbedrijf heeft geexploiteerd door
tussenkomst vanS. E. V., die in werkelijkheid slechts haar (( handelsagente"
was, waaraan eiseres slechts :fictief haar
onlichamelijke rechten die het voorwerp
waren van dit hedrijf had overgedragen ;
dat aldus het arrest de werkelijke rechtstoestand preciseert die de zichtbare akte
van verkoop van 31 december 1957
verborg;

W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat uit de redenen van
het arrest blijkt dat, na er met name op
gewezen te hebhen dat de controle door
eiseres op de activiteit van S. E. V.
ingericht is hij de overeenkomst van
31 december 1957, het hof van beroep
overweegt dat eiseres in Belgie handelsverrichtingen heeft gedaan .door tussenkomst van S. E .. V. die "in feite slechts
een rechtspersoon blijkt te zijn, door
haar en A. J. H. opgericht " en die voor
"de betrokken partijen die haar hebben
opgericht .. . slechts een in commissie
werkende handelsagente was " ; dat genoemde verrichtingen " betreffende e.en
nijverheids- ofhandelsbedrijf "het eiseres
mogelijk hebben gemaakt in Belgie, op
het ogenblik van het factureren van de

W at het tweede onderdeel betreft :

W at het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat de feitenrechter niet
moest vaststellen dat eiseres zelf in
Belgie verrichtingen van machinebouw
of -verkoop had gedaan, daar hij zijn
beslissing rechtvaardigt door te stellen
dat genoemde eiseres, door tussenkomst
van S. E. V., haar agentschap in Belgie,
zich aldaar heeft heziggehouden met de
handelsexploitatie van verschillende onlichamelijke rechten, namelijk van de
octrooien en n1erken die eiseres slechts
in schijn aan S. E. V. had overgedragen
bij de overeenkomst van 31 december 1957;
W'"at het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat nit de antwoorden
op de eerste drie onderdelen van het
middel blijkt dat dit vierde onderdeel
van het middel op een onjuiste uitlegging
van het arrest berust en dat dit arrest
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passend antwoordt op de in dit onderdeel
aangevoerde conclusie ;
Wat het vijfde onderdeel betreft :
Overwegende dat, na door de gegevens
waarop het wijst te hebben vastgesteld
dat eiseres zich, door tussenkomst van
S. E. V., in Belgie had beziggehouden
met de handelsexploitatie van de merlmn
en octrooien waarvan zij niet aileen de
eigendom niet aan S. E. V. heeft overgedragen, maar waarover zijzelf in feite
is blijven beschikken, het arrest beslist
dat het bedrag van de geldsommen door
eiseres geilld op de verkoopprijs van de
flessenmachines " niet de prijs is van de
verkoop of van de concessie van octrooien, clienteel of andere onlichamelijke
rechten, maar een door verzoekster in
Belgie behaalde en uit verrichtingen
betreffende een nijverheids- of handelsbedrijf voortkomende winst ";
Dat aldus het arrest passend antwoordt
op de in dit onderdeel aangevoerde
conclusie;

Belgische Staat, Minister van financien,
op de voorziening tegen een arrest dd.
4 april 1967 van het Hof van beroep te
Brussel.

1e

Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
17 december 1968. - 2e kamer. Vo01·zitte1·, H. Valentin, raadsheer waarnemend voorzitter.
V e1·slag gever,
H. Perrichon.- Gelijklu1:clencle conclusie,
H. Detournay, advocaat-generaal. Pleite1·s, HH. Van Bastelen en Fally (de
eerste, van de balie bij het Hof van
beroep te Brussel).
Op dezelfde dag werd een arrest in
dezelfde zin gewezen inzake de vennootschap " Emhart Corporation " tegen de

19 december 1968,

1°

VENNOOTSCHAPPEN. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP. VERTEGENWOORDIGING IN RECHTE DOOR HAAR
RAAD VAN BEHEER. ExPLOOT VAN
RECHTSINGANG. EXPI.OOT DAT, OP
STRAFFE VAN NIETIGHEID, NAAM, BE•
ROEP EN WOONPLAATS VAN DE BEHEERDERS MOET VERli'IELDEN.

2°

VENNOOTSCHAPPEN. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP. VERTEGENWOORDIGING IN RECHTE DOOR HAAR
RAAD VAN BEHEER.- VOORWAARDEN
VOLGENS WELKE DE RAAD VAN BEHEER
BEKWAAM IS OM DE VENNOOTSCHAP TE
VERTEGENWOORDIGEN EN VOOR HAAR
IN RECHTE OP TE TREDEN.

W at het zesde onderdeel betreft :
Overwegende dat uit de antwoorden op
de eerste vijf onderdelen van het middel
blijkt dat het arrest, op grond van de
artikelen 25, § 1, 1°, 27, § 4, lid 2, en 31,
§ 1, a, van de gecoordineerde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen,
wettelijk beslist dat eiseres in Belgie
inkomsten heeft genoten die aldaar
belastbaar zijn door er zich, door tussenkomst van de vennootschap S. E. V.,
haar agentschap, bezig te houden met
een handelsexploitatie van onlichamelijke rechten, namelijk haar octrooien en
merken die eiseres slechts fictief aan
laatstgenoemde vennootschap had overgedragen;
Dat derhalve geen enkel onderdeel van
het middel kan worden aangenomen ;

KAMER. -

3°

VOORZIENING IN CASSATIE.
VoRM. BURGERLIJKE ZAKEN.
VoORZIENING INGESTELD DOOR EEN
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP. VENNOOTSCHAP VERTEGENWOORDIGD DOOR
HAAR RAAD VAN BEHEER. VERPLICHTING, OP STRAFFE VAN NIETONTVANKELIJKHEID VAN DE VOORZIENING, IN HET VERZOEKSCHRIFT EN IN
HET EXPLOOT VAN BETEKENING ERVAN
DE IDENTITEIT VAN ELKE BEHEERDER
TE VERMELDEN.

1° T'Vannee1· een eisencle naamloze vennootschap in 1·echte dooT haa1· 1·aad van
beheeT w01·dt vertegenwooTcligd, moet de
akte of het exploot van rechtsingang, op
stmtfe van nietigheid, naam, be1'0ep
en woonplaats van de beheerdeTs VM'melden (1).
2° De raad van beheeT van een naamloze
vennootschap is enkel bekwaam om deze
te ve1·tegenwoo1·digen en voo1· haaT in
1•echte op te treclen als college gev01·md
clooT alle pe1•sonen die behee1·clers van
deze vennootschap ziin op de datum

(1) Oass., 6 juni 1968 (A1·1·. cass., 1968,
biz. 1211).
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waa1·op de Taacl haa1· moet ve1·tegenwo01•digen (I).
3° Een naamloze vennootschap kan niet
gelclig een voorziening instellen clo01·
tussenkomst van ham· raad vctn behee1·
clan door in het ve1·zoeksclwijt en in het
exploot van betekening ervan de iclentiteit van elke beheenler te p1•eciseren (2).
(NAAMLOZE

VENNOOTSOHAP
T. KESLER.)

« FONIOR "•

ARREST.

RET HOF; - Gelet op de bestreden
sententie, op 8 november 1967 gewezen
door de W erkrechtersraad van beroep
te Brussel, kamer voor bedienden;
Over de grond van niet-ontvankelijkheid door verweerder tegen de voorziening opgeworpen en hieruit afgeleid dat
het cassatieverzoekschrift en het exploot
van betekening ervan aan verweerder,
van 27 maart 1968, vermelden dat de
eisende naamloze vennootschap vertegenwoordigd wordt door haar raad van
beheer en ze Beatrice Pelgrims de Bigard,
echtgenote van Robert Sacre, e~l Xavier
Pelgrims de Bigard niet als leden van
genoemde raad opgeven, terwijl ze Jules
Descendre als beheerder vermelden die
sinds 30 jtmi 1967 deze functie niet meer
uitoefent :
Overwegende dat, wanneer een naamloze vennootschap eiseres is en in rechte
door haar raad van beheer wordt ver(1) Oass., 6 juni 1968 (Arr. cass., 1968,
blz. 1211).
Niet gegrond is het middel van niet-ontvankelijkheid opgeworpen tegen de voorziening, die in naam van een naamloze vennootschap werd ingesteld door haar raad van
beheer, en afgeleid hieruit dat de samenstelling van deze laatste, die in de voorziening
werd vermeld, niet juist is, terwijl de vennootschap voor de feitenrechter zonder betwisting
vertegenwoordigd was door cle aldus samengestelde raad van beheer en nit de regelmatig
aan het Hof overgelegde stukken niet blijkt
dat deze samenstelling sinds de uitspraak van
de bestreden beslissing is gewijzigd, cass.,
16 februari 1968 (A1·r. cass., 1968, blz. 793).
W anneer echter de voorziening in burgerlijke zaken wordt ingesteld door een naamloze
vennootschap, die vertegenwoordigd wordt
door haar raad van beheer, en de akte van

tegenwoordigd, de akte of het exploot
van rechtsingang, op straffe van nietigheicl, de respectieve naam, beroep en
woonplaats van de beheerders moet
vermelden;
Overwegende dat de raad van beheer
van een naam.loze vennootschap slechts
het wettelijk orgaan is, bekwaam om
deze rechtspersoon te vertegenwoordigen
en voor hem in rechte op te treden, als
college gevormd door aile personen die
het mandaat van beheerder hebben
gekregen;
Overwegende dat een naamloze vennootschap dus niet geldig door tussenkomst van haar raad van beheer een
voorziening kan instellen dan door in
haar cassatieverzoekschrift en in het
exploot van betekening ervan de iclentiteit van elk van de beheerders te preciseren;
Overwegende dat, naar luid van het
cassatieverzoekschrift en het exploot van
betekening ervan, de eisende naanlioze
vennootschap ve.ddaart dat zij door haar
raad van beheer wordt vertegenwoordigd;
Dat onder de natuurlijke personen die,
volgens deze akten, samen de raad van
beheer van eiseres vormen, Beatrice
Pelgrims de Bigard, echtgenote van
Robert Sacre, en Xavier Pelgrims de
Bigard niet voorkomen, terwijl nit een
bijlage van het Belgisch Staatsblad van
2 maart 1968, die door verwevrder is
aangevoerd en bij de memorie van
antwoord is gevoegd, blijkt dat genoemde
Beatrice en Xavier Pelgrims de Bigard,
ter vervanging op 30 juni 1967 van Jules

betekening van deze voorziening de naam,
beroep en woonplaats niet vermeldt van de
beheerders va.n de vennootschap die na de
bestreden beslissing, maar v66r de betekening
van de voorziening, werden benoemd, en de
eisende vennootschap niet wettigt dat deze
beheerders niet meer in functie waren op de
dag van de betekening, heeft de verwerende
partij het recht een middel van niet-ontvankelijkheid op te werpen tegen de voorziening,
zelfs wanneer de benoeming van deze beheerders in de bijlagen van het 8taatsblad pas na
de betekening van de voorziening is verschenen
(gecoordineerde wetten op de handelsvennootschappen, art. 12), raadpl. cass., 14 april
1966 (Bttll. en PAsiC., 1966, I, 1035) en noot 2.
(2) Oass., 5 april· 1962 (Bttll. en PASIC.,
1962, I, 878); 14 april 1966 (ibid., 1966, I,
1035); 8 september 1966 (A1'1', cass., 1967,
blz. 25); 18 mei 1967 (ibid., 1967, blz. 1118);
6 juni 1968 in noot 1 geciteerd.
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Descendre, op 31 oktober 1967 tot
bebeerders van de vennootscbap werden
benoemd, en terwijl eiseres niet bewijst
dat zij bet niet meer waren op bet
ogenblik dat de voorziening aan verweerder werd betekend, dit is op 27 maart
1968;
W aaruit volgt dat de voorziening niet
ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
19 december 1968. 1e kamer. Voorzitter, H. Bayot, eerste voorzitter.Ve1·slaggever, H. Perricbon. Gelijkluidende concl1tsie, H. Gansbof van der
Meerscb, Procureur-generaal. - Pleiters,
HR. Simont en Fally.

I e KAMER. -

19 december 1968.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- BURGERLIJKE ZAKEN.
- VERWEER IN CONOIUSIE VOORGEDRAGEN.- VERWEER DAT VAN BELANG
ONTBLOOT IS WEGENS EEN VASTSTELLING VAN DE RECRTER. GEEN
VERPLICRTING VOOR REJ\'[ DIT VERWEER
TE BEANTWOORDEN.

De rechter is niet ve1·plicht te antwo01·den
op een ve1·weer dat zonde1· belang
gewo1·den is wegens een vaststelling van
zijn beslissing. (Grondwet, art. 97).
(LOUETTE,
T. VAN RAESENDONCK EN CONSORTEN.)
ARREST,
RET HOF ; - Gelet op bet be&treden
arrest, op 6 maart 1967 door bet Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over bet middel afgeleid nit de scbending van de artikelen 97 van de Grandwet, 1382 en 1383 van bet Burgerlijk
Wetboek,
doonlat bet bestreden arrest eiser aileen
aansprakelijk verklaart voor bet litigienze ongeval, op grond namelijk dat
verweerster Mariette Van Haesendonck
« zicb terecbt bescbermd mocbt acbten
door zicb slecbts onder dekking van bet
groen licbt op de voor de voetgangers
bestemde ovmsteekplaats te hegeven ,,

te~·wijl de rechter aldus niet antwoordt,
altbans niet passend, op de conclnsie
waarbij eiser deed gelden " dat bet slacbtoffer tegen bet voertuig van conclnant
is aangelopen, betzij door vlug de rijbaan
op te lopen juist op bet ogenblik dat
bet groen licbt voor voetgangers aanging, betzij door zicb op de rijbaan te
beg even voordat bet licbt voor baar groen
was en, in elk geval, zonder vooraf na
te gaan of er geen verkeer op de rijbaan
was ,,, waarnit volgt dat bet bestreden
arrest niet regelmatig met redenen is
omkleed (scbending van artikel 97 van
de Grondwet) en geen beboorlijke recbtvaardiging geeft, enerzijds, voor de
veroordeling van eiser om aan verweerster Mariette Van Haesendonck een
provisionele vergoeding te betalen en,
anderzijds, voor bet verwerpen van de
tegenvordering van eiser (scbending van
de artikelen 1382 en 1383 van bet
B-mgerlijk Wetboek) :

Overwegende dat nit het bestreden
arrest blijkt dat bet litigieuze ongeval
zicb beeft voorgedaan op een plaats
waar bet verkeer door verkeerslicbten
werd geregeld en dat de eerste verweerster
door bet voertuig van eiser wm·d geraakt
op ·bet ogenblik dat zij bet kruispunt
overstak;
Overwegende dat, enerzijds, bet arrest
er op wijst dat eiser bij bet oversteken
van een kruispunt voorzien van complexe
verkeerslicbten " zijn voorzicbtigbeid zou
hebben moeten verdubbelen " en preciseert « dat het ongeval aan het gebrek
aan oplettendheid (van eiser) en aan
zijn te hoge snelheid ten deze is toe te
schrijven " ;
Overwegende dat, anderzijds, bet arrest vaststelt dat verweerster zich slechts
<< onder dekking van het groen licht "
op de oversteekplaats voor voetgan~o,ers
heeft begeven en overweegt dat " zij zich
terecht beschermd .mocht achten " ;
Dat, aangezien het arrest had aangenomen dat verweerster zich volgens de
verkeerslichten op de rijbaan mocht
begeven, de aanvoeringen van eiser die
beweerde « dat het slachtoffer tegen het
voertuig is aangelopen (dat hij bestnurde)
zonder vooraf na te gaan of er geen
verkeer op de rijbaan was " niet meer
ter zake dienend waren;
Overwegende dat de redenen van het
arrest de conclusie van eiser passend
beantwoorden en dat ze het beschikkende
gedeelte van het arrest wettelijk rechtvaardigen waarbij wordt beslist dat de
eerste verweerster geen enkele fout heeft
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begaan en dat aileen « eiser voor het
ongeval aansprakelijk is '' ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
19 december I968. 1e kamer. Voorzitte1·, H. Bayot, eerste voorzitter.V e~·slaggeve1·, H. Po let. - Gelijkl~tidende
conclttsie, H. Ganshof van der Meersch,
procureur-generaal.- Pleite1·s, HH. Fally
en Ansiaux).

I e KAMER. -

19 december 1968.

ARBEIDSONGEVAL. 0NGEVAL OP
DE WEG NAAR OF VAN RET WERK. VOORTIJDIG VERTREK VAN DE WERK·
NEMER OM ZIOH NAAR DE PLAATS VAN
ZIJN WERK TE BEGEVEN. - VOORTIJ ·
DIG VERTREK OM EEN PERSOONLIJKE
AANGELEGE:"fHEID. - 0NGEVAL GEDU~
RENDE DIE VOORTIJDIGE PERIODE. GEVOLGEN VOOR RET BEGRIP « ONGEVAL OP DE WEG NAAR OF VAN RET
WERK».

W annee1• een ongeval heeft plaatsgehad op
het no1•maal tmject tussen de verblijjplaats van de werknemer en de plaats
van zijn werk, kan de rechter die vaststelt dat de wedcneme1• zijn verblijj ve?'·
laten heeft een zekere tijd v66r het
ogenblik waa1·op hij het ten laatste
normaal had moeten doen om op tijcl
op de plaats ,van zijn we1·k te zijn, dat
het ongeval zich heejt voorgedaan kort na
ztjn ve1•trek en dat de aan het tmJect
verbonden risico 's niet vere~·ge1·d werden,
wettelijk e1·uit a fleiclen dat het ongeval
zich heejt voo1·gedaan op de weg naa1·
of van het weTk, welke oak de redenen
van zijn voortijclig ve1·t1·ek geweest zijn,
zelfs al was dit te wijten aan een pm·soonlijke aangelegenheid (l). (Besluitwet van I3 december I945, art. l.)
(1) In de voorziening werd aan het Hof
de vraag gesteld of de werknemer die met
een andere bedoeling dan zich naar de plaats
van zijn werk te begeven, te vroeg de weg
opgegaan is die hem ging voeren naar de
plaats waar de arbeidsovereenkomst uitgevoerd wordt, zich gedurende deze eerste
periode reeds « op de weg naar of van het
werk " bevindt.

* **
Uit de rechtsleer die tot grondslag dient
voor de arresten van het Hof blijkt dat de
weg naar of van het werk, in de zin van de

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP
« ROYALE
BELGE VIE-ACCIDENTS n, T. R. OORDUANT EN V. OORDUANT.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 3 maart I967 gewezen door
de Rechtbank van eerste aanleg te
Bergen, recht doende in hager beroep ;
Over het middel afgeleid nit de scherrding van de artikelen 1, 2 van de besluitwet van 13 december I945 betreffende
de vergoeding der schade voortspruitende
uit ongevallen die zich op de weg naar
of van het werk voordoen, I, 2, 4, 6 van
de wetten op de vergoeding van schade
voortspruitend uit arbeidsongevallen zoals gecoordineerd bij het koninklij_k
besluit van 28 september I93I en geWIJ·
zigd, met betrekking tot artikel I, bij
de besluitwet van 9 juni I945, met
betrekking tot artikel 2, bij de wet van
IO juli I95I, met betrekking tot artikel 4,
bij de wetten van 10 juli I95I en
I6 maart I954, en, met betrekking tot
artikel 6, bij de wet van IO juli I95I,
en 97 van de Grondwet,

cloonlat het bestreden vonnis, hetwelk
de be.streden beslissing verandert en
tevens aanneemt dat de bedoelde getroffene ongeveer een uur vroeger dan
gewoonlijk van huis was gegaan omdat
hij een afspraak had v66r het begin van
het werk te 8 uur, niettemin beslist dat
het ongeval zich op de weg naar het
werk heeft voorgedaan, daar de getroffene niet van het normaal gevolgde
t1•aject is afgeweken en het aan het
traject verbonden risico niet heeft verergerd aangezien de zichtbaarheid praktisch dezelfde was zo hij de weg vroeger
nam,
te1·wijl de weg naar het werk weliswaar
het normale traject is dat de arbeider
moet afleggen om zich van zijn verblijf
te begeven naar de plaats waar het werk
uitgevoerd wordt, maar dit traject, wat
besluitwet van 13 december 1945, twee onderscheiden elementen bevat : het ene van
geografische aard, in verband met de door
de werknemer normaal a:f te leggen weg, het
ander van chronologische aard, met betrekking tot de tijd die normaal vereist wordt om
deze weg af te leggen.
Slechta wanneer deze elementen verenigd
zijn en het traject als .normaal wordt beschouwd, stelt zich de vraag of het ongeval

397de tijd betreft, niet normaal is wanneer
de arbeider, zonder zulks door overmacht
of enige wettige reden te verantwoorden,
van huis gaat v66r het normaal vereiste
uur om op tijd zijn dienst te hervatten
op de plaats van zijn arbeid, welk voortijdig vertrek te wijten is aan een afspraak
die volstrekt niets te maken heeft met
de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, waaruit volgt dat de bestreden
beslissing het wettelijk begrip van het

ongeval op de weg naar en van het werk
heeft geschonden (schending van aile
in het middel vermelde bepalingen,
met uitzondering van artikel 97 van de
Grondwet) en dat zij althans niet
wettelijk gemotiveerd is, daar geen enkele
van de redenen antwoordt op het middel
bij conclusie hieruit afgeleid dat « wat
de tijd bet.reft, het afgelegde weggedeelte volstrekt abnormaal was » (schending van artikel 97 van de Grondwet) :

te wijten is aan een aan deze weg nauw
verbonden risico.
De weg naar of van het werk is zeker niet
noodzakelijk het rechtstreekse of ononderbroken traject (cass., 22 oktober 1962, Bull.
en PASIC., 1963, I, 240; 2 mei 1963, ibid.,
1963, I, 936; 11 juni 1964, ibid., 1964, I,
1092). Dit houdt inderdaad niet op normaal
te zijn wanneer er een door overmacht of
door een wettige, reden gerechtvaardigde
omweg of onderbreking is (cass., 2 mei 1963,
Bull. en PAsrc., 1963, I, 936; 10 april en
11 juni 1964, ibid., 1964, I, 846 en 1092;
18 december 1964, ibid., 1965, I, 402 ; 23 september 1966, Arr. cass., 1967, biz. 90;
25 april 1968, ibid., 1968, biz. 1075). De
omweg wordt gelijkgesteld met de onderbreking van het traject.
Het Hof heeft zich tot nu toe, wat dit
kiese probleem betreft, gehouden aan duidelijke en nauwkeurige criteria : ongeacht of
het gaat om een omweg of een onderbreking
- beide begrippen sluiten immers hetzelfde
probleem in, zodat zij moeten worden gelijkgesteld - , moeten zij beoordeeld worden naar
gelang ze te wijten zijn aan eeli wettige reden
of een persoonlijlce aangelegenheid (cass.,
25 april 1968, hierboven geciteerd).
In het eerste geval blijft het ongeval, zo
het aan de andere wettelijke voorwaarden
beantwoordt, een ongeval op de weg naar of
van het werk. In het tweede geval is dit niet
zo. De oplossing die wordt aangenomen voor
een onderbreking van het traject wordt, om
dezelfde redenen, ook toegepast wanneer de
werknemer hetzij bij het begin hetzij op het
einde van het traject meer tijd nodig heeft
gehad dan normaal vereist is om zijn verblijfplaats te bereiken (cass., 23 oktober 1964,
Bull. en PAsrc., 1965, I, 197; 8 december 1967
en 4 januari 1968, A1·1·. cass., 1968, blz. 507.
en 604), alsook wanneer hij bij het begin van
het traject meer tijd besteed heeft dan normaal vereist is om zich naar cle plaats van
zijn werk te begeven.
Het wettelijk karakter van de afgelegde
omweg en van de tijd die besteed wordt
aan een ander doel of een andere activiteit
dan het afleggen van de weg naar het werk,

st1·icto sensu, wordt overigens door de rechtspraak zeer ruim beoordeeld.
Aldus heeft het Hof beslist dat de rechter
wettelijk afgeleid heeft dat de onderbreking
van het traject een wettige oorzaak had,
omdat de werknemer dit gedaan heeft om
een bezoek te brengen aan zijn echtgenote,
die zich in behandeling bevond in een kliniek
langs de weg van en naar het werk (cass.,
18 december 1964, Bttll. en PASIO., 1965, I,
402 ; raadpl. cass., 3 december 1959, redenen,
ibid., 1960, I, 399 ; 22 oktober 1962, redenen,
ibid., 1963, I, 240; 25 november 1966, A1'1',
cass., 1967, blz. 409; 20 januari 1967, ibid.,
1967, blz. 617; 12 mei 1967, ibid., 1967,
blz. 1104).
·
Het Hof heeft gepreciseerd dat de door een
wettige reden gerechtvaardigde omweg of
onderbreking het eigen karakter van de weg
naar of van het werk niet wijzigden, z~lfs
al leon er een verzwaring van het risico. voor
een ongeval nit voortvloeien (cass., 10 aprii
1964, Bull. en PAsrc., 1964, I, 846; 25 november 1966, A1·1·. cass., 1967, blz. 409).
De 4• januari 1968 heeft h,et Hof zelf's
beslist dat er een dodelijk ongeval had plaatsgehad op de weg naar of van. het. werk, in
een geval waarin het vonnis vaststelde dat
het ongeval zich had voorgedaan op een
zaterdag, te 13 u 10, dat de werknemer de
fabriek rond de middag had ver!aten, dat hij
met twee werkmakkers een herberg,hezocht
had in de omgeving van de fabriek, dat hij
daar ongeveer een uur gebleven was en er
drie glazen gewoon bier had gedronken (Bull.
en PAsrc., 1968, I, 564). Hoewel het Hof
verwijst naar deze vaststellingen va11 ·de
rechter en eraan herinnert dat deze rechter
nog had vastgesteld dat de betrokkene « de
weg aileen onderbroken had om, na een hele
week te hebben gewerkt, zich een ontspanning
te gunnen vooraleer· de weg naar zijn woonplaats voort .te zetten "• !weft het evenwel
aanvaard dat de rechter enkel wettelijk had
kunnen eruit afleiden dat het ongeval zich
had voorgedaan op de weg naar of van het
werk door erop te wijzen dat de onderbreking
van het traject niet te wijten was aan. een
eenvoudige reden van persoonlijle am·d, doch

398W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het vonnis vaststelt,
.zonder dienaangaande te worden bekritiseerd, enerzijds, dat het ongeval zich
heeft voorgedaan op de normale weg
dat zij door· een wettige 1·eden was gerechtvaardigd (raadpl. ook cass., 25 november
1966 en 15 juni 1967, A1'1'. cass., 1967, blz. 409
en 1263).

* **
De vaststellingen van het bestreden vonnis
waren ten deze nauwkeurig. Hieruit bleek dat
de tweede verweerder met het oog op een afspraak met.een meisje, zijn verblijf" ongeveer
een uur ,, dit is " drie kwart uur ,, vroeger
.clan nodig verlaten had om per auto een paar
kilometers af te· leggen en de plaats van zijn
werk te bereiken. Hij was vertrokken rond
zeven uur, daar hij enkel om acht uur ter
plaatse moest zijn. Hij had echter de gelegenheid niet te doen wat hij zich voorgenomen
had, met naine een omweg maken om zich
aan zijn afspraak te houclen, daar het ongeval
ervoor gebeurd was.
Het ongeval had zich zelfs voorgeclaan lang
-v66r het uur waarop de werkneruer normaal
van huis had moeten vertrekken. Er bleek
uit de vaststellingen van de rechter dat de
tijd d,ie verstreken was tussen het vertrek
van de werknemer en het uur waarop hij
normaal zijn verblijf had moeten verlaten,
minstens drie 'keer !anger was dan de tijd die
hij nodig had om normaal het traject af te
leggen. De rechter voegcle eraan toe dat ten
deze niets 'de aan de weg verbonden risico's
had verergerd, daar de zichtbaarheid praktisch dezelfde was op dit ogenblik van het
jaar, tussen zeven uur en kwart voor acht
's morgens.

***
Om zijn beslissing te rechtvaardigen heeft
de rechter gesteund op drie redenen : 1° de
afspraak waardoor de werknemer ongeveer
een · uur vroeger heeft willen vertrekken om
een traject af te leggen dat slechts een paar
minuten vergt " volstaat niet om aan het
lftigieuze o:ilgeval het karakter van een
migeval op de weg naar of van het werk te
ontnemen "; 2° dit voortijdig vertrek « verzwaarde geeriszins 'de risico's die aan dit
traject feitelijk verbonden zijn, daar de zichtbaarheid, op dit ogenblik van het jaar,
tussen zeven uur en kwart voor acht 's· margens dezelfde is »; 3° "in werkelijkheid was
de getroffene ( ... ) op het ogenblik van het
ongeval nog altijd niet afgeweken van de
riormale weg die hij volgcle "·
Weliswaar beoordeelt de rechter in beginsel
of de tijd die de werknemer besteed heeft om

die verweerder volgen moest om zich
naar zijn werk te begeven, anderzijds,
dat deze laatste zijn woning had verlaten
ongeveer drie kwart uur voor het ogenblik waarop hij zulks ten laatste zou
hebben moeten doen om op tijd ter
de weg af te leggen tussen zijn verblijfplaats
en de plaats waar de arbeidsovereenkomst
wordt uitgevoerd redelijk en dus normaal is.
Doch wam1eer hij clit wil rechtvaardigen zoals dit het geval is ten deze - en eruit wil
afieiden dat het ongeval zich heeft voorgedaan
op de weg naar of van het werk, in de zin
van artikel 1 van de besluitwet van 13 december 1945, betreft het geeri soevereine beoordeling meer; d,e redenen die hij aanvoert om
deze beoordeling te rechtvaardigen worden
overgelegd aan het toezicht van het Hof
(cass., 30 januari 1958, Bttll. en PAsiC., 1958,
I, 581 ; 3 december 1959, ibid., 1960, I, 399;
15 maart 1962, ibid., 1962, I, 786; 22 oktober 1962, ibid., 1963, I, 240; 12 februari en
3 juni 1965, ibid., 1965, I, 591 en 1077).
Het arrest niaakt geen melding van de
reden waarom de werknemer zijn verblijf
vroeger heeft verlaten dan gewettigd was door
het traject .dat hij moest afieggen om zich
naar de plaats van zijn werk te begeven,
element waarop de eiseres hoofdzakelijk haar
voorziening grondde. Daar het Hof niet
gesteund heeft op dit element, dat voor de
redenering van de eiseres van fundamenteel
belang was, client men zich af te vragen welk
belang het Hof hecht aan de oorzaak van de
oriderbreking van het traject, van zijn « voortijdig vertrek » of van de "verlenging ervan"
in de tijd. De vraag is des te kieser, daar om
de wettelijkheid van het bestreden vonnis te
beoordelen, het arrest verwijst naar " de
omstandigheden die h()t (het vonnis) preciseert ,, zonder ze te vermelden, wat de
beoordeling van de draagwijdte van bet arrest
moeilijk maakt. Men kan ongetwijfeld, bo<_Jwel het arrest niet alleen de reden van het
voortijdig vertrek niet vermeldt, doch eraan
toevoegt dat "welke ook ( •.. ) de d1·ijfveren
van de venvem·der " geweest zijn, « zijn vertrek
binn"m de perken en onder de omstandigbeden
die bij (de rechter) omscbrijft, op zicbzelf,
aan de afgelegde weg het normaal karakter
niet ontneemt "• bezwaarlijk eruit afieiden dat
het Hof er voortaan geen rekening mee zal
bouden.
Wegens de bondigbeid van het onderbavige
arrest kan niet met zekerbeid worden uitgemaakt welke waarcle het Hof heeft gebecht
aan de overwegingen waarop bet bestreden
arrest gestetmd heeft om zijn beslissing te
rechtvaardigen. Heeft bet Hof, in verbancl
met de eerste overwegiug, als wettige recbtvaardiging de eenvoudige bewering van de
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plaatse van zijn arbeid te zijn zonder
dat die omstandigheid de aan het traject
verbonden risico's heeft verhoogd;
Dat de rechter uit deze gegevens
wetteliik heeft kunnen afieiden dat het
feit dat verweerder zijn vertrek vervroegd
heeft binnen de perken en onder de
omstandigheden die hij omschrijft, niet
op zichzelf aan het afgelegde traject
zijn normaal karakter had ontnomen,
welke overigens de drijfveren VfLn verweerder ook zijn geweest ;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat door te wijzen op de
feitelijke gegevens waarop de beslissing
is gegrond en de gevolgtrekking te vermelden die het eruit afieidt om het door
eiseres voorgedragen verweer tegen te
spreken, het vonnis de verwerping van
dit verweer passend motiveert ;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres iri de kosten.
19 december 1968. 1e kamer. Voor·zitter, H. Bayot, eerste voorzitter.Verslaggever, H. Valentin. - Strijdige
conclusie, H. Ganshof van der Meersch,
procureur-generaal.- Pleiter·, H. Simont.

rechter aanvaard als zou het voortijdig
vertrek, onder de omstandigheden waariu
het zich heeft voorgedaan, aan het ongeval
het karakter van ongeval op de weg naar of
van het werk niet ontnemen? Beschouwt het
Rof dat het argument betreffende de weersgesteldheid, waarvan het verband met het
begrip van ongeval op de weg naar of van
het werk niet duidelijk is, een element is van
deze wettelijke rechtvaardiging? Of kent het
deze waarde toe aan de overweging dat de
getroffene op het ogenblik van het ongeval
van het « normale traj'ect van de gevolgde
weg niet is afgeweken "• terwijl nochtans
ten deze niet de beoordeling van de gevolgde
tl'eg betwist wordt, doch de beoordeling van
de bestede tijd 1
Moet er uit de verwijzing van het Rof naar
de « omstandigheden die het vonnis omschrijft " worden besloten dat het arrest niet
de draagwij dte he eft van een principie!e
beslissingft Ret ware wenselijk. Ret zou
immers spijtig zijn dat voortaan het criterium
van « persoonlijke aangelegenheid. », dat tot
nog toe tegen het begrip van wettige oorzaak
en overmacht aangevoerd werd, terzijde zou
gelaten worden, terwijl dit criterium toch
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23 december 1968.

1°

VOORZIENING IN OASSATIE. VoRliL STRAFZAKEN. AKTE DIE
DE VERKLARING NIET VASTSTELT VAN
DE VEROORDEELDE PARTIJ OM ZICH
IN CASSATIE TE VOORZIEN. NIETONTVANKELIJKHEID.

2°

VOORZIENING IN OASSATIE. VORM.
STRAFZAKEN;
GEEN
VERMELDING VAN DE BESTREDEN BESLISSING.- NIET-ONTVANKELIJKHEID.

3°

VOORZIENING IN OASSATIE. VORM. STRAFZAKEN. AKTE DIE
NIET VASTSTELT DAT DE VERKLARING
VAN VOORZIENING VOOR DE GRIFFIER
IS GEDAAN. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

1° N iet ontvankelijk is de voor·ziening ·in
strajzaken, wanneer de akte die ze vaststelt de ver·klar·i.ng niet bevat van de
ver·oor·deelde par·tij om zich in cassatie
te voor·zien (1). (Wetb. van strafv.,
art. 417.)
2° Niet ontvankelijk is de voorziening iri
stmjzaken die de best,·eden beslissing
niet vermeldt (2). (Wetb. van strafv.,
art. 417.)
3° Niet ontvankelijk is de voor·ziening in
strajzalcen, wanneer de alcte die ze
vaststelt niet ver·meldt dat de ver·lclaring
van voor·ziening voor· de griffier is
gedaan (3). (Wetb. van strafv., artikel 417.)
rechtvaardig blijkt te zijn, tot goede uitslagen
leidt en bij de rechtsauteurs en de rechters in
feitelijke aanleg instemming heeft gekregen.
·W.G.
(1) SCIIEYVEN, Pou1·vois en cassation, n" 229;
BRAAs, ·P,·ecis cle p1·ocedu1·e penale, d. II,
nr 1353; JUp. p1·at. d1·. belge, v 0 Pour'Voi en
cassation en matiere r·epr·essive, nr 95 ; N ovelles,
Procedure penale, d. II, Les pour·vois en cassation en matier·e 1'1ip1·essive, n rs 149 en 158 ;
GARRAUD, Traite d'instruction m·iminelle, d. V,
nrs 1869 en 1717; DALI"oz, Nouveatt r•epertoir·e
de droit, v° Cassation, nr 254.
(2) Raadpl. buiten de in de· vorige noot
geciteerde verwijzingen cass., 27 a.pril 1868
(Bttll. en PASIC., 1868, I, 419); 10 januari 1870
(ibid., 1870, I, 21) en 27 januari 1919 (ibid.,
1919, I, 148) ; zie ook casR., 18 november 1901
en 20 mei 1902 (ibid., 1902, I, 40 en 251).
(3) Raadp]. GARRAUD, op. cit., nr 1869 ;
cass., 2 september 1954 (Bull. en PAsrc.,
1954, I, 1032).
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(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP VOOR VERZEKERINGEN. «.EIGENAARSBOND CONDORUNITAS », T. WITKOWSKI EN ROGKAS)
ARREST.

23 december 1968. Vom·zitte1·, H. van Beirs,
Ve1•slaggever, Ridder de
Gelijkluidende conclusie,

2e kamer.
voorzitter.
Schaetzen.
H. Mahaux,

eerste advocaat-generaal.

HET HOF;- Over de ontvankelijkheid van de· voorziening :
Overwegende dat de akte van voorziening van eiseres melding maakt noch
van een uitdrukkelijke verklaring van
voorziening in cassatie, noch van de
beslissing die zou bestreden worden, noch
van de ambtenaar voor wie haar raadsman « ter griffie " van het hof van beroep
verschenen is ;
Dat zij derhalve, om elk van die redenen, niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.

23 december 1968. 2e kamer. Voorzittm·, H. van Beirs, voorzitter. Verslaggeve1·, H. Naulaerts. Gelijkluidende conclusie, H. Mahaux, eerste
advocaat-generaal. Pleiter, H. Van
Leynseele.

2° KAMER. -

23 december 1968.

1° BEWIJS.- STRAFZAKEN.- REGEL:
DE TWIJFEL KOMT DE BEKLAAGDE TEN
GOEDE. - DRAAGWIJDTE

2° RECHTBANKEN

STRAFZAKEN
- TOEPASSELIJKB;EID VAN EEN STRAFBEPALING. REGELl\fATIGHEID EN
GEPASTE;EID VAN EEN VERVOLGH-'G. BEVOEGDHEDEN VAN DE RECHTER.

23 december 1968.

VOORZIENING IN CASSATIE.
VoRM. STRAFZAKEN. VooRZIENING VAN DE IN TUSSENKOMST O.PGEROEPEN VERZEKERAAR. VoORZIENING NIET BETEKEND. NIET-ONTVAN':KELIJKHEID.

Niet ontvankelijk is de voo1·ziening, die
ingesteld is door de in tussenkomst voor
het stmjgerecht opge1·oepen verzekeraar
en niet betekend we1·d aan de partijen
tegen wie zij is ge1•icht (1). (Wetb. van
strafv., art. 418.)
(YZERMANS EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
<< L' E. P. L "• T. CARRE EN ANDEREN.)
Met de notitie overeenstemmend arrest.

{1) Cass., 18 november 1968, sttpra, biz. 299.
{2) Raadpl. cass., 27 april 1964, antwoord
op het vierde middel (Bull. en PAsrc., 1964,
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3° OVERTREDING. - VERSCHONINGSGROND. MORELE DWANG. BESTANDDELEN.

4° BEROEPSGEHEIM. -

ZIEKTE- EN
INVALIDITEITSVERZEKERING. REClEI.S VEREIST VOOR DE VRIJWARING
VAN RET MEDISCH GEHEIJ\f. - VASTSTELLING DOOR DE WETGEVER.

5° MISDRIJF
VERSCHONINGSGROND
- lNBREUK OP DE WETSBEPALIN GEN
BETREFFENDE DE ZIEKTE- EN INVALIMEDISCH
DITEITSVERZEKERING. GEHEIM.
0

2e KAMER. -

0

-

0

6° SOCIALE ZEKERHEID.- ZIEKTEEN INVALIDITEITSVERZEKERING.
lNBREUK OP DE WETSBEPALINGEN
WAARBIJ AAN DE GENEESHEREN STRAFRECHTELIJK GESANOTIONEERDE VER·
PLIOHTINGEN WORDEN OPGELEGD. MEDISCH GEHEIM. - GEEN VERSCHONINGSGROND.
1° De regel van straj1·echt, volgens welke
de twiifel de beklaagde ten goede komt,
heejt betrelcking op de twi.fjel omtrent
de schttld van de beklaagde aan de
Jeiten wegens wellce hij ve1·volgd is, doch
niet op de twijjel omtrent de toepasselijkheid van een strajbepaling of de
1·egelmatigheid van de ve1"volging (2).
(Wetb. van strafv., art. 347; Burg.
Wetb., art. 1315.)
I, 914), en 17 oktober 1966, redenen (A1•r.
cass., 1967, blz. 230); LEGROS, "La regie de
droit penal "• Rev. d1·. pen., 1968-1969, biz. 1
en volg., nrs 5 en 9.
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2° De re.chter. bij wie een vm·volging in
stmfzaken aanhangig is, is ve1·plicht
zich uit te spreken over de toepasselijkheid van de stmfbepaling waa1•op de
ve1·volging is gegrond en ovm· de regelmatigheid M'van, doch hij mag de
gepastheid van de vm·volging niet beoo1'delen.
3° De morele dwang is enkel 1·echtvaardigingsg1·ond indien de vrije wil van de
dade1· vernietigd werd of 'tVannee1• hij,
voor een e1·nstig en d1•eigend kwaad, niet
anders de belangen heeft kunnen vrijwaren welke hij verplicht of gM·echtvam·digd was voor alle ande1·e te behoeden (1). (Strafwetb., art. 71.)
4o H et staat aan de wetgever de 1·egels vast
te stellen die ve1·eist worden om de v1·ijwa1•ing te verzekeren van het medisch
geheim inzalce ve1·plichte ve1·zeke1'ing
tegen de ziekte- en invaliditeit (2). (Wet
van 9 augustus 1963, art, 102 en 103,
respectievelijk vervangen door de wetten van 24 december 1963, art. 36,. en
van 8 april 1965, art. 43.)
5° en 6° Daar de vaststelling van de 1·egels
die ve1·eist zijn voo1· de vrijwa1·ing van
het medisch geheim onde1· de bevoegdheid
van de wetgever valt, kan dit geheim
niet als rechtvaardigingsg1·ond wo1·den
· ingm·oepen tegen wetsbepalingen die,
·. inzake ·ve1·plichtige verzelcering tegen
ziekte en invaliditeit, aan de geneeshe1·en
- st1·af1·echtelijlc gesanctioneerde vm·plichtingen opleggen (3). (Strafwetb., art. 71 ;
wet van 9 augustus 1963, art. 102 en
103, respectievelijk vervangen door de
wetten van 24 december 1963, art. 36,
en door deze van 8 april 1965, art. 43.)
(PROOUREUR DES KONINGS
T. HOSTE.)

TE VEURNE,

ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 25 juni 1968 in hoger beroep
gewezen door de Oorrectionele Rechtbank
te Veurne;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grondwet
en 71 van het Strafwetboek,
(1) Cass., 27 december 1949 (Bttll. enPAsiO.,
1950, I, 284); 10 februari 1960 (ibid., 1960,
I, 663).
(2) Cass., 10 juni 1968 (Ar1·. cass., 1968,
blz. 1226).
(3) Raadpl. het in de vorige noot aangehaald arrest.

cloo1·clat het bestreden vonnis de vrijspraak van verweerder steunt, enerzijds,
op de reden dat de verdeeldheid in de
strafrechtbanken omtrent de interpretatie van de wetsteksten welke als basis
voor de strafvervolging dienen en omtrent de gepastheid en de regelmatigheid
van die vervolging, een ernstige twijfel
laat ontstaan bij de beoordeling van de
strafbaarheid van de feiten, twijfel die
de beklaagde ten goede moet komen,
en, anderzijds, op de reden dat er een
moreel probleem bij verweerder bestond
op de tijdstippen vermeld in de dagvaarding, toen hij meende te moeten gehoorzamen aan bepaalde richtlijnen van zijn
syndicaat welke, hoewel strijdig met de
nieuwe reglementering, ingegeven waren
door onder andere thans sociaal voorbijgestreefde principes inzake het medisch
geheim en dat aangenomen moet worden
dat verweerder heeft gehandeld onder
een morele dwang zoals voorzien bij
artikel 71 van het Strafwetboek,
terwijl, wat de eerste reden betreft,
dergelijke motivering, enerzijds, niet
nauwkeurig en niet afdoende is, daar de
rechter, in geval van verdeeldheid in
de· interpretatie van eep. wetstekst, als
plicht heeft die tekst zelf te interpreteren,
daar hij niet over de gepastheid van de
strafvervolgingen te oordelen heeft, en,
in geval van verdeeldheid van de ambtenaren van het openbaar ministerie
daaromtrent, zulks niet ten gevolge
kan hebben dat er twijfel bestaat welke
de vrijspraak van de beklaagde moet
medebrengen, en daar, in geval van
verdeeldheid omtrent de regelmatigheid
van de strafvervolgingen, hij dient te
onderzoeken of de vervolging al dan niet
ontvankelijk is, en, anderzijds, geen
gepast antwoord uitmaakt op de middelen en excepties in conclusie aangehaald
omtrent de ontvankelijkheid en de gegrondheid van de strafvordering,
en tm·w~jl, wat de tweede reden betreft,
zo de rechter soeverein oordeelt over de
aanwezigheid van morele dwang, hij
nochtans moet vaststellen dat de beklaagde niet enkel in zijn morele vrijheid
belmot werd ingevolge druk op hem
uitgeoefend doch ook dat zijn vrije wil
totaal teniet werd gedaan ofwel dat hij
niet anders kon handelen om te ontsnappen aan een dreigend kwaad, hierbij
telkens rekening houdend met zijn persoonlijkheid, en de vrees het beroepsgeheim te schenden niet als een morele
dwang kan worden aangenomen, daar
het bepalen van de regelen welke voor
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vereist zijn aan de wetgever belwort :
Overwegende dat verweerder vervolgd
werd om, als beoefenaar van de geneeskunde, na waarschnwing betekend door
een beambte bevoegd om de inbrenken
vast te stellen, meermaals te hebben
geweigerd aan de rechthebbenden, in de
vastgestelde vormen, de bescheiden nit
te reiken welke zijn voorgeschreven door
de wet, haar nitvoeringsbesluiten en
verordeningen ;
Overwegende dat het bestreden vonnis
de vrijspraak van verweerder op de twee
in het middel aangehaalde redenen
steunt;
Overwegende dat, wat de eerste reden
betreft, enerzijds, de twijfel welke ten
goede kan komen aan de beklaagde de
twijfel is omtrent de schnld van die
beklaagde aan de feiten wegens welke
hij vervolgd is, doch niet een beweerde
twijfel omtrent de toepasselijkheid van
een wetsbepaling of de regelmatigheid
van de vervolging, waarover de rechter
de plicht heeft zich uit te spreken, en,
anderzijds, het de rechter niet behoort
de gepastheid van de strafvervolging te
beoordelen ;
Overwegende dat, wat de tweede reden
betreft, het vonnis de ten voordele. van
verweerder in acht genomen morele
dwang enkel afleidt nit de omstandigheid
dat verweerder meende te moeten gehoorzamen aan bepaalde richtlijnen van zijn
syndicaat welke ingegeven waren door
een bepaalde opvatting van het medisch
geheim;
Overwegende dat de morele dwang dan
aileen een grond van rechtvaardiging
nitmaakt wanneer de vrije wil van de
dader vernietigd werd of wanneer hij,
v66r een ernstig en dreigend kwaad, niet
anders de belangen heeft kunnen vrijwaren welke hij verplicht was of gerechtvaardigd was v66r aile andere te behoeden;
Overwegende dat, nn het bepalen van
de regelen welke voor het beschermen
van het beroepsgeheim vereist zijn aan
de wetgever behoort, dit beroepsgeheim
niet tegenover een gebiedend wettelij~
voorschrift als grond van rechtvaardiging
in.geroepen mag worden ;
Overwegende dat aldns geen van beide
redenen de vrijspraak van verweerder
wettelijk rechtvaardigt ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis ; beveelt dat melding van
het thans gewezen arrest zal worden
gemaakt op de kant van de vernietigde

beslissing ; veroordeelt verweerder in de·
kosten; verwijst de zaak naar de Correctionele Rechtbank te Ieper, zetelende
in hoger beroep.
23 december 1968. 2e kamer. Voor·zitte1', H. van Beirs, voorzitter. Ver·slaggeve1', H. Wauters. - Gelijkluidende conclusie, H. Mahaux, eerste advocaat-generaal.
Op dezelfde dag werden negenentwintig
soortgelijke arresten gewezen op de
voorziening ingesteld door de Procureur
des Konings te Veurne tegen vonnissen
op 25 jtmi 1968 in hoger beroep gewezen
door de Correctionele Rechtbank te
Veurne, inzake geneesheren.

2 8 KAMER. -

23 december 1968.

1° SPORTWEDSTRIJDEN. VERvoLGING WEGENS OVERTREDING VAN.
ARTIKEL 7, § 1, 1°, VAN DE WET VAN
2 APRIL 1965 WAARBIJ DE DOPINGPRAKTIJK VERBODEN WORDT. -BEKLAAGDE
DIE BETOOGT DAT HIJ HET SOHADELIJK
KARAKTER NIET KENDE VAN HET
PRODUKT WAARVAN HET GEBRUIK OF
HET HOUDEN HEM VERWETEN WORDT,
GEEN PASSEND ANTWOORD.
NIET REGELMATIG GEMOTIVEERDE VEROORDELENDE BESLISSING.
2° VOORZIENING IN CASSATIE.VORM. - 8TRAFZAKEN. - NEERLEGGING VAN MEMORIES.- AANVULLENDE
MEMORIE VAN ElSER TER GRIFFIE
NEERGELEGD NA HET VERSTRIJKEN
VAN DE BIJ ARTIKEL 53, LID 2, VAN
HET BESLUIT VAN 15 MAART 1815
GESTELDE TERMIJN. - NIET-ONTVANKELIJKHEID.
1o

Niet r·egelmatig gemotiveer·d is de
beslissing die de beklaagde veToor·deelt
we gens ove1't1'eding van a1'tikel 7, § 1, 1°,
van de wet van 2 april 1965 waar·bij de
dopingpralctijk veTboden wonlt bij spo1'tcompetities, zonder· passend te antwoor·den op het vM·wee1' waa1'bij hij betoogde
dat hij het schadelijk karalcter· niet ken~e
van het produlct waa1'van het geb1'utk
of het hmtden hem ve1'weten wo1'dt en
waar·in hij dive1·se omstandigheden aanvoe1'de tot staving van zijn stelling ( 1).

(1) Raadpl. cass., 22 april 1968 (A1'1', cass.,
1968, biz. 1063),

-403(Grondwet, art. 97 ; wet van 2 april
I965, art. 7, § I, Io.)
2° Niet ontvankelijk is de memm·ie tot
staving van een voo?·ziening in stTajzaken
nee1·gelegd te1· gTitfie van het Hoj na het
vm·st?·ijken van de bij a1·tikel 53, lid 2,
van het besl1tit van 15 mctart 1815
gestelcle te1·mijn (I), al was clit een aanvullencle memo1·ie (2).
(HET,LEBUYCK.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 26 juni I968 door het Hof van
beroep te Gent gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid nit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet,
cloonlat het bestreden arrest ·overweegt
dat het zonder belang is te weten met
welke bedoeling eiser het produkt " Catovit " in zijn bezit had ter gelegenheid van
een wielerwedstrijd, dat er geen spraak
is ter zake van een onoverwinnelijke
dwaling, dat het advies van een deskundige werd ingewonnen om een ldare
toestand te scheppen en dat er geen
reden is om te twijfelen aan het oordeel
van de aangestelde deskundige die het
produkt rangschikt als dopingsmiddel,
te1·wijl het bestreden arrest aldus de
conclusie van eiser niet beantwoordt die
liet gelden dat de antidopingcommissie,
op advies van wie een niet limitatieve
lijst van de dopingsprodukten met opgave eventueel van de verboden dosissen
dient te worden opgesteld, deze lijst nog
niet heeft neergelegd, dat dit produkt
jn de apothelmn vrij te koop wordt
aangeboden en regelmatig door de moeder van eiser wordt gebruikt, zodat eiser
niet kon weten of " Catovit " tot de
verboden dopingsprodukten behoort, des
te meer daar ook de rechtbank het niet
wist en een beroep moest doen op een
desktmdige om ingelicht te worden, en
het door het hof van beroep erkende
feit dat het advies van een deskundige
moest ingewommen worden om een ldare
toestand te scheppen inhoudt dat zonder
dit advies het hof geen klaar inzicht zou
hebben gehad in de vraag of " Catovit "
(1) Cass., 23 oktober 1967 (A1'1', cass.·, 1968,
bJz. 289).
(2) Cass., 10 september 1958 (Bttll. enPAsrc.,
1959, I, 28); raadpl. cass., 30 juni 1964
(ibid., 1964, I, 1165).

al dan niet een dopingsprodukt was en
eiser tegenover deze bekentenis terecht
de onoverwinnelijke dwaling inroept :
Overwegende dat eiser in zijn conclusie
voor het hof van beroep staande hield
dat de kennis van het schadelijk karakter van het gebruikte of bezeten produkt
een essentieel element van het vereiste
opzet uitmaakt en liet gelden dat het
hem niet mogelijk was te weten of het
produkt " Catovit " al dan niet tot de
verboden dopingsprodukten behoorde,
vern:1its de lijst van deze produkten nog
niet gepubliceerd was en het produkt
« Catovit " vrij in de handel verkrijgbaar
was en door zijn moeder regelmatig werd
gebruikt;
Overwegende dat het bestreden arrest
zich ertoe beperkt, na op de in het
middel aangehaalde redenen gewezen te
hebben, te verldaren dat niet moet
nagegaan worden of het produkt voorkomt op een lijst van verboden stoffen
vermits deze lijst niet limitatief zou zijn
en dat, " om dezelfde reden "• het ook
overbodig is na te gaan of het produkt
vrij in de handel verkrijgbaar is ;
Overwegende dat het arrest aldus in
gebreke blijft het verweer van eiser, die
zijn onwetendheid nopens de schadelijke
gevolgen van het produkt " Catovit "
aan de hand van de door hem ingeroepen
omstandigheden liet gelden, passend te
beantwoorden ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, en zonder acht te
slaan op de nieuwe stukken die na het
verstrijken van de door artikel 53 van
het besluit van 15 maart 18I5, gewij,.;igd
door artikel 6, § I, van de wet van
20 juni I953, bepaalde termijn, tEr griffie
van het Hof neergelegd werden, vernietigt
het bestrederi 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.
23 december I968. 2e kamer. Voo1·zitte1·, H. van Beirs, voorzitter. VeTslaggeveT, H. Wauters. - Gelijkluidencle conclusie, H. Mahaux, eerste advocaat-generaal.

2e

KAMER. -

VOORZIENING

23 december 1968.
IN

CASSATIE.

-

404

BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN VOORZIENING KAN WORDEN INGESTELD. STRAFZAKEN.- BESOHIKKING VAN DE
RAADKAMER DIE DE INTERNERING VAN
DE BEKLAAGDE BEVEELT. NIET
ONTVANKELIJKE VOORZIENING.

STRAFZAKEN. 00MiVIISSIE TOT BESOHERiVIING VAN DE MAATSOHAPPIJ, BESLISSING DIE DE INRIOHTING AANDUIDT WAARIN DE INTERNERING ZAL
UITGEVOERD WORDEN. NIET-ONTVANKELIJKE VOORZIENING.

Niet ontvankelijk is de voorziening tegen ' 2° BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ (WET TOT). - BESLISeen beschikking van de raaclkamer die
GING VAN DE OOMMISSIE TOT BESOHERde inter·nering van de belclaagde. beveelt,
MING VAN DE MAATSOHAPPIJ DIE DE
daar der·gelijke beschilclcing niet in
INRIOHTING AANDUIDT WAAR DE INTERlaatste aanleg is gewezen (1). (Wet van
NERING ZAL UITGEVOERD WORDEN. 4 augustus 1832, art. 15; wet van
VooRZIENING IN OASSATIE. NIET25 maart 1876, art. 19; wet van 9 april
ONTVANKELIJKHEID.
1930, art. 8.)
(WENS.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op de bestreden
beschikking, op 1 juni 1960 door de
raadkamer van de Rechtbank van eerste
aanleg te Antwerpen gewezen ;
Overwegende dat de voorziening beperkt is tot de beslissing waarbij de
onmiddellijke internering van eiser bij
verstek gelast werd bij toepassing van
de artikelen 1 en 7 van de wet van
9 april I930; dat die beslissing krachtens
artikel 8 van dezelfde wet voor hoger
beroep vatbaar was, en dienvolgens niet
in laatste aanleg is gewezen ;
Dat de voorziening derhalve niet
ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
23 december I968. V oorzitter, H. van Beirs,
V erslaggever, Ridder de
Gelijlcluidende conclusie,
eerste advocaat-generaal.

2 8 KAMER. -

2e kamer.
voorzitter.
Schaetzen.
H. Mahaux,

23 december 1968.

1° VOORZIENING IN CASSATIE. BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN VOORZIENING KAN WORDEN INGESTELD. (1) Oass., 24 februari 1958 (Bull. en PAsiC.,
1958, blz. 701).

I o en 2° De beslissing waar·bij de commissie
tot bescher·ming van de maatschappij,
ter· uitvoering van een r·echter·lijlce beslissing tot internering, de inrichting aanduidt waar deze zal uitgevoer·d wor·den,
is niet vatbaar voor een voor·ziening in
cassatie (2). (Wet van 4 augustus I832,
art. I5; wet van 25 maart 1876,
art. I9; wet van 9 april1930, gewijzigd
bij die van I juli I964, art. 14.)
(WENS.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 10 oktober 1968 gewezen
door de commissie tot bescherming van
de maatschappij ingesteld bij de psychiatrische afdeling van de gevangenis
te Antwerpen;
Overwegende dat de bestreden beslissing zich ertoe beperkt, in uitvoering
van beslissingen van internering bij verstek genomen door beschikking van de
raadkamer van de Rechtbank van eerste
aanleg te Antwerpen van I juni I960 en
door vonnis van de Correctionele Rechtbank te Antwerpen van 27 juni I960,
de inrichting aan te duiden waar de
internering zal plaatsvinden;
Overwegende dat dergelijke beslissing,
welke geen uitspraak doet over de
handhaving van de door het strafgerecht
bevolen maatregel van internering, het
karakter niet vertoont van een beslissing
die, krachtens de artikelen 15 van de
wet van ·1 augustus 1832 en 19 van de

(2) Raadpl. cass., 15 februari, 8 april en
27 juni 1968 (.Arr. cass., 1968, blz. 790, 1037
en 1252).
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wet van 25 maart 1876, voor een beroep
in cassatie vatbaa.r is;
Dat de voorziening niet ontvankelijk
is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.

die bij overeenkomst ten laste van de
belastingsclmldenaar valt te1· ont,lasting
van de verk?·ijger van de inlcomsten,
aan het bed1·ag van de inkomsten
worden toegevoegd (Wetboek van de
inkomstenbelastingen, art. 172.) ·

23 december 1968. 2e kamer. Voorzitte1·, H. van Beirs, voorzitter. Ve1·slaggeve1·, H. Wauters. - Gelijkluidende conclusie, H; Mahaux, eers'te
advocaat-generaal.

(VAN DER BURCH, T. BELGISOHE STAAT,
MINISTER VAN FINANOIEN.)

ARREST.

2e
1o

KAMER. -

24 december 1968.

INKOMSTENBELASTINGEN.

WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN, ARTIKEL 165. VoORHEFFING. ROERENDE VOORHEFFING. VERPLICHTING VOOR DE IN ARTIKEL
164, 1° TOT 4°, BEDOELDE BELASTINGSOHULDIGE DE VOORHEFFING IN TE
HOUDEN. VERPLIOHTING NIETTEGENSTAANDE ELK HIERMEE STRIJDIG
BEDING. BEGRIP.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN, ARTIKEL 172. VOORHEFFING. ROERENDE VOORREFFING. VOORREFFING TEN LASTE VAN DE
BELASTINGSOHULDENAAR TER ONTLASTING VAN DE VERKRIJGER VAN RET
INKOMEN. BEREKENING VAN DE
ROERENDE VOORREFFING.

1° Zo artikel 165 van het fV etboek van de
inkomstenbelastingen tot doel heeft aan
de in artikel 164, 1° tot 4°, van dit wetboek bedoelde belastingschuldigen en aan
de ve1·krijgenden van de belastbare inkomsten ve1·bod op te leggen doo1· overeenkomst een wijziging te b1•engen aan
de ve1·plichting, welke het oplegt, de
vo01·hefjing op de belastbare onkomsten
in te houden, ve1·biedt het hun evenwel
niet anile?' elkaar overeen te komen wie
de voo?·hetfing voor zijn rekening
neemt (1).
2° V oar de be1·ekening van de roerende
voO?·hetfing, moet de 1·oerende voorhetfing

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 1 maart 1967 gewezen door
het Hof van beroep te Luik ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 165 en 172 van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen,
gecoordineerd bij het koninklijk besluit
van 26 februari 1964,

do01·dat, om te beslissen dat voor de
berekening van de belasting het bedrag
van de roerende voorheffing diende toegevoegd te worden aan het belastbaar
inkomen en dat eiser, door de roerende
voorheffing te betalen zonder haar van
den beginne af op de belastbare inkomsten in te houden, geen enkele vergissing
zou hebben begaan vermits, « volgens
artikel 29 van de concessievoorwaarden
l:>etreffende de betrokken aanbesteding
was bepaald dat aile belastingen, onverschillig welke het gehuurde jachtrecht
treffen of zullen treffen, ten laste zijn
van hem aan wie zij is gegund " en
« dat zodoende het bestuur van de domeinen gerechtigd is zijn huurder te dwingen,
indien hij het niet had gedaan, weze het
bij vergissing, hem het voile bedrag van
de huurprijs te doen toekomen "• het
bestreden arrest steunt op het feit « dat
dit artikel 165 geen regeling van een
vraagstuk van burgerlijk recht tot voorwerp heeft, maar enkel de regeling van
een vraagstuk van fiscale aard ; dat het
aileen tot doel heeft de partijen te
verbieden de schuldenaar van de inkomsten te ontlasten van de aan hem door
de wet opgelegde verplichting de roerende
voorheffing aan de fiscus te betalen " en
« dat het niet tot gebiedend doel heeft
de belasting uiteindelijk en op dwingende

(1) Raadpl. het versiag aan de Kamer,

Pasinomie, 1960, biz. 1878, en aan de Senaat,
ibid., biz. 1745. De wet voert een nieuwigheid
in en straft de ·voor-rekening-neming van de
roerende voorheffing door deze uit de aftrek-

bare uitgaven uit te siuiten; men raadpiege
hieromtrent de versiagen aan de Kamer,
Pasinomie, 1960, biz. 1794, en aan de Senaat,
ibid., biz. 17 49 en 17 50 in fine.

-406wijze te doen leggen op de genieter van
de i:nkomsten ,,
te1·wijl dit artikel 165 tot doel heeft
de schuldenaar van de inkomsten te
dwingen de voorheffing op de belastbare
inkomsten in te houden en zulks ongeacht de tussen partijen bestaande overeenkomsten dienaangaande, zodat de
overeenkomsten die tot doel hebben de
verplichting tot afhouding te verhinderen
door te bepalen dat de belasting zal
gelegd worden op de schuldenaar van
de inkomsten, niet tegen hem kunnen
worden ingeroepen :
Overwegende dat eiser doet gelden dat
de bepalingen van artikel 29 van de
concessievoorwaarden waarbij alle belastingen, die het door de Staat aan hem
verhuurde j achtrecht .treffen of zullen
treffen, ten laste vallen van hem aan
wie de aanbesteding is gegund, tegen
hem niet ktmnen worden ingeroepen,
omdat die bepalingen strijdig zijn met
artikel 165 van het W etboek van de
inkomstenbelastingen, en dat derhalve
het arrest ten onrechte beslist dat, bij
toepassing van artikel 172 van dit wetboek, het bedrag van de roerende
voorheffing betreffende de huur van dit
jachtrecht, voor de berekening van de
belasting, aan het belastbaar inkomen
dient toegevoegd te worden;
Overwegende dat eiser zijn middel
steunt op een door hem gegeven uitlegging van artikel 165 van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen volgens
welke dit artikel tot doel heeft de
belasting wer1mlijk te leggen op de
genieter van de inkomsten, uitlegging die
volgens hem bevestigd wordt door de
bewoordingen van sommige bepalingen
van bedoeld wetboek, welke eveneens
afkomstig zijn uit de wet van 20 november 1962;
Overwegende dat, hoewel artikel 165
van het W etb0ek van de inkomstenbelastingen de in artikel 164, 1o tot 4o,
van dit wetboek bedoelde belastingschuldigen en de genieters van de
belastbare inkomsten verbiedt door vrij
aangegane overeenkomsten een wijziging
te brengen aan de verplichting, welke
het die belastingschuldigen oplegt, de
voorheffing op de belastbare inkomsten
in te houden, uit de tekst van die wetsbepaling nochtans niet volgt dat het aan
die belastingschuldigen en aan die genieters van de inkmnsten verboden is onder
elkaar overeen te komen wie de voorheffing voor zijn rekening neemt ;
Overwegende dat, nu eiser toegegeven
heeft dat, in uitvoering van artikel 29

van de concessievoorwaarden, de belastingen op het door de Staat aan hem
verhuurde jachtrecht op hem zouden
gelegd worden en de betwiste voorheffing
dan ook voor zijn rekening heeft genamen, het arrest in uitvoering van artikel
172 van het wethoelc van de inkomstenbelastingen wettelijk beslist heeft dat
bedoelde voorheffing, voor de berekening
van de roerende voorheffing, diende
toegevoegd te worden aan het bedrag
van de inkomsten ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
24 december 1968. 2 6 kamer. _:__
Voo1·zitter, H. Rutsaert, raadsheer waarnemend voorzitter.
Ve1·slaggeve1·,
H. de Waersegger. Gelijkluidende
conclusie, H. Charles, advocaat-generaal.
- Pleite1·s, HH. de Longueville (van de
balie bij het Hof van beroep te Brussel)
en Van Leynseele.
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INKOMSTENBELASTINGEN. -

AFTREK VAN DE BEDRIJ'FSUITGAVEN E:N
-LAS TEN. AFsoHRIJVINGEN. VooRWAARDEN VA:N HUN AFTREK.

Een belastingplichtige heejt het 1·echt niet
van zijn aan de bedrijjsbelasting onderworpen inkomsten een bed1·ag aj te
trekken als ajsch1·ijving voo1' een investering, zo hij het bewijs niet leve1·t
van de werkelijkheid en het belang van
de waa1·devermindering die deze investe1·ing tijdens het belastbam· tijdpe1·k
heejt geleden (1).
(BOURGUIGNON-CORBEAU, T. BELGISCHE
STAAT, MINISTER VAN FINANCI:ElN.)

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 1 maart 1967 gewezen door
het Hof van beroep te Luik,
(1) Oass., 21 maart 1961 (Bull. en PAsiC.,
1961, I, 799).

-407Over het eerste middel, afgeleid nit
de schending van de artikelen 1319 en
1320 van het Burgerlijk Wetboek en
97 van de Grondwet,
doO?·dnt het bestreden arrest verklaart
dat het niet bewezen. is dat het bedrag
van 25.000 frank, dat door de administratie aangenomen werd als afschrijving
van het notarieel protocol van eiser
voor het dienstjaar 1962, beneden de
werkelijke minrlerwaarde ligt die door
berloeld protocol werd geleden,
te1·wijl nit de beslissing van de directenr
der belao;ti.ngen en nit de door verweerder
voor het Hof van beroep regelmatig
genomen conclusie blijkt dat, volgens
de administratie zelf, het protocol e&n
minderwaarde had geleden gelijk aan
de kostprijs verminderd met de voor
de vroeg,ere dienstjaren aang,enomen
afschrijvingen,
en terwijl het arrest vaststelb dat de
kostprijs van het protocol, verminderd
met die afschrijving,en, hoger was dan
25.000 frank;
dat · zodoende het bestreden arrest,
enerzijrls de bewijskracht heeft miskend
van de heslissing van de directeur en
van de conclusies van de administratie
(schending van de artikelen 1319 en
1320 van bet Burgerlijk Wetboek) en,
anderzijds, artikel 97 van de Grondwet
geschonden heeft door op tegenstrijdige
redenen te steunen :
Overwegende, enerzijds, dat noch de
beslissing van de directeur der belastingen, noch de door verweerder voor het
hof van beroep genomen conclusie de
« kostprijs >> in aanmerking nemen om
de waardevermindering te bepalen die
het notarieel protocol van eiser in de
loop van 1961 heeft gel eden; dat de
directeur en de verweerder verklaard
hebben dat van al de bedragen, die door
eiser aan zijn ouders werden betaald
ten gevolge van de overdracht van het
notarieel protocol, aileen dat van
500.000 frank de "waarde >> van verkrijging vormt die door vrijstelling van
belasting kan afgeschreven worden, met
nitsluiting van de tot aanvulling betaalde
lijfrente die als gift dient aangemerkt te
worden;
Overwegende, anderzijds, dat, zo het
arrest vaststelt dat de kostprijs van de
overdracht boger is dan 500.000 frank
ten gevolge van de betaling van de
lijfrente, het, op de wijze welke het
aandnidt, de « normale, objectieve en
reele waarde >> van het protocol bepaalt

en deze vaststelt op 500.000 frank,
waarde die in aanmerking is genomen
in de beslissing van de directeur en in
de conclusie van verweerder ; dat het
beslist dat op die normale, objectieve
en reele waarde de voor af.schrijving
vatbare minderwaarde dient te worden
vastgesteld ;
Dat het arrest zodoende de bewijskracht van de directoriale be3lissing en
van de conclusie van eiser noch heeft
miskend noch door tegenstrijdigheid in
de motieven is aangetast zoals in het
middel wordt beweerd ;
Dat, door op een onjuiste uitlegging
van het arrest te steunen, het middel
feitelijke grondslag mist ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 26, § 2, 4°,
van de gecoordineerde wetten betreffende
de inkomstenbelastingen,
doordat het bestreden arrest verklaart
dat, om de waardevermindering van het
protocol van eiser, welke zich in 1961
werkelijk voordeed, te bepalen, « vooraf
dient te worden nagegaan of de overeengekomen prijs een geschikte waarde
vormde waarbij het nut, dat hij voor
de verkrijger betekende, wordt te kennen
gegeven of, integendeel, een normale,
objectieve en reele waarde »,
terwijl de afschrijvingen gegrond zijn
op het totaal bedrag van de kostprijs
van het af te schrijven goed zonder
onderscheid te 1naken naar gelang van
de objectieve of de subjectieve aard van
de elementen die het samenstellen (schending van artikel 26, § 2, 4°, van de
gecoordineerde wetten) :
Overwegende dat, zonder deswege
bekritiseerd te zijn, het arrest vaststelt
« dat het niet bewezen is dat bedoeld
protocol gedurende het betwiste dienstjaar een waardevermindering of een
minderwaarde zou geleden hebben, hoger
dan de door de administratie als afschrijving aangenomen 25.000 frank», en ook
nog : « dat verzoeker (thans eiser) in
gebreke blijft zulke waardevermindering
of minderwaarde voor het betwist bedrag
van 15.000 frank te bewijzen; dat het
dienaangaande niet voldoende is dit
bedrag te hebben betaald >> ;
Overwegende dat die vaststellingen
voldoende zijn om de afwijzing van het
beroep van eiser te rechtvaardigen ; dat
de beschouwingen van het hof van
beroep betreffende de objectieve waarde
van het protocol overbodig zijn zodat
het middel, waarbij die beschouwingen

-408worden gekritiseerd, bij gebrek
belang, niet ontvankelijk is ;

aan

Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
24 december 1968. 2e kamer. Vom·zitter, H. Rutsaert, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggeve1·,
H. Trousse. Gelijlcluidende conclusie,
H. Charles, advocaat-generaal. - Pleite?·s, HH. Gothot (van de balie bij het
Hof van beroep te Luik) en Van Leynseele).
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INKOMSTENBELASTINGEN. -

BE-

DRIJFSBELASTING 0VERDRACHT
DOOR EEN HANDELSVENNOOTSCHAP VAN
HAAR FABRIEKSMERK EN HAAR CLIENTEEL. 0VERDRACHT DIE HET BESTAAN DOET BLIJKEN VAN EEN NOG
NIET BELASTE WINST. AAN DE
BEDRIJFSBELASTING ONDERWORPEN
WINST.

W annee1· de overeenlcomst, wam·bij een
handelsvennootschap ham· fabrieksmerk
en clienteel overd1·aagt, het bestaan laat
blijlcen van een nog niet belaste windt,
is deze winst onderworpen aan de
bed1·ijjsbelasting (1).
(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP IN VEREFFENING « CHOCOLATERIE MEYERS», T.
BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINAN-

CI:ii:N.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet bp het bestreden
arrest, op 12 december 1966 gewezen
door het Hof van beroep te Brussel;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 15, inzonderheid § 2, 25, inzonder(1) Raadpl. cass., 22 mei 1900 (Bull. en
PASIC., 1960, I, 1052); 15 februari en 19 april
1966 (ibid., 1966, I, 774 en 1052); 24 september 1968, supra, blz. 94; ScHREUDER, Jrnpots
sur les revenus, nr 145, en Cornplthnent, nr 244.

heid § 1, 1°, 27, inzonderheid §§ 1 en 2, en
35, inzonderheid §§ 1 en 3, van de wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij het besluit van de Regent
van 15 januari 1948,

doordat het bestreden arrest de aanspraak van eiseres afwijst, die ~tE'lde dat
de overdracht van haar fabrieksmerk en
clienteel een daad van vereffening was
en dat de opbrengst ervan aan de
bedrijfsbelasting niet onderworpen was,
en deze afwijzing rechtvaardigt op grond
dat « het de eigendomsoverch·acht van
een handelszaak niet is waarop in principe
de aanslag van het bedrijfsinkomen
gegrorid is, maar wei de onthulling, door
de overdrachtsovereenkomst, van het
bestaan van vroeger door de overdrager
verwezenlijkte en nog niet belaste winsten ; ... dat de overdrachtsovereenkomst
waaruit deze winsten blijken gedateerd
is van 2 december 1959 ; . . . dat, nadat
de vereffening van verzoekster was
1.utgesproken bij beslissing van haar
algemene vergadering op 4 december 1959
om 10 u. 30, dezelfde dag om 14 uur de
personenvennootschap met beperkte aansprakel:ijkheid << Ohocolaterie Godo '' haar
firma wij7.igt en de« Ohocolaterie Meyers,
personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid » wordt ; dat, indien het
verslag van de beheerraad van verzoekster op de buitengewone algemene vergadering in vereffening van 4 december
1959, na de financiele moeilijkheden van
verzoekster te hebben uiteengezet en te
hebben vastgesteld dat het niet meer
mogelijk was haar activiteit te handhaven, de oprichting voorstelt van een
nieuwe verinootschap waaraan de vereffenaar activa bestanddelen zal overdragen zoals de clienteel, de fabrie)l.smerken en aile andere moeilijk te verwe:;>;enlijken bestanddelen van een handelszaak, zijn bewoo..:dingen aanduiden dat
tijdens de voorafgaande onderhandelingen, onder meer met de naamloze
vennootschap " Victoria ,, haar voornaamste schuldeiseres, de bestuurders
van verzoekster ermee bezorgd waren
de teruginning zoniet van het gehele
dan toch minstens van een gedeelte van
het kapitaal te verzekeren ; dat meteen
bewezen is dat de onth1.tlling van de
winst van negen miljoen het resultaat
was van een exploitatiedaad, die aan
de vereffening van verzoekster voorafging; dat deze tevergeefs opwerpt dat
de overdrachtsovereenkomst ondertekend
is door haar vereffenaar, dat deze, een
genaamde Van Assche, immers haar
commissaris-revisor was, dat hij bij de
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onderhandelingen die aan de vereffening
voorafgingen betrokken werd, dat in die
omstandigheden het te verklaren is dat
hij de hoedanigheid van vereffenaar in
een overeenkomst van 2 december 1959
heeft aangenomen; dat hieraan client
toegevoegd te worden dat de ingewikkelde
modaliteiten van die overdracht, in
Werking gesteld vanaf 4 december 1959,
enkele uren na de beslissing tot de vereffening van verzoekster over te gaan,
aantonen dat zij vroeger, v66r haar
ontbinding, door haar bestuurders werden vastgelegd "•

terwijl de prijs van de overdracht,
zoals die in de door het arrest vermelde
feitelijke voorwaarden werd verwezenlijkt, geen bedrijfswinst is, die onderworpen is aan de bedrijfsbelasting krachtens de artikelen 25, 27 en 35 van de
gecoordineerde wetten noch krachtens
een andere wetsbepaling ; dat inderdaad
de oorzaak die de betwiste vermeerdering
deed ontstaan juist dezelfde is als die
welke, gelijktijdig, een einde heeft gesteld
aan het bestaan van de vennootschapeiseres als nijverheids- en handelsbedrijf,
vermits het arrest niet verrrieldt dat
eiseres, in weerwil van de overdracht van
haar handelszaak, later handelingen zou
gesteld hebben in verband met haar
bedrijfsactiviteit en die geen loutere
vereffeningsverrichtingen zouden geweest
zijn,
te1·w1:jl de omstandigheden, dat de overdracht is geschied voordat de algemene
vergadering de vereffening van de vennootschap heeft uitgesproken, dat de
modaliteiten van die overdracht bepaald
zijn geworden v66r de ontbinding en dat
de overdracht bet bestaan heeft doen
blijken van eerder door eiseres verwezenlijkte en nog niet belaste winsten, zonder
enig belang zijn, daar aileen van belang
is het feit dat ·de overdracht een vereffeningsdaad was waarvau de opbrenst. voor
een vennootschap geen bedrijfsinkomen
is 1naar een bestanddeel waarmede
rekening dient gehouden te worden bij
de berekening van het vereffeningsoverschot dat belast is krachtens artikel 15,
§ 2, van de gecoiirdineerde wetten,
en tenvijl aldus de feiten, waaruit het
arrest ten deze afleidt dat de betwiste
overdracht een bedrijfsdaad was waarvan
de opbrengst aan de bedrijfsbelasting
onderworpen was, deze gevolgtrekking
in rechte niet rechtvaardigen, waaruit
volgt dat het arrest zijn beslissing niet
wettelijk met redenen heeft omkleed :

Overwegende dat het arrest, zoals in
het middel vermeld staat, vaststelt dat
eiseres haar fabrieksmerk en haar clienteel aan een personenvennootschap met
beperkte aansprakelijkheid heeft overgedragen voor het bedrag van negen
miljoen en dat bedoelde overdrachtsovereenkomst v66r de vereffening van
eiseres is tot stand gekomen ;
Overwegende dat de feitenrechter,
door op die vaststellingen te steunen,
wettelijk heeft klmnen beslissen, in s~rijd
met wat het middel beweert, dat de
overdrachtsovereenkomst het bestaan
had onthuld van een uit de handelsactiviteit van eiseres ontstane winst, die
v66r de vereffening verwezenlijkt werd
maar nog niet was aangeslagen, en dat
derhalve die winst zelfs in hoofde van
een vennootschap belastbaar was in de
bedrijfsbelasting ; dat die beslissing wettelijk is zowel ingeval de overdracht
v66r het stopzetten van de activiteit
geschiedt, als ingeval zij met die stopzetting samenvalt;
Dat het middel naar recht faalt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
24 december 1968. - 2e kamer. Voorz#ter, H. Rutsaert, raadsheer waarnemend voorzitter.
Ve1·slaggever,
H. de Waersegger. Gelijkluidende
conclusie, H. Charles, advocaat-generaal.
Pleite1·s, HR. Wilmart, Balt.us en
Fally (de twee eerstvermelden van de
balie bij het Hof van beroep te Brussel).

1e

KAMER -

2 januari 1969.

1o

CASSATIEMIDDELEN.- BuRGER·
LIJKE ZAKEN. GROND VAN NIETONTVANKELIJKHEID AFGELEID HIERUIT
DAT DE VASTSTELLINGEN
VAN DE
RECHTER VOLSTAAN OM DE WETTELIJKHEID VAN HET BESCHIKKEND GEDEELTE
TE RECHTVAARDIGEN. BESLISSING
DIE ZICH ERTOE BEPERKT DE BEWERINGEN VAN DE EISENDE PARTIJ UITEEN TE ZETTEN. GROND VAN NIETONTVANKELIJKHEID
DIE
NIET
KAN
WORDEN INGEWILLIGD.
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VERJARING. BURGERLIJKE ZAKEN. VERJARING VAN DE RECHTS·
VORDERING.- 00RZAKEN VAN SCHORSING.

-4103° VERJARING. - BURGERLIJKE ZAKEN. - VERJARING VAN DE REOHTSVORDERING.- 00RZAKEN VAN SCHORSING. ARTIKEL 2251 VAN HET
BURGERLIJK WETBOEK. DRAAGWIJDTE.
4° GERECHTSKOSTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN.- KOSTEN VAN DE AANLEG IN OASSATIE. - ABREST DAT DE
VOLLEDIGE OASSATIE UITSPREEKT. KOSTEN IN BEC+INSEL AANGEHOUDEN
TEN EINDE DAAROVER TE LATEN BESLISSEN DOOR DE FEITENREOHTER.
1° E.an niet wonlen ingewilligd de g1·ond
van niet-ontvanlcelijkheid opgewo1·pen
tegen een cassatiemiddel en ajgeleid
hieruit dat de vaststellingen van de
rechte1· volstaan om de wettelijkheicl van
het beschikkencl gedeelte van de beslissing
te 1'echtvaanligen, wannee~· de beslissing
zich e1·toe beperkt eise1•s beweringen
uiteen te zetten en geen jeitelijlce vaststelling bevat, die een rechtsm·ond tot
1'echtvaardiging van het bestreden beschiklcend gecleelte lean staven ( l).
2° De ve1ja1·ing van een bu1·ge~·lijlce 1'eGhtsVO?'dering loopt niet tegen degene die in
de onmogelijlcheid verkee1·t om deze
nchtsvorcle1·ing in te stellen ten gevolge
van een uit de wet voo1·tvloeiend beletsel.
(Burg. Wetb., art. 2251.)
3° Artilcel 2251 van het Bw·ge~·lijk Wetboelc, door te bepalen dat de verja1·ing
loopt tegen alle pe1·sonen, behalve tegen
hen voor wie de wet een uitzonclering
maakt, sluit daanloo1· enkel 1tit de 001'zalcen van schorsing gegroncl op de stand
van de pe1·soon tegen wie de ve1:ja1·ing
loopt.
4° T'Vanneer in burge'l'lijlce zalcen cloo?' het
H of volleclige cassatie uitgesproken
wo1·dt, wo1·clen cle lcosten aangehmtden en
hie1·over wo1·clt beslist door de jeiten1'echte1', (Gerechtel. Wetb., art. 1ll1,
lid 3 en 4.)
(KIMPE,
T. EOHTGENOTEN FOURNIER-LIBER.)
ARREST (Ve?'taling).
De conclusie van het openbaar ministerie is gepubliceerd in Bull. en PASIO.,
1969, I, biz. 386 en volg.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 22 maart 1966 in hager beroep
(1) Raadpl. cass., 31 oktober 1063 (Bu.U.
en PAsrc., 1964, I, 233).

gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Doornik ;
Gelet op het eerste onderdeel van het
middel, afgeleid uit de schending van de
artikelen 2219, 2251, 2257 en 2277 van
het Burgerlijk W etboek en 97 van de
Grondwet,

clo01'dat, rechtdoende over een op
15 januari 1965 ingestelde vordering tot
betaling van de huur die sinds 9 januari 1948 tot 30 juni 1960 vervallen is,
het bestreden vonnis verklaart dat de
verweerders de verjaring van artike12277
van het Burgerlijk Wetboek hadden
verkregen inzake de periode v66r 15 januari 1960 en aldus het middel verwerpt
dat eiser hieruit heeft afgeleid dat hij tot
9 augustus 1963 wettelijk in de onmogelijkheid had verkeerd om te handelen,
op grand dat artikel 2251 van het
Burgerlijk Wetboek impliciet maar zeker
de toepassing uitsloot van de spreuk
Oont1·a, non valentem age1·e non currit
praesc1·iptio, dat eiser zich niet kon beroepen, zelfs niet bij analogie, op artikel 2257
van hetzelfde wetboek en, tenslotte, dat
hij geen enkele nuttige daad tot bewaring
heeft verricht,
terwijl de verjaring niet loopt tegen
hem die wettelijk in de onmogelijkheid
verkeert om in rechte op te treden zolang
het beletsel dat hem verhindert een daad
van stuiting te verrichten of zijn rechten
te doen gelden niet is verdwenen, zodat
het bestreden vom1is niet in absolute
bewoordingen de toepassing ten deze
kon verwerpen van de spreuk die het
aanhaalt :
Over de grand van niet-ontvankelijkheid opgeworpen tegen het eerste onderdee! van het middel en hieruit afgeleid
dat de vaststellingen van het bestreden
vonnis volstaan om zijn beschikkend
gedeelte te rechtvaardigen en dat, dientengevolge, de in dit onderdeel aangevoerde grieven van belang ontbloot zijn :
Overwegende dat eiser, volgens het
vonnis, aanvoerde : 1° dat hij op 9 januari 1948 het door de verweerders bewoond
onroerend goed had gekocht, maar dat
de verkopers geweigerd hadden de
authentieke akte te doen opmaken en
hij dus verplicht was geweest ze te dagvaarden ; 2° dat het Hof van beroep te
Gent bij een in kracht van gewijsde
gegaan arrest van 28 maart 1955 de
geldigheid van de verkoop had erkend ;
3° dat de Rechtbank van eerste aanleg te
Kortrijk bij vonnis van 30 jtmi 1960
de verkopers veroordeelde om de authen-
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tieke akte te doen opmaken ; 4° dat dit
vonnis op 9 augustus 1963 op het kantoor
van bewaring der hypotheken werd
overgeschreven ;
Overwegende dat het vonnis zich ertoe
beperkt eisers beweringen uiteen te
zetten ; dat het geen enkele feitelijke
vaststelling bevat die een rechtsgrond
tot rechtvaardiging van het bestreden
dispositief kan staven;
Dat de grand van niet-ontvankelijkheid dus niet kan worden aangenomen ;
vVat het eerste onderdeel van het
middel betreft :
Overwegende dat de verjaring van een
rechtsvordering niet loopt tegen degene
die in de onmogelijkheid verkeert om
deze rechtsvordering in te stellen ten
gevolge van een uit de wet voortvloeiend
beletsel;
Overwegende dat het vonnis niet
onderzoekt of de door eiser aangevoerde
omstandigheden of een ervan al dan niet
een wettelijk beletsel waren ; dat, om
te beslissen dat deze omstandigheden
niet de schorsing van de loop van de
verjaring tot gevolg konden hebben, de
rechter steunt op de enkele overweging
dat artikel 2251 van het Burgerlijk Wethoek " impliciet maar zeker de toepassing
uitsluit van de spreuk Oont1·a non valentem agm·e non c1writ praescriptio " ;
Overwegende dat deze reden van het
vonnis aan voornoemd artikel 2251 een
draagwijdte toekent die het niet heeft;
Overwegende immers dat deze wetsbepaling slechts de oorzaken van schorsing bedoelt die gegrond zijn op de
stand van de persoon tegen wie de
verjaring loopt;
Overwegende dat de omstandigheden
ten gevolge waarvan eiser in de onmogelijkheid zou verkeerd hebben om de
rechtsvordering tot betaling van huur in
te stellen geen betrekking hebben op
zijn persoon;
Overwegende derhalve dat, door aileen
te steunen op artikel 2251 van het
Burgerlijk Wetboek om de toepassing
te verwerpen van het principe volgens
hetwelk een wettelijk beletsel de loop
van de verjaring schorst, de rechter zijn
beslissing niet wettelijk heeft gerechtvaardigd;
(1) In deze zin : DE PAGE, T1·aite de d1·oit
civil, d, I, nr 551 ; R. DEKKERs, P1•ecis de
d1•oit civil belge, d. I, nr 178; KLUYSKENS,
Beginselen van bu1•gerlijk 1'echt, d. VII, n" 358;
G. MARTY EN P. RAYNAUD, D1·oit civil, d. I,

Dat het eerste onderdeel van 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 ; houdt de
kosten aan; verwijst de zaak naar de
Rechtbank van eerste aanleg te Bergen,
zitting houdende in hoger beroep.
2 januari 1969. 1e kamer.
Voo1·zitte1·, H. De Bersaques, raadsheer
w.aarnemend voorzitter. - Verslaggever,
H. Polet. Gelijkluidende conclusie,
H. Colard, advocaat-generaal.- Pleite1·s,
HH. Van Ryn en Bayart.
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1°

LEVENSONDERHOUD. VERPLIORTING TOT LEVENSONDERROUD. - ·
0MVANG.

2°

CASSATIEMIDDELEN. -BURGERLIJKE ZAKEN. MID DEL GEGROND OP
DE ON.JUISTREID VAN DE VASTSTELLING,
IN DE BESTREDEN BESLISSING.
BESLISSING GEGROND OP EEN DESKUNDIGENVERSLAG EN EEN ONDERZOEK.
MIDDEL DAT NIET STREKT TEN
BETOGE DAT DE RECRTER DE BEWI.TSKRACRT VAN RET DESKUNDIGENVERVERSLAG EN RET PROCES-VERBAAL VAN
ONDERZOEK MISKEND REEFT. NIET
ONTVANKELI.TK MIDDEL.

1° H et levensonde1·ho1td dat, naar l1tid
van m·tikel 208 van het Bm·gerlijk
H7 etboek, slechts wordt toegestaan naa1·
ve1•houding van de behoeften van hem
die het vorde?'t en van het vermogen van
hem die het verschuldigd is, omvat
alles wat noodzakelijk is voo1· het leven,
niet alleen van de schuldeise1· van de
uitlce1•ing tot onde1·houd, maa?' oolc van
alle pe1·sonen die ten laste zijn van deze
laatste, wannee1' die, k1·achtens de wet,
jegens hen levensonderhoml versclmldigd
is (1).
2 e bd., n r 53 ; PLANIOL, RIPERT en BouLANGER,
'l'mite de d1·oit civil, uitg. 1956, d. I, n" 2054;
BAUDRY-LAcANTINERIE

en

HoucnE-FouR-

Tra.ite p1·at. et the01·. cle cl1·oit civil, uitg.
1908, d. II, nr 2067; HENRI, LEON en JEAN 1\fACADE,

-4:122° Niet ontvankelijk is het middel gegrond
op de onjt•istheid van de vaststelling door
de 1'echte1·, aan de hand van een deskundigenverslag en een onde1'zoek, wanheer dit
middel, dat niet st1·ekt ten betoge dat de
beslissing de bewijskmcht van het deskundigenverslag en het p1'oces-vM·baal
van onderzoek miskend heejt, het Hof
zou ve1·plichten jeitelijke gegevens te
onde1·zoeken (1).

(R. LECLERCQ, T. N, LECLERCQ.)

ARREST

(ve1·taling).

HET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 3 januari 1968 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Nijvel ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 205, inzonderheid § l, 206 en 208 van het Burgerlijk
Wetboek, welk artikel 205 gewijzigd is
bij artikel 2 van de wet van 20 november 1896,

doonlat het bestreden vonnis, dat eiser,
kind uit een eerste huwelijk van verweerder, veroordeelt om aan laatstgenoe1nde
een 11itkeri:ng tot onderhoud te betalen,
ermee rekening houdt, om de staat van
behoefte te bepalen, dat verweerder
wettelijk verplicht is in het onderhoud
van zijn tweede echtgenote en van een
kind uit het tweede huwelijk te voorzien,
te1·wijl het levensonderhoud, dat overeenkomstig artikel 208 van het Burgerlijk
Wetboek bestemd is om datgene aan de
schuldeiser te verschaffen wat hij persoonlijk nodig heeft, niet kan worden vastgesteld op basis van de alimentatie- of
onderhoudsverplichting die de schuldeiser zelf jegens een ander heeft; zulks
inzonderheid het geval is wanneer, zoals
ten deze, de personen die ten laste zijn
van de schuldeiser niet de personen zijn
die krachtens de artikelen 205 en 206 van
het Burgerlijk Wetboek het recht hebben
een uitkering tot levensonderhoud te
vorderen van de onderhoudschuldige

ZEAUD, Le9ons de droit
MICHEL DE JUGLART, d,

civil, 4• uitg., door
J, 2° bd., nr 1209.
Contra : PELissmR, Les obligations alimentaiJ•es, Parijs, 1961, biz. 159 en 160.
(1) Raadpl. cass., 5 oktober 1967 en 18 januari 1968 (A1'1', cass., 1968, biz. 172 en 678).

van hun eigen schuldenaar ; het onderhoudsverband immers niet zou kunnen
leiden, door een uitbreiding van het
begrip behoefte, tot de onrechtstreekse
bekrachtiging van een principieel niet
bestaande schuldvordering van levensonderhoucl, dat is tot het onrechtstreeks
opleggen aan verweerder van een verplichting die niet op hem rust :
Overwegende dat het bestreden vonnis
eiser, die geboren is uit een eerste
huwelijk van zijn vader, verweercler,
veroordeelt om aan deze laatste op
grond van artikel 205, § 1, van het
Burgerlijk Wetboek een uitkering tot
onderhoucl te betalen ;
Dat het vonnis, om de staat van
behoefte van verweerder te bepalen,
rekening houdt met de verplichting die
wettelijk op hem rustte om in het onderhoud van zijn tweede echtgenote en van
een kind uit het tweede huwelijk te
voorzien;
Overwegencle dat het levensonderhoud
dat, naar luid van artikel 208 van het
Burgerlijk W etboek, slechts mag worden
toegestaan naar verhouding van de
behoeften van hem die het vordert en
van het vermogen van hem die het
verschuldigd is, alles omvat wat noodzakelijk is voor het leven, niet aileen
van de schuldeiser van de uitkering tot
onderhoud, maar ook van aile personen
die ten laste zijn van deze laatste wanneer, krachtens de wet, hij jegens hen
levensonderhoud verschuldigd is ;
Dat aldus de rechtbank, om de staat
van behoefte van verweerder vast te
stellen, wettelijk 1•ekening heeft gehouden met de verplichting die op hem
rustte om in het onderhoucl van zijn
tweede echtgenote en van een kind nit
het tweecle huwelijk te voorzien, hoewel
eiser, zijn zoon die uit een eerste huwelijk
is geboren, jegens laatstgenoemden geen
enkele verplichting tot uitkering van
onderhoud had ;
Dat het midclel naar recht faalt;
Over het tweede middel afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1315, 1349 en 1353 van het
Burgerlijk Wetboek,

doordat het vonnis, bij de bepaling
van de staat van behoefte van verweerder, erop wijst "dat uit de getuigenverhoren voor de eerste rechter, alsmede
uit het door de deskundige Lacroix
neergelegd verslag, volgt dat gedaagde
in hoger beroep enkel nog een nettoinkomen heeft van minder dan 3.000 fr.

i-.
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en geen eigenaar is :van roerende of onroerende goederen "•
terwijl deze :vaststelling onjuist is,
aangezien :verweerder een officieel pensioen :van onge:veer 7.000 frank per maand
geniet, waar:van ten onrechte de last
:van een door zijn echtgenote in haar
eigen naam gesloten huurcontract is
afgetrokken, hetgeen ten o:ver:vloede uit
het :verslag :van de deskundige Lacroix
blijkt ; waaruit :volgt dat het :vonnis
niet regelmatig gerecht:vaardigd noch
wettelijk met redenen is omkleed :
Overwegende dat het middel - dat
niet betoogt dat de rechtbank de bewijskracht zou hebben geschonden :van het
deskundigen:verslag en van het proces:verbaal van het getuigenverhoor :voor
de eerste rechter, waarop ze de :vaststelling grondt die het middel kritiseert het Hof z6u :verplichten feitelijke elementen na te gaan ; dat het derhal:ve
niet ont:vankelijk is ;
Om die redenen, :verwerpt de :voorziening ; :veroordeelt eiser in de kosten.
2 januari 1969. 1e kamer. Voorzitte1·, H. De Bersaques, raadsheer
waarnemend :voorzitter. - Verslaggever,
H. Perrichon.- Gelijkluidende conclusie,
H. Colard, advocaat-generaal. - Pleiter,
H. Fally.
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BEVOEGDHEID

2 januari 1969.

EN

AANLEG.

BE:VOEGDHEID. BURGERLIJKE ZAKEN. RECHTBANK :VAN EERSTE
AANLEG WAARBIJ AANHANGIG IS EEN
GESCHIL DAT TOT DE BE:VOEGDHEID :VAN
DE :VREDERECHTER BEHOORT. VERWERENDE PARTIJ VRAAGT NIET DAT DE
ZAAK UIT HANDEN ZOU WORDEN G:E\GE:VEN. RECHTBANK :VAN EERSTE AANLEG DIE DE ZAAK NIET UIT HANDEN
KAN GE:VEN.

De 1·echtbank van eerste aanleg, waMbij
(1) Oass., 18 januari 1957 (Bull. en PAsrc.,
1957, I, 577); verg. cass., 9 mei 1940 (ibid.,
1940, I, 148) en 14 april 1955 (ibid., 1955,
I, 886) betreffende, de eerste zaak, de bevoegdheid van de voorzitter van de rechtbank van
eerste aanleg, de tweede zaak, deze van de
werkrechtersraad.

aanhangig is een geschil dat tot de
bevoegdheid van de vredm·echter behoort,
lean de zaalc enkel uit handen geven
wannee1· de vm·we1·ende pm·tij het
vmagt (1). (Wet van 25 maart 1876,
art. 8, gewijzigd bij de wet van
15 maart 1932, art. l.)
(VAN RYMENANT, T. :VRANCKEN.}
ARREST

(ve1·taling).

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 5 december 1967 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 206 tot 209,
ll01, 1134 van het Burgerlijk Wetboek,
3, l l 0 (gewijzigd bij de wet van 10 februari 1953, artikel 2}, en 21 van de wet
van 25 maart 1876 houdende titel I van
het inleidend boek van het W etboek van
burgerlijke rechtsvordering,
dom·dat, na te hebben vastgesteld dat
de vordering van verweerster tot voorwerp heeft de in de artikelen 206 en
207 van het Burgerlijk W etboek bedoelde
uitkering tot onderhoud en tot oorzaak
de verbintenis die eiser heeft aangegaan het bedrag van de uitkering tot
onderhoud die de wet hem oplegt op
50.000 frank vast te stellen, het bestreden
arrest deze vordering ontvankelijk en
gegrond verklaart en eiser veroordeelt
om aan verweerster, als uitkering. tot
onderhoud, een rente van 50.000 frank
per maand te betalen,
tm·wijl de in de voormelde bepalingen
bedoelde verplichting tot levensonderhoud de openbare orde raakt en de overeenkomsten afgesloten om het bedrag
ervan te bepalen dus niet het onherroepelijk karakter van de contracten
verkrijgen en, onder de controle van de
rechter, veranderlijk blijgt naargelang
:van de behoeften van de schuldeiser
van de uitkering tot levensonderhoud en
van de inkomsten van de schuldenaar ;
de betwistingen waartoe dergelijke overeenkomsten aanleiding geven derhalve
betwistingen uitmaken omtrent uitkeringen tot levenson4erhoud, waar:van de
kennisneming in eerste aanleg aan de
:vrederechter is opgedragen, en het bestreden arrest door de rechtsvordering
van verweerster in te willigen deze regel
inzake bevoegdheid heeft geschonden :
Overwegende dat uit geen enkel processtuk blijkt dat eiser (toen verweerder)
aan de rechtbank :van eerste aanleg
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heeft gevraagd de zaak uit handen te
geven;
Dat het middel naar recht faalt ;

na het bm·eiken van de pensioensleeftijd (1).

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

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « VERZEKERINGSMAATSOHAPPIJ ZURICH,, T. SEVENHANT.)

2 januari 1969. 1e kamer. V ooTzitteT, H. De Bersaques, raadsheer
waarnemend voorzitter. - VeTslaggever,
H. Legros. Gelijkluidende concl1bsie,
H. Colard, advocaat-generaal. Pleite1'S, HH. Philips en ]'ally.

1e KAMER. -

3 januari 1969.

ARBEIDSONGEVAL. ONGEVAL OP
DE WEG NAAR OF VAN HET WERK.
LIJFRENTE VERSOHULDIGD AAN DE
WEDUWE VAN HET SLAOHTOFFER VAN
EEN OP DE ~~G NAAR OF VAN HET
WERK OVERKOMEN DODELIJK ONGEVAL. - SOHADEVERGOEDING AAN DEZE
WEDUWE VOOR HET ONGEVAL DOOR
DE AANSPRAKELIJKE DERDE VERSOHULDIGD WE GENS HET DERVEN VAN HET
VOORDEEL DAT ZIJ ZOU GETROKKEN
HEBBEN UIT PROFESSIONELE WERKZAAMHEDEN DIE HET SLAOHTOFFER
NA ZIJN PENSIOENSLEEFTIJD HAD KUNNEN UITOEFENEN.- VERGOEDING VAN
ONDERSOHEIDEN MATERIELE NADELEN.

Vergoedingen voo1· onde1·scheiden mateTiiile
nadelen, waaTop d1bs niet van toepassing
is het cunntlatieveTbod opgelegd doo1·
a1·tikel 19, lid 4, van de gecoonlineenle
wetten betTeffende de veTgoeding de1•
schade voo1·tsp1'1titende uit a?·beiclsongevallen, clat toepassel1:jk is op de schadeve1·goeding voo1·tspntitencl 1tit a1·beiclsongevallen op de weg naa1· of van het
weTk, knwhtens a1·tikel 1 van cle beslt•itwet van 13 clecembe·r 1945, 1•itgeb1·eicl
do01· m·tikel 12 van de wet van 10 ju.li
1951, zijn, ene1·zijcls, de lijf1·ente lc1·achtens cleze gecoonlinee1'Cle wetten veTschu.lcligcl aan de wed·moe van het
sla.chto ffe1' va.n een cloclelijk ongeva.l op
de weg na.a.T of va.n het we1·k en, a.ncleTzijds, de schadeve1·goeding aan deze
wed1b1.ue lc1·achtenS het gemene 1'echt door
cle vooT het ongeva.l aansJJ1'a.kelijke denle
veTsclmlcligd wegens het de1·ven van het
voonleel dat zij zou get1·okken hebben
u.it de ext1'ct-p1'ofessionele weTkzawmheden of 1tit we1·kzaamheden die het
sla.chtoffe1' nag hacl kunnen 1bitoefenen

ARREST.
HET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 25 maart 1967 in hager beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Brugge ;
Over het middel afgeleid uit de
schending van de artikelen 4, 19 van
de wetten betreffende de vergoeding der
schade voortspruitende nit arbeidsongevallen, gecoordineerd bij koninklijk besluit van 28 september 1931 (artikel 4,
zoals gewijzigd bij artikel 3 van de wet
van 10 juli 1951, en artikel 19, zoals
gewijzigd bij artikel 10 van dezelfde
wet en aangevuld door artikel 3 van deze
van 16 maart 1954), 1 van de besluitwet
van 13 december 1945 betreffende de
vergoeding der schade voortspruitende
nit ongevallen die zich op de weg naar
of van het werk voordoen (besluitwet
die werd verlengd door artikel 12 van de
wet van 10 juli 1951), 1382 van het
Burgerlijk Wetboek en, voor zoveel als
nodig, 97 van de Grondwet,

doonlat het bestreden vonnis, bij bevestiging van de beroepen beslissing en met
veroordeling van eiseres in de kosten,
beslist dat het cun:mlatieverbod gesteld
in artikel 19 van de voornoemde wetten
op de arbeidsongevallen, diende beperkt
te worden tot het gedeelte van de
toegekende 120.000 frank, overeenstemmende met het arbeidsloon dat ven>~'eer
ster heeft moeten derven tot aan de
pensioengerechtigde leeftijd en dus weigert de stelling van eiseres te aanvaarden,
volgens welke de lijfrente waarop .verweerster aanspraak maakte " en de
vergoecling van 120.000 frank die zij op
gemeenrechtelijke basis bekwam, dezelfde
schade dekken, zodat cumulatie van deze
vergoedingen verboden is, en het ganse
bedrag van 120.000 frank 1noet worden
afgetrokken van het constitutief kapitaal
dat, onder de vorm. van lijfrente, de
a·anvnllmide vergoeding nwet opleveren ,,
(1) Raadpl. cass., 25 mei 1959 (Bttll. en
PAsrc., 1959, I, 968); 23 oktober en 9 november 1967 (A1'1', cass., 1968, biz. 277 en 359);
A. VANDEURZEN, De bm·gerz.ijke aanspmkelijklwicl bij aJ•beidsongevallen, n" 40.

-415·Op grond van de overweging « dat de
lijfrente de schade dekt, ontstaan voor
hen die afhankelijk waren van het loon
van het slachtoffer, door het verlies van
dit normaal arbeidsloon, dit is het verlies
ontstaan uit het plots ophouden van
het vermogen van het slachtoffer om
zich, op de arbeidsmarkt in het algemeen,
door arbeid een normaal loon te verzekeren; dat dienvolgens de lijfrente niet
de schade dekt ontstaan nit het verlies
van abnormaal loon of abnormale, toevallige, tijdelijke verdiensten te halen
nit een extra- of postprofessionele bedrijvigheid ; dat de aard van het forfaitair
karakter van de lijfrente medebrengt
dat met de lucratieve levensdnur van
het slachtoffer geen rekening wordt
gehonden ,,
teTwijl ten deze de schadevergoeding,
volgens het gemeen recht aan verweerster op grond van artikel 1382 van het
Burgerlijk Wetboek nitbetaald, en de
lijfrente haar op grond van de wetten
op de arbeidsongevallen toegekend, bestemd waren om dezelfde schade te
vergoeden, te weten het verlies van het
voordeel sprnitende uit het loon van het
slachtoffer, en het verbod, dat vervat is
in artikel 19 van voornoemde wetten,
de gemeenrechtelijke vergoeding met de
forfaitaire te cnmnleren, van toepassing is
zonder onderscheid tnssen de sommen
toegeke'ld voor de periodes ·v66r en deze
na het bereiken van het einde van de
lncratieve levensdnnr, zodat het vonnis,
door het tegenovergestelde te beslissen,
de in het middel aangeduide wetsbepalingen heeft geschonden :
Overwegende dat het vonnis vaststelt,
zonder dienaangaande bestreden te worden, dat de derde, gemeenrechtelijk
aansprakelijk voor het ongeval waarbij
de echtgenoot van verweerster om het
leven kwam, door de strafrechter veroordeeld werd om aan verweerster
120.000 frank te betalen als vergoeding
voor de schade voortsprnitende nit a) het
verlies van het .Professioneel inkomen
van het slachtoffer vanaf de dag van
zijn overlijden tot aan de pensioengerechtigde leeftijd, dit is 65 jaar,
b) het verlies van het inkomen voortkomend nit een winstgevende bedrijvigheid
door het slachtoffer verworven nadat het
de ouderdom van 65 jaar zon bereikt
hebben;
Overwegende dat aldus de rechter
twee onderscheiden schadeposten vergoedt, namelijk, enerzijds, het verlies
van de « normale " beroepsinkomsten,
dit is het verlies van de beroepsinkomsten

ontstaan uit het plots ophonden van het
vermogen van het slachtoffer om zich,
op de arbeidsmarkt in het algemeen,
door arbeid een normaal loon te verzekeren, wat, volgens de rechter, zou
voortgednurd hebben totdat het slachtoffer, indien het ongeval niet had plaatsgehad, de ouderdom van 65 jaar zou
hebben bereikt, en, anderzijds, het verlies
van bepaalde bedrijfsinkomsten die het
slachto±fer, volgens de niet bestreden
beslissing van de rechter, zon genoten
hebben als « abnormaal loon of abnormale, toevallige, tijdelijke verdiensten
te halen uit een extra- ofpostprofessionele
bedrijvigheid " ;
Overwegende dat deze laatste vergoeding niet bestemd is om dezelfde materiele schade te vergoeden als deze gedekt
door de forfaitaire vergoeding, zodat het
verbod gesteld in artikel 19, lid 4, van
de gecoordineerde wetten betreffende de
v.ergoeding der schade voortspruitende
uit arbeidsongevallen, vervangen door
artikel10, 1°, van de wet van 10 jnli 1951,
ten deze niet van toepassing is en dat
het vonnis de in het middel aangeduide
wetsbepalingen niet heeft geschonden;
Om die redenen, verwerpt de voorzie.
ning ; veroordeelt eiseres in. de kosten,
3 januari 1969.
1e kamer. VooTzitteT, H. Belpaire, raadsheer waarnemend voorzitter.
Ve1·slaggeve1·,
H. Hallemans. - Gelijkluidende conclusie, H. Depelchin, advocaat-generaal.
Pleite1·s, HH. Van Ryn en Bayart.
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CASSATIEMIDDELEN. BURGERLIJICE ZAKEN. MIDDEL HIERUIT AFGELEID DAT RET BESTREDEN VONNIS
GEWEZEN WERD DOOR ANDERE REOHTERS DAN DIE WELKE DE ZAAK HEBBEN
BEHANDELD.- ZAAK DIE EEN EERSTE
l\'IAAL IN BERAAD GEHOUDEN EN VERVOLGENS, NA HEROPENING VAN DE
DEBATTEN, TOT EEN BEPAALDE TEREOHTZITTING WERD UITGESTELD. VONNIS OP EEN LATERE TEREOHTZITTING UITGESPROKEN. NIET OVERGELEGD PROOES-VERBAAL VAN DE TEREOHTZITTING WAAROP DE ZAAK, NA
HEROPENING VAN DE DEBATTEN, WERD
UITGESTELD, NIET ONTVANKELIJK
MID DEL,

TV annee?' een zaak een eerste maal in
beraad geho1tden is en zij VM'volgens,
na de heropening van de clebatten, tot
een bepaalde te1·echtzitting werd uitgesteld, en het vonnis op een late1•e datum
we1·d gewezen, is niet ontvanlcelijk het
middel streklcende ten betoge dat clit
vonnis werd gewezen doo1· andere ?'echters dan die welke de zaak hebben
behandeld, inclien de eise?' noch het
proces-ve?'baal van cle te1·echtzitting waa?'op de zaak na de heropening van de
debatten we1·d uitgesteld, noch enig stulc
waa1•uit zou blijken dat op cleze datum
geen terechtzitting wenl gehouden, noch
een zittingsblacl bet?·etfencle een te?'echtzitting die gehouden wenl t1tssen de
datum waarop de clebatten werclen
he1·opend en die wam·op het vonnis wenl
uitgespTolcen, aan het Hoj voo?'legt (1).
(OARTIGNY, T. DE HERTOGH.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 18 mei 1967 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Leuven ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 7 van de
wet op de rechterlijke organisatie, 97 van
de Grondwet en van de rechten van de
verdediging,
doorclat het bestreden vonnis na een
heropening van de debatten werd geveld
door een kamer van de rechtbank die
niet dezelfde samenstelling had als de
kamer waarvoor de zaak v66r deze
heropening was behandeld en de conclusies waren genomen,
fe?'wijl uit het zittingsblad van de
terechtzitting na de bevolen heropening
van de debatten niet blijkt dat de conclusies opnieuw genomen werden of de
zaak opnieuw behandeld, zodat het
vonnis werd geveld door rechters die
niet aanwezig waren geweest op aile
terechtzittingen waarop de zaak behandeld werd :
Overwegende dat uit de overgelegde
stukken blijkt dat op de terechtzitting
van 26 oktober 1966 van de tweede
(1) Raadpl. cass., 12 november 1957 (Bull.
en PABIC,, 1958, I, 248); 27 mei 1966 (ibid.,
1966, I, 1226).

kamer van de Rechtbank van eerste
aanleg te Leuven, samengesteld uit de
heren Meulemans, Deviaene en Vanderseypen, de pleidooien in de zaak werden
gehoord, waarna de zaak in beraad
werd gehouden voor latere uitspraak;
dat ter terechtzitting van 22 maart 1967
voor dezelfde kamer, ditmaal samengesteld uit de heren Catfolis en Menlemans
en Mevr. Swinnen, de dossiers werden
neergelegd en de zaak in beraad werd
gehouden voor latere uitspraak; dat het
vonnis op 18 mei 1967 door laatstgenoemde zetel werd uitgesproken ;
Dat echter uit gezegde stukken eveneens blijkt dat door eiser op 19 december 1966 een verzoekschrift tot heropening van de debatten werd neergelegd
en dat de rechtbank, door een vonnis
van 15 februari 1967, dit verzoek heeft
ingewilligd en de zaak verwezen heeft
naar de terechtzitting van 15 maart 1967;
Overwegende dat geen zittingsblad
betreffende
een
terechtzitting van
15 maart 1967 wordt overgelegd, noch
enig stuk waaruit zou blijken dat op
deze datum geen terechtzitting werd
gehouden, noch een zittingsblad betreffende een terechtzitting die gehouden
werd tussen 15 februari 1967 en 22 maart
1967 en gedurende welke de zaak mogelijk behandeld werd, zodat het Hof niet
in de mogelijkheid wordt gesteld het
middel te onderzoeken ;
Dat het middel niet ontvankelijk is ;
Overwegende dat de verwerping van
de voorziening de oproeping tot bindendverklaring van het arrest zonder belang
maakt;
01n die redenen, verwerpt de voorziening en de oproeping tot bindendverklaring van het arrest ; veroordeelt
eiser in de kosten.

3 januari 1969. 1° kamer. Voorzitte1·, H. Belpaire, raadsheer waarnemend voorzitter.
V e1·slaggeve1',
H. Hallemans. - Gelijkluiclencle conclusie, H. Depelchin, advocaat-generaal. Pleite1·, H. Van Heeke.

1e KA.MER. -

3 januari 1969.

WEGVERKEER. - SIGNALEREN VAN
WERKEN EN VERKEERSBELEMMERINGEN.
WEGVERKEERSREGLEl\fENT,

i--
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ARTIKEL 114-1-a.- HELDER WEER.BEGRIP.

Niet tegenst1·ijdig is de beslissing welke
degene die op de openbm·e weg we1'ken
uitvoe1•t aanspmlcelijk stelt voo1' een ve1'kee1·songeval, en op g1·ond van a1'tikel114-1-a van het wegve1·kee1's1·eglement,
e1·op wijst eneTzijds dat het weeT helde1•
was en ande1·zijds dat de zichtbaa1'heid
ingevolge de dttistemis en bij geb1·ek aan
openbaTe ve1'lichting tot 50 mete1' was
bepe1'kt.
(NAAJ\'[LOZE VENNOOTSCHAP « VERENIGDE
ENERGIEBEDRIJVEN VAN HET SCHELDELAND ll [E. B. E. S.], T. KNECHT EN
DE BONDT.)
ARREST,
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 26 september 1967 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te Antwerpen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1382 tot 1384 van het Burgerlijk W etboek, en ll4 van het koninklijk besluit van 8 april1954 houdende het
algemeen reglement op de politic van het
wegverkeer, dit laatste artikel zoals
gewij zigd bij artikel 3, 1°, van het
koninklijk besluit van 20 juni 1959,
do01·dat het bestreden vonnis, bij. bevestiging van de beroepen beslissing,
eiseres veroordeelt tot betaling, aan de
eerste verweerster, van 6.500 frank met
de vergoedende interesten sedert 9 november 1964, de gerechtelijke interesten,
de totaliteit van de kosten van eerste
aanleg, en de helft van deze van hoger
beroep, om de reden dat « op grond van
artikel 114-1 van de Wegcode de werken,
door de naamloze vennootschap << Ebes "
uitgevoerd, tussen het vallen van de
avond en het aanbreken van de dag
door afbakeningslichten met voldoende
lichtsterkte om, bij helder weer, op ten
minste 150 meter te kunnen worden
waargenomen, moesten aangeduid zijn
en dat uit het verslag van de verbalisanten blijkt dat de stormlantaarn en de
bareel slechts van op 23 meter zichtbaar
waren en dat de afsperring dienvolgens,
gelet op het drukke Verkeer, een gTOOt
gevaar voor de weggebruikers uitmaakte ,, beweegreden waaruit het vonnis de
uitsluitende aansprakelijkheid van eiseres
afleidt,
0ASSATIE, 1969. - 14

te1'wijl, ee1'ste onde1'deel, dergelijke motivering tegenstrijdig is, minstens dubbelzinnig, in zover zij het niet mogelijk
maakt te onderscheiden of de rechter
heeft willen beslissen dat eiseres aansprakelijk is voor het ongeval omdat het
zich heeft voorgedaan bij helder weer,
ofwel omdat de verplichting, voortspruitende uit artikel 114-1 van de Wegcode,
door hem aangehaald, de verkeersbelemmering te verlichten derwijze dat zij
van op een afstand van 150 meter
zichtbaar zijn, ook bestaat bij weer met
beperkte zichtbaarheid (schending, inzonderheid, van artikel 97 van de Grondwet);
tweede onde1'deel, in zover het aangehaalde motief aldus moet worden gei:nterpreteerd dat de rechter heeft beslist
dat het ongeval zich heeft voorgedaan
bij helder weer, deze beslissing tegenstrijdig is met andere beweegredenen
van het vom1is dat irnmers vaststelt dat
de zichtbaarheid tot 50 meter beperkt
was, tegenstrijdigheid die met het ontbreken van enige motivering gelijkstaat
(schending, inzonderheid, van artikel 97
van de Grondwet) ;
de1'de onde1•deel, in zover het aangehaalde motief aldus moet worden gei:nterpreteerd dat de rechter heeft beslist
dat de verplichting voortspruitende uit
artikel ll4-1 van de Wegcode, door hem
aangehaald, ook bestaat bij weer met
beperkte zichtbaarheid, dergelijke interpretatie strijdig is met de tekst zelf van
voormelde wetsbepaling, waaruit tevens
de nietigheid volgt van het dispositief
van het vonnis dat op deze beweegreden
steunt (schending, inzonderheid, van de
artikelen ll4-1 van het koninklijk besluit
van 8 april 1954, 1382 tot 1384 van het
Burgerlijk Wetboek) :
Overwegende dat uit het vonnis blijkt
dat de rechtbank eiseres aansprakelijk
stelt voor het ongeval op grond hiervan
dat de verlichting van de werken aan
de wettelijke vereisten niet voldeed
vermits de stormlantaarn en het hek
slechts vanop 23 meter zichtbaar waren,
terwijl luidens artikel ll4 van het verkeersreglement, tussen het vallen van
de avond en het aanbreken van de dag,
de werken moeten aangeduid zijn door
afbakeningslichten met een voldoende
lichtsterkte om bij helder weer vanop
ten minste 150 meter te klmnen waargenomen worden ;
Dat hieruit volgt dat het vonnis
aanneemt dat het ongeval bij helder
weer plaatshad;

-418Overwegende dat het niet tegenstrijdig
is aan te nemen, enerzijds, dat het
ongeval bij helder weer is gebeurd en,
anderzijds, dat de zichtbaarheid ingevolge de duisternis en bij gebrek aan
openbare verlichting beperkt was tot
50 meter;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in .de kosten.
3 januari 1969. 1 e kamer. Voor·zitter, H. Belpaire, raadsheer waarnemend voorzitter.
Ver·slaggever·,
H. Delahaye. - Gelijkluiclencle concl~tsie,
H. Depelchin, advocaat-generaal. Pleiters, HH. Van Ryn en Bayart.

2e KA.MER. -

6 januari 1969.

VOORZIENING IN CASSATIE.
VORJ\'I. - STRAFZAKEN.- DEFINITIEVE
VEROORDELING OP DE STRAFVORDERING
EN NIET- DEFINITIEVE OP DE BURGERLIJKE RECRTSVORDERING. - VooRZIENING VAN DE BEKLAAGDE TEGEN
DE EERSTE BESLISSING. - MEl\WRIE
DOOR DE BURGERLIJKE PARTIJ NEERGELEGD.- 0NTVANKELIJKE MEJ\'IORIE.
-KosTEN.

Wan'i•ee1· cle beklaagcle, clie clefinitiej op
cle strafvonlering en provisioneel op cle
bu1·ge1'lijke 1'echtsvo1·cler·ing .wenl ve1'oor·cleelcl, zich in cassatie voor·ziet tegen
cle eerste beslissing is cle bur·ge1·Zijke
pa1·tij ontvankelijk om een memor·ie van
antwoonl op cle voorziening neer· te
leggen; wonlt cleze voorziening ~~er·wor
pen clan vallen cle kosten van cleze
memo?"ie ten laste van cle eiser (I).
(GAZON,
T. GEMEENSCRAPPELIJKE
VERZEKERINGSKAS
« LA
BELGIQUE
INDUSTRIELLE ».)
ARREST (ver·taling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, 0 p 29 maart 1968 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Overwegende dat de voorziening
(1) Cass., 29 april 1968 (A1'1·. cass., 1968,
biz. 1082).

slechts gericht is tegen de beslissing op
de strafvordering die tegen eiser is
ingesteld;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet, 418 en 420 van het Strafwetboek,
cloonlat het bestreden arrest, na te
hebben vastgesteld dat de burgerlijke
partij Bastin re~elmatig d~ rijweg had
overgestoken, mser schuld1g verklaard
heeft aan de ten laste gelegde onopzettelijke slagen of verwondingen door gemis
van voorzichtigheid of voorzorg en hem
deswege heeft veroordeeld op gron~ : dat
eiser alvorens de op het ogenbhk van
het ~ngeval aan gang zijnde inhaling te
verrichten, zich niet heeft vergew1st dat
hij zulks kon doen zonder gevaar en
dat met nam.e de weg over een voldoende
afstand vrij was om elk gevaar van
ongeval te vermijden; dat, blijkens de
verklaring die eiser voor de onderzoeksrechter heeft afgelegd, " heel zijn aandacht gevestigd was op de wagen die hij
inhaalde " ; dat eiser aldus te kort
geschoten is in voorzichtigheid of voorzorg en dat deze tekortkoming in oorzakelijk verband staat met het ongeval,
ter·wijl het aldus nalaat te antwoorden
op de verweermiddelen die eiser regelmatig bij conclusie voor het ho~ va~~
beroep had doen gelden en waarm hlJ
aanvoerde enerzijds, op grond van de
gegevens van het dossier en inzonderheid
van de verklaring van de getuige
Ciarocca dat, toen hij begon in te halen,
de weg ~olledig vrij was en anderzij ds
dat gelet op de omstandigheden van tijd
en 'plaats en op de omstandigheden
waarin het ongeval zich heeft voorgedaan, de burgerlijke par~ij Bastin de
weg overstak en plots v6or hem kwam
te staan, zodat hij voor hem een volstrekt
onvoorzienbare hindernis had opgeleverd,
was.ruit volgt dat eisers veroordeling
niet regelmatig met redenen is omkleed :
Overwegende enerzijds dat op de
conclusie van de eiser, die op grond van
de verklaring van Ciarocca beweerde
dat toen hij ter hoogte van de overweg
van de " Charbonnage du Marnbourg "
begonnen was met de wagen va~ Ci~~
rocca in te halen, de weg volled1g vrlJ
was, het hof van beroep, steunende op
de respectieve snelheid va.n de t':"ee
voertuigen en op de vaststelhng dat mser
slechts half de inhaling had verricht toen
hij tegen de voetgangster Bastin. ge~o~st
is, antwoordt << dat het zeker met JUlSt
is dat hij - de eiser - zijn maneuver
honderd meter, zoals hij beweert, begon-
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wat insluit dat het maneuver begonnen
was op een kortere afstand en toen de
voetganster zich reeds op de rijweg
bevond;
Overwegende anderzijds dat eiser in
zijn conclusie uit de " haast volkomen
gelijktijdigheid van de waarneming van
de hindernis en het ongeval " zowel voor
de getroffene als voor hemzelf afleidde
dat de voetgangster Bastin een onvoorzienbare hindernis had opgeleverd ;
Overwegende dat, als het arrest erop
wijst dat eiser erkend had << dat al zijn
aandacht gevestigd was op de wagen
die hij inhaalde >> en dat hij aldus te
kort geschoten is in voorzichtigheid of
voorzorg, wat in verband staat met het
ongeval, het vaststelt dat omdat eiser
heel zijn aandacht gevestigd had op het
in te halen voertuig, zonder tegelijk
v66r zich uit te kijken, hij niet bijtijds
had gezien dat de voetgangster Bastin
regelmatig de rijweg overstak en het
midden ervan bereikt had ;
Overwegende dat het arrest aldus
passend geantwoord heeft op de in het
middel vermelde conclusie ;
Dat het middel dus feitelijke grandslag mist;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en
dat de beslissing overeenkomstig de wet
is;
Overwegende dat het bestreden arrest
eiser bij voorraad veroordeeld heeft
jegens de burgerlijke partij "La Belgique
Industrielle >> en een onderzoeksmaatregel heeft gelast alvorens uitspraak te
doen over de rest van haar rechtsvordering, zodat deze partij ontvankelijk was
om een memorie van antwoord op de
voorziening in te dienen, ofschoon deze
voorziening niet tegen haar gericht was ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten,
met inbegrip van de kosten van de
memorie van antwoord die de burgerlijke
partij « La Belgique Industrielle >> heeft
ingediend.

nemend voorzitter.
V erslaggever,
H. de Waersegger.
Gelijkluidende
conclusie, H. Delange, advocaat-generaal.
- Pleiters, HH. DeBruyn en Fally.
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1° VERJARING. STRAFZAKEN.
BURGERL;IJKE REORTSVORDERING.
BURGERLIJKE REORTSVORDERING TE
BEKWAMER TIJD INGESTELD VOOR RET
STRAFGEREORT. VERJARINGSTERMIJN VOOR DE BURGERLIJKE REORTSVORDERING.
2° BEVOEGDHEID EN AANLEG.
BEVOEGDREID. STRAFZAKEN.
BURGERLIJKE REORTSVORDERING.
REORTSVORDERING VOOR RET STRAFGEREOHT INGESTELD VOORDAT DE
STRAFVORDERING VERJAARD IS.
STRAFGEREORT BLIJFT BEVOEGD.

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.WooRD
« WAARSORIJNLIJK >>.
DRAAGWIJDTE.
TWIJFELAORTIGE
OF ZEKERE MENING. - VoLGENS DE
CONTEXT.
1° De verjaring van de uit een misd1·ijj volgende bu1·gerlijke 1'echtsvm·dering, die
voor het stmfgerecht ingesteld wordt voordat de stmjvo1·de1·ing vm;jaa~·d is, loopt
niet meer tegen de eiser totdat een in
kmcht van gewijsde gegane beslissing het
geschil eindigt (1). (Wet van 17 april
1878, gewijzigd bij die van 30 mei 1961,
art. 27.)
2° Het st1·ajgerecht, dat het verval van de
stmjvo1·de~·ing doo1· ve~ja1·ing vaststelt,
blijjt bevoegd om kennis te nemen van
-een 1'echtsvorde1·ing tot herstel van het
doo1· het misd1·ijj ve1·oorzaakte nacleel zo
de stmjvm·dering, op het ogenblik dat
deze rechtsvo1·dering voo1· dit gerecht
we1•d ingesteld, niet ve1jaa~•d was (2).

6 januari 1969. 2 6 kamer. Voorzitte1·, H. Valentin, raadsheer waar-

3° Het woord "waMschijnlijk >> dat geb?·uikt wo1·dt in de 1·edenen van een
rechte1·lijlce beslissing d1·ukt volgens de
conte.'Vt een twijjelachtige of een zeke1·e
mening uit (3).

(1) Cass., 20 juli 1966 (Bull. en PAE!IC.,
1966, I, 1410) en 21 februari 1967 (A1·r. cass.,
1967, blz. 787).
(2) Verg. voor het geval dat de burgerlijke
rechtsvordering voor het strafgerecht wordt

ingesteld nadat de strafvordering was verjaard, cass., 7 november 1966 (A1-r. cass.,
1967, blz. 334).
(3) Raadpl. cass., 9 juni 1967 (A1·1·. cass,,
1967, blz. 1237).

420(GElVIEENTE ESOALIERE T. DELENS,
OAPITAINE, LESTRADE EN BOUOHEZ.)
ARREST

(ve1•taling).

RET HOF; ' - Gelet op het bestreden
vonnis, op 26 april 1968 gewezen door
de Correctionele Rechtbank te Charleroi,
rechtdoende in hoger beroep ;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artih:elen 3, 4, 27
en 28 van de wet van 17 april 1878,
houdende de voorafgaande titel van het
Wetboek van strafvordering, welke artikelen 27 en 28 gewijzigd zijn bij artikel 1
van de wet van 30 mei 1961, van de
artikelen 1382 tot 1384 van het Burgerlijk Wetboek, 83 en 88, 9°, van het
Veldwetboek van 7 oktober 1886, 32 en
33 van de buurtwegenwet van 10 april
1841 en 43 van de provincieverordening
van Henegouwen van 2 juli 1920,
cloonlat, na enerzijds de strafvordering
door verjaring vervallen te hebben verklaard wat de telastlegging A betreft met name het feit op 14 februari 1967
en gedurende de periode van 13 tot
18 januari 1967 een buurtweg op enigerlei wijze te hebben beschadigd op
grond dat dit misdrijf een overtreding
is en meer dan zes n1aanden verlopen
zijn sinds de laatste daad van stuiting,
en na anderzijds de telastlegging B niet
bewezen te hebben verklaard, het bestreden vonnis bij bevestiging van het
beroepen vonnis de rechtbank onbevoegd
verklaart om van de burgerlijke rechtsvordering van eiseres kennis te nemen,

tm·wijl de l:iurgerlijke rechtsvordering
van eiseres te bekwamer tij d, binnen de
termijn van zes maanden, te rekenen
van de te laste gelegde feiten, is ingesteld
door haar stelling van burgerlijke partij
ter terechtzitting van 21' juni 1967 van
de politierechtbank, zodat de verjaring
niet meer liep tegen haar totdat een in
kracht van gewijsde gegane beslissing
een einde had gemaakt aan het geding,
en de feitenrechter derhalve, niettegenstaande de verjaring van de strafvordering, verplicht was zich, ten aanzien van
de burgerlijke rechtsvordering, uit te
spreken over de werkelijkheid van de
feiten die aan de beklaagden ten laste
werden gelegd door de telastlegging A :
Overwegende dat uit de rechtspleging
blijkt dat de burgerlijke rechtsvordering
binnen zes maanden na de datmn van
de in de telastlegging A vermelde feiten
ingesteld is door het zich burgerlijke

partij stellen van eiseres ter terechtzitting
van de politierechtbank op 21 juni 1967;
dat derhalve met betrekking tot deze
rechtsvordering de feitenrechter verplicht was zich ten aanzien van de
genoemde telastlegging A uit te spreken
over de aan de verweerders ten laste
gelegde feiten, hoewel meer dan een jaar
sindsdien was verlopen ;
Dat derhalve het middel gegrond is;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 9 van het
algemeen reglement op de politie over
het wegverkeer, gewijzigd en bijgewerkt
bij het koninklijk besluit van 10 december 1958, 3 en 4 van de wet van 17 april
1878 houdende de voorafgaande titel
van het W etboek van strafvordering,
1382 tot 1384 van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet,
cloorclat het bestreden vonnis onbewezen verklaart de telastlegging B; bestaande in het feit als bestuurders van vrachtwagens op de openbare weg nagelaten
te hebben alle maatregelen te nemen om
beschadiging aan de weg te vermijden
door met matige snelheid te rijden of de
lading van hun voertuigen te verminderen ; volgens de bepalende redenen van
deze beslissing de wetgever als misdrij f
strafbaar heeft gesteld het enkele materiele feit van beschadiging van de weg en
de weggebruiker dus slechts aan de veroordeling kan ontkomen door te bewijzen dat een vreemde bepalende oorzaak
de schade berokkend heeft of dat de weg
zelf een gebrek vertoonde ; de verweerders waarschijnlijk bijgedragen hebben
tot de beschadiging van de bedoelde weg,
maar bezwaarlijk kan worden uitgemaakt
in hoever, en de werking van elke vrachtwagen slechts weinig belangrijk en onvoldoende is geweest om schade in de zin
van artikel 9 van het algemeen reglement
te veroorzaken; de vrachtwagens trouwens de weg hebben bereden toen het
weer vochtig was en de dooi was ingetreden, zonder dat deze oorzaak, waarmee de beklaagden niets te maken
hadden, te hcmner kennis was gebracht
door het plaatsen van dooibarelen ;

tenvijl, em·ste onclenleel, het tegenstrijdig is te erkennen dat het enkele materiele feit van beschadiging van de weg
het misdrijf opleverde, en daarna te
zeggen dat de telastlegging niet bewezen
was, hoewel de beklaagden, in afwezigheid van een vreemde oorzaak, tot de
beschadiging van de bedoelde weg hebben
bijgedragen, en deze tegenstrijdigheid in
de redengeving gelijkstaat met niet-
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motivering (schending van artikel 97
van de Grondwet);

tweecle oncleTcleel, de verplichtingen, aan
de weggebruikers opgelegd bij artikel 9
van het algemeen reglement op de politic
over het wegverkeer, niet afhankelijk zijn
van het plaatsen van dooibarelen in geval
van vochtig weer of van dooi (schending
van alle in het middel aangehaalde
wettelijke bepalingen, inzonderheid van
voornoemd artikel 9);
cle1·cle oncle1·cleel, het bestreden arrest,
dat niet heeft vastgesteld dat de beklaagden met matige snelheid hebben gereden
of de lading van hun voertuigen hebben
vermi11derd, niet wettelijk heeft kunnen
beslissen dat door slechts in een zekere
mate bij te dragen tot de beschadiging
van de bedoelde weg deze verweerders
het te hum1en laste gelegde misdrijf niet
hadden begaan (schending van alle in
het middel aangehaalde wettelijke bepalingen, inzonderheid van artikel 9 van
het algemeen reglement op de politie over
het wegverkeer) :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, met betrekking tot
de telastlegging B, het bestreden arrest
enerzijds stelt « dat door de bestuurders
te verplichten alle maatregelen te nemen
om beschadiging van de weg te vermij den,
de wetgever het enkele materiele feit van
beschadiging heeft will en strafbaar stellen
als misdrijf; dat de weggebruiker derhalve aan de veroordeling slechts kan
ontkomen door het bestaan van een
rechtvaardigingsgrond te bewijzen, zoals een vreemde oorzaak die de schade
heeft berokkend of een gebrek van de
weg zelf" en dat anderzijds het vonnis stelt « ... dat de vrachtwagens van
Bouchez in enkele dagen 130 keer op
de bedoelde weg hebben gereden; dat
die weg slechts een zwakke bedekking
had ; dat het dus waarschijnlijk is dat
de wagens van Bouchez bijgedragen
hebben tot de beschadiging van de rijweg ; dat nochtans bezwaarlijk kan
worden uitgemaakt in hoever zij tot
deze beschadiging hebben bijgedragen;
dat het immers bewezen lijkt dat andere
zware voertuigen op deze weg hebben
gereden ; dat het derhalve blijkt dat de
schade te wijten is aan het groot aantal
vrachtwagens die tussen 13 en 18 januari 1967 de weg hebben bereden, met
dien verstande dat de voertuigen van de
beklaagden, waarschijnlijk in een vrij
ruime mate daartoe hebben bijgedragen ... ";

Dat de rechter aldus vaststelt dat de
vrachtwagens van Bouchez tot de beschadiging van de weg hebben bijgedragen,
daar het woord « waarschijnlijk " dat hij
gebruikt, in het zinsverband geen twijfel
tot uiting brengt ;
Overwegende derhalve dat, als de
rechter de telastlegging onbewezen verklaart zonder erop te wijzen dat een
vreemde oorzaak de schade berokkend
heeft of dat er een gebrek was in de weg,
zijn redengeving door tegenstrijdigheid
is aangetast ; dat hij immers geen bepalend karakter toeschrijft aan de bijzonderheden die hij vermeldt met betrekking
·tot het gebruik van de weg door andere
vrachtwagens en tot de staat van de weg
bij vochtig weer en bij dooi, die niet
gesignaleerd is door barelen, maar hij
die slechts aanziet als omstandigheden
die hebben "bijgedragen tot de beschadiging ";
Dat het vonnis derhalve het in het
middel aangehaalde artikel 97 van de
Grondwet geschonden heeft ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, doch slechts in zover het
beslist op de burgerlijke rechtsvordering
die door eiseres is ingesteld tegen de
verweerders; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ;
veroordeelt de verweerders in de kosten ;
verwijst de aldus beperkte zaak naar de
Correctionele Rechtbank te Bergen, zit. ting houdende in hager beroep.
6 januari 1969. 2 8 kamer. V oo1·zitte1·, H. Valentin, raadsheer waarnemend voorzitter.
Ve1·slaggeve1·,
H. Ligot. Gelijkluiclencle conclusie,
H. Delange, advocaat-generaal. - Pleite1', H. Philips.
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A R CHI T E C T (TUCHT EN
BESCHERMING VAN DE TITEL).

TEKORTKOMING AAN DE REGELS
VAN DE PLICHTENLEER VAN RET BE·
ROEP. BEOORDELINGSMACHT VAN
DE TUCHTOVERHEID VAN DE 0RDE.BEVOEGDHEID NIET BEPERKT TOT DE
TEKORTKOMINGEN
ALLEEN AAN
DE
REGELS VAN DE PLIOHTENLEER, DIE
VOORAF DOOR DE NATIONALE RAAD
VAN DE 0RDE WERDEN VASTGESTEI,D.

2o
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A R 0 HI T E 0 T (TUOHT EN
BESOHERMING VAN DE TITEL).
TUCHTRECHTELIJK:E1 VERVOLGINGEN
TEN LASTE VAN DE ARCHITECT. BIJSTAND VOOR DE RAAD VAN BEROEP
VAN EEN LID VAN DE 0RDE DAT AAN
DE WETTELIJKE VOORWAARDEN VOL·
DOET. BEGRIP.

3°

A R 0 HI T E 0 T (TUOHT EN
BESOHERMING VAN DE TITEL).
RAAD VAN BEROEP VAN DE 0RDE.
SAMENSTELLING.- AANWEZIGHEID
DIE VEREIST WORDT VOOR DE GELDIG·
REID VAN DE BERAADSLAGING.

4o OASSATIEMIDDELEN. -

TucnT-

ZAKEN. VooRZIENING TEGEN EEN
BESLISSING VAN DE RAAD VAN BEROEP
VAN DE 0RDE VAN ARCHITECTEN. ENIGE STRAF UITGESPROKEN WEGENS
VERSCHEIDENE TEKORTKOMINGEN AAN
DE BEROEPSPLIOHTENLEER. MIDDEL
DAT ENKEL KRITIEK OEFENT OP DE
BESLISSING BETREFFENDE EEN VAN
DEZE
TEKORTKOMINGEN.
STRAF
WETTELIJK GERECHTVAARDIGD DOOR
EEN ANDERE TEKORTKOMING. NIET
ONTVANKELIJK MID DEL.

1° Al heeft de nationale mad van de Orde
van Architecten tot taak de regels van
de plichtenleeT van het be1·oep van
a1•chitect vast te stellen en te m·agen dat
zij ve1·volgens bij lconinklijk besluit
bindend zouden vm·klaaTd worden, tach
is de beooTdelingsmacht van de tucht1'echtelijke oveTheden van de Onle niet
bepeTkt tot de tekortkomingen alleen
aan de aldus voo1·aj dam· de nationale
mad vastgestelde 1·egels (1). (Wet van
26 juni 1963, art. l 9, 22, 38 en 31.)
2° l'V annee1· de 1·aad van de Onle van
ATchitecten ~dtspmak client te doen ove1·
de tu.cht1·echtelijlce vm·volgingen ingesteld
ten laste van een aTchitect, die ve1·schijnt
en do01' een aclvocaat wonlt veTclecligcl,
mag de betJ'olckene zich bovendien laten
bijstaan doo1· een lid van de Onle dat
aan de wettelijlce voo1'waa1·den voldoet;
mam· dat lid van de Orde sta.at de aTchitect niet bij wanneeT, alhoewel gelast
door cleze laatste met een deslcunclig onderzoek, het niet vooT gezegde 1'aad ve1'·
schijnt. (Wet van 26 juni 1963, art. 24,
§ 3, en 32.)

3° De Taad van be1·oep van de Onle van
(1)

Cass.,

biz. 84-.

23

september 1968,

supm,

A1·chitecten lean op geldige w#ze beraadslagen wannee1· twee de1·de van zijn
leclen veTenigd zijn en zich ondeT hen
ten minste twee magist?·aten en twee
leden van de 01·de bevinden die over·
eenlcomstig de wet we1·den aangesteld.
(Wet van 26 juni 1963, art. 24, § 3,
en 32.)
4o W annee1· een beslissing van de mad van

beToep van de 0Tde van ATchitecten
een enkele tuchtJ'echtelijlce stmf ~titspTeelct
wegens ve?·scheidene telcoTtkomingen aan
de beNepsplichtenleeT, is niet ontvankelijk het cassatiebeToep geg1'6nd op een
middel dat enlcel betrelclcing heeft op
een deze1' telcm·tlcomingen, wanneeJ' de
uitgespTolcen st1·aj dam· een andeTe
tekoTtlcoming wettelijk gerechtvaardigd
blijjt (2).
.
(BESANQON, T. ORDE VAN ARCHITECTEN.)
ARREST

(ve1·taling).

HET HOF;- Gelet op de bestreden
beslissing, op 22 mei 1968 gewezen door
de raad van beroep van de Orde van
Architecten ;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van het beginsel vastgelegd
in artikel 2, lid 1, van het Strafwetboek,
doonlat de aan eiser verweten tekortkomingen, gaande van 1961 tot 1966,
niet onder toepassing kunnen vallen van
de wet van 26 juni 1963 tot instelling
van een orde van architecten, omdat een
koninklijk besluit waarbij verbindende
kracht wordt verleend aan de regels van
de plichtenleer van het architectenberoep, zoals zij door de nationale raad
van de Orde van Architecten zijn vastgesteld, overeenkomstig artikel 38 van
de voornoernde wet van 26 juni 1963,
eerst op 5 juli 1967 is genomen en pas
op 1 september 1967 in werking is
getreden :
Overwegende dat, volgens het middel,
de raden van de orde slechts een tuchtstraf knnnen opleggen wegens tekortkomingen aan de regels van de plichtenleer, zoals deze vooraf door de nationale
raad van de orde vastgesteld zijn ;
Overwegende dat deze beperking van
de bevoegdheden die de wet aan de
voornoernde raden verleend, geen stenn
vindt in de tekst van de wet ;
(2) Verg. cass., 6 mei 1968 (A1·r. cass., 1968,

blz. 1104).
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de artikelen 19 en 22 van de wet van
26 juni 1963 volgt dat de bevoegdheid
van de raden der orde om de feiten die
hun worden onderworpen, te beschouwen
als tekortkomingen aan de regels van
de plichtenleer of 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, afhankelijk is van de enige voorwaarde dat hun
beslissing niet berust op redenen die
verband houden met ras, godsdienst,
levensbeschouwing, politiek, taal of vakorganisatie ;
Overwegende dat de regels van de
plichtenleer van elk vrij beroep bestaan,
ook al zijn ze niet in een uitdrukkelijke
tekst opgenmnen;
Dat hieruit volgt dat, als de wetgever
aan de nationale raad opdracht geeft om
die regels vast te stellen en te verzoeken
dat er daarna overeenkomstig de artikelen 38 en 39 van de wet bindende kracht
wordt aan verleend bij een koninklijk
besluit, hij de beoordelingsbevoegdheid
van de tuchtoverheid der orde niet
beperkt heeft tot de tekortkomingen aan
de aldus gestelde regels ;
Overwegende dat, met betrekking tot
de tekortkomingen aan de beroepsplichten begaan van 1961 tot de inwerkingtreding van de wet van 26 juni 1963,
eiser er geen belang bij heeft te beweren
dat de bestreden beslissing ze niet mocht
sanktioneren, daar de enige aan eiser
opgelegde tuchtstraf wettelijk verantwoord blijft door de verschillende tekortkomingen na deze inwerkingtreding ;
Dat het middel niet kan worden aangenornen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 24, § 3, van de
wet van 26 juni 1963,
cloonlat de bestreden beslissing weigert
acht te slaan op de besluiten van de
desktmdige Heyden die door eiser is
aangesteld,
te1·wi}l krachtens deze wets bepaling de
betrokken architect zich mag laten bijstaan door een of meer leden van de orde
die de voorwaarden vervullen om tot
lid van de radeil van de orde te worden
verkozen, en de genoemde deskundige
aan deze voorwaarden voldoet :
Overwegende dat het proces-verbaal
van de terechtzitting van de raad van
beroep van 27 maart 1968 vermeldt dat
eiser verschenen is, bijgestaan door zijn
raadslieden Mrs. J. M. Chome en

G. S. Kirschen, advocaten bij de Brusselse balie ;
Overwegende dat een van de genoemde
raadslieden op deze terechtzitting weliswaar een in november 1967 op eisers
verzoek door de architect Heyden gemaakt deskundigenverslag heeft neergelegd, maar dat deze, in de onderstelling
dat hij aan de wettelijke voorwaarden
voldeed om eventueel eiser te kunnen
bijstaan voor de raad van beroep, niet
verschenen is voor deze raad en eiser
dus niet heeft bijgestaan, daar de enige
deskundigentaak die laatstgenoemde hem
had opgedragen, reeds vroeger beeindigd
was;
Overwegende dat de raad van beroep
eiser dus niet verhinderd heeft zich te
laten bijstaan op de wijze bepaald bij
artikel 24, § 3, van de wet van 26 juni
1963, dat v66r de raad van beroep
toepasselijk gemaakt is bij artikel 32
van dezelfde wet, maar zich ertoe bepaald
heeft in feite te overwegen dat het
verslag van de door eiser aangestelde
deskundige niet geschikt was om hem
te overtuigen ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 7 van de wet
van 20 april 1810, 28, 29 en 46, lid 4,
van de wet van 26 juni 1963,
doo1·clat enerzijds de raad van beroep
niet regelmatig samengesteld was op het
ogenblik dat hij de zaak behandeld en
berecht heeft, daar het bij de wet vereiste ledenaantal niet aanwezig was,
en doorclat anderzijds de processenverbaal van de raad van beroep slechts
door de voorzitter en de griffier ondertekend zijn :
Overwegende dat enerzijds, blijkens
de gelijkluidende vermeldingen van de
bestreden beslissing en van de processenverbaal der terechtzittingen van de raad
van beroep op 27 maart en 22 mei 1968
waarop de zaak behandeld en berecht is,
deze raad samengesteld was uit drie
raadsheren in het hof van beroep, van
wie een het voorzitterschap waarnam,
en uit twee, overeenkomstig artikel 28
van de wet van 26 juni 1963 benoemde
!eden der Orde van architecten ;
Dat krachtens artikel 29 van deze wet
de aldus samengestelde raad van beroep
op geldige wijze kon beraadslagen en
beslissen;
Overwegende dat anderzijds de processen-verbaal van de terechtzittingen
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dat zij ondertekend zijn door aile leden
die aan de beslissing hebben deelgenomen, en door de griffier;
Dat het middel derhalve naar recht
faalt in het eerste onderdeel en feitelijke
grondslag mist in het tweede onderdeel ;
Over het vierde middel, afgeleid uit
de schending van artikel 24 van de wet
van 26 jlmi 1963,

doonlat eiser verplicht werd mondeling
uitleg te verschaffen, zonder zich te
mogen bedienen van aantekeningen of
van het in het tweede middel vermelde
document:
Overwegende dat, blijkens de gelijkluidende vermeldingen van de bestreden
beslissi:ng en het proces-verbaal van de
terechtzitting, eiser in zijn verklaringen
gehoord is ter terechtzitting van de
raad van beroep van 27 1naart 1968 en
dat uit geen enkel stuk waarop het Hof
vermag acht te slaan, blijkt dat hij
verhinderd was om zich te bedienen van
de schri:ftelijke aantekeningen of van
het verslag van de deskundige Heyden,
het enige in het tweede middel vermelde
document; dat dit verslag door een van
eisers raadslieden ingediend werd ter
terechtzitting van 27 maart 1968, zoals
blijkt uit de daarin opgenomen vermelding, die door de griffier is ondertekend;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het vijfde middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet,

doonlat de beslissingen van de raad
der orde en van de raad van beroep niet
regelmatig met redenen zijn omkleed,
daar zij geen uitspraak doen op de klacht
van de heer De Bellefroid, die berust op
de niet-regularisatie van de facturen,
maar uitspraak doen over andere feiten
en verwijten :
Overwegende dat, in zover het kritiek
oefent op de motivering van de beslissing
van de raad der Orde, het middel, dat
vreemd is aan de bevoegdheid en niet
ingeroepen is voor de raad van beroep,
niet ontvankelijk is;
Overwegende dat bovendien de uitgesproken straf wettelijk gerechtvaardigd
blijft door de ten laste van eiser bewezen
geachte tekortkomingen aan de beroepsplichten, zodat het middel, dat stelt dat
de raad van beroep zijn beslissing niet
met redenen heeft omkleed ten aanzien
van een der grieven aangevoerd door de

klager De Bellefroid, ook al was hE:>t
gegrond, niet ontvankelijk is wegens het
ontbreken van belang;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en
?-at de beslissing overeenkomstig de wet
IS;

Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
6 januari 1969. 2e kamer. Voo1·zitter, H. Valentin, raadsheer waarnemend voorzitter.
Ve1·slaggever,
H. Ligot. Gelijkluidende conclusie,
H. Delange, advocaat-generaal. - Pleite1·, H. Ansiaux.

2e KAMER. -

6 januari 1969.

1° VOORZIENING IN CASSATIE.
TERMI.JN. STRAFZAKEN. BURGERLI.JKE RECHTSVORDERING. 0P
TEGENSPRAAK GE\YEZEN ARREST DAT
DE BEKLAAGDE VEROORDEELT OM AAN
DE BURGERLI.JKE PARTI.J DE BEDRAGEN
TE BETALEN DIE ZI.J VORDERDE, REKENING HOUDENDE MET HUN RESPECTIEVE
AANSPRAKELI.JKHEID. STRAFRECHTER WIENS RECHTSMACHT UITGEPUT
IS, ZELFS ZO HI.J DE VEROORDELING
« PROVISIONEEL >> NOEMT. 0NMIDDELLIJKE VOORZIENING ONTVANKELIJK.

2° VOORZIENING IN CASSATIE. AFsTAND. VooRZIENING VAN DE
BEKLAAGDE TEGEN DE BESLISSINGEN
OP DE STRAFVORDERING EN DE BURGERLI.JKE RECHTSVORDERING. AFSTAND VAN DE VOORZIENING TEGEN DE
BESLISSING
OP
DE
BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING. AFSTAND GEGRoND OP DE REDEN ALLEEN DAT DEZE
BESLISSING GEEN EINDBESLISSING IS
IN DE ZIN VAN ARTIKEL 416 VAN RET
WETBOEK VAN STRAFVORDERING. AFSTAND DIE NIET MAG UITGELEGD
WORDEN ALS
EEN BERUSTING.
GEvoLGEN.

1° Ingevolge een op tegenspraak gewezen
ar1·est dat, na definitiej 'Uitspmak te
hebben gedaan op de st1'ajv01·de1'ing, de
beklaagcle ve1'oorcleelt om aan de b~t1'ger
lijke pMtij de bedragen te betalen die
zij vonlerde, 1•ekening houdende met
lntn 1'espectieve aansprakelijlcheid, is
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van een onmiddellijke voor·ziening, zeljs
zo hij de ver·oor·delin g << pTovisioneel "
noemt (1).
2° l"V anneer· de beklaagde een cassatieber·oep heejt ingesteld tegen de beslissingen op de tegen hem ingestelde str·ajvonler·ing en burger·lijke rechtsvonleTing
en ver·volgens ajstand heejt gedacm van
zijn vom·ziening, in zover· zij ger·icht
was tegen de beslissing op de bur·ger·lijke
r·echtsvor·de?'ing, om de r-eden alleen dat
deze beslissing geen eindbeslissing is
in de zirv van ar·tikel 416 van het vVetboek van str·ajvoTder·ing, mag deze
ajstancl niet uitgelegd wor-den als een
ber·ttsting en wor·dt dam· het Hoj niet
gedecr·eteer·d, zo het Hoj vaststelt dat deze
beslissing deflnitiej is (2).
(LINOTTE, T. SWINNEN.)
ARREST (ver·taling).
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 12 juni 1968 gewezen door de
Correctionele Rechtbank te Luik, rechtdoende in hoger beroep ;

I. In zover de voorziening gericht is
de beslissing op de strafvordering
die tegen eiser is ingesteld :

tege~l

Overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering die door de verweerder
Swinnen is ingesteld :
Overwegende dat deze voorziening
beperkt was tot de veroordeling van de
verweerder tot vergoeding van stoffelijke
schade die tegen deze verweerder was
uitgesproken ;
Overwegende dat, door bemiddeling
van Mr. Dassesse, advocaat bij het Hof
van cassatie, handelende in eisers naam,
deze verklaard heeft afstand te doen
van zijn voorziening ;
Overwegende dat uit het voorbehoud
dat volgens deze verklaring in de gedeeltelijke afstand voorkomt, blijkt dat deze
slechts hierop gegrond is dat de bestreden beslissing geen eindbeslissing is in
(1) en (2) Oass., 26 februari 1968 (A1•r·. cass.,
1968, blz. 841).

de zin van artikel 416 van het Wetboek
van strafvordering ;
Overwegende dat, door eiser te veroordelen om aan de verweerder Swinnen
het derde te betalen van het bedrag
waarop deze zijn stoffelijke schade raamde, alsmede het derde van het bij voorraad geeiste bedrag tot vergoeding van
de morele schade, en door hem in de
kosten te veroordelen, de correctionele
rechtbank uitspraak heeft gedaan over
alles wat het voorwerp was van de eis
van deze burgerlijke , partij en haar
rechtsmacht derhalve uitgeput is ten
aanzien van de rechtsvordering van deze
partij;
Dat aldus, in strijd met wat eiser heeft
overwogen, deze beslissing een eindbeslissing is in de zin van artikel 416 van
het W etboek van strafvordering ;
Dat hieruit volgt dat er geen reden is
om de gedeeltelijke afstand van de voorziening te decreteren, daar deze afstand
een voorbehoud bevat waarbij wordt
uitgesloten dat hij als een berusting
zou worden uitgelegd, en dus door
dwaling is aangetast ;
Overwegende dat eiser geen enkel
middel tot staving van zijn voorziening
aanvoert;
Om die redenen, zonder acht te slaan
op de gedeeltelijke afstand van de voorziening, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten, met inbegrip
van die van de akte van gedeeltelijke
afstand.
6 januari 1969. 2e kamer. Voor·zitteT, H. Valentin, raadsheer waarnemend voorzitter.
Ver·slaggever-,
H. Ligot. Gelijkluidende conclusie,
H. Delange, advocaat-generaal. - PleiteT, H. Dassesse.

2e KAMER. -

6 januari 1969.

1° STRAF.- WEGENS EEN WANBEDRIJF
NAAR DE POLITIERFOHTBANK VERWE·
ZEN BEKLAAGDE NA AANNEMING VAN
VERZAOHTENDE OMSTANDIGHEDEN, CORREOTIONELE STRAF. - 0NWETTE·
LIJKHEID.

2° CASSATIE. - OMVANG. - STRAF·
ZAKEN.
VERNIETIGING, OP DE
VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE, VAN
DE BESLISSING OP DE STRAFVORDERING.

-426- LEIDT TOT DE VERNIETIGING VAN
DE NIET DEFINITIEVE BESLISSING OP
DE REOHTSVORDERING VAN EEN BURGERLIJKE PARTIJ. - ZELFS IN GEVAL
VAN AFSTAND VAN DE VOORZIENING
TEGEN DEZE BESLISSING, ZONDER ERIN
TE BERUSTEN.

3° VOORZIENING IN CASSATIE. EESLISSINGEN WAARTEGEN EEN VOORZIENING KAN WORDEN INGESTELD.
STRAFZAKEN.
EURGERLIJKE
REOHTSVORDERING. - EESLISSING DIE
AAN DE BURGERLIJKE PARTIJ HAAR
REOHTSVORDERING ONTZEGT EN HAAR
IN DE KOSTEN ERVAN VEROORDEELT.VoORZIENING VAN DE BEKLAAGDE. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

4° ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN
VAN VERWONDINGEN OF ONOPZETTELIJK DODEN. - BESLISSING
DIE
UITDRUKKELIJK
DE
FOUTEN
ALLEEN VERWERPT DIE AAN DE BEKLAAGDE vVERDEN TOEGESOHREVEN.
BuiTENVERVOLGINGSTELLING vAN
REOHTER NIET
DE BEKLAAGDE. VERPLIOHT UITDRUKKELIJK VAST TE
STELLEN DAT DE BEKLAAGDE GEEN
ANDERE FOUT HEEFT BEGAAN DIE IN
OORZAKELIJK VERBAND STAAT MET
DE VERWONDINGEN OF HET OVERLIJDEN
VAN HET SLAOHTOFFER.
I

0

JVanneer de beklaagde we gens een
wanbed1·ijf naa1· de politim·echtbank
wordt ve1•wezen door een beschikking
van de 1'aadkame1·, die ve?"zachtende
omstandigheden opgeeft, kan de politie1'echtbank of de C01'1'ectionele 1'echtbank,
in hoge1• be1·oep recht doende, hem voo1•
dit misd?"ijf geen C01'1'ectionele stmf
opleggen (1). (Wet van 4 oktober 1867,
art. 4 en 5.)

2° De ve1·nietiging, op de vom·ziening van
de beklaagde, van de beslissing op de
stmfvonlm·ing leidt tot de ve1·nietiging
van de beslissing op de niet definitieve
beslissing op de 1'echtsvo1·de1•ing van een
bw·ge1·lijke pmtij, alhoewel de beklaagde
van zijn voorziening afstand hee;ft gedaan, in zove1· zij te,qen deze beslissing
was ge1·icht, zonde1· evenwel e1·in te
ber~tsten (2).
(I) Cass., 17 juni 1968 (An·. cass., 1968,
biz. 1257).
(2) Raadpi. cass., 10 april 1967 (Arr. cass.,
1967, biz. 968), 19 februari en 22 juli 1968
(ibid., 1968, biz. 802 en 1331).

3° Niet ontvankelijk, wegens het ontb?-eken
van belang, is de voo?"ziening van de
beklaagde tegen een beslissing die aan
de b~wgedijke pa1·tij haa1· Techtsv01'de1'ing ontzegt en haar in de kosten M'van
veToO?'deelt (3).

4° De 1'echte1· die uitdTukkelijk de fouten
alleen ve1'WC1'pt, die aan de beklaagde
wenlen toegeschreven en die een gemis
van voorzichtigheid of vooTzm·g opleve1'en, waaTuit de verwondingen of het
ovedijden van het slachtotfe1' is gevolgd,
is niet verplicht, om de belclactgde van
de veTvolgingen te ontslaan, ~titdrulcke
lijk vast te stellen dat hij geen ande1·e fout
heeft begaan die in om·zakelijk ve?"band
staat met deze ve1·wondingen of clit ove1'lijden. (Grondwet, art. 97; Straiwetb.,
art. 418, 419 en 420; Burg. Wetb.,
art. 1382 en 1383.)
(PIETTE, NAAJ\'ILOZE VENNOOTSOHAP." ETABLISSEMENTS LOUIS)) EN NAAJ\'ILOZE
VENNOOTSOHAP " BELGISOHE .MAAT·
SOHAPPIJ VAN ALGEMENE VERZEKERIN·
GEN OP HET LEVEN EN TEGEN DE
ONGEVALLEN ,, T. A. PIERARD, S. PIE·
RARD EN NAAMLOZE VENNOOTSOHAP
«LA ROYALE BELGE >>.)
ARREST (ve1·taling).
HET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 28 jtmi 1968 gewezen door de
Correctionele Rechtbank te Charleroi,
rechtdoende in hoger beroep ;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 38 en 85
van het Strafwetboek, 4 van de wet van
4 oktober 1867 op de verzachtende
omstandigheden, gewijzigd bij de wetten
van 26 december 1881 en 4 september
1891, en herdrukt krachtens het koninklijk besluit van 22 februiui 1892, 4 van
de wet van '17 april 1878 houdende de
voorafgaande titel van het W etboek van
strafvordering, 9 en 97 van de Grondwet,
cloonlat het bestreden vonnis eiser tot
100 frank geldboete veroordeelt wegens
onopzettelijke slagen en verwondingen,
te1·wijl de raadkamer bij beschikking
van II maart 1967, met aanvaarding
van verzachtende omstandigheden en
krachtens artikel 4 van de wet van
4 oktober 1867, eiser en Andre Pierard
(3) Cass., 26 september 1966 (Arr. cass.,
1967, biz. 112); verg. cass., 16 december 1968,
supra, biz. 381.

-427naar de politierechtbank verwezen had
om er zich te verantwoorden over de
telastlegging van onopzettelijke slagen
of verwondingen, en derhalve de correctionele rechtbank, recht doende in hager
beroep, aan genoemde eiser wegens dit
misdrijf dat zij tegen hem bewezen acht,
geen correctionele straf, zoals een geldboete van 100 frank, kon opleggen :
Overwegende dat dit middel, gericht
tegen een beslissing op de strafvordering
die tegen de eiser Piette is ingesteld,
slechts ontvankelijk is in zover het voorgedragen is tot staving van diens voorziening;
Overwegende dat, wanneer een misdrijf
van onopzettelijke slagen of verwondingen, zoals hier het geval is, naar de
politierechtbank verwezen is bij een
beschikking van de raadkamer waarin
verzachtende omstandigheden zijn aangegeven, de politierechtbank noch de
correctionele rechtbank, recht doende in
hager beroep, wegens dit misdrijf een
correctionele straf knnnen opleggen ; dat
de nitgesproken straf dns onwettelijk is ;
dat het middel gegrond is ;
Overwegende dat de vernietiging, op
eisers voorziening, van de beslissing die
op de strafvordering is gewezen, de
vernietiging meebrengt van de veroordelende eindbeslissing op de bmgerlijke
rechtsvordering van Sylvain Pierard,
welke beslissing het gevolg is van de
eerste;
Overwegende dat, bij akte afgegeven
ter griffie van het Hof op 16 september
1968, Mr Faures, advocaat bij het Hof
van cassatie, handelende in eisers naam,
verldaard heeft afstand te doen van zijn
voorziening, in zover zij gericht is tegen
de beschikkingen van het vonnis die
betrekking hebben op de bnrgerlijke
rechtsvordering door de verweerder Andre
Pierard tegen hem ingesteld, onder voorbehond zich tegen deze beschikkingen
in cassatie te voorzien ria de eindbeslissing;
Overwegende dat deze afstand niet
kan worden geacht te zijn een bernsting
in deze beslissing die geen nitspraak doet
over een bevoegdheidsgeschil en geen
eindbeslissing is in de zin van artike1416
van het W etboek van strafvordering ;
dat hiernit volgt dat, niettegenstaande
deze afstand, de vernietiging van de
beslissing op de strafvordering de vernietiging meebrengt van de niet-definitieve beslissing die op de rechtsvordering
van de verweerder Andre Pierard gewezen is;
Overwegende dat eisers voorziening,

in zover zij gericht is tegen de beslissing
waarbij aan de burgerlijke partij, de
naamloze vennootschap « Royale Belge »,
haar rechtsvordering wordt ontzegd, niet
ontvankelijk is wegens het ontbreken
van belang;
Over het tweede middel, afgeleid nit
de schending van de artikelen 418 en
420 van het Strafwetboek, 1382 en 1383,
van het Burgerlijk W etboek en 97 van
de Grondwet,
doo1·dat het bestreden vonnis, na de
verweerder Andre Pierard te hebben
vrijgesproken van de telastlegging van
onopzettelijke slagen of verwondingen,
eiser de verplichting heeft opgelegd om
de schadelijke gevolgen van het bedoelde
ongeval ten valle te vergoeden en de
rechtbank onbevoegd heeft verklaard
om van de bnrgerlijke rechtsvorderingen
van de eiseressen tegen Andre Pierard
voornoemd kennis te nemen, op grand
alleen dat de aanrijdingsplaats van de
twee voertnigen, onderscheidenlijk bestnurd door eiser en door Andre Pierard,
rechts ligt van de middenas van de
rijweg met betrekking tot de richting
van Pierard,
terwijl deze omstandigheid alleen niet
inslnit dat er vanwege de genoemde
Pierard generlei font en generlei gemis
van voorzichtigheid of voorzorg geweest
is die in oorzakelijk verband stand met
het ongeval, en zij derhalve niet voldoende is om de wettelijkheid van de
bestreden . beslissing te rechtvaardigen
in zover deze eiser volledig aansprakelijk
gesteld heeft voor dit ongeval en de
rechtbank onbevoegd heeft verklaard
om van de burgerlijke rechtsvordering
van de eiseressen tegen Andre Pierard
kennis te nemen :
Overwegende dat na de aanvaarding
van het eerste middel en ten gevolge
van de daarnitvolgende omvang van
de vernietiging, het tweede middel niet
meer hoeft te worden onderzocht in
zover het voorgedragen wordt tot staving
van eisers voorziening ;
Overwegende dat de eiseressen bij
conclnsie beweerden dat de botsing tnssen
de voertnigen, onderscheidenlijk bestnnrd
door eiser en door de verweerder Andre
Pierard, te wijten was aan het feit dat
hetzij de ene, hetzij de andere, hetzij
beiden, bij het krnisen de voorschriften
van de artikelen 12 en 20-2 van het
wegverkeersbeslnit niet hadden in acht
genomen;
Overwegende dat, in haar ontleding
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van de verslagen van hun technische
raadslieden, en op grond van de aanwijzingen opgenomen en de situatieschets
opgemaakt door de rijkswacht onmiddellijk na het ongeval dat zich heeft voorgedaan zonder getuige, de correctionele
rechtbank de feitelijke gegevens vermeldt
waaruit zij afleidt dat alleen de lezing
die de verweerder Andre Pierard van het
het ongeval heeft gegeven, geloofwaardig
is, met name dat deze op normale wijze
rechts van de weg reed en nog meer
naar rechts uitgeweken was om het
voertuig van eiser die zonder reden naar
links was gereden, te kruisen ;
Overwegende dat het bestreden vonnis
aldus uitdrukkelijk alleen fouten verwerpt die door eiseressen aan Andre
Pierard werden toegeschreven en die,
volgens hen, een gemis van voorzichtigheid of voorzorg opleveren waaruit voor
eiser slagen of verwondingen zijn gevolgd ;
Overwegende dat het vonnis dat de
verweerder Andre Pierard van vervolging ontslaat, niet verplicht was uitdrukkelijk vast te stellen dat deze geen
enkele andere in oorzakelijk verband
met het ongeval staande font had
begaan;
Dat het middel dus niet kan worden
aangenomen ;
Om die redenen, rechtdoende op de
voorziening van Jacques Piette, beklaagde, decreteert de afstand van het
geding, in zover het gericht is tegen de
beslissing op de burgerlijke rechtsvordering die tegen de verweerder Andre
Pierard is ingesteld ; vernietigt het
bestreden vonnis, doch slechts in zover
het recht doet op de strafvordering die
tegen eiser is ingesteld, en op de burgerlijke rechtsvorderingen tegen hem ingesteld door de verweerders Andre en
Sylvain Pierard ; 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 verweerders
Andre en Sylvain Pierard in de helft
van de kosten van eisers voorziening,
de eiser in de helft ervan en laat de
overige ten laste van de Staat, met dien
verstande dat de kosten van de afstand
uitsluitend ten laste blijven van eiser ;
verwijst de aldus beperkte zaak naar de
Correctionele Rechtbank te Bergen, zitting houdende in hoger beroep ; rechtdoende op de voorziening van de burgerlijke partijen : de personenvennootschap

met beperkte aansprakelijkheid « Eta·
blissements Louis » en de naamloze
vennootschap « Belgische Maatschappij
van Algemene Verzekeringen op het leven
en tegen de ongevallen >> : verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt de eiseressen
in de kosten van deze voorzieningen.
6 januari 1969. 2e kamer. V oorzitter H. Valentin, raadsheer waarnelnend voorzitter.
Verslaggever,
H. de Waersegger. Gelijki~tidencle
conchtsie, H. Delange, advocaat-generaal.
- Pleiter, H. Faures.

2e KAMER. -

6 januari 1969.

CASSATIE. - BEVOEGDHEID. - STRAFZAKEN. - VERZOEKSOHRIFT WAARBIJ"
HET HoF VERZOOHT WORDT EEN DESKUNDIGE AAN TE STELLEN. HoF
NIET BEVOEGD.

Het Hoj is niet bevoegcl om kennis te
nemen van een ve1·zoekschrijt clctt e1·toe
st1·ekt een cleskunclige aan te stellen (I) .
(PRAVDA)
ARREST (vertaling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 8 oktober 1968 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;
Overwegende dat eiser zich in de
memories tot staving van de voorziening
ertoe beperkt te vragen dat het Hof
hem aan een psychiatrisch onderzoek
onderwerpt ;
Overwegende dat het Hofniet bevoegd
is mn van zodanig verzoek kennis te
nemen;
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.
6 januari 1969. 2e kamer. Voorzitter, H. Valentin, raadsheer waar(1) Cass., 5 februari 1968 (Arr. cass., 1968,
biz. 744).
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nemend voorzitter.
Verslaggever,
H. Ligot. Gelijkluiclencle conclttsie,
H. Delange, advocaat-generaal.

2e KillER. -

6 januari 1969.

1o VOORZIENING IN CASSATIE.
AFSTAND.- STRAFZAKEN.- lNTREKKING VAN DE AFSTAND.- GEVOLGEN.

2° CASSATIEMIDDELEN. -

STRAFZAKEN.- MIDDEL DAT RET BESTAAN
AANVOERT VAN EEN GROND TOT WRAKING VAN EEN LID VAN DE OOMJVIISSIE
TOT BESORERMING VAN DE MAATSORAPPIJ, DIE DE BESTREDEN BESLISMID DEL
SING REEFT GEWEZEN. VOOR RET EERST AAN RET HoF VOORGEDRAGEN. NIET ONTVANKELIJK
MID DEL.

go BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ.- WEDEROPNEMING VAN
EEN OP PROEF VRIJGELATEN GEINTERNEERDE. - CoJYmiiSSIE TOT BESORERMING VAN DE l\1AATSORAPPIJ DIE OVER
DEZE
WEDEROPNEMING UITSPRAAK
DIENT TE DOEN. 00MMISSIE NIET
VERPLIORT RET ADVIES IN TE WINNEN
VAN DE DIREOTEUR OF DE GENEESREER
VAN DE INRIORTING TOT BESORERMING
VAN DE MAATSORAPPIJ OF VAN DE
GESORIKTE INRIORTINC+ UIT RET GOGPUNT VAN VEILIGREID OF VERZORGING.

4° CASSATIEMIDDELEN. -

STRAFZAKEN. MIDDEL GEGROND OP DE
BEWEERDE VALSREID VAN . EEN VASTSTELLING VAN RET PROOES-VERBAAL
VAN DE ZITTING VAN EEN 00l\1MISSIE
TOT BESORERMING VAN DE MAATSORAPPIJ. GEEN BETIORTING VAN VALSREID.- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.

1° vVanneer de belclaagde, eise1• tot cassatie,
van zijn voorziening afstancl heeft geclaa?u, cloch ve1·volgens cleze afstancl
int1·elct, slaat het Hof geen acht him•op
en oncle?·zoelct de ontvankelijkheicl alsmecle eventtwel cle groncl van de vom·ziening (1).

2° Kan niet voor het ee?"st aan het Hof van
cassatie wo?·clen voorgecl1•agen het miclclel
waa?'bij het bestaan wo?'clt acmgevoe1·cl
(1) Cass., 4 oktober 1948 (Bull. en PASIC.,
1948, I, 525).
(2) Raadpl. cass., 20 juli 1965 (Bull. en
PAsrc., 1965, I, 1192); cass. fr. ch. soc.,
27 maart 1968 (Bttll. des arr€ts de la cou1· de

van een g?"Oncl tot wTaking va?u een Ucl
van de commissie tot bescheTming van
cle maatschappij die de best?'eclen beslissing heeft gewezen (2).
go H1 annee?' de commissie tot besche1·ming
van de maatschappij uitspmak client te
cloen ove1· de cloo1· de p?'octwetw des
Konings gevo?·cle?·cle wecle?·opneming van
een ge~nte?·nee?·cle die op proef 1.vas
vrijgelaten, is zij niet vM·plicht het
aclvies in te winnen van de cli?·ecte'l.w
of de geneeshee1· van cle inrichting tot
bescherming van de maatschappij of
van de geschilcte in1·ichting 'l.tit het oogpunt van veiligheid en verzoTging.
(Wet van 9 april 19go, art. 16 en 20,
vervangen door artikel 1 van de wet
van 1 j1.1li 1964.)

4° Bij gebrek aan betichting van valsheicl
is niet ontvankelijlc het miclclel clat
geg?'ond is op de beweenle valsheicl van
een authentielce vaststelling van het
p?·oces-ve?·baal van een zitting van de
commissie tot besche1·ming van de
rnaatschappij (g).
(LAMAILLE.)
ARREST (Ve?·taling).
HET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 1 oktober 1968 gewezen
door de cmnmissie tot bescherming van
de maatschappij die bij de psychiatrische
afdeling van de gevangenis te Luik is
ingesteld;
Overwegende dat, na afstand te hebben gedaan van zijn voorziening, eiser
deze afstand ingetrokken heeft, zodat
het Hof er geen acht vermag op te slaan ;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 7, 106 van de
Grondwet, 20, 14 en 16 van de wet van
9 april 19go, die vervangen zijn door
artikel 1 van de wet van 1 juli 1964,
4, 5 en 6 van het V erdrag tot bescherming
van de rechten van de mens en van de
fundamentele vrijheden, ondertekend te
Rome op 4 nove1nber · 1950 en goedgekeurd bij de wet van 1g mei 1955, uit
de rechten van de verdediging en uit
het Wetboek van strafvordering,
cassation de, F1·ance, ch. civiles, V, nr 181,
blz. 152) en 2e civ., 17 april 1969 (ibid., II,
nr 58, blz. 73).
(3) Raadpl. cass., 13 mei 1963 (Bttll. en
PAsiC., 1963, I, 973) en 10 december 1968,
sttpra, blz. 363.
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tot bescherming van de maatschappij
samengesteld was uit dokter Delree die
gerechtelijk deslnrndige van eiser was
in 1962 en die in aile objectiviteit niet
tegelijk deskundige en rechter mocht zijn
in dezelfde zaak ;
tweede onclerdeel, de voornoemde cOinmissie uitspraak heeft gedaan buiten de
aanwezigheid van de bestuurder van de
gevangenis ;

wanneer de commrssre tot bescherming
van de maatschappij dient te beslissen
over een maatregel tot overbrenging of
over het toestaan aan de " gei:nterneerde " hetzij van een ste1se1 van halve
vrijheid, hetzij van definitieve of op
proef verleende invrijheidstelling;
Dat dit onderdeel van het middel
naar recht faalt ;

derde ondercleel, eiser in de psychiatrische afdeling is opgenomen zonder
door een rechter te zijn gehoord en
zonder dat de tegen hem ingebrachte
klachten vooraf zijn onderzocht, zodat
eisers persoonlijke vrijheid niet geeerbiedigd is, en zonder dat eiser of zijn
raadsman gehoord zijn door de commissie
tot bescherming van de maatschappij die
zijn wederopneming heeft bevolen ;

Overwegende dat, in zover het middel
kritiek oefent op de vordering van de
procurmn· des Konings die tot eisers
opneming in een psychiatrische afdeling
strekt en op de omstandigheden waarin
hij is tussengekomen, het vreemd is aan
de bestreden beslissing en derhalve niet
ontvankelijk is ;
Dat, in zover het middel aanvoert dat
eiser noch zijn raadsman gehoord werden
in de vergadering van de commissie tot
bescherming van de maatschappij die
beslist heeft over deze opneming, het
evenmin ontvankelijk is, daar het procesverbaal van de op 1 oktober 1968 gehouden vergadering van de genoemde commissie op authentieke wijze vaststelt
"gehoord de gei:nterneerde en zijn raadsman » en aangezien eiser niet bewijst dat
hij het proces-verbaal in de wettelijke
vorm van valsheid heeft beticht ;

vie1·cle oncle1·cleel, de wederopneming
van eiser in een inrichting tot bescherming van de maatschappij is bevolen op
de onjuiste en verzoru1en grand dat eiser
de verdaging van de beslissing der
commissie tot bescherming van de maatschapr:ij verzocht om het onderzoek
van eisers klachten mogelijk te maken,
vermits eiser vroeg een onderzoek in te
stellen over de klachten waarvan hij
het slachtoffer was ;

en vijjde oncle1·cleel, terwijl een neurologisch onderzoek voor hem een volstrekt
bevredigende uitslag had opgeleverd
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat uit de vermeldingen
van het proces-verbaal van de vergaderingen der colTilllissie tot bescherming
van de maatschappij bij de psychiatrische
afdeling van de gevangenis te Luik van
1 oktober 1968 blijkt dat dokter Delree
in de commissie zitting heeft gehad als
psychiater, lid van de commissie;
Dat het middel erop neer komt een
wrakingsmiddel voor te stellen dat voor
de cOirunissie zelf niet is ingeroepen, en
dus niet ontvankelijk is ;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat volgens de tekst zelf
van artikel 16 van de wet op de bescherming van de maatschappij het bij deze
Bepaling voorgeschreven advies van de
directeur of de geneesheer van de
inrichting tot bescherming van de maatschappij of van de geschikte inrichting
uit het oogpunt van veiligheid en verzorging, slechts moet worden ingewonnen

W at het derde onderdeel betreft

W at het vim·de onderdeel betreft
Overwegende dat, om eisers opneming
in een inrichting tot bescherming van
de maatschappij te bevelen, de beslissing
hierop steunt dat " uit de proces-verbalen van de politie te Luik zowel als
van de rijkswacht te Tilff volgt dat de
gedraging van de betrokkene opnieuw
een ernstig gevaar blijkt op te leveren
voor de maatschappij "' wat tot de
feitelijke en derhalve soevereine beoordelingsbevoegdheid van de commissie
behoort;
Overwegende dat uit geen enkel van
de stukken waarop het Hof vermag
acht te slaan, blijkt dat eiser de verdaging
van de beslissing heeft verzocht om een
onderzoek te kunnen doen houden omtrent de ldachten tegen hem gericht en
niet over die welke hijzelf zou hebben
ingediend;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
W at het vijfde onderdeel betreft
Overwegende dat uit geen enkel
stuk waarop het Hof vermag acht te
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slaan, blijkt dat eiser voor de commissi.~
tot bescherming van de maatschapplJ
heeft beweerd · dat hij een volstrekt
bevredigend neurologisch onderzoek had
ondergaan ;
.
Dat dit onderdeel van het m1ddel
nieuw is en op de feiten slaat, zodat het
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.
6 januari 1969. 2 kamer. Voo1·zitte1·, H. Valentin, raadsheer waarnemend voorzitter.
V e~·slaggever,
H. Trousse. - Gelijkluidende conclusie,
H. Delange, advocaat-generaal.
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RAMER. -

6 januari 1969.

VERJARING. STRAFZAREN.
VERSCHEIDENE FElTEN SAMEN ONDERZOCHT EN BERECHT. DADEN VAN
ONDERZOER OF VAN VERVOLGING BETREFFENDE EEN, DEZER FElTEN. STUITING VAN DE VERJARING TEN
OPZICHTE VAN DE ANDERE. VoORWAARDEN.

20 SAMENHANG. STRAFZAREN. SAMENHANG TUSSEN VERSOHEIDENE
J\USDRIJVEN DIE SAMEN WORDEN ONDERZOOHT EN BEREOHT. BUITENVERVOLGINGSTELLING VAN DE BERLAAGDE WEGENS ZERERE MISDRIJVEN. BESLISSING DIE DE SAMENHANG TUSSEN
DEZE MISDRIJVEN EN DE ANDERE LAAT
BESTAAN.

3o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. STRAFZAREN. GEEN OONCLUSIE OVER DE BEPERKTE
DRAAGWIJDTE VAN EEN DAAD DIE DE
VERJARING STUIT. VER!\IELDING
VAN DE DAAD DIE WORDT BESOH<;lUWD
ALSOF ZIJ DE VERJARING HEEFT GE-

(1) Cass., 27 juni 1966 (Bull. en PASIC.,
1966, I, 1387); wanneer er meer beklaagden
zijn, raadpl. cass., 7 november 1966 (An·.
cass., 1967, biz. 317).
(2) Raadpl. cass., 5 juni 1961 (Bull. en
PASIC., 1961, I, 1072).

STUIT, REGELMATIG GEMOTIVEERDE
BESLISSING.

4o

BEDROG OMTRENT DE AARD
VAN DE VERKOCHTE ZAAK. BESTANDDELEN VAN DIT MISDRIJF.

5o

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.BESLISSING DIE DE GEPASTE REDENEN
VERMELDT WAAROP ZIJ IS GEGROND OM
EEN VERWEERMIDDEL TE VERWERPEN.
REGELMATIG GEMOTIVEERDE BESLISSING.

1o W annee1· alle feiten die samen 01ule1·-

zocht en be1·echt worden onderling nauw
ve1·bonden zijn door een intrinsieke
samenhang, stuiten de daden van ondeJ·zoek of van vervolging bet1·ejjende een
van deze feiten de ve1-ja1·ing van de
stmfvorde?·ing ten opzichte van de
andeTe (1).
2° W annee1· de samenhang wonlt vastgesteld tussen verscheidene misd1•ijven, die
samen onde1·zocht en be~·echt werden,
laat de beslissing waa1·bij de beklaagde
wegens zeke1·e van deze misdTijven
b~titen vervolging wonlt
gesteld, ~e
samenhang bestaan tussen deze mtscl?·ijven en de ande~·e (2).
3o W anneeT geen conclusie wenl genomen

ove1· de bepe1·kte dmagwijdte van een
daad die de ve1-ja1'ing stuit, motiveert
de feitem-echter regelmatig zijn b_esli~:
sing doo1· de daad te ve1•melden, d~e h~J
beschouwt als een daad die tijdig de
vm'jaring heeft gestuit (3). (Grondwet,
art. 97.)
4o E1· is bed1·og omt?·ent de aMd van de
verkochte zaak, wannee1' het bewezen is
dat de veTkope1', met de bedoeling zich
ten nadele van een ander te ve1·1·ijken
en doo1· het geb1·uiken van listen, m·glistigheden of leugens, aan de kope1· een
zaak heeft gelevm·d die in schijn gelijk
is aan die wellce de kopM' heeft gekocht
of heeft gemeend te kopen, doch die
ongeschikt is voo1· het geb1·uik waa1•toe
ze bestemd was en dat, zo de lcope1· deze
omstandigheid had gelcend, de ove1•eenlcomst niet zou gesloten zijn (4). (Straf,
wetboek, art. 498.)
(3) Cass., 24 december 1917 (Bull. en PASIC.,
1918, I, 166).
(4) Raadpl. cass., 15 mei 1950 (Bttll. en
PASIO., 1950, I, 648); 22 december 1952
(ibid., 1953, I, 280); 9 mei 1955 (ibid., 1955,
I, 975); 15 oktober 196'2 (ibid., 1963, I, 197)
en 16 september 1968, sttpra, biz. 55.
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die de gepaste 1·edenen vermeldt, waa1·op
zij is gegrond, om een verweermiddel te
venve1·pen, zelfs zo zij geen antwoo1•d
ve?'St?·ekt op een tot staving van dit verwem·middel opgeworpen argument (I).
(Grondwet, art. 97.)
(GALAND.)
ARREST

(ve1·taling).

HET HOF ; - Gelet op de bestreden
beschikking, op 7 april 1965 gegeven
door de raadkamer van de Rechtbank
van eerste aanleg te Luik ;
Gelet op het bestreden arrest, op
3 januari 1968 gewezen door het Hof
van beroep te Luik;

I. Op de voorziening gericht tegen de
beschikking, op 7 april 1965 gewezen
door de raadkamer van de Rechtbank
van eerste aanleg te Luik :
Overwegende dat de substantiiile of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;

II. Op de voorziening gericht tegen het
arrest, op 3 januari 1968 gewezen door
het Hof van beroep te Luik :
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 21, 22
van de wet van 17 april 1878 houdende
de voorafgaande titel van het W etboek
van strafvordering, 498 van het Strafwetboek, 1315, 1319, 1320 van het Burgerlijk Wetboek, van de bewijskracht
van de kantbrief van 22 januari 1965
door de onderzoeksrechter aan de gerechtelijke politie toegezonden (stuk 23
van het dossier) en van artikel 97 van
de Grondwet,

doonlat, na te hebben beslist dat het
enige feit dat aanleiding kon geven tot
bestraffing op grand van artikel 498 van
het Strafwetboek, de levering was van
"een mengsel van fuels'' aan de commissie van open bare onderstand te
Sint-Truiden op 26 januari 1962, het
bestreden arrest beslist heeft dat de
Ia;atste daad van stuiting van de verjaring
bmnen de begintermijn van drie jaar
bestond in de kantbrief van 22 januari
(1) Cass., 27 juni 1966 (Bull. en PAsrc.,
1966, I, 1377) en 18 november 1968, supm,
biz. 297.

1965 die de onderzoeksrechter aan de
gerechtelijke politie had toegezonden,
en eiser veroordeeld heeft wegens overtreding van artikel 498 voornoemd,

tenvijl, ee1·ste ondenleel, de kantbrief
van 22 januari 1965 waarin de gerechtelijke officier verzocht wordt de genoemden Crahay uit Luik, Truillet uit Luik en
Thewissen uit Namen te ondervragen
over de bestemming van de stookolie
die zij l;lij beldaagde hadden besteld,
vreemd is aan het enige strafbare feit
dat door het bestreden arrest bewezen
wordt geacht, en de verjaring dus niet
heeft kmn1.en stuiten met betrekking tot
de strafvordering aangaande dit feit ;
tweede ondenleel, het bestreden arrest
de bewijskracht van de genoemde kantbrief heeft geschonden door die te aanzien als een daad van onderzoek met
betrekking tot de strafvordering wegens
levering van stookolie aan de commissie
van openbare onderstand te Sint-Truiden,
vermits hij slechts betrekking had op de
strafvordering wegens leveringen aan
andere klanten van eiser ;
' denle ondenleel, wegens dubbelzinnige
motivering van het arrest het althans
voor het Hof onmogelijk is uit te maken
of de feitenrechters hebben willen in
feite beslissen dat de kantbrief van
22 januari 1965 een daad van onderzoek
was betreffende de strafvordering wegens
de levering aan de commissie van open·
bare onderstand te Sint-Truiden dan wei
in recht hebben willen beslissen dat de
kantbrief weliswaar sloeg op feiten die
vreemd waren aan het enige door het
arrest bewezen geachte strafbare feit,
maar toch een daad van stuiting van
de verjaring was met betrekking tot
de strafvordering wegens het genoemde
strafbare feit ; dat het bestreden arrest
in elk geval ter wettelijke rechtvaardiging
van zijn beslissing had moeten vaststellen
dat de levering aan de commissie van
openbare onderstand te Sint-Truiden
door bedrog samenhing of verbonden
was met de feiten die aanleiding hadden
gegeven tot het onderzoek waarop de
kantbrief slaat :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat daden van onderzoek of vervolging de verjaring stuiten
van aile feiten die, samen onderzocht en
berecht, onderling nauw verbonden zijn
door een intrinsieke samenhang ; dat het
bestaan van dit verband ter beoordeling
staat van de feitenrechter ;
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het tegen hem bewezen geachte feit is
vervolgd, maar ook voor andere feiten
die terzelfdertijd zijn onderzocht, met
name voor andere leveringen van stookolie;
Overwegende dat, volgens de verwijzingsbeschikking, de verschillende telastleggingen samenhangend waren ; dat,
rechtdoende op aile telastleggingen, het
arrest deze samenhang heeft aangenomen,
welke niet verbroken is door het feit dat
eiser van vervolging ontslagen is voor
sommige daarvan ;
Dat het derhalve van weinig belang is
dat de kantbrief van 22 januari 1965,
tot stand gekomen binnen de termijn
van drie jaar te rekenen van het feit
waarvoor eiser veroordeeld is, betrekking
heeft op andere feiten, aangezien de rechter vastgesteld heeft dat een nauw
verband bestond tussen alle feiten waarvoor eiser vervolgd is en namelijk met
inbegrip van de telastlegging waarvoor
hij is veroordeeld ;
\iVat het tweede onderdeel betreft :

lering een duidelijke schending is van de
rechten der verdediging, daar deze in
de onmogelijkheid wordt gesteld om op
elk afzonderlijk geval te antwoorden en
na te gaan of de bestanddelen van elk
misdrijf aanwezig zijn,
terwijl, om regelmatig met redenen te
zijn omldeed ter voldoening aan artikel 97 van de Grondwet, de vonnissen
en arresten moeten antwoorden op aile
middelen en excepties, door partijen
voorgedragen in de conclusie die zij
regelmatig bij de feitenrechters hebben
ingediend :
Overwegende dat eiser veroordeeld is
aileen voor de levering van stookolie
aan de commissie van openbare onderstand te Sint-Truiden op 26 januari 1962;
dat het middel dat betrekking heeft op
« de gezamenlijke telastleggingen " en
aan het arrest onnauwkeurigheid dienaangaande verwijt, slechts betrekking
heeft op de telastleggingen waarvoor
eiser van vervolging ontslagen is ;
Dat het middel derhalve niet ontvankelijk is wegens het ontbreken van
belang;

Overwegende dat het arrest niet stelt
dat de kantbrief van de onderzoeksrechOver het derde middel, afgeleid uit
ter betrekking had op de levering van de schending van de artikelen 498 van
lichte stookolie aan de commissie van · het Strafwetboek en 97 van de Grandopenbare onderstand te Sint-Truiden; wet,
doo1·dat het bestreden arrest eiser
Wat het derde onderdeel betreft :
veroordeeld heeft wegens bedrog omtrent
Overwegende dat het hof van beroep de aard van de verkochte zaak op grond
heeft kunnen overwegen dat de genoemde dat eiser op 26 januari 1962 aan de
kantbrief betrekking had op een geheel commissie van openbare onderstand te
Sint-Truiden een bepaalde hoeveelheid
van nauw samenhangende feiten ;
Dat, bij gebreke van conclusie over de van stookolie had verkocht, die niet
beperkte draagwijdte van deze .daad van overeenstemde met de vereisten gesteld
stuiting der verjaring, het hof van beroep door deze commissie, daar het een
zijn beslissing voldoende met redenen mengsel van lichte en zware stookolie
heeft omkleed door te zeggen dat deze was, en de veroordeling heeft verantwoord op grond van artikel 498 van het
akte de verjaring tijdig heeft gestuit;
Dat het middel in geen enkel van zijn Strafwetboek door de overweging dat
« aile bestanddelen van het misdrijf van
onderdelen kan worden aangenomen ;
bedrog omtrent de aard van de verOver het tweede ni.iddel, afgeleid uit kochte zaak hier aanwezig zijn "•
de schending van artikel 97 van de
teTwijl, ee?'ste onderdeel, met betrekking
Grondwet,
tot de stoffelijke bestanddelen van het
doo1·dat het bestreden arrest eiser ver- misdrijf, het arrest zich ertoe heeft
oordeeld heeft zonder te antwoorden op beperkt te verklaren dat « principieel,
zijn regelmatig bij het hof van beroep in geval van bedrieglijke toevoeging van
ingediende conclusie inzover deze « op een min of meer grote hoeveelheid van
de gezarnenlijke tegen hem aangevoerde vreemde stof aan de verkochte waar,
telastleggingen " beweerde dat de telast- het niet vereist is dat deze laatste volleggingen onduidelijk zijn opgesteld zon- strekt ongeschikt is voor het gebruik
der nauwkeurig te zeggen welke personen waarvoor zij is gekocht, zodra zij niet
het slachtoffer kunnen geweest zijn van normaal aan dit gebruik beantwoordt en
de telastleggingen en zonder nauwkeurig het vaststaat dat, had de koper geweten
feiten en data aan te geven ; deze formu- dat er een vermenging was geweest, hij
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hebben gegeven, maar zou geweigerd meer als lichte stookolie kon worden
hebben het mengsel aan te kopen >> ; aan beschonwd, of dat zij niet beantwoordde
de hand van de eenvoudige bewering aan de ontledingsbulletins in bezit van
dat << alle bestanddelen van het misdrijf Vincent ; immers geen enkele monsteraanwezig zijn )), het Hof niet kan uit- neming van lichte stookolie bij een klant
maken of de feitenrechters hebben willen was verricht ; dat de monsterneming door
beslissen dat elk van de onder de fonnule de gerechtelijke politic in een citerne
<< principieel staat vast dat ... >> vroeger
van de werkplaats enkel betrekking had
opgesomde feitelijke en juridische gege- op een middelmatige stookolie en niet
vens een wezenlijk bestanddeel was van op een lichte stookolie >> ; het arrest op
het misdrijf en dat ieder ervan bewezen deze stelling niet heeft geantwoord ;
was, dan wei aan het begrip « bestand- aan de hand van de redenen van het
deel van het misdrijf >> een verschillende arrest het Hof niet kan uitmaken of
en trouwens niet nader omschreven bete- de feitenrechters hebben willen in feite
kenis hebben willen geven die sommige beslissen dat het bewezen was dat het
van de gegevens opgesomd onder de door eiser verkochte mengsel « lichte
formule : « principieel staat vast dat ... >> stookolie >> niet meer kon worden bezou kunnen uitsluiten ; deze dubbelzin- schouwd als lichte stookolie dan wel
nigheid in de redengeving, waardoor het hebben willen in rechte beslissen dat, zelfs
Hof onmogelijk kan uitmaken welke indien eiser, die lichte stookolie moest
« bestanddelen >> van het misdrijf door
leveren, lichte stookolie had geleverd,
het arrest bewezen zijn geacht, niet hij niettemin zijn koper zou hebben
voldoet aan het vereiste van artikel 97 bedrogen omtrent de aard van de vervan de Grondwet en het voor het Hof kochte zaak door het feit aileen dat het
onmogelijk maakt zijn toezicht uit te produkt niet overeenst.emde met de door
oefenen op de wettelijkheid van de be- verkoper gestelde vereisten welke volgens
streden beslissing ;
de op dit punt niet betwiste conclusie
tweede onderdeel, het bij artilrel 498 van eiser enkel betrekking hadden op de
van het Strafwetboek strafbaar gestelde graad van viscositeit of dichtheid van
·
misdrijf bedrog omtrent de aard van de de stookolie ;
verkochte zaak onderstelt; bedrog omvim·de oncle1•deel, althans het bedrog
trent een hoedanigheid van de verkochte omtrent de hoedanigheid van de verzaak slechts dan als bedrog omtrent de kochte zaak slechts dan onder de strafaard ervan kan worden beschouwd, wet valt warn1eer bewezen is dat indien
wanneer, bij ontstentenis van de hoe- de koper het gebrek van kwaliteit
danigheid, voorwerp van het bedrog, gekend had, hij geweigerd zou hebben
de zaak van aard verandert ; onder de het produkt aan te kopen ; het arrest
bestanddelen van het misdrijf het bestre- niet uitdrukkelijk heeft vastgesteld dat
den arrest, wanneer het gaat on1 een het zeker was dat indien de commissie
mengeling, de bedrieglijke toevoeging van openbare onderstand te Sint-Truiden
vermeldt van een min of meer grote het gebrek van kwaliteit van de geleverhoeveelheid van een aan de verkochte de stookolie had gekend, zij geweigerd
waar vreemde stof; nit de gegevens zou hebben die te kopen ; in elk geval, ook
van de zaak en nit de vaststellingen al zou men aanvaarden dat het arrest
van het arrest zelf volgt dat het ver- impliciet beslist had dat, bij ontstenkochte prodnkt bestond nit een mengsel tenis van de vereiste hoedanigheid, de
van stookolieen van zodanige aard dat koper van de verkochte zaak geweigerd
zij slechts een zeer kleine invloed konden zou hebben ze aan te kopen, het toch
hebben op de dichtheid en de viscositeit niet heeft vastgesteld dat de commissie
van het geleverde produkt, maar geen van openbare onderstand te Sint-Truitoevocging van vreemde stof aan de den, aankoopster van de enige verdachte
lichte stookolie insloot ; zodat artikel 498 levering, enige bewering of verklaring in
van het Strafwetboek geen toepassing die zin zou hebben gedaan; inzonderheid
kon vinden en het arrest op zijn minst in afwezigheid van enige burgerlijkeonvoldoende of dubbelzinnige redenen partijstelling en zelfs van klacht vanaanvoert over de aard van de « vreeinde wege de commissie van openbare onderstof >> die aan het te leveren produkt stand, de feitenrechters niet wettelijk
zou zijn toegevoegd ;
konden beslissen dat de genoemde comde1·de onde1·deel, eiser bij conclusie had missie zou geweigerd hebben het propukt
gesteld dat « de openbare partij niet het aan te kopen omdat zij het, althans
bewijs levert dat de lichte stookolie, het gedeeltelijk, ongeschikt achtte voor het
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behalve indien zij verwezen hadden naar
de beoordeling van de koper zelf of
althans de bewijsmiddelen hadden aangegeven waarop zij steunden om te
beslissen dat het produkt niet geschikt
was voor het bedoelde gebruik en dat
de koper het zou hebben geweigerd
indien hij de bedoelde ontstentenis van
hoedanigheid had ontdekt; bij gebreke
van duidelijk aangifte van de graad van
ongeschiktheid van de verkochte zaak
voor het gebruik waarvoor zij was
bestemd en bij gebreke van het bewijs
van de bedoeling die de commissie van
openbare onderstand zou hebben gehad
het produkt te weigeren aan te kopen
indien zij de onvoldoende hoedanigheid
ervan had gekend, het Hof de wettelijkheid van de bestreden beslissing niet
kan beoordelen ;
vVat het eerste onderdeel betreft
Overwegende dat het arrest zich niet
beperkt tot het onderzoek van de
sto:ffelijke bestanddelen van het misdrijf
van bedrog omtrent de aard van de
verkochte zaak, aan de draagwijdte
waarvan het heeft herinnerd in de bewoordingen die in het middel zijn
overgenomen, maar zich eveneens uitspreekt over de aanwezigheid van de
andere bestanddelen van het misdrijf;
Dat, als het arrest derhalve beslist
« dat het misdrijf van bedrog omtrent
de aard van de verkochte zaak begaan
is zodra alle bestanddelen ervan aanwezig zijn, wat hier het geval is,, het met
zekerheid de wettelijke bestanddelen van
het misdrijf in hem geheel bedoelt ; dat
het overigens de in de bewoordingen van
de wet omschreven telastlegging bewezen
verklaart;
Dat het arrest dus niet aangetast is
door dubbelzinnigheid in de redengeving,
zoals in het middel wordt beweerd ;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest stelt dat,
« ter uitvoering van zijn verbintenis om

lichte stookolie te leveren overeenkomstig de welbepaalde vereisten gesteld
door de commissie van openbare onderstand en door hem aanvaard ,, eiser,
met het opzet zich bedrieglijk te verrijken, een mengsel van zware en lichte
stookolie, de eerste een derde van de
geleverde hoeveelheid, heeft geleverd,
terwijl blijkens de verklaringen door de
deskundige ter zitting van de rechtbank
gegeven, « niet kan worden aangenomen

dat het aan de commissie van openbare
onderstand te leveren produkt moest
worden bekomen door een vermenging
die de eiser moest verrichten " en dat
zodanige levering « onvermijdelijk moeilijkheden moest veroorzaken in de verwarmingsinstallatie van de klant " ;
Overwegende dat, op grond van deze
vaststelling, het arrest door een feitelijke
en derhalve soevereine beoordeling heeft
kunnen beslissen dat eiser de koper had
bedrogen omtrent de aard van de verkochte zaak ;
W at het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat, als het arrest vaststelt, zoals gezegd in het antwoord op
het tweede onderdeel, dat het door eiser
geleverde produkt een mengsel van
lichte en zware stookolie was, terwijl
niet kan worden aangenomen dat het
produkt tot levering waarvan eiser zich
verbonden had, door vermenging bekomen moest worden en dat zodanige
leveringnoodzakelijkmoeilijkhedenmoest
veroorzaken in de verwarmingsinstallatie
van de klant, het op de in het middel
overgenomen verwering antwoordt zonder dubbelzinnigheid dat « het mengsel
lichte olie " niet het produkt was dat
eiser moest leveren, maar een produkt
van. andere aard;
Wat het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat het geleverde mengsel noodzakelijk
moeilijkheden moest veroorzaken in de
verwarmingsinstallatie van de commissie
van openbare onderstand en nog dat de
niet-conformiteit van de geleverde koopwaar niet gemakkelijk kon worden vastgesteld door de koper ; dat die vaststellingen insluiten dat het mengsel
ongeschikt was voor het bedoelde gebruik en dat de koper het zou hebben
geweigerd te kopen indien hij de samenstelling van het geleverde produkt had
gekend ; dat bovendien eiser bij conclusie
erkend heeft dat hij alle kosten op zich
heeft genomen voor het in goede staat
brengen van de installaties.van de commissie van openbare onderstand ten
gevolge van de moeilijkheden in de installatie die op de levering gevolgd waren,
en dat hij de comrnissie bij rninnelijke
schikking had vergoed, zodat het arrest
niet verder moest uitweiden over een
punt dat niet werd betwist ;
Dat het rniddel in geen enkel van zijn
onderdelen kan worden aangenomen ;
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de schendiug van artikel 97 van de
Grondwet,
cloo1·dat het bestreden arrest niet geantwoord heeft op eisers conclusie iuzover
zij beweerde dat de sterke wanverhouding
tussen het groat aantal tevreden klanten
en het zeer kleiu aantal mistevreden
klanten (die trouwens nooit klacht hadden ingediend v66r de " aangifte " van
M ... ) voldoende bewijst dat de verkochte
produkten geschikt waren voor het
gebruik waarvoor zij waren aangekocht,

terwijl, ter voldoeniug aan artikel 97
van de Grondwet, de vonnissen en arresten moeten antwoorden op alle middelen
en excepties door partijen voorgedragen
in regelmatig ingediende conclusies :
Overwegende dat het arrest erop wijst
dat " de levering verricht is ter uitvoeriug
van eisers verbintenis om lichte stookolie
te leveren overeenkomstig de wei omschreven vereisten gesteld door f:le cmnmissie van openbare onderstand en door
hem aanvaard; dat het ontlediugsverslag van 7 april 1962 heeft bewezen dat
de bedongen normen niet in acht zijn
genomen », en dat niet kan worden
aangenomen dat het te Ieveren produkt
moest worden bekomen door het mengsel
van lichte en zware stookolie dat eiser
werkelijk heeft geleverd ;
Dat het arrest aldus de gegevens heeft
vermeld waaruit het het bedrog omtrent
de aard van de verkochte zaak afieidt,
zodat het niet verplicht was het door
eiser ingeroepen en iu het middel vermelde argument te onderzoeken ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het vijfde middel, afgeleid nit de
schending van artikel 498 van het
Strafwetboek,
clo01'clat het bestreden arrest eiser wegens bedrog omtrent de aard van de
verkochte zaak heeft veroordeeld, zonder
vast te stellen dat eiser listen, arglistigheden of leugens zou hebben gebruikt mn
de koper in dwaliug te brengen,
tenoijl het misdrijf omschreven in voormeld artikel 498 als bestanddeel vereist
het gebruik van listen, arglistigheden of
leugens :
Overwegende dat het arrest stelt dat
cc de (trouwens door eiser toegegeven)
niet conformiteit niet kan worden toegeschreven aan een occasionele vergissing
of aan onwetendheid of onbevoegdheid
van beklaagde, maar te wijten is aan

het opzet zich bedrieglijk te verrijken »,
en " dat alleen een onderzoek door
een gespecialiseerd laboratorium met
zekerheid en nauwkeurigheid de nietconformiteit van de op 26 januari 1962
geleverde koopwaar kon aantonen en
dit gebrek niet gemakkelijk door de
koper kon worden vastgesteld ; dat trouwens het leveringsborderel dat aan de
aangestelde van het gasthuis te St-Truiden werd aangeboden " 1ichte stookolie "
aangaf overeenkomstig de vermelding in
het bestek " ;
Overwegende dat het arrest aldus impliciet maar zeker vaststelt dat eiser
listen, arglistigheden of 1eugens heeft
gebruikt;
Dat het midde1 feitelijke grondslag
mist;
Over het zesde midde1, afgeleid uit de
schendiug van de artikelen 498 van het
Strafwetboek, 97 van de Grondwet, 1319,
1320 van het Burgerlijk Wetboek en
van de bewijskracht van de verldaringen
van de deskundige Ducar1ne opgenomen
in het zittingblad van 10 maart 1967
van de Correctionele Rechtbank te Luik,
doorclat het bestreden arrest, na te
hebben vastgesteld dat, om tot de schuld
van eiser te besluiten, de feitenrechters
zich op geen enkel gegeven nit het
verslag van de deskundige Ducarme of
van het verslag van de deskundige Noel
hebben gegrond, niettemin nit het verslag van de deskundige Ducarme het
beslnit heeft afgeleid dat de 1everingen
van produkten, gefactureerd onder de
benaming van " lichte stookolie », betwistbaar moesten worden geacht, en
daarna de veroordeliug, tegen eiser
uitgesproken wegens overtreding van
artikel 498 van het Strafwetboek, uitslnitend heeft doen berusten op de uitleg
van de deskundige Ducarme ter zitting
van de rechtbank van 10 maart 1967
die elk aanvullend onderzoek overbodig
maken " en op de bekentenissen van
eiser " die de niet-conformiteit heeft
erkend " van het geleverde produkt,

tenoijl, ee1•ste onclenleel, het tegenstrijdig was het verslag van de deskundige
Duearme uit het debat te weren en
nochtans sommige van zijn vaststellingen
of besluiten die een invloed konden
uitoefenen op de beoordeling van eisers
schuld, te laten gelden; welke tegenstrijdigheid in de redenen gelijkstaat met
ontstentenis van de redenen vereist bij
artikel 97 van de Grondwet;
tweede onclercleel, in zijn cc uitleg », de
desktmdige Ducarme, na te hebben
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smeermiddelen uit petroleum een zelfde
oorsprong hebben, met name brutopetroleum, en de raffineerders door distillatie achtereenvolgens de pr6dukten
bekomen, waarvan de dichtheid en de
viscositeit regelmatig verhogen ))' en dat
« verschillende delen van deze verrichtingen vermengd worden om tot het
gezochte eindprodukt te komen )), besluit
dat het « mengen van een Iichter produkt
en een zwaarder produkt kan leiden tot
de fysische kenmerken van de lichte
stookolie, maar niet tot de gezamenlijke
kenmerken ))' en dat « het gebruikte
zware produkt normaal verschillende
onzuiverheden aanbrengt die moeilijkheden bij het gebruik kunnen veroorzaken));
dat indien het arrest uit deze uitleg,
zoals uit eisers « bekentenis ,, die aileen
op de hoedanigheid van het produkt
sloeg, heeft kunnen afleiden dat het aan
de commissie van openbare onderstand
van Sint-Truiden geleverd produkt enig strafbaar feit dat tegen eiser bewezen
geacht is - niet voiledig overeenstemde
met de vereisten van het verkoopcontract, geen enkele van de uitleggingen
van de deslnmdige of van de verklaringen
van eiser een bewijs opleverde dat de
aard van het geleverd produkt vervalst
was of dat er een vreemde stof aan toegevoegd was, of dat het produkt ongeschikt was voor het gebruik waarvoor
het bestemd was, of nog minder dat de
koper die conformiteit zo belangrijk
achtte dat hij ·een niet volledig conform
produkt zou hebben weigeren aan te
kopen ; dat bij gebreke van enig ander
bewijsmiddel en gelet op de uitdrukkelijke ontkenning van eiser het bestreden
arrest niet wettelijk heeft kunnen beslissen dat het feit aileen van de " niet-conformiteit " van de geleverde koopwaar
bedrog omtrent de aard van de verkochte
zaak opleverde ;
rle1·de onrle1'rleel, een produkt dat volgens de deskundige " geschikt is om
moeilijkheden bij het verbruik te veroorzaken ,, geen produkt is waarvan de
aard is veranderd en dat, in de zin van
artikel 498 van het Strafwetboek, ongeschikt is voor verbruik, zodat het arrest
de bewijskracht zowel van de " uitleg "
van de deskundige als van de bekentenissen van de beklaagde heeft geschonden
door ze te interpreteren op een wijze die
onverenigbaar is met de gewone betekenis
van de gebruikte woorden;
vie1·de onrle1'rleel, de bestanddelen van
het misdrijf van bedrog omtrent de aard
van de verkochte zaak niet wettelijk aan-

getoond zijn ; in elk geval het Hof niet
in staat is om nate gaan op welke bewijsmiddelen de feitenrechters eisers veroordeling hebben doen berusten; het
arrest dus niet regelmatig met redenen
is omkleed ter voldoening aan artikel 97
van de Grondwet :
W at het eerste onderdeel betreft
Overwegende dat het arrest uitsluitend
verwijst naar de "uitleg ter zitting van
de rechtbank verschaft door de deskundige professor Ducarme " en zegt dat
het « om over eisers schuld te beslissen,
niet gesteund heeft op enig gegeven nit
de verslagen van de deskundigen Noel en
Ducarme )) ; dat het dus niet aangetast is
door de in het middel aangevoerde
tegenstrijdigheid;
Over het tweede, derde en vierde
onderdeel :
Overwegende dat de « uitleg )) van de
deskundige Ducarme niet aileen de in
het middel overgenomen aanhalingen
bevat, maar ook verscheidene verduidelijkingen, en met name dat de « (meng)
verrichtingen (om tot het eindprodukt
te komen) in daartoe geeigende instailaties moeten geschieden, want de hoedanigheid van het mengsel en de regelmatigheid van de verrichtingen zijn van
het hoogste belang ; op te merken is dat
het niet mogelijk is een « middelmatig ))
produkt te vervangen door een mengsel
van een zwaardere en van een lichtere
olie. AI kan men op deze wijze smnmige
kenmerken, zoals bij voorbeeld de dichtheid of de viscositeit van het middelmatig produkt, verkrijgen, toch is het
onmogelijk door deze mengeling de
gezamenlijke kenmerken van de middelmatige produkten te bekomen )) ;
Overwegende dat het arrest uit deze
vaststeilingen, door een feitelijke en
derhalve soevereine beoordeling en zonder
aan de verklaringen in het proces-verbaal
van de terechtzitting een met hun
bewoordingen onverenigbare interpretatie te geven, heeft kunnen afleiden dat
« gelet ov de uitleg van de deslnmdige
professor Ducarme ter terechtzitting, het
niet aauneembaar is dat het aan de
commissie van openbare onderstand te
leveren produkt moest worden verkregen
door een mengeling door Galand te
verrichten )) en « dat de moeilijkheden
in de verwarmingsinstailaties van de
klant zich onvermijdelijk vroeg of laat
moesten voordoen, daar de bedoelde
levering deel uitmaakte van een geheel
waarvoor de beklaagde (hier de eiser)
besloten had zware en lichte stookolie
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beslissen dat het geleverde mengsel waarvan de samenstelling trouwens door
eiser werd erkend - een stof van een
andere aard is dan die welke hij overeengekomen was te leveren ;
Dat het hof van beroep aldus duidelijk
de gegevens heeft omschreven waarop
het eisers veroordeling heeft gegrond,
zodat zijn beslissing, in strijd met wat
het middel beweert, regelmatig met
redenen is omkleed ;
Dat het middel in al zijn onderdelen
feitelijke grondslag mist ;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
6 januari 1969. 2 6 kamer.
Voorzitte1·, H. Valentin, raadsheer waarnemend voorzitter.
V eTslaggeveT,
H. Trousse. Gelijkluiilende conclusie,
H. Delange, advocaat-generaal. - Ple·iter, H. Struye.

beslissing, op 24 september 1968 gewezen
door de herkeuringsraad van de provincie Brabant ;
Overwegende dat de voorziening niet
aangeeft welke wettelijke bepaling geschonden is, en dat zij derhalve niet
ontvankelijk is;
Dat de voorziening immers slechts een
beroep doet op artikel 50 van de bij
koninklijk besluit van 30 april 1963
gecoordineerde dienstplichtwetten, dat
voorziening in cassatie openstelt, maar
vreemd is aan de grief door eiser tegen
de bestreden beslissing aangevoerd ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
6 januari 1969. 2 6 kamer. Voorzitte1·, H. Valentin, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggeve1·,
H. Ligot. Gelijkluidencle conclusie,
H. Delange, advocaat-generaal.
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VOORZIENING IN CASSATIE.
VORM.
DIENSTPLIOHTZAKEN.
VERMELDING VAN DE GESOHONDEN
WETTELIJKE BEPALINGEN. BETEKENIS VAN DEZE "WOORDEN.

De wettelijke bepalingen, die in ile voorziening in dienstplichtzaken moeten
veTmelil worden, zijn niet ile bepalingen
tot 1'egeling van de cassatievoorziening,
dock de bepalingen waa1·op het miclclel
is geg1·ond en die, volgens de eise1·, doo1·
het militiegm·echt we1·den geschonden (1).
(Dienstplichtwetten, gecoordineerd op
30 april 1962, art. 51, § l.)
(SPOEL.)
ARREST (vm•taling).
HET HOF ; -

Gelet op de bestreden

(1) Cass., 12 december 1960 (Bull. en PAsro.,
1961, I, 392); raadpl. cass., 8 april 1968 (.Arr.
cass., 1968, blz. 1024).

6 januari 1969.

BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ (WET TOT). - BESLISSING VAN DE OOMMISSIE TOT BESOHERMING VAN DE MAATSOHAPPIJ DIE DE
INRIOHTING AANWIJST WAARIN DE
INTERNERING ZAL PLAATSHEBBEN.
VooRZIENING IN OASSATIE. NIETONTVANKELIJKHEID.

2o VOORZIENING IN CASSATIE. BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN OASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD.
STRAFZAKEN. 00MIVIISSJ;E TOT
BESOHERIVIING VAN DE MAATSOHAPPIJ
DIE DE INRIOHTING AANWIJST WAARIN
DE INTERNERING ZAL PLAATSHEBBEN.
- VoORZIENING TEGEN DEZE BESIISSING.- NrET-ONTVANKELIJKHEID.
30

CASSATIE. BEVOEGDHEID.
STRAFZAKEN. - BESLISSING VAN DE
OOMMISSIE TOT BESOHERMING VAN DE
MAATSOHAPPIJ
BETREFFENDE
HET
VOORTZETTEN VAN DE INTERNERING.
MIDDEL WAARBIJ WORDT AANGEVOERD DAT DE GEESTESTOESTAND VAN
DE GEINTERNEERDE IN FEITE DEZE
VOORTZETTING NIET REOHTVAARDIGDE,
HoF NIET BEVOEGD OM KENNIS
ERVAN TE NEJ\'I:EN.

1o en 2° De beslissing wam·bij de commissie

tot bescheTming van de maatschappij,
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te1• uitvoering van een 1•echte1·lijke beslissing tot inte1·nering, de im·ichting
aanwijst waa1·in deze zal plCwtshebben,
staat niet voo1• een cassatiebe1·oep open (1).
(Wet van 4 augustus 1832, art. 15;
wet van 25 maart 1876, art. 19; wet
van 9 april 1930, art. 14 vervangen
door artikel 1 van de wet van 1 juli
1964.)
3° Het Hof van cassatie is niet bevoegd om
in jeite te oordelen of de geestestoestand
van een ge~nte1"nee1·de al dan niet de
voo1·tzetting van de inte1•ne~'ing 1'echtvaardigt, die we1·d beslist doo1· de commissie tot bescherming van de maatschappij (2). (Grondwet., art. 95.)
(DESSEIN.)
ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 31 oktober 1968 gewezen
door de commissie tot bescherming der
maatschappij, die bij de psychiatrische
inrichting van de gevangenis te Vorst is
ingesteld;
Overwegende dat de genoemde commissie tot bescherming der maatschappij,
recht doende van ambtswege, bij deze
beslissing heeft vastgesteld dat eisers
geestestoestand niet genoeg verbeterd
was en dat de voorwaarden voor zijn
herklassering niet verenigd waren en
daarna de inrichting heeft aangewezen
voor eisers internering die bij arrest van
30 juni 1968 bevolen was door de kamer
van inbeschuldigingstelling van het Hof
van beroep te Brussel ;
I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de voortzetting
van eisers internering :
Over het middel afgeleid uit de schending van artikel 18 van de wet van 9 april
1930, vervangen door de wet van
1 juli 1964,
doo1·dat de beslissing de internering van
eiser gehandhaafd heeft,
te1•wijl deze later door de Correctionele
Rechtbank te Doornik aansprakelijk is
gesteld voor zijn handelingen en een
deskundigenverslag over zijn geestestoestand, dat voor hem gunstig is, in
handen is van zijn raadsman :
(1) Cass., 23 december 1968, sup?"a biz. 404.
(2) Raadpl. cass., 17 juni 1968 (An·. cass.,
1968, biz. 1262).

Overwegende dat het Hof niet bevoegd
is om in feite te beoordelen of de geestestoestand van eiser al dan niet de
voortzetting van zijn internering verantwoordt;
Dat, in de onderstelling dat de aldaar
voorgedragen feiten juist zijn, het middel
toch niet ontvankelijk zou zijn ;
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 betreffende de aanwijzing van de inrichting waarin eiser
zal worden gei"nterneerd :
Overwegende dat deze beslissing, genomen met toepassing van artikel 14
van de wet van 9 april 1930, welk
artikel vervangen is door de wet van
1 juli 1964, enkel een uitvoeringsregel
van de beslissing tot internering van
eiser aangeeft ;
Overwegende dat zodanige beslissing
niet het karakter heeft van de beslissing
waartegen de artikelen 15 van de wet
van 4 augustus 1832 en 19 van de wet
van 25 maart 1876 een cassatieberoep
openstellen ;
Dat de voorziening in dit opzicht dus
niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
6 januari 1969. 2e kamer. V oo1"zittm· en V erslaggeve1·, H. Valentin,
raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkluidende conclusie, H. Delange,
advocaat-generaal.
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INKOMSTENBELASTINGEN.
0VERBELASTING
0NTHEFFINGEN.
VOORTVLOEIEND UIT l\IATERIELE VERGISSINGEN. BEGRIP.

De mate~·iele ve1·gissing die de di1·ecteur
de1• belastingen het 1"echt geeft de ontheffing van ove~·belasting te ve1·lenen, is
een feitelijke ve1·gissing, die voor·tvloeit
ttit een misvatting omt1·ent het bestaan
van mate1·iele gegevens bij ontstentenis
waa1·van de aanslag wettelijke g1·onclslag
mist; zij staat tegenove1· de 1·echtsclwa-
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wet of de ve1·kee1·de toepassing ervan op
als vaststaand e1·kende jeiten onderstelt (1). (Gecoiirdineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 61,
§ 6; wet van 24 maart 1959, art. 2.)
(CHAUDRON, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST

HET HOF ; -

(vertaling).
Gelet op het bestreden

(1) Artikel 2 van de wet van 24 maart 1959
zijnde a1tikel 61, § 6, van de gecoiirdineerde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen,
waarvan de. eiser het voordeel inroept, heeft
het begrip van "materiele vergissing niet omschreyen "·
Dit begrip komt voor het eerst in de fiscale
wetgeving voor met artikel 6 van het koninklijlc beshtit nr 203 van 27 juli 1935, op grand
waarvan, bij wege van wijziging van artikei 74
van de gecoiirdineerde wetten, de belastingplichtige gedurende een termijn van drie jaar
terugbetaling kan vorderen van de overbelasting ingevolge " materiele vergissingen te
wijten aan een beambte van de administratie ,
of dubbele belasting.
vVeliswaar wou de wetgever aan de bewoordingen " materiele vergissingen , een nogal
ruime strekking geven, daar de memorie van
toelichting als enige commentaar er enkei op
wijst, dat « een ommekeer in de rechtspraak
niet begrepen is in de categoric van vergissingen bedoeld in de nieuwe bepaling »,
De ministm·ii!le omzendb1•ief van 31 januari
1936 (Bulletin van cle 1'echtst1·eelcse belastingen,
nr 104, biz. 88) vermeldde evenwel : ~' Onder
materiele vergissing moet worden verstaan de
rekenfouten, de fouten bij het schrijven of
andere piompe fouten van beambten van de
administratie, zonder verband met de juridische beoordeling van het belastbaar zijn van
de belastingplichtige of met de vaststelling
van de beiastbaarheidsgronden "·
Dit begrip dat door bepaalde arresten van
hoven van beroep en door het bestreden
arrest werd overgenomen, werd door de rechtsleer als te beperkend beschouwd (BALTUS en
DEPRET, Jotwn. pmt. dr. fisc., 1953, biz. 320
en 321).
De omzendbrief voegde evenwei hieraan
toe : « Geldt insgelijks ais materieie vergissing
een duidelijlc bestanddeel van de aangifte dat
ttit het oog verloren tverd, bij voorbeeld, het
niet in aanmerking nemen van de behoorlijk
aangegeven gezinsiasten of wei het verstrekken van onjuiste inlichtingen aan de beias-

arrest, op 10 februari 1966 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 en llO van de
Grondwet, 25, § 1, 3°, en 55 van de wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, gecoiirdineerd bij het besluit van de Regent
van 15 januari 1948, 61, § 6, van dezelfde
wet ten (artikel 2 van de wet van 24 maart
1959), 1315, 1322, 1349 en 1353 van het
Burgerlijk W etboek,

dom·dat het hof van beroep, dat in de
regelmatig door eiser neergelegde conclutingplichtige door een beambte van de administratie omtrent de belastbare aard van het
een of ander bestanddeel die de enige oorzaak
geworden is van een overbelasting ten bezware
van de belastingschuidige "·
De bepaling van het besiuit van 1935, opgeheven bij artikel 22 van het koninklijk besluit
nr 24 van 3 juli 1939, werd opnieuw in de
gecoiirdineerde wetten onder een analoge vorm
ingevoerd, met beperking evenwel van de
reciamatietermijn tot een jaar, door artikei 31
van de wet van 20 augustus 1947, waarbij
artikel 61 van deze wetten met een § 6 werd
aangevuid.
Deze bepaling, die door de Commissie van
financien van de Kamer van volksvertegenwoordigers werd voorgesteld op amendement
van een van haar leden (H. Philippart), werd
niet bijzonder verantwoord.
Volgens het versiag van deze Commissie
(Gedr. st. Kamer, 1946-1947, nr 407, biz. 57)
is de tekst van dit artikei reeds in onze wetten
voorgekomen. Daar een materieie vergissing
niet altijd onmiddellijk kan vastgesteid worden, laat de geamendeerde tekst aan de belastingplichtige een termijn van een jaar vanaf
de datum van het aanslagbiljet om teruggave
te vorderen "·
Bij de bespreking in de Kamer heeft de
auteur van het amendement (Verklaring
Philippart, Pm·l. Handel. Kamer, 2 juli 1947,
biz. 23) enkel laten gelden « dat het ging om
bedragen ten onrechte door de administratie
ge'ind en gevorderd, ingevoige een vergissing
van de administratie aileen of wei ingevoige
dubbele beiasting, dit wil zeggen een culpoos
feit van de administratie aileen "·
Artikei 61, § 6, werd nadien op bepaalde
punten gewijzigd door artikei 2 van de wet
van 30 mei 1949.
Naar Iuid van de memorie van toelichting
(Gedr. st. Kamer, 1948-1949, nr 323, biz. 4)
" is in de geest van de wetgever een n~aterieie
vergissing, een rekenfout, een schrijffout of
een andere grove vergissing, onafhankelijk van
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gerechtigd is zich op de buitengewone
reclamatietermijn te beroepen wegens het

bestaan van een materiele vergissing, _aangezien de administratie te zijnen laste
inkomsten, ten deze commissielonen,

de juridische beoordeling der belastbaarheid
van de belastingplichtige of van de bepaling
der belastbare gronden "·
Men erkent hierin de omschrijving gegeven
bij de ministeriele omzendbrief van 31 januari 1936.
Ret Hof erkent hierin de omschrijving
gegeven bij de ministeriele omzendbrief van
31 januari 1936.
Deze omschrijving blijkt niet de instemming
van het Parlement te hebben bekomen, want
het verslag van de Commissie van financien
van de Kamer (Gedr. st. Kamer, 1948-1949,
nr 359, blz. 4) vermeldt dat « tijdens de
bespreking werd erop gewezen dat onder overbelasting dient te worden verstaan een onrechtmatig gevestigde belasting "·
De memorie van toelichting (Gedr. st.
Kamer, ] 948-1949, nr 323, blz. 4) vermeldde
ook dat « het begrip van materiele vergissing
in het verleden door talrijke rechtspraken
werd omschreven » en dat « de Regering op
algemene wijze naar deze rechtspraak wilde
verwijzen », eraan toevoegend dat « de toepassing van de bepaling zou geschieden in een
rttime geest van begrip, opgelegd door de zorg
om de belastingplichtige niet meer te doen
betalen dan wat hij bilHjkheidshalve vm•schuldigd is "·
De rechtspraak waarop de memorie van
toelichting van de wet van 1947 aldus zinspeelde is ongetwijfeld die welke onder meer
volgde nit het arrest van het Hof van 23 mei
1938 (Bull. en PASIC., 1938, I, 183), dat stelt
dat een dwaling in de beoordeling van de hoedanigheid en niet in de identiteit van de steller
van een aangifte tot verbetering een rechtsdwaling oplevert en niet een aan een materiele
oorzaak te wijten dwaling, en uit het arrest van
21 november 1939 (Bull. en PAsrc., 1939,
I, 481), dat stelt dat een dw>J,ling omtrent de
kwalificatie van de bedrijvigheid van de
belastingplichtige geen materiele vergissing
kan zijn, daar de materiele gegevens van de
aangifte geen enkele betwisting hebben opgeworpen en de door de fiscus gedane beoordeling aldus tot een rechtskwestie is teruggebracht.
De opgegeven rechtspraak was ongetwijfeld
die welke voortvloeide uit de niet uitgegeven
aiTesten van het Rof van beroep te Brussel
van 22 januari, 19 februari 1936 en 23 november 1938 (Coordination des p1·escriptions adminisb·atives en matiiJ1·e de tarce p1·ojessionnelle,
n" 4658).
Artikel 61, § 6, werd nadien gewijzigd bij
artikel 2, 3°, van de wet van 27 jttli 1953, dat
lid 2 van deze paragraaf door een paragraaf 7

verving (Zie
« Commentaire" BALTUS en
DEPRET, Jou1·n. pmt. dr. fisc., 1953, blz. 319,
nr 15).
Volgens de memorie van toelichting (Gedr.
st. Kamer, 1952-1953, nr 277, blz. 4) strekt
deze wijziging in de geest van de Regering
ertoe « het toepassinggebied van de vroegere
bepaling in zekere mate uit te breiden ».
In de loop van de besprekingen door de
Commissie van financien van de Kamer van
volksvertegenwoordigers, gaf de bepaling aanleiding tot een gedachtenwisseling over het
begrip materiiile vergissing. Volgens het verslag van deze Commissie (Gedr. st. Kamer,
1952-1953, nr 363, blz. 4) had een lid graag
nadere inlichtingen van de administratie gekregen », doch « deze laatste heeft enkel kunnen antwoorden dat zij zich hield aan het
begrip dat door de rechtspraak werd bepaald »,
De administratie bedoelde ongetwijfeld aldus, buiten de reeds aangehaalde arresten, de
rechtspraak van het Rof van beroep te Gent
van 27 septembm· 1949 (Rev. fisc., 1948-1949,
blz. 620 en volg.), van het Rof van beroep
te Luik van 2 april 1952 (Rev. fisc., 1953,
blz. 139) en van het Hof van beroep te Gent
van 23 januari, 1 en 4 maart 1953 (Rev. ftsc.,
1953, blz. 505 en 534 en volg.).
Ret arrest van het Rof van beroep te Gent
van 27 september 1949 beslist dat een vergissing in de toepassing van de aanslagvo.et
van de belasting geen materiele vergissing
maar een rechtsdwaling is en grondt de verwerping van het beroep op de overweging dat
« de beweerde verwauing, gesteld dat zij
bestond, niet te wijten zou zijn aan een
materiele vergissing, dit wil zeggen een do01•
onoplettendheid gepleegde j~itelijlce vm•gissing,
doch aan een rechtsdwaling, dit wil zeg-gen
een verkem·de beoordeling door de taxateur van
de aanslagvoet welke de wet hem verplicht
toe te passen "·
Ret op dezelfde regel gegronde arrest van
het ·Rof van beroep te Luik van 2 april 1952
beslist dat een aanslag die van ambtswege
wordt gevestigd niettegenstaande een regelmatige aangifte daarom niet minder een
rechtsdwaling is, wat moeilijk te aanvaarden
valt.
De arresten van het Rof van beroep te
Gent van 23 januari en 4 maart 1953 beschouwen als rechtsdwalingen en niet als materiele
vergissingen, het eerste, de vergissing begaan
door de diensten van de directeur der belastingen in verband met de nodeloosheid van
een reclamatie wat moeilijk overeen te
brengen is met de door de omzendbrief van
31 januari 1936 gegeven uitlegging (zie hier-
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heeft belast die aan zijn broer, Charles
Chaudron, werden toegekend, stelt dat
er een vergissing in de beoordeling werd
begaan die geen materiele vergissing is
in de zin van de wet,

terwijl, eerste onderdeel, de administratie, die op grand' van wijziging belast,
moet bewijzen dat de belastingplichtige
bedragen heeft ge'ind die een belastbaar
inkomen uitmaken ;

hoven, biz. 440) - , het tweede, de vergissing
die de controleur der belastingen zou begaan
hebben met betrekking tot het beleggingskarakter van een door de belastingplichtige
aangegeven bedrijfsuitgave wat redelijk
schijnt te zijn.
Toen een lid van de Collllllissie vroeg of een
vergissing in de toepassing van de aanslagvoet noodzakelijk een rechtsdwaling was, zoals
beslist was door genoemd arrest van het Hof
van beroep te Gent van 27 september 1949,
antwoordt het verslag (Gedr. st., 1952-1953,
n'' 363, biz. 4, geciteerd hierboven) als volgt :
« Deze regel zou echter niet algemeen mogen
toegepast worden op alle vm·gissingen :inzake
becl?·ag of lcwalifiaatie van inlcomsten die te
wijten zijn aan een ambtenaar van het
Bestuur. Inderdaad kan de toepassing van
een verkeerd bedrag voortvloeien uit een
dwaling omtrent het recht zoals in aangehaald
geval, maar ook uit een dwal:ing omtrent het
feit, een lapsus calami of een verstrooidheid
vanwege de ambtenaar die de aanslag berekend heeft. Evenzo kan de inschrijving van
de inkomsten van een handelsagent in het
kader van de inkomsten der vrij e beroepen,
het gevolg zijn van een verstrooidheid of een
feitelijke vergissing vanwege de belastingschatter, die deze inschrijving, deed terwijl hij
de indruk of de bedoeling had er een andere
te doen. " En het verslag besluit als volgt :
" uit het onderzoek van het dossier zal vaak
nader blijken of het een dwaling omtrent het
feit of omtrent het recht geldt, maar zo geen
voldoende gegevens voO?·handen zijn, moet de
vergissing, op grond van het gezegde in d1cbio
conb·a fiscum als een materiele vergissing
worden beschouwd "·
Bij de besprekingen in de Kamer, bracht de
verslaggever (H. Discry) de bewoordingen van
zijn verslag in herinnering en verklaarde
bovendien dat aan de hand van de verschillende beoordelingselementen uit het dossier
moet worden onderzocht « of de taxateur zich
materieel vergist heeft dan wei of hij zich
vergist heeft in de uitlegging die moet gegeven
worden aan de hem voorgelegde bescheiden "
(Verkl. Discry, Pari. hand. Kamer 4 juni
1953, biz. 10).
Een andere volksvertegenwoordiger die
hiermee akkoord ging, verklaarde van zijn
kant " dat de materiele vergissing geen
rechtsdwaling is, doch een vergissing of eerder
een verschrijv:ing wegens onoplettendh\)id "
(Verkl. Philippart, Pw·Z. Hand., Kamer, 4 juni
1!J53, biz. !J)

Na de opheffing door artikel 10, 1°, b, van
de wet van 28 maart 1955 van de §§ 6 en 7
van artikel 61, werd artikel 2 van de wet van
24 maart 1969, § 6, opnieuw in zijn huidige
tekst ingevoerd.
De uiteenzetting van het wetsvoorstel dat
hiertoe geleid heeft (Gedr. st. Kamer, 19551956, nr 415, I, biz. 4) wijst er enkel op dat
« de administratie dit begrip beperkt tot grove
fouten, zo erg, dat het niet denkbaar is dat
de ambtenaren ze zouden kunnen begaan.
lYiaar dit begrip komt bier niet ter sprake »
en het verslag van de Commissie van financilln
van de Kamer (Gedr. st. Kamer, 1956-1!J57,
nr 415, 2, biz. 3) vermeldt enkel terloops dat
" de beoordeling van het bestaan van een
materiiile vergissing een feitelijke kwestie is »
en verstaat daardoor blijkbaar dat de materiels vergissing hoofdzakelijk een feitelijke
dwaling is.

** *
Uitspraak doende op 27 maart 1956 (B1cll.
en PAsro., 1956, I, 802) maar met toepassing
van artikel 61, § 6, van de gecoord:ineerde
wetten, zoals dit artikel aangevuld werd bij
artikel 31 van de wet van 20 augustus 1947,
he eft het Hof beslist dat er van geen materiele
vergissing te wijten aan een beambte van de
administratie sprake kon zijn, wanneer de
feiten waarop de belastbare grondslag is gebasem•d, op een andere wijze hadden moeten
worden beoordeeld worden dan die waarop
dit door de administratie was gedaan, en de
wetteksten door de administratis verkeerd
werden uitgelegd, of nag wanneer door deze
laatste een verkeerde toepassing van de wet
op de door haar weerhouden feiten werd
gemaakt.
Ret arrest van het Hof van 10 januari 1961
(Bull. en PASIC., 1961, I, 503, 6e middel,
2e onderdeel, biz. 506) stelt dat de omstandigheden dat de administratie heeft geoordeeld
dat de aangifte " te laat was :ingediend, hoewel
dit regelmatig was geschied, en dat zij sommige
bedragen niet als bedrijfslasten had beschouwd
ingevolge een verkeerde toepassing van artikel 26 van de gecoord:ineerde wetten, geen
materiele vergissingen zijn die aanleiding kunnen geven tot de toepassing van artikel 61,
§ 7 )),
Het arrest van 8 oktober 1963 (Bull. en
PAsro., 1964, I, 135) stelt tenslotte dat "het
verzuim rekening te houden met een bedrijfsuitgave, al was het te wijten aan een vergetelheid van de belastingplichtige, niet met een
berekeningsfout kan worden gelijkgesteld, zo-
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tweede onde1·deel, de dwaling in de persoon of de verwarring van personen niet
noodzakelijk buiten het kader van de
materiele vergissing treedt en ook een
grove vergissing kan zijn die onafhankelijk is van elke juridische beoordeling van
de belastbaarheid van de belastingplichtige;

de1·de onderdeel, uit geen enkel gegeven
van het dossier kan worden afgeleid dat
de taxateur een vergissing zou begaan
hebben in de beoordeling, dat wil zeggen
een keus op grond van een verstandelijke overweging :

als het hof van beroep (Luik) dit had aangenomen, en evenmin een vergissing is in de zin
van artikel 61, § 6, van de gecoordineerde wetten"·
Volledigheidshalve moge nog eraan herinnerd worden dat het Hof van beroep te Gent
op 15 april 1953 (Rev. fisc., 1954, blz. 7) heeft
overwogen dat de aanslag gevestigd ten name
van een particulier, die de administratie regelmatig op de hoogte had gesteld van de stopzetting van alle bedrijvigheid, een matediile
vergissing was, en dat het Hof van beroep te
Brussel op 18 maart 1954 (Jotwn. p1·at. dro.
fisc., 1954, blz. 7 en volg. ; Rev. fisc., 1955,
blz. 617 en volg.) heeft geoordeeld dat dergelijke vergissing werd opgeleverd door de
verkeerde toepassing van de wet door de
administratie, wegens een nalatigheid van haar
dienst, op de door de belastingplichtige regelmatig verstrekte gegevens, op 18 februari
1957 (Rev. fisc., 1958, blz. 8 en volg.) door de
aanslag die geen rekening houdt met een
bedrijfsuitgave die regelmatig wordt verantwoord door een factuur die in het dossier
berust en op 28 mei 1957 (Rev. fisc., 1958,
blz. 99 en volg.) door de aanslag van ambtswege gevestigd, hoewel er een regelmatige
aangifte bestond. Dit laatste arrest dient te
worden vergeleken met dit van het Hof van
beroep te Luik van 2 april 1952 waarop werd
gewezen bij het onderzoek van de in de
memorie van toelichting van de wet van
27 juli 1953 bedoelde rechtspraak (zie hierboven, blz. 441, kol. 2).
Het arrest van het Hof van beroep te
Brussel van 18 maart 1954 herinnert eraan
" dat de materiele vergissing verband houdt
met de feitelijke vergissing, daar de rechtsdwaling een redenering onderstelt betreffende
het bestaan of de draagwijdte van een wetsbepaling " en verklaart " dat indien de rechtspraak soms de materii\le vergissing gelijkstelt met de vergissing in de berekening of
bij het schrijven- wat het meest voorkomend
geval is - , hieruit nochtans niet v 0lgt dat bij
ontstentenis van een wettelijke bepaling, daarmee niet kan worden gelijkgesteld hetgeen
de rechtsleer de verkeerde toepassing van de
wet op de door de belastingplichtige verstrekte gegevens noemt "·

Zo luidt inderdaad de leer van BurssERET
en LAUWE ( Commentai1·e de la loi du 20 aout
1947, blz. 106 en 107) alsmede van DESCHAMPS
(P1·ocedtwe d' etablissmnent et de recouwement de
l'impot, 1953, nrs 355 en 356 [blz. 115 en 116]),
van wie dit Hof van beroep het gezag inroept.
Herinnerende aan de omschrijving bij de
omzendbrief van 1936 en de memorie van
toelichting van de wet van 30 mei 1949, wijzen
FEYE en 0ARDYN (Proocedu1·e fiscale contentieuse, 1958, nr 29, blz. 53) erop dat de materiele vergissing " neerkomt op een door onoplettendheid begane feitelijke vergissing en
l'echtstreeks tegenover de rechtsdwaling staat,
dit wil zeggen tegenover die Welke ontstaan
is uit een misvatting door de belastingplichtige
of de taxateur van het beginsel of van de
berekening van de belasting.. In tegenstelling
met de materiele vergissing vloeit de rechtsdwaling voort uit een tussenkomst van het
verstand of van de wil "·
ScHREUDER (Les impots sur les 1'eventUI,
1958, en Bijv. 1960, n 1' 428 en 429) herinnert
ook aan de omschrijving gegeven bij de omzendbrief van 31 januari 1936, die trouwens
in beginsel nog altijd die van de administratie
is (Coord. p1•esm•iptions administ?·atives, Taxe
professionnelle, nrs 4658 tot 4660) niettegenstaande de kritieken waartoe zij aanleiding
had gegeven, en beperkt zich bovendien ertoe
te hm·inneren - ermee instemmende - aan de
door hem goedgekeurde oplossingen die door
uw arrest van 27 maart 1956 en het arrest van
het Hof van beroep te Brussel van 28 mei 1957
werden aangenomen.
Procureur-generaal HAYOIT DE TERMICOURT
(Les 1'eclamations en matibe d'impots stw les
roevenus, rede waarvan de vertaling verschenen
is in Bttll. dero belastingen, 1959, blz. 231)
heeft in zijn zeer volledige openingsrede van
1958 betreffende de reclamaties inzake inkomstenbelastingen op dat stuk enkel verwezen
naar het arrest van het Hof van 27 maart
1956 en naar de leer van DEsCHAllfPS (blz. 115
en 116) en die van FEYE en 0ARDYN (nr 29, c).

***

Overwegende dat het arrest erop wijst

*• *
W at dient weerhouden te worden in dit
overzicht van de voorbereidende werkzaamheden, de rechtsleer en rechtspraak ?
.
Indien men geen rekening houdt met de
kleine verschillen volgt, naar mijn oordeel,
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verzoeker en zijn broer Charles Chaudron,
die werkelijk de commissielonen heeft
genoten, op basis waarvan de litigieuze
aanslagen in de beclrijfsbelasting en in
de aanvullende personele belasting ten
kohiere werden gebracht ;
Overwegende bovendien dat, blijkens
de stukken waarop de beslissing van de
directeur steunt, en die regelmatig aan
het Hof werden voorgelegd deze vergissing aan de administratie te wijten is,
vermits een mededeling van de contraleur der belastingen te Charleroi van
19 februari 1960 Charles Chauclron als
genieter van de commissielonen opgaf en
erop wees dat deze laatste niet betwistte
ze te hebben ontvangen, terwijl de eiser
Joseph Chaudron, in antwoord op het
bericht van wijziging, uitclrukkelijk ontkende dat hij ze had ge!nd;
Overwegende dat uit deze vaststellingen volgt dat de aanslag het gevolg is van
de materiele of feitelijke vergissing die
bestaat in een verwarring van namen
waardoor eiser werd beschouwd als de
begunstigde van commissielonen die in
feit waren toegekend aan zijn broer die
ze werkelijk heeft gelnd ;
Overwegende dat zo de rechtsdwaling,
die de toepassing van artikel 61, § 6,
van de gecoordineerde wetten uitsluit,
een onjuiste uitlegging van de wet of
haar verkeerde toepassing op feiten die
als vaststaande werden erkend onderstelt, de materiele of feitelijke vergissing
voortvloeit uit een misvatting omtrent
het bestaan van de materiele gegevens
bij ontstentenis waarvan de aanslag wettelijke grondslag mist ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestrehieruit dat de in artikel 61, § 6, van de gecoordineerde wetten bedoelde materiele vergissing
noodzakelijk staat tegenover de rechtsdwaling
en aldus in een feitelijke vergissing bestaat.
De rechtsdwaJing, die de toepassing van dit
artikel uitsluit, onderstelt blijkbaar een verkeerde uitlegging van de wet of de verkeerde
toepassing ervan op als vaststaand erkende
feit<;ln.
De materH'le ver·gissing of feitelijke dwaling,
die de toepassing van dit artikel toelaat,
bestaat blijkbaar in een misvatting van het
bestaan van materiele gegevens, bij ontstentenis waarvan de aanslag wettelijke grandslag mist.
Indien het zo is heeft het hof van beroep
niet wettelijk kunnen beslissen dat de aan

den arrest ; bevee1t dat van het thans
gewezen arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de bestreden
beslissing ; veroordeelt verweerder in de
kosten ; verwijst de zaak naar het Hof
van beroep te Luik.
7 januari 1969. 2e kamer. Voo1·zitteT, H. van Beirs, voorzitter. Ve1·slaggeveT, H. De Bersaques.- Gelijkluiclende conclusie, H. Paul Mahaux,
eerste advocaat-generaal.
PleiteTs,
HH. Roelandt (van de balie bij het Hof
van beroep te Brussel) en Fally.

2e KAMER. ]0

7 januari 1969.

CASSATIE. BEVOEGDHEID.
DIREOTE BELASTINGEN. - CONOLUSIE
DOOR DE FEITENREOHTER AFGELEID
UIT DE DOOR HEl\f GEDANE VASTSTELLINGEN.- TOEZIOHT DOOR HET HoF.

20 VENNOOTSCHAPPEN. PERSONENVENNOOTSOHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID. VERDELING
VAN DE WINSTEN. AANWENDING
VOOR DE RESERVE.- WETTELIJKHEID.
3°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING.- BEDRIJFSWINSTEN VAN EEN PERSONENVENNOOTSOHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHElD. - BEZOLDIGING VAN DE ZAAKVOERDER. - ARREST DAT BESLIST DAT
DE VENNOOTSOHAP FIOTIEF IS, WEGENS
HET ONTBREKEN VAN« AFFEOTIO SOCIETATIS» VAN DE OONTRAOTANTEN, DAT
DE ZAAKVOERDER DE ZAKEN VAN DE
VENNOOTSOHAP TE ZIJNEN VOORDELE
HEEFT GEEXPLOITEERD EN DAT ZIJN

de administratie verweten vergissing, die zij
heeft erkend, geen materiele vergissing is,
wanneer uit de vaststellingen van het arrest,
belicht door de stukken waarop zij zijn gegrond, blijkt dat deze vergissing bestaat in
een verwarring omtrent de namen, waarbij de
eiser .Jozef Ohaudron werd beschouwd als de
genieter van de ·commissielonen die in werkelijkheid aan zijn met hem samenworiende
broer Charles Ohaudron werden toegekend en
door hem werkelijk Werden ge1nd.
In strijd met wat het bestreden arrest
blijkt te overwegen, sluit de verwarring omtrent de personen evenmin de materiele vergissing uit als de andere tijdens de voorbereidende werkzaamheden van artikel 61, § 6,
in aanmerking genomen verwarringen.
P.M.
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BEZOLDIGING BIJGEVOLG BELASTBAAR
IS OP GROND VAN ARTIKEL 25, § 1, 1°,
VAN DE GECOORDINEERDE WETTEN. 0NTBREKEN VAN MAATSCHAPPELIJKE
BEDOELING GEGROND HIEROP DAT RET
DEEL VAN DE WINSTEN DAT VOLGENS
DE STATUTEN NIET AAN DE ZAAKVOERDER TOEKOMT JAARLIJKS BIJ DE RESERVE WORDT GEVOEGD. 0NWETTELIJKE
BESLISSING.

1° Zo het aan de feiten1'echte1' staat soeve1'ein
de feiten vast te stellen waa1'0p hij zijn
beslissing g1'ondt, staat het aan het Hof
van cassatie na te gaan of deze vaststellingen niet in st1'ijd zijn met de
gevolgt1·ekkingen die hij e1·uit afleidt
dan wel of zij deze wettelijk ktmnen
1·echtvaa1·digen (1). (Grondwet, art. 95.)
2° Indien naM ltdd van a1'tikel 124, lid 2,
van de gecoo1'dinee1·de wetten op de handelsvennootschappen, elk deelbewijs van
een pe1·sonenvennootschap met bepe1'kte
aanspmkelijkheid een gelijk 1·echt in de
ve1'deling van cle winst toekent, staat het
evemvel de vennoten V1'ij een deel van
de gemaakte winst bij de 1·ese1·ve te voegen, in plaats van die elk jaa1· onde1·
hen te ve1·delen (2).
·
3° Onwettelijk is het a1'1'est clat beslist clat
een pe1·sonenvennootschap met bepm·kte
aanspmkelijkheid jictief is, wegens het
ontb1·eken van affectio societatis van
de cont1·actanten, dat de zaakvoe1'de1· cle1'halve de zaken van de vennootschap te
(1) Cass., 18 september 1962 (Bull. en
PAsiO., 1963, I, 80) en noot 3, ondertekend
W. G.; 10 december 1963 (ibid., 1964, I, 387};
3 september 1968, supm, biz. 1.
(2) Cass., 10 maart 1904 (Bull. en PAsiO.,
1904, I, 169} ; raadpl. FREDERIOQ, Tmite de
droit commm·cial belge, d. IV, nr 46; VAN
RYN, P1·incipes de d1·oit commercial, d. I,
nrs 336 en 337 ; Rep. p1•at. d1•. belge, yo Societe
(Contmt de), urs 327 en volg., 347 en volg. en
365 en volg; Les Novelles, Droit commercial,
d. III, Les soci6tes comrnm·ciales, nrs 182 en
184 en 208 tot 210; RIPERT, Traite de d1·oit
commercial, 4e uitg., d. I, nrs 679 tot 681 en
683 ; ·wAHT,, P1·ecis de droit commercial, nrs 466
en 467 ; VAN HouTTE, Traite des societes de
pm·sonnes a responsabilite limitee, nr 126;
CoLENS, Traite des societes de pm·sonnes it
?'esponsabilite limitee, n r 70.
Over het punt dat de affectio societatis of de
animus cont1·ahendae societatis geen onderscheideu geldigheidsvoorwaarde van de vennootschap is en samenvalt met de bedoeling
winsten te behalen en onder vennoten. te

zijnen vo01·dele heeft geexploitee1·d en dat
cle hem clo01· de vennootschap gestorte
bezoldigingen bijgevolg belastbaa1· zijn
op g1·ond van a1'tikel 25, § 1, 1°, van
de gecoonlinee1·de wetten bet1·effencle de
inlcomstenbelastingen, doo1· het ontb1'eken
van maatschappelijlce bedoeling te steunen op de ovenveging alleen clat het
cleel van de winsten dat volgens de
statuten niet aan cle zaakvoenle1' toekomt
jaadijks bij cle 1'ese1·ve wo1·dt gevoegd (3).
(Burg. Wetb., art. 1832, 1853 en 1855.)
(PHILIPPE, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST

(ve1'taling).

RET HOF ; - Gelet op het arrest door
het Hof gewezen op 23 november
1965 (4);
Gelet op het bestreden arrest, op
24 november 1967 gewezen door het Hof
van beroep te Luik, uitspraak doende
als gerecht waarnaar de zaak is verwezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 25, § 1, 1° en 2°, van de wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, gecoiirdineerd bij het besluit van de Regent
van 15 januari 1948, 1710, 1832, 1853,
1855 van het Burgerlijk Wetboek, 13,
129 en 130 van de gecoi:irdineerde wetten
op de handelsvennootschappen (boek I,
titel IX, van het Wetboek van koophandel),
cloo1·dat, op de vraag of eiser, met
ve1•delen, raadpl. inzonderheid FREDERICQ,
op. cit., nr 50; VAN RYN, op. cit., nr 332 ;
Rep. p1·at. dr. belge, verba cit., nr 395; Les
Novelles, lac. cit., nr 184; RIPERT, op. cit.,
nr 622; WAIIL, op. cit., nr 469.
·
Onttrent het punt dat, behoudens bijzondere
bepalingen of bedingen, de gereserveerde winsten niet in het kapitaal worden opgenomen en hun karakter van winsten behouden,
raadpl. FREDERICQ, op. cit., d, V, nr 542;
VANRYN, op. cit., nr 789, Rep. pmt. dr. belge,
v 0 Societes anonymes, nrs 1812 en 1823 ;
RESTEAu, T1·aite des societes anonyrnes, d. III,
nr 1489 ; VAN HoUTTE, op, cit., nrs 190, 205
en 208; COLENS, op. cit., nrs 127, 133, 140
en 145.
(3) Raadpl. cass., 3 april 1962 (Bull. en
PASI()., 1962, I, 859) en noot 1; 27 oktober
1964, twee arresten (ibid., 1965, I, 211 en 214)
en noot 5, blz. 212; 23 november 1965 (ibid.,
1966, I, 398} en de noten.
(4) Bttll. en PASIC., 1966, I, 398.
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als directeur, niet-vennoot, van de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid « Laminol », in de bedrijfsbelasting op grond van artikel 25, § I,
2°, a, van de gecoordineerde wet ten
betreffende de inkomstenbelastingen kon
worden aangeslagen als « persoon bezoldigd door een derde "' dan wei integendeel, met betrekking tot de voornoemde
belastingen, onder artikel 25, § I, I 0 ,
van deze wetten viel, daar deze bezoldigingen in het onderhavig geval moesten
worden aangemerkt als winst van een
handelszaak die hij uitsluitend ten eigen
bate zou hebben gedreven, het bestreden
arrest zich ten onrechte voor de tweede
oplossing heeft uitgesproken, onder overweging dat de genoemde vennootschap
slechts een « :fictie » was en dat eiser
slechts in schijn de taak van directeurzaakvoerder vervulde, en zulks op grond
dat gedurende de betrokken dienstjaren
op de winst, door de vennootschap in de
jaren I954, I955, I956 en I957 gemaakt,
onderscheidenlijk
I 00.000,
I25.000,
I20.000 en 35.000 frank hem werden
toegekend, terwijl voor die zelfde dienstjaren als « niet verdeelde winst » bij het
reservefonds onderscheidenlijk I 00.000,
I25.000, I24.522 en 35.000 frank werden
gevoegd, waaruit blijkt dat « gedurende
de gezamenlijke dienstjaren waarvan
hier sprake is, de vennoten generlei deel
van de gemaakte en toegekende winst
hebben gekregen ,,, zodat er in het onderhavige geval geen vennootschap zou zijn
bij gebreke van· affectio societatis « daar
de contractanten in de vennootschap niet
blijken de bedoeling te hebben de gemaakte winst onder hen, als vennoten,
te verdelen » en het in dit opzicht onverschillig is of verscheidene bedragen in de
reserve zijn opgenomen, aangezien deze
bij het kapitaal worden gevoegd en derhalve slechts een « eventuele en wisselvallige winst '' uitmaken, de toevoeging
van die reserve aan het kapitaal bij een
latere kapitaalsverhoging moet worden
beschouwd als « zonder betekenis », en
het uitgeven, alsmede het verdelen onder
de vennoten van nieuwe aandelen als
een « eenvoudige kunstgreep in de hoeking,,, en de nieuwe aandelen niet aan
de vem1.oten werden overhandigd « ter
vertegenwoordiging van inkomsten »,

te1•wijl, uit deze enkele vaststellingen
van het hof van beroep betreffende de
aanwending, gedurende deze dienstjaren,
van de winst der vennootschap, 1net
name toekenning aan eiser (in overeenstemming trouwens met de contractuele

voorwaarden van zijn dienstverbintenis
als directeur van de vennootschap) van
50 procent van deze winst, met dien
verstande dat de overige 50 procent bij
de reserve gevoegd werden in plaats van
omniddellijk onder de vennoten te worden verdeeld, het bestreden arrest dat trouwens niet betwist dat eiser bij
zijn werkzaamheden feitelijk afhankelijk
was van de algemene vergadering van
vennoten en dat geen enkel gegeven vermeldt waaruit zou blijken dat de hem
toegekende bedragen de waarde van de
door hem werkelijk geleverde prestaties
te hoven gaan - wettelijk niet kon afleiden dat de genoemde vennootschap,
wegens ontstentenis van de affectio societatis onder de vennoten, als !outer :fictief
moest worden aangemerkt, met het gevolg dat eiser slechts in schijn de taak
van zaakvoerder vervulde en hij dan ook
moest worden geacht de zaak uitsluitend
ten eigen bate te hebben gedreven ; terwijl immers in beginsel niets belet dat,
1net onderlinge overeenstemming van de
vennoten, een deel van de gemaakte
winst, in plaats van elk jaar onder hen
te worden verdeeld, geregeld bij het
reservefonds gevoegd wordt, met als
gevolg een vermeerdering van de financiele mogelijkheden der vennootschap, en
het in elk geval willekeur is uit deze
praktijk af te leiden dat het de vennoten
noodzakelijk aan affectio societatis ontbreekt en dat in werkelijkheid nooit de
bedoeling is aanwezig geweest om, door
middel van hun inbrengsten, een gemeenschappelijk fonds te vormen met het doel
in de gemaakte winst te delen en in
het eventueel verlies bij te dragen :
Overwegende dat het arrest erop wijst
dat eiser door de twee vennoten van de
personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid « Laminol » aangewezen
werd als directeur-zaakvoerder, met de
meest uitgebreide bevoegdheid om namens de vennootschap op te treden, en
dat hij, benevens een vaste bezoldiging,
in de helft van de winst deelde, zonder
dat deze deelneming de overeengekomen
bedragen mocht te boven gaan ;
Dat het arrest vaststelt dat, gedurende
de betrokken dienstjaren, de helft van
de winst der vennootschap aan eiser
werd uitgereikt, terwijl de andere helft
volledig bij het reservefonds werd gevoegd;
Overwegende dat het arrest op ·grond
van deze vaststellingen beslist dat eiser
de zaken van de vennootschap ten eigen
bate heeft gedreven, dat de betrekking
van zaakvoerder << slechts schijn » was,
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van de vennootschap heeft ontvangen,
aangeslagen heeft overeenkomstig artikel 25, § l, 1°, van de gecoordineerde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen;
Overwegende dat het arrest tot staving
van die beslissing aanvoert dat een van
de vereisten voor het bestaan van de
vennootschap, de affectio societatis, niet
aanwezig is bij de vennoten daar zij bij
het aangaan van het contract in de vennootschap niet de bedoeling hadden de
gemaakte winst onder zich te verdelen,
en dat het onverschillig is of verscheidene
bedragen bij de reserve werden gevoegd,
aangezien deze in het kapitaal werd opgenomen en dus slechts een « eventuele en
wisselvallige winst , opleverde ;
Overwegende dat het weliswaar de taak
van de feitenrechter is de feiten vast te
stellen waarop hij zijn beslissing grondt,
maar dat het Hof client na te gaan of
die vaststellingen niet in strijd zijn met
de gevolgtrekkingen die hij maakt dan
wel of zij deze wettelijk kunnen rechtvaardigen;
Overwegende dat het arrest niet betwist dat eiser bij zijn werkzaamheid
afhankelijk was van de algemene vergadering van de vennoten en dat de beslissing om de winst die volgens de statuten
niet aan de zaakvoerder wordt toegekend,
bij de reserve te voegen door haar werd
genomen, zoals eiser bij conclusie beweerde;
Overwegende dat weliswaar luidens
artikel 124, lid 2, van de gecoordineerde
vennootschapswetten elk deelbewijs van
een personenvennootschap met beperkte
aansprakelijkheid een gelijk recht in de
verdeling van de winst toekent ; dat het
de vennoten evenwel vrijstaat een deel
van de gemaakte winst bij het reservefonds te voegen in plaats van die elk jaar
onder hen te verdelen ;
Dat uit de enkele vaststelling dat de
door de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid gedurende de
betrokken dienstjaren gemaakte winst
gedeeltelijk in de reserve was opgenomen
en gedeeltelijk ter bezoldiging van eisers
werkzaamheden heeft gediend, het arrest
niet wettelijk heeft kunnen afleiden dat
het de vennoten aan affectio societatis
ontbreekt en dat de vennootschap derhalve fictief is ;
Dat het arrest aldus geen wettelijke
rechtvaardiging geeft voor zijn beslissing
dat eisers bezoldigingen inkomsten zijn

als bedoeld in artikel 25, § 1, 1°, van de
gecoordineerde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest ; beveelt dat 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 Hofvan beroep
te Gent.
7 januari 1969. 2e kamer. Voo1·zitte1·, H. van Beirs, voorzitter. Ve1·slaggeve1·, H. de Waersegger. - GeliJkluidende conclusie, H. Paul Mahaux,
eerste advocaat-generaal. Pleite1·s,
HH. Faures en Fally.

2e KA.MER. -

7 januari 1969.

1° VENNOOTSCHAPPEN. - PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID. VERDELING
VAN DE WINSTEN. AANWENDING
VOOR DE RESERVE.- WETTELIJKHEID.
2° VENNOOTSCHAPPEN.- HANDELSVENNOOTSCHAPPEN. - KAPITAALVENNOOTSCHAPPEN EN PERSONENVENNOOTSCHAPPEN.- TGEKENNING VAN DIVIDENDEN OF WINSTEN.- BESLUIT VAN
DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS OF VENNOTEN DAT DE
BALANS EN DE VERDELING VAN DE
WINSTEN GOEDKEURT. ~ RECHTEN
VAN DE AANDEELHOUDER OF DE VENNOOT.
3°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING.
ZAAKVOERDER, NIET-VENNOOT, VAN EEN PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKEI,IJKHEID. - BEZOLDIGING.
BELASTINGl\fODALITEITEN.

1° Indien naa1·luid van Mtikel124, lid 2,
van de gecoih·dinee1·de wetten op de
handelsvennootschappen, elk deelbewijs
van een 'pe1·sonenvennootschap met bepe?·kte aanspmlcelijkheid een gelijlc Techt
in de ve1·deling van de winst toelcent,
staat het evenwel de vennoten v1·ij een
deel van de gemaalcte winst bij de 1'ese1·ve
te voegen, in plaats van die elk jam·
onde1· hen te ve1·delen (1).
(1) Zie het voorgaand arrest en noot 2,
blz. 445.

-4482° Incl,ien cle aancleelhoucle1· van een kapitaalvennootschap of cle vennoot van een
personenvennootschap ingevolge het vennootschapscontract slechts een maatschappelijk 1•echt heeft op toekenning
van een cliviclencl of op een cleel van cle
cloo1· cle vennootschap behaalcle winsten,
w01·clt clit 1·echt een definitief en onhe1··
1"oepelijk vonlM·ings1·echt, wannee1· de
balans is goeclgekeU1·cl en het bed1·ag van
het venleelde dividend of de ve1·cleelcle
winst is vastgesteld door de algemene
vergaclering van aancleelhoude1•s of vennoten (1). (Gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen,
art. 97 en 137.)

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 15 januari 1968 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 1320 tot 1325, 1832, 1833 van het
Burgerlijk vVetboek en 25, § 1, 1°, van
de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij het besluit
van de Regent van 15 januari 1948,
doonlat het bestreden arrest beslist dat

er geen affectio societatis ontbreekt tussen
dame de Sauvage en de heer Martin de enige twee vennoten van de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid " Sobruco-Charbons '' die de litigieuze inkomsten aan verweerder heeft
toegekend - en dat verweerder, thans
eiser, niet op grond van artikel25, § 1, 1°,
van de gecoordineerde wetten mag worden aangeslagen, maar krachtens § 1, 2°,
van hetzelfde artikel moet worden belast,
op grand : 1° dat artikel 26 van de akte
van oprichting bepaalt dat, na vorming
van de wettelijke reserve, de winst onder
de vennoten zal worden verdeeld volgens ·
het aantal van hun respectieve maatschappelijke deelbewijzen ; 2° dat zonder
uitwerking blijft het feit dat dame de
Sauvage in de loop van het maatschappelijk leven van de vennootschap een
gedeelte van de winsten heeft ge!nd, terwijl haar medevemwot het deel waarop
hij recht heeft niet zou hebben opgevraagd; 3° dat zo de heer Martin het
niet nuttig heeft geoordeeld het deel dat
hem toekwam eerder te innen, hij zijn
rechten erop echter niet heeft verloren
of afgestaan ; 4o dat de heer Martin de
mogelijkheid heeft behouden om zijn
rechten uit te oefenen en te bekomen
hetgeen hem toekomt,
te1·wijl deze redenen onverenigbaar zijn
(schending van artikel 97 van de Grandwet) of de bewijskracht miskennen van
de beslissingen van de algemene vergaderingen en van de balansen van genoemde
vennootschap waaruit blijkt : 1° dat
artikel 26 van de akte van oprichting
geen toepassing heeft gevonden, vermits
de jaarlijkse winsten van de vemlOotschap in het algemeen op de reserve
werden gebracht; 2° dat het feit dat dame
de Sauvage een gedeelte van de vroegere
maatschappelijke winsten heeft bekomen
de andere vennoot van zijn overeenstemmend deel heeft beroofd, daar geen enkele
uitkering ten voordele van deze laatste
is beslist geworden ; 3° dat de heer Martin
geen schuldvordering van gelijke waarde
als dit deel ten laste van bedoelde vennootschap heeft en dus, door het feit
zelf, de mogelijkheid om zijn rechten op
dit winstdeel uit te oefenen verloren,
afgestaan of niet meer behouden heeft

(1) Raadpi. FREDERICQ, Tmite de droit
commercial, belge, d. V, nr 546; VAN RYN,
Principes de d1·oit commercial, d. I, nrs 770
en 781; PASSELECQ, T1·aite des societes corn1JW1'ciales, nr 2877; RESTEAU, T1·aite cles societes
anonymes, d. III, nr 11566; conciusie van
Procureur-generaai Ganshof van der Meersch,

toen advocaat-generaai, voor cass., 16 december 1955 (Bttll. en PAsrc., 1956, I, 379, kol. 2,
en 380, kol. 1); cass., 7 februari 1967 (AJ'J',
cass., 1967, biz. 707) en de noot 1, 2 en 3
getekend W. G.
(2) Zie het voorgaand arrest en noot 2,
biz. 445,

3° Is wettelijk de beslissing volgens welke
cle bezolcliging van cle zaakvoenle1', nietvennoot, van een Tegelmatig opgerichte
pe1·sonenvennootschap met bepe1·kte aanspmkelijkheid clie in oncle1·geschikte VB1'·
hmtd1:ng staat tot de vennootsclwp, met
name tot de algemene vergaclering van
de vennoten, belastbaa1· is ove1·eenkomstig
at·tikel 25, § 1, a, van de gecoorclineenle
wetten bet1·efjende cle inkomstenbelastingen en niet ove1·eenkomstig artikel 25,
§ 1, 1°, van deze wetten, hoewel voor
bepaalde dienstja1'en, de behaalcle winsten bij cle t•ese1've werclen gevoegcl in
plaats van te w01·clen venleelcl onclet· cle
vennoten, en voo1• een clienstjaa1', het
aan een van cle vennoten toekomencle
aancleel in cle winsten hem niet wenl
betaalcl (2).
(BELGISOHE STAAT, MINISTER VAN FINAN·
OIEN, T. DE SAUVAGE.)
ARREST.
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van het Burgerlijk Wetboek), waaruit
volgt dat, aangezien de heer Martin niet
aan enigerlei winstverdeling deelneemt,
er geen afjectio societatis aanwezig is,
daar het doel van de stichters van de
vennootschap niet blijkt te bestaa~1. in de
verdeling onder hen als vennoten van
de behaalde winsten, dat de vennootschap slechts als fictief kan worden beschouwd, en dat aldus de gevolgtrekking
die het arrest in rechte aanneemt niet,
zonder tegenstrijdigheid en logisch, kan
worden afgeleid uit de feitelijke gegevens
die het aanvoert (schending van voormelde bepalingen) :
Overwegende dat het arrest, onder
meer, op de red en en welke het middel
bekritiseert, zijn beslissingen steunt waarbij wordt gesteld, enerzijds, dat beide
vennoten Orban de Xivry, echtgenote
van verweerder thans eiser, en Martin,
door de oprichting van de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid « Sobruco-Charbons ,, de animus
cont1·ahendae societatis hebben gehad, en,
anderzijds, dat eiser, die zaakvoerder is
van deze vennootschap en ervan afhangt,
met betrekking tot de vergoeding die hij
als dusdanig gedurende de dienstjaren
1961, 1962 en 1963 genoten heeft, moet
worden belast met toepassing van artikel 25, § 1, 2°, letter a, van de gecoiirdineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen ;
Overwegende dat volgens artikel 26
van de statuten van deze vennootschap,
die regelmatig bij authentiek afschrift
werden voorgelegd, de overblijvende nettowinst, na inhouding van ten minste
een vijfde voor de vorming van een wettelijk reservefonds onder de vennoten zal
worden verdeeld volgens het aantal van
hun respectieve deelbewijzen, waarbij elk
deelbewijs een gelijk recht geeft;
Dat het arrest erop heeft kunnen wijzen
zonder van deze statutaire bepaling een
uitlegging te geven die onverenigbaar is
met de bewoordingen ervan, dat artikel 26 van de alde van oprichting bepaalt
dat, na vorming van de wettelijke reserve,
de winst onder de vennoten zal worden
verdeeld volgens het aantal van hun
respectieve maatschappelijke deelbewijzen, waarbij elk deelbewijs een gelijk
recht geeft ;
Overwegende dat het laatste lid van
voormeld artikel 26 ook bepaalt dat de
vennoten echter in algemene vergadering
zullen kunnen beslissen dat dit saldo
geheel of gedeeltelijk zal dienen om een
CASSATIE, 1969. - 15

bijzonder reservefonds in het leven te
roepen of te stijven ;
Dat, in strijd met wat het middel aanvoert, het niet tegenstrijdig is vast te
stellen dat de statuten voorzien in de
verdeling van de winsten onder de vennoten, hoewel erop wordt gewezen dat
deze laatsten daarna hebben beslist de
winsten van sommige dienstjaren op de
reserve te plaatsen ;
Overwegende dat zo naar luid van
artikel 124, lid 2, van de gecoiirdineerde
wetten op de handelsvennootschappen
elk deelbewijs van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid
een gelijk recht geeft bij de verdeling van
de winsten, het de vennoten nochtans
vrij staat de behaalde winsten geheel of
gedeeltelijk op de reserve te plaatsen instede van ze elk jaar onder hen te verdelen;
Overwegende dat, na te hebben vastgesteld dat de winsten in de loop van
de litigieuze dienstjaren niet uitgekeerd
maar overgeboekt werden, het arrest erop
wijst dat zo de vennoot Martin, in de
loop van een vroegere dienstjaar waarvoor een verdeling heeft plaatsgehad, het
deel dat hem toekwam niet heeft opgenomen, hij zijn rechten erop echter niet
heeft verloren of afgestaan, rechben waarvan niet wordt aangevoerd dat ze ooit
betwist zouden zijn geweest ; dat hij in
elk geval de mogelijkheid heeft behouden
om zijn rechten uit te oefenen en werkelijk te bekomen wat hem toekomt, de
werkelijke activa van de vennootschap
aanzienlijk zijnde in vergelijking met haar
onveranderd gebleven kapitaa.I en de contractuele reserves zich niet vermengende
met het kapitaal; en dat het aldus zonder
belang is dat de vennoot Orban de Xivry
een gedeelte van de winsten heeft bekomen, terwijl haar medevennoot Martin
het deel dat hem verschuldigd is niet
zou hebben opgevraagd;
Overwegende dat deze overwegingen,
in zover ze van feitelijke aard zijn, soeverein door de feitenrechter worden beoordeeld, en ze, in zover ze van rechtelijke
aard zijn, wettelijk zijn ;
Dat het maatschappelijk recht op toekenning van een dividend of op een deel
van de winsten dat de aandeelhouder van
een kapitaalvennootschap of de vennoot
van een personenvennootschap bezit
krachtens een contract van handelsvennootschap, zoals het arrest dat vermeldt,
e~n definitief en onherroepelijk vordermgsrecht wordt, wanneer de balans is
goedgekeurd en het bedrag van het verdeelde dividend of de. verdeelde winst is
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van aandeelhouders of vennoten, handelende overeenkomstig de statuten en de
bevoegdheden uitoefenende die haar zijn
toegekend bij artikel 79 van de gecoordineerde wetten betreffende de handelsvennootschappen, dat bij artikel 1S7 van
deze wetten toepasselijk is gemaakt op
de personenvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid ;
Overwegende dat zo het arrest weliswaar stemlt op de voor het hof van
beroep overgelegde administratieve dossiers en onder meer op de belastingdossiers betreffende de vennootschap waarvan verweerder de zaakvoerder is, het
echter niet speciaal de processen-verbaal
van de algemene vergaderingen, noch de
balansen van deze vennootschap inroept,
er geen uitlegging van geeft en, derhalve,
de bewijskracht van deze alden niet heeft
kmulen 1niskennen ;
Overwegende dat uit deze overwegingen volgt dat het arrest, zonder enige
van de door het middel vermelde wetsbepa.lingen te schenden, zijn beschikkend
gedeelte regelmatig gemotiveerd en wettelijk gerechtvaardigd heeft ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
7 januari 1969. 2e kamer.
Voo1'zitte1·, H. van Beirs, voorzitter.
Vm·slaggeve1·, H. Baron Richard. - Gelijklttidende conclusie, H. Paul Mahaux,
eerste advocaat-generaal.
Pleite1's,
HH. Van Leynseele, Cardyn en van
Bastelaer (de twee laatstvermelden van
de balie bij het Hof van beroep te Brussel).

1e

KA.MER. -

9 januari 1969.

1° RECHTBANKEN. - BuRGERLIJKE
ZAKEN.
RECHTSVORDERING.
RECHTER DIE ONBEVOEGD IS OM AMBTSHALVE DE OORZAAK VAN DE EIS TE
WIJZIGEN.

2° VOORZIENING IN CASSATIE.
PERSONEN TEGEN WIE EEN CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD. BURGERLIJKE ZAKEN. - GEEN GEDING
VOOR DE FEITENRECHTER TUSSEN DE
ElSER EN DE VERWEERDER. - NrET
ONTVANKELIJKE VOORZIENING,

S 0 TUSSENKOMST. BURGERLIJKE
ZAKEN. CASSATIEGEDlNG. ElS
TOT BlNDENDVERKLARING VAN HET
ARREST VAN DE ElSER.- 0NTVANKELIJKHEID. - VooRWAARDE.

4° GERECHTSKOSTEN. - BuRGERLIJKE ZAKEN. KOSTEN VAN HET
CASSATIEGEDING. - VERNIETIGlNG BEPERKT TOT DE BESLISSING OP DE TEGEN
DE ElSER DOOR EEN VERWEERDER
INGESTELDE REOHTSVORDERlNG.
VERWERPING VAN DE VOORZIENING
VAN DE ElSER TEGEN EEN ANDERE
VERvVEERDER EN VAN DE EIS IN TUSSENKOMST EN TOT BlNDENDVERKLARING VAN HET ARREST DOOR DE ElSER
TEGEN DEZE VERWEERDER lNGESTELD.
- BESLISSING VAN HET HOF.

In btwge1'lijke zaken mag de 1·echtm·
die van een 1'echtsvo1'de1·ing kennis
neemt, de oo1·zaak van de eis niet ambtshalve wijzigen (1). (Wetb. van burg.
rechtsv., art. 61 en 466.)
2° Niet ontvankelijk is de voo1·ziening
tegen een pm·tij tegen wie de eise1· voo1·
de jeiten1·echte1' niet geconcludee1'd heejt
en ten bate van wie de best1'eden beslissing
geen ve1'001'deling ten laste van de eise1'
heejt uitgesp1'oken (2).
S 0 De eis tot bindendve1·kla1·ing die de
eise1· tot cassatie heejt ingesteld is niet
ontvankelijk, wannee1· deze niet bewijst
dat hij een belang e1·bij heejt het a1'1'est
voo1· de in tttssenkomst opge1'0epen pa1·tij
bindend te cloen ve1·kla1'en (S).
4° T'Vanneer in bu1·ge1'lijke zalcen het Hoj
cle ve1·nietiging van de beslissing uitsp1·eekt in zove1· zij uitspmak cloet ovet•
cle 1'echtsvm·cleTing clie cle ve1·weenlm· tegen
de eise1· heejt ingestelcl en cle tegen een
ande1·e ve1·wee1'cle1' geTichte voo1·ziening,
alsmecle de eis in htssenlcomst en tot
binclenclve1·klm·ing van het a1'1'est, die de
eism• tegen cleze laatste venveenle1· heejt
ingestelcl, ve1'We1'pt, doet het Hoj ttitsp?·aak ove1' cle kosten bet1'e tfencle cle
voo1·ziening en de eis in tussenkomst,
die beide werclen ve1'W01'pen, en houdt
in beginsel het ove1·ige van cle kosten van
l

0

(1) Cass., 8 december 1967 (Ar1·. cass., 1968,
blz. 507); raadpl. cass., 7 maart 1968 (ibid.,
1968, blz. 899).
(2) Cass., 13 januari 1967 (A1·r: cass., 1967,
blz. 577) en 6 september 1968, sttpm, blz. 19;
verg. cass., 10 decen1ber 1968, supra, blz. 366.
(3) Cass., 17 februari 1967 (Ar1·. cass., 1967,
blz. 764) en 12 december 1968, supra, blz. 368.
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zou wo1·den beslist door de feitem·echter (1). (Gerechtel. Wetb., art. 1111,
lid 3 en 4.)
(SAMENWERKENDE VENNOOTSOHAP « NATIONALE MAATSOHAPPIJ DER WATERLEIDINGEN », T. SAMENWERKENDE VENNOOTSOHAP « ENTREPRISE DE TRAVAUX
HEINEN ET ENFANTS » EN BELGISOHE
STAAT, MINISTER VAN OPENBARE WERKEN.)
ARREST

(vertaling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 2 maart 1967 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;

I. Betreffende de voorziening tegen de
vennootschap « Entreprise de travaux
Heinen et enfants » :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1101, 1108,
1134, 1135, 1156 tot 1164, 1317, 1319
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek,
1, 61, 77, 78, 81bis, zoals de genoemde
artikelen 77, 78 en 81bis onderscheidenlijk bij de artikelen 5 en 6 van het
koninklijk besluit nr 300 van 30 maart
1936 gewijzigd zijn, 141, zoals gewijzigd
bij artikel 1 van het koninklijk besluit
nr 224 van 24 december 1935, 462, 464,
465, 470 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, zoals artikel 4 70
gewijzigd is bij artikel 22 van het koninklijk besluit nr 300 van 30 maart 1936,
97 van de Grondwet, 10, 4°, van de wet
van 25 maart 1876 op de bevoegdheid
en 6 van het Verdrag tot bescherming
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, goedgekeurd bij de
wet van 13 mei 1955, alsmede van de
rechten der verdediging,
doordat, in antwoord op namens eiseres
regelmatig genomen conclusie waarbij zij
de gegrondheid betwistte van de eis door
verweerster, tegen haar ingesteld, heL
bestreden arrest deze :cechtsvordering
gegrond heeft verldaard en eiseres tot
betaling van een hoofdsom van 101.880 fr.
heeft veroordeeld op grond << • • • dat er
geen schriftelijke overeenkomst is geweest
tussen partijen ... ; dat moet worden
geacht dat, door de bedoelde werken uit
te voeren terwijl de sleuven openlagen,
de onderneming Heinen (verweerster)
voor rekening van de N ationale Maat(1) Verg., ingeval van volledige cassatie,
cass., 2 januari 1969, supra, blz. 406.

schappij van waterleidingen (eiseres) niet
aileen volstrekt noodzakelijke werken
heeft uitgevoerd, maar in haar plaats een
verplichting is nagekomen ; dat de gedraging van deze firma ontegenzeggelijk een
zaakwaarneming is, daar zij volstrekt
noodzakelijke en zelfs bij een ministerieel
besluit aan de N ationale Maatschappij
van waterleidingen (eiseres) opgelegde
werken heeft uitgevoerd, wat een rechtsverband tussen hen heeft gelegd; dat de
genoemde werken tot een goed einde zijn
gebracht ten genoegen van het Bestuur
van bruggen en wegen ; dat de N ationale
Maatschappij van waterleidingen (eiseres), als eigenaar wiens zaak behoorlijk
is waargenomen, aan de waarnemer de
nuttige of noodzakelijke uitgaven die
deze gedaan heeft, moet vergoeden (artikel 1375 van het Bu:rgerlijk Wetboek) »,

te1wi}l, volgens het exploot van ~'echts
ingang en de conclusie namens verweerster genomen in eerste aanleg en in hoger
beroep, haar rechtsvordering, in zover zij
gericht was tegen eiseres, gegrond was
op een aannemingscontract waarbij eiseres de bedoelde werken bij verweerster
besteld had; waaruit volgt dat het bestreden arrest dat de eis toewijst op grand
van de zaakwaarneming, de bewijskracht
van de inleidende dagvaarding van 7 december 1957 en van de conclusie in eerste
aanleg en in hager beroep van verweerster heeft geschonden door er een uitleg
van te geven die met de bewoordingen
ervan onverenigbaar is (schending van
de artikelen 1317, 1319, 1320, 1322 van
het Burgerlijk W etboek, 97 van de Grandwet en, voor zoveel als nodig, 1101, ll08
en 1156 tot 1164 van het Burgerlijk Wethoek), de bindende kracht miskent van
de gerechtelijke overeenkomst die door
de inleidende dagvaarding en de conclusies van partijen is tot stand gebracht
(schending van de artikelen ll34, ll35
van het Burgerlijk W etboek, 97 van de
Grondwet en, voor zoveel als nodig, ll01,
1108, 1156 tot 1164 van het Burgerlijk
W etboek en van alle in het middel vermelde bepalingen van het Wetboek van
burgerlijke rechtsvordering), ambtshalve
wijziging aanbrengt in de oorzaak van de
eis, zoals zij blijkt uit de inleidende dagvaarding en uit de conclusies van partijen
(schending van alle in het middel vermelde wetsbepalingen, met uitzondering van
de artikelen 10, 4°, van de wet op de
bevoegdheid en 6 van het V erdrag tot
bescherming van de rechten van de mens
en de fundamentele vrijheden) en de
rechten der verdediging schendt door
eiseres ambtshalve te veroordelen op een
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gevoerd noch moest voeren (schending
van de artikelen 10, 4°, van de wet van
25 maart 1876, 6 van het Verdrag tot
bescherming van de rechten van de mens
en de fundamentele vrijheden en 97 van
de Grondwet, alsmede van de rechten der
verdediging) :
Overwegende dat blijkens de vermeldingen van de dagvaarding aan eiseres
betekend op verzoek van verweerster,
laatstgenoemde, tijdens de uitvoering van
een aanneming van wegenwerken voor
rekening van de Staat, vastgesteld heeft
dat het funderingsbeton van ·de weg,
boven de verbindingssleuven van de particulieren met de door eiseres aangelegde
waterleiding, besehadigd was; dat verweerster, met het oog op een goede uitvoering van haar onderneming, genoodzaakt was die betonf1.mdering te herstellen; dat zij op 12 april 1952 een bestek
aan eiseres overhandigde en met het
herstellingswerk begon ; dat, toen zij bij
het voortzetten van het werk vaststelde
dat het funderingsbeton beschadigd was
boven de sleuf die enige j aren vroeger
voor rekening van eiseres in de lengterichting van de weg gegraven was, verweerster « dat slecht werk deed vaststellen door de direeteur van de bedrij£<szetel
(van eiseres) te Namen en de herstelling
ondernam » ; dat de reehtsvordering van
verweerster als voorwerp heeft de inning
van de factuur nr 234 van 7 november
1952, ten bedrage van 101.880 frank en
uitsluitend voor de herstelling van de
betonfundering boven de overlangse
sleuf;
Overwegende dat de korte vermeldingen van de dagvaarding in het onzekere
laten of de rechtsvordering, in zover zij
tegen eiseres gericht is, als oorzaak heeft
een aannemingscontract waarbij laatstgenoemde de bedoelde herstellingswerken
bij verweerster besteld heeft ; dat daarentegen uit de duidelijk opgestelde conclusies van verweerster zowel voor de eerste
rechter als voor het hof van beroep
ondubbelzinnig blijkt dat een dergelijke,
uitdrukkelijke of stilzwijgende overeenkomst de enige oorzaak is waarop zij
haar rechtsvordering voor de feitenrechters heeft willen gronden; dat trouwens
de tegenpartij, eiseres, op de rechtsvordering die uitsluitend op deze oorzaak
berustte geconcludeerd heeft ;
Overwegende dat het arrest derhalve
de rechtsvordering van verweerster niet
heeft kum1en toewijzen op grond van een
zaakwaarneming, door haar verricht in

het belang van eiseres, zonder de oorzaak
van de eis, zoals bepaald door de verduidelijkingen door de conclusie van verweerster in de dagvaarding aangebracht,
te wijzigen en zonder de bewijskracht van
de conclusie te schenden ;
Dat het middel gegrond is ;
Dat de aanneming van het middel aile
belang ontneemt aan het onderzoek van
het tweede en het derde middel die geen
ruimere cassatie kunnen meebrengen ;
II. Betreffende de voorziening tegen de
Belgische Staat en de eis tot bindendverklaring van het arrest :
Op de exceptie van niet-ontvankelijkheid, door verweerder opgeworpen tegen
de voorziening en hieruit afgeleid dat het
bestreden arrest te zijnen bate geen veroordeling heeft uitgesproken ten laste
van eiseres :
Overwegende dat, op de rechtsvordering van de verweerster, vennootschap
« Entreprise de travaux Heinen et enfants », eiseres veroordeeld is tot betaling
van 101.880 frank, dit is het bedrag van
de werken tot herstelling van het funderingsbeton van een weg, welke werlren
voor haar rekening door de genoemde
verweerster zijn uitgevoerd ; dat het
arrest de verweerder die in tussenkomst
opgeroepen was door deze laatste om zijn
veroordeling subsidiair te bekomen, buiten zaak stelt ;
Overwegende dat eiseres voor de feitenrechters niet geconcludeerd heeft tegen
de verweerder en deze laatste evenmin
tegen eerstgenoemde ; dat het arrest ten
bate van verweerder geen veroordeling
uitspreekt ten laste van eiseres ; dat trouwens het beschikkend gedeelte van het
arrest waarbij verweerder buiten zaak
wordt gesteld, niet bestreden wordt door
de middelen aangevoerd tot staving van
de voorziening ;
Dat deze derhalve niet ontvankelijk is ;
Overwegende voor het overige dat
eiseres, die geen geding heeft ingesteld
tegen verweerder, niet bewijst dat zij
belang heeft bij haar eis tot bindendverklaring van het arrest ;
Dat deze eis niet ontvankelijk is ;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zover het uitspraak doet
op de rechtsvordering van verweerster
tegen eiseres ; verwerpt de voorziening
voor het overige ; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; veroordeelt eiseres in de kosten van de tegen verweerder gerichte
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ingestelde oproeping tot bindendverklaring van het arrest ; houdt de kosten aan
van de tegen verweerster gerichte voorziening opdat hierover zou worden beslist
door de feitenrechter; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van beroep
te Brussel.
9 januari 1969. 1e kamer. Voo1·zitte1·, H. Bayot, eerste voorzitter.Ve~·slaggever, H. Perrichon. Gelijkluidende concl~tsie, H. Delange, advocaatgeneraal. - Pleiters, HH. Simont, Fanres en De Bruyn.

1e KAMER. -

9 januari 1969,

10 CASSATIE. BEVOEGDHEID.
BURGERLIJKE ZAKEN. VERSCHRIJ·
VING IN HET CASSATIEVERZOEKSCHRIFT.
- BEVOEGDHEID VAN HET HOF OM ZE
TE VERBETEREN.

2° BERUSTING. KEN. - BEGRIP.

BURGERLIJKE ZA·

30 BERUSTING. -

BURGERLIJKE ZAKEN.- GELDIGHEID.- VooRwAARDE.

1o Het Hoj is bevoegd om, voo1· de beoorde-

ling van een voo1·ziening in bu1·gerlijke
zaken, een ve1·sclwijving in het cassatieve1·zoekschrijt, die duidelijk blijlct ~tit
de context e1·van, te verbete1·en (1).
2o De temtitvoe~·legging van een rechte1·lijlce
beslissing do01' de partij tegen wie zij
is gewezen impliceert enkel haa1' be1'~ts
ting in deze beslissing, in zove1· zij kan
uitgelegd woTden als een ve1·zaking doo1·
deze pa1·tij van het haa1· doo1· de wet
vo01·behouden hoge1· be1·oep (2).
3° De be1·usting in een 1'echte1'lijke beslissing is niet geldig wannee1· zij niet ~tit
v1·ije wil geschiedt.
(DEFOURNY, T. GUILLAUME.)
ARREST (ve1'taling).
HET HOF ; -

Gelet op het bestreden

(1) Cass., 2 april1959 (Bull en PAsrc., 1959,
I, 765); inzake directe beiastingen, cass.,
21 november 1957 (ibid., 1958, I, 299); in
strafzaken, cass., 16 december 1968, sup1'a,
biz. 381.
(2) Cass., 29 januari 1942 (Bull. en PAsrc.,

arrest op 21 november 1967 door het
Hof van beroep te Luik gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1134, 1135, 1138,
inzonderheid lid 2, 1315, 1349, 1353 van
het Burgerlijk Wetboek, 159 (koninklijk
besluit nr 300 van 30 maart 1936, artikel 8), 443, inzonderheid lid 1 (koninklijk
besluit nr 300 van 30 maart 1936, artikel 22), van het Wetboek van burgerlijke
rechtsvordering en 97 van de Grondwet,
do01·dat, nu het beroepen vonnis, dat
de door eiseres ingestelde vordering tot
scheiding van tafel en bed verwerpt, haar
op 14 januari 1967 was betekend met
bevel om de kosten te betalen, onder
bedreiging van uitvoerend beslag en onverminderd alle andere middelen van tenuitvoerlegging, en nu -eiseres dezelfde dag
de kosten had betaald aan de deurwaarder die ze van haar had gevorderd, het
bestreden arrest het hoger beroep dat
eiseres op 8 februari 1967 heeft ingesteld
niet ontvankelijk verklaart op grond
« dat, volgens artikel 159 van het Wethoek van burgerlijke rechtsvordering, een
vonnis gerekend wordt ten uitvoer gelegd
te zijn wanneer de kosten betaald zijn
en dat de tenuitvoerlegging zonder voorbehoud van een rechterlijke beslissing de
berusting in deze beslissing impliceert ; ...
dat deze partij (eiseres) tevergeefs tegenwerpt dat zij op 14 februari 1967 haar
voornemen om hoger beroep in te stellen
had te kennen gegeven aan de deurwaarder die haar aanmaande naar de echtelijke woning terug te keren, vermits zij
op die datum het vonnis ten uitvoer had
gelegd en zelfs hoger beroep had ingesteld; dat zij niet bewijst dat zij niet
met volle kennis van zaken het bestreden
vonnis ten uitvoer heeft gelegd »,
te~·wijl I 0 een stilzwijgende bernsting
in een rechterlijke beslissing, gewezen in
burgerlijke zaken, slechts kan worden
afgeleid uit handelingen of feiten waaruit
een vaststaande en ondubbelzinnige instemming met de gewezen beslissing
blijkt ; de betaling van de kosten, zelfs
zonder voorbehoud, die onder bedreiging
van tenuitvoerlegging werd gedaan aan
1942, I, 28); raadpi. cass., 15 januari 1965
(ibid., 1965, I, 475) en 10 februari 1966 (ibid.,
1966, I, 753), en cass. fr., 2• civ., 23 april1961
(Bt<ll. des a1-rets de la Cotw de cassation de F1'ance, Affaires civiles, 2• partie, nr 113, biz. 84).
In gevai van vrijwillige betaling van de
kosten, raadpi. cass., 22 maart en 6 april 1962
(Bull. en PASIC., 1962, I, 804 en 880).

-

454

de deurwaarder die ze vordert, derhalve
niet als een berusting kan worden beschouwd noch de veroordeelde partij kan
beroven van het recht van hoger beroep
dat haar door artikel 443 van het 'Vethoek van burgerlijke rechtsvordering
wordt toegekend (schending van de hierboven vermelde bepalingen, met uitzondering van artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek); 2° bovendien de partij
die zich beroept op een berusting daarvan
het bewijs moet leveren en onder meer
het bestaan moet bewijzen van een bewuste en ondubbelzinnige instemming
met de gewezen beslissing (schending van
artikel 1315 van het Burgerlijk Wethoek):
Overwegende dat onder de wettelijke
bepalingen die zouden geschonden zijn
het middel "artikel 1138 >> van het Burgerlijk Wetboek vermeldt; dat deze vermelding uit een klaarblijkelijke verschrijving voortvloeit ; dat moet worden gelezen : « artikel 1338 >> ;
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het beroepen vonnis
aan eiseres haar rechtsvordering heeft
ontzegd en haar in de kosten heeft veroordeeld;
Dat het bestreden arrest erop wijst dat
eiseres « deze kosten zonder voorbehoud
heeft betaald aan de gerechtsdeurwaarder
Boelnner die ze vail haar vorderde toen
hij haar het vonnis betekende » ;
Dat de gerechtsdeurwaarder, in het
exploot dat hij op 14 januari 1967 heeft
opgemaakt, vermeldt dat hij het vonnis
aan eiseres heeft betekend, dat hij haar
bevel heeft gegeven om het bedrag van
de kosten te betalen en dat hij haar heeft
verldaard " dat zij bij gebreke van betaling daartoe zou worden gedwongen door
aile rechtsmiddelen, namelijk, na de termijn van een dag, door het uitvoerend
beslag op haar meubelen en roerende
goederen »;
Overwegende dat, hoewel eiseres voor
het hbf van beroep had beweerd dat zij
met de betaling van de door de gerechtsdeurwaarder gevorderde kosten niet de
wil had gehad zich aan het vonnis te
onderwerpen, het arrest niet onderzoekt
of, in het onderhavige geval, de tenuitvoerlegging van deze beslissing vrijwillig
is geweest ; dat het zich ertoe beperkt
vast te stellen dat het vonnis ten uitvoer
werd gelegd en op absolute wijze te verklaren « dat de tenuitvoerlegging zonder
voorbehoud van een rechterlijke beslissing de berusting in deze beslissing impliceert »;

Overwegende dat de tenuitvoerlegging
van een rechterlijke beslissing, zelfs wanneer ze onder voorbehoud wordt gedaan,
niet noodzakelijk een berusting impliceert ; dat, om geldig te zijn, de toestemming die elke berusting omderstelt vrij
moet zijn;
Overwegende dat uit artikel 1338 van
het Burgerlijk W etboek volgt dat de uitvoering van een verbintenis slechts met
een bevestiging of een bekrachtiging
gelijkstaat wanneer ze vrijwillig is ;
Dat die regel bij analogie toepasselijk is
op de berusting ;
Overwegende dat hieruit volgt dat
door te steunen op de redenen die het
vermeldt om te beslissen dat eiseres in
het beroepen vonnis had berust, het
arrest de regels inzake de gerechtelijke
berusting en artikel1338 van het Burgerlijk W etboek heeft geschonden ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; houdt de
kosten aan opdat hierover zou worden
beslist door de feitenrechter; verwijst de
zaak naar het Hof van beroep te Brussel.
9 januari 1969. 18 kamer. Voo1·zitter, H. Bayot, eerste voorzitter.Verslaggever, H. Polet.- Gelijkluidencle
conclusie, H. Delange, advocaat-generaal.
- Pleite1·s, HH. Fally en Ansiaux.

1e KAMER. -

9 januari 1969.

1o REOHTERLIJK

GEWIJSDE.

BURGERLIJKE ZAKEN. -

2o REOHTERLIJK

BEGRIP.

GEWIJSDE.

BURGERLIJKE ZAKEN. RECHTERLIJKE BESLISSING DIE EEN PERSOON
VEROORDEELT OM EEN OONTRACTUELE
VERPLIOHTING NATE KOMEN.- GEEN
BETWISTING OVER DE GELDIGHEID VAN
DE OVEREENKOMST DIE DE PARTIJEN
VERBINDT. LATERE EIS VAN DEZE
PERSOON TOT VERNIETIGING VAN DEZE
OVEREENKOMST
WEGENS
DWALING.
BESLISSING OVER HET EERSTE GESCHIL DAT TEN OPZICHTE VAN HET
TWEEDE GEEN REOHTERLIJK GEWIJSDE
OPLEVERT.
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onde1·stelt in bu1·gm·lijke zaken dat' het
voo1·werp, de oorzaak en de pa1·tijen
dezeljde zijn (1). (Burg. Wetb.,
art. 1351.)
2° Een rechte1·lijke beslissing die een persoon vero01'deelt om zi:jn cont1·actuele
ve1·plichting na te komen, zonclM ·uitspmak te doen ove1· de toen niet bet'I}Jiste
gelcligheicl van de ovm·eenkomst, d~e de
pa1·tijen ve1·bindt, leve1·t geen rechterli:jk
gewi:jsde op ten opzichte van een latere
eis die deze pe1·soon heejt ingesteld tot
vernietiging van deze overeenkomst wegens dwaling (2).
(J\10TTINT, T. VANDENABEELE,
IN TEGENWOORDIGHEID VAN LEROY.)
ARREST

(vm•taling),

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 5 april 1963 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
W at de voorziening betreft :
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1350, 1351 van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grandwet,
doordat het bestreden arrest de exceptie
van gewijsde, door verweerder opgeworpen tegen de bij exploot van 10 januari
1959 ingestelde rechtsvordering tot nietigverklaring, wegens dwaling, van de
tussen partijen gesloten overeenkomst
van 1 juli 1949, heeft aangenomen op
grand dat, rechtdoende op 12 december
1950 en op 22 mei 1957 op de vorderingen
tot vrijwaring, door verweerder gericht
tegen eiser en beide gegrond op de overeenkomst van 1 juni 1949, «de Rechtbank van koophandel te Brussel en dit
Hof, zelfs al zegt hun beslissing dit niet
uitdrukkelijk, noodzakelijk uitspraak gedaan hebben over de voornoemde overeenkomst waarvan zij beide de geldigheid
hebben erkend " ; dientengevolge geen
uitspraak kan worden gedaan op de eis,
door de partijen Leroy en Mottint gesteld
in de rechtsvordering nr 13181, die er
wezenlijk toe strekt deze overeenkomst
(1) Oass., 5 november 1965 (Bttll. en PAsrc.,
1966, I, 301).
(2) Raadpl. cass., 4 mei 1944 (Bull. en
PASIC., 1944, I, 341) en 8 april 1965 (ibicl.,
1965, I, 841)).

nietig te doen verklaren, zonder te vervallen tot een volstrekte tegenstrijdigheid
tussen de beslissing betreffende deze
nieuwe eis en de voordien gewezen beslissingen die thans in kracht van gewijsde
zijn gegaan ''• en er dan oak tussen de
verschillende rechtsvorderingen die de
partijen achtereenv;olgens bij de rechtbanken aanhangig gemaakt hebben,
" identiteit van voorwerp en oorzaak "
bestaat,
te1·wijl er enerzijds weliswaar identiteit
van partijen was, maar geen identiteit
van voorwerp en oorzaak tussen de
rechtsvorderingen waarbij de verweerder
en de partij Leroy vroeger hebben gevorderd om eiser te veroordelen tot vrijwaring wegens de veroordelingen tegen hen
uitgesproken ten voordele van de schuldeisers van de feitelijke vereniging die zij
met voornoemde eiser hadden opgericht,
en de op 10 januari 1959 ingeleide rechtsvordering waarbij eiser en de partij Leroy
tegen verweerder een vordering hebben
ingesteld tot nietigverklaring van de
genoemde overeenkomst wegens dwaling
(schending van de artikelen 1350 en 1351
van het Burgerlijk Wetboek),
en terwijl anderzijds, door te overwegen
dat, wilde men niet het gevaar lopen in
tegenspraak te komen met de beslissingen
die op de vroegere vorderingen tot vrijwaring uitspraak hadden gedaan, de geldigheid van de betrokken overeenkomst
niet meer ter sprake mocht worden gebracht, daar deze impliciet, maar noodzakelijk, geldig erkend was door de
vroegere beslissi:ngen, het bestreden arrest miskend heeft dat, aangezien het
gezag van gewijsde enkel geldt voor
beslissingen die, zelfs impliciet, hebben
uitspraak gedaan over een geschil dat
voor de rechter gebracht of door hem
ambtshalve opgeworpen is en dat tussen
partijen is gedebatteerd, het niet voldoende is, om de exceptie van gewijsde
te kunnen aanvoeren tegen de vordering
tot nietigverklaring van een overeenkomst, dat de rechter in een vroegere
instantie aan die overeenkomst gevolg
heeft gegeven door te onderstellen dat
zij geldig was (schending van de artikelen 1350 en 1351 van het Burgerlijk
Wetboek), en het dus zijn beslissing niet
wettelijk heeft gerechtvaardigd, daar het
'niet heeft vastgesteld da.t in het onderhavige geval de geldigheid van de betrokken overeenkomst het onderwerp was
geweest van een debat gedurende de
instanties die bij het vonnis van 12 december 1950 en het arrest van 22 mei
1957 werden gesloten (schending van alle
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Over beide onderdelen samen :
Overwegende dat het arrest vaststelt : a) dat, bij overeenkomst van
1 juni 1949 die een einde heeft gemaakt
aa~ . de tussen partijen bestaande veremgmg, de verweerder en de opgeroepene
tot tussenkomst de handelszaak aan eiser
hebben overgedragen en dat deze zich
verbonden heeft om de schulden van de
vereniging aileen te dragen en aile winst
die de exploitatie van de handelszaak
hem zou opleveren, voor het aanzuiveren
van het passief te gebruiken ; b) dat in
1950 toen een schuldeiser de oude vennoten in rechte had betrokken tot betaling van een schuld die v66r de outbinding van de vereniging ontstaan was,
de verweerder en de opgeroepene tot
t~sse?komst een vordering tot vrijwarmg mstelden tegen de eiser; dat, rechtdoende op deze vordering, de Rechtbank
van koophandel te Brussel bij vonnis
van 12 december 1950 eiser veroordeelde om zijn contractuele verplichtingen na te komen; c) dat later, toen een
s.chuldeiser een rechtsvordering tot betahug van een andere schuld had ingesteld,
de verweerder en de tot tussenkomst
opgeroepene opnieuw een vordering tot
vrijwaring instelden en dat het Hof v:an
beroep te Brussel bij arrest van 22 mei
1957 besliste dater gezag van het gewijsde bestond en eiser veroordeelde om de
verweerder en de tot tussenkomst opgeroepene te vrijwaren ;
Overwegende dat de rechtsvordering
van de eiser, bij wie de tot tussenkomst
opgeroepene zich heeft gevoegd, ertoe
strekt de overeenkomst van 1 jtmi 1949
wegens dwaling te doen nietig verklaren;
Overwegende dat het bestreden arrest
verklaart dat deze rechtsvordering niet
ontvankelijk is; dat de rechter te dien
opzichte erop wijst dat hij, door ten
~ronde recht te doen, het gevaar loopt
m tegenspraak te komen met het vonnis
van 12 december 1950 en het arrest van
2~ mei 1957, die in k:racht van gewijsde
ZIJU gegaan, en zegt dat in de huidige
rechtsvordering en in de vroegere geschillen de partijen dezelfde zijn en de oorzaak
en het voorwerp van de eis identiek zijn;
Overwegende dat nit de stukken die
re~elmatig ~an .het Hof zijn voorgelegd,
bhjkt dat eiser m de procesakten die aan
het vonnis en het arrest voornoemd voorafgingen niet heeft aangevoerd dat de
overeenkomst van 1 juni 1949 nietig was ·
dat hij zich ertoe heeft beperkt te stelle~

dat hij zijn verplichtingen niet had kunnen nakomen omdat hij geen winst had
gemaakt;
Overwegende dat, in strijd met wat
het bestreden arrest stelt, het vonnis van"'
12 december 1950, noch het arrest van
2~ mei 1957 geen uitspraak, zelfs implimet, hebben gedaan over de geldigheid
van de litigieuze overeenkomst ;
Dat de rechtbank van koophandel in
1950 en het hof van beroep in 1957
trouwens niet over dit punt dienden te
beslissen;
Overwegende dat aldus blijkt dat de
rechtsvordering van eiser en zijn verweer
in de tegen hem ingestelde vorderingen
tot vrijwaring betrekking hebben op
dezelfde overeenkomst, maar dat hier de
rechtsvordering tot nietigverklaring niet
hetzelfde voorwerp heeft als dit verweer
en niet op hetzelfde rechtsfeit gegrond is ;
Overwegende dat door te beslissen dat
het gezag van gewijsde het belette ten
grande uitspraak te doen op de rechtsvordering tot nietigverklaring, het hof
van beroep het in het middel vermelde
artikE?l 1351 van het Burgerlijk Wetboek
heeft geschonden ;
Dat het middel gegrond is ;
Overwegende dat de vernietiging van
de beslissing, gewezen op de rechtsvordering van eiser, de nietigheid meebrengt
van de beslissingen die op de eerstgenoemde beslissing gegrond zijn;
Wat de oproeping tot tussenkomst
betreft :
Overwegende dat eiser het Hof verzoekt het arrest bindend te verklaren
voor de partij Leroy die samen met hem
de rechtsvordering tot nietigverklaring
heeft ingesteld ;
Overwegende dat dit verzoek gegrond
is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van het thans
gewezen arrest melding zal worden gemaf1:lrl. op de kant van de vernietigde
beshssmg ; verklaart het arrest bindend
voor aile partijen in het geding; houdt
de kosten aan opdat hierover zou worden
beslist door de feitenrechter; verwijst de
zaak naar het Hof van beroep te Luik.
9 januari 1969. 1e kamer. Voo?'zitte?', H. Bayot, eerste voorzitter.VeTslaggeve?', H. Polet. - Gelijkluidende
conclusie, H. Delange, advocaat-generaal.
- Pleite?'s, HH. Van Ryn en Ansiaux.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BuRGERLIJKE
ZAKEN. 0oNCLUSIE TEN BETOGE
DAT INDIEN HET BEWIJS VAN EEN
AFSTAND NIET VOLDOENDE BLIJKT UIT
HET TEN BEWIJZE ERVAN OVERGELEGD
GESCHRIFT, DIT IN ELK GEVAL GELDT
ALS BEGIN VAN BEWIJS DOOR GESCHRIFT,
DAT
HET
BEWIJS
DOOR
GETUIGEN TOELAAT. BESLISSING
DIE VASTSTELT DAT DE INGEROEPEN
AFSTAND VAN WAARDE ONTBLOOT IS.
OoNCLUSIE DIE OP GEEN ANDERE
WIJZE DIENT BEANTWOORD TE WORDEN.

De 1'echte1· die beslist dat een afstand van
waa1·de is ontbloot, om de 1·eden die
hij vermeldt, is niet ve1·plicht op een
andere wijze te antwoorden op de
conclttsie ten betoge dat, indien het
bewijs van de afstand niet voldoende
blijkt uit het ten bewijze e1·van overgelegd geschrift, dit in elk geval geldt
als begin van bewijs doo1· geschrift,
dat het bewijs doo1· getuigen toelaat (1).
(Grondwet, art. 97.)

(P. EN A. D'HOOGE,
T. M, D'HOOGE EN CONSORTEN.)

Met de notitie overeenstemmend arrest.
10 januari 1969. 1 8 kamer. VooTzitter, H. Belpaire, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Delahaye.
Gelijkluidende conclusie,
R. Mahaux, eerste advocaat-generaal.-Pleiters, HR. Van Ryn en Van Heeke.

18 KAMER. -

10 januari 1969.

1o

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). AANNEMING
VAN OPENBARE OF PRIVATE WERKEN.
AAN DERDEN VEROORZAAKTE SCHADE.- AANSPRAKELIJKHEID.- VooRWAARDEN.

2°

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). AANNEMING
VAN OPENBARE OF PRIVATE WERKEN.
AAN DERDEN VEROORZAAKTE SCHADE.- AANNEMER VAN EEN GEDEELTE
VAN DE AANNEMING ONTSLAGEN DOOR
DE OPDRACHTGEVER. VRIJSTELLING
VAN AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER. VoORWAARDEN.

1° De aannemer van open bare we1·ken is,
zoals de aanneme1· van p1·ivate wm·ken,
aanspmkelijk voo1· de schade aan dm·den
verom·zaakt door zijn daad, zijn nalatigheid of zijn onvom·zichtigheid (2). (Burg.
Wetb., art. 1382 en 1383.)
2° De aannemm· van openbm·e of p1·ivate
werken is niet ten opzichte van de1·den
vrij gesteld van alle aansprakelijkheid
do01' het feit alleen dat de opdmchtgeve~·
hem van een gedeelte van de aanneming
heeft ontslagen ; hij blijft aanspmkelijk
voo1· de schade aan de1·den door de
werken ve1·oo1·zaakt, daar hij als valcman
bewust is of zijn moet van het gevaar
dat voor de1·den uit de doo1· hem uitgevoerdewe1•lcen ontstaat (3). (Burg. Wetb.,
art. 1382 en 1383.)
(LEMMENS, T. J. OORSWAREM.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 9 november 1967 gewezen door
het Hof van beroep te Luik ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 1382, 1383 van

(1) Raadpl. cass., 28 april 1967 (Ar1·. cass.,
1967, biz. 1055).
(2) en (3) Rep. prat. d1•. belge, vo Travaux
publics, 1956, nrs 490 en volg., inzonderheid
nr 498; M. FLAMME, Les rna1'0hes cle l'adrninist1•ation, 1955, nrs 389 en 459 ; R. DE GRAND
RY en M. FLAMME, Comrnentai1·e pmtique de
la 1·eglernentation des marches publics, 1965,
nrs 419, 420 en 427; M. FLAMME en J. LEPAFFE, Le contrat d'entreprise, 1966, nrs 773 en
776; A. DELVAUX, Traite ju1•idique des

blitisseurs, 1947, nrs 668, 672 en 672bis;
G. BRICMONT, Responsabilite des w·chitectes
et entrep1·eneu1·s, 1965, nrs 156 en 157; J. BERTEN, noot Rev. gen. ass. et 1·esp., 1936, ur 2201,
B; cass. fr., 5 maart 1945 (Si1'e.1J, 1946, I, 120
en opm., en Dalloz, 1946, I, 268); raadpl. ook
de conclusie van het openbaar ministerie voor
cass., 6 april 1960 (Bull. en PAsrc., 1960,
I, 924) en voor cass., 28 januari 1965 (ibid.,
1965, I, 524).
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12, 14, 15, 16, 17 van de wet van
26 augustus 1913 op de oprichting van
een N ationale Maatschappij der waterleidingen,
doonlat het bestreden arrest eiser ertoe
veroordeelt de door verweerder geleden
schade te vergoeden omdat hij, als
aannen1er van openbare werken voor
rekening en in opdracht van de N ationale
Maatschappij der waterleidingen, verwaarloosd heeft bij het aanleggen van
waterleidingen de gedempte groeven aan
te dannnen, zodat er, :ingevolge een zware
regenval, grote hoeveelheden water en
slijk tot in de woning van verweerder
zijn doorgedrongen, en die beslissing
steunt op de overweging dat eiser wist
en alleszins weten moest dat de toestand,
geschapen door het niet-voltooien van
de werken, een gevaar voor derden
inhield, hoewel het arrest niet tegenspreekt dat eiser van voormelde ma.atschappij verbod kreeg de verhardmg
uit te voeren en het beschouwt dat dit
verbod zonder uitwerking moet blijven
omdat voormelde maatschappij geen
openbaar bestuur is wier beslissingen
niet kunnen betwist worden, maar een
burgerlijk karakter vertoont, en zij als
een privaat persoon dient te worden
aangezien,
terwijl uit de bepalingen van de wet
van 26 augustus 1913, waarvan de schending wordt ingeroepen, duidelijk blijkt
dat, indien de Nationale Maatschappij
der waterleidingen een burgerlijk karakter vertoont, zulks aileen tot doel heeft
haar in de mogelijkheid te stellen haar
doel te bereiken volgens de handels- en
nijverheidsmethoden, doch haar geenszins het karakter ontneemt van een
instelling die met een openbaar bestuur
kan worden gelijkgesteld, zodat eiser
moest worden beschouwd als zijnde
gedekt door het hem opgelegde verbod,
hij geen fout kon begaan en hij niet
aansprakelijk kan gesteld worden voor
het niet-uitvoeren van de verhardingen
die b1.uten de hem toevertrouwde opdracht vielen :
Overwegende dat het arrest eiser veroordeelt tot het herstellen van de schade
aan de woning van verweerder toegebracht ingevolge het niet-aandammen
van de gedempte groeven die hij, in opdracht van de N ationale Maatschappij
der waterleidingen, als aannemer gegravan had bij het aanleggen van bnizennetten;
Overwegende dat eiser aanvoerde dat

hij van voormelde maatschappij verbod
kreeg de voorheen voorziene verhardingen uit te voeren, en dat hij niet aansprakelijk kan gesteld worden, omdat
hij zich moest gedragen naar de onderrichtingen van die maatschappij welke
met een openbaar bestuur dient gelijkgesteld te worden ;
Overwegende dat het arrest impliciet
het bestaan van het door eiser ingeroepen
verbod aanneemt, maar oordeelt dat
voormelde maatschappij als een privaat
persoon optreedt, en het tot de aamsprakelijkheid van eiser besluit op grond dat
deze wist en alleszins weten moest dat
de toestand, geschapen door het nietvoltooien van de werken, een gevaar voor
derden inhield en dat een aannemer kan
aangesproken worden wauneer zijn optreden aanleiding kan geven tot een
voorzienbaar nadeel ;
Overwegende dat de aannemer van
openbare zowel als van private >Yerken
tegenover derden aansprakelijk is voor
de schade die hij door zijn daacl, zijn
nalatigheid of zijn onvoorzichtigheid
veroorzaakt ;
Dat hij van zijn eigen aansprakelijkheid tegenover derde~1 niet outlast wordt
door het feit aileen dat hij van een
gedeelte van de aanneming door zijn
opdrachtgever ontslagen wordt ;
Dat het immers niet volstaat, opdat
de aannemer van werken aan aile aansprakelijkheid zou ontsnappen, dat h:i:j
zich naar de onderrichtingen van de
meester van het werk zou geclragen
hebben ; dat hij aansprakelijk is wmmeer
hij, als vakman, bewust is of zijn moet
van het gevaar dat voor derden uit de.
door he1n uitgevoerde werken ontstaat ;
Overwegende dat het beschikkend
gedeelte van het arrest derhalve wettelijk gerechtvaardigd is, ongeacht of de
Nationale Maatschappij der waterleidingen als privaat of als openbaar persoon
optreedt, zodat het middel, bij gebrek
aan belang, niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
10 januari 1969. 1e kamer. VoMzittet, H. Belpaire, raadsheer waarnenlend voorzitter. Vetslaggeve1·,
H. Gerniers. - Gelijkluidende conclusie,
H. Mahaux, eerste advocaat-generaal.
- Pleiter, H. Van Leynseele.

Op dezelfde dag werd in dezelfde zin

-459een arrest gewezen, inzake Lemmens
tegen Ann. en Alf. Corswarem, op een
voorziening tegen een op dezelfde dag
door hetzelfde hof van beroep gewezen
arrest.

1e KA.MER. -

10 januari 1969.

1 o ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING
VAN TAFEL EN BED. EoHTsoHEIDING OP GROND VAN BEPAALDE
FElTEN. ARREST DAT DE ECHTSOHEIDING BIJ VERSTEK TOESTAAT.
V ERZET. - TERMIJN.
2° VOORZIENING IN CASSATIE.
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD. BuRGERLIJKE ZAKEN. - VooRZIENING
TEGEN EEN TEN AANZIEN VAN ElSER
IN LAATSTE AANLEG BIJ VERSTEK GEWEZEN BESLISSING. - 0NTVANKELIJKHEID. - VooRWAARDE.
1° H et a1·1·est dat de echtscheiding bij
verstek toestaat is vatbaa1· voo1' ve1·zet
binnen de bij a?·tikel248 van het B1wgerlijk W etboek gestelcle termijn.
2° De voorziei~ing in cassatie tegen een ten
aanzien van eiser in laatste aanleg
gewezen beslissing is enkel ontvankelijk
wanneer deze beslissing definitiej geworden is, wegens het ontb1·eken van
ve1·zet binnen de wettelijke te1·mijn (1).
(Wet van 4 augustus 1822, art. 15, 1°;
wet van 25 maart 1876, art. 19; wet
van 25 februari 1925, art. 2).
(DE RAMEE, T. VAN MOERKERKE.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 29 maart 1968 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
Over de grand van niet-ontvankelijkheid door verweerster afgeleid hieruit dat
het bestreden arrest j egens eiser bij
(1) Cass., 29 mei 1822 (PAsrc., 1822, biz.
161); 8 maart 1877 (Bull. en PAsrc., 1877,
I, 133); 26 november 1892 (ibid., 1893, I, 37);
cass. fr., 17 december 1913 (Dalloz, 1917,
I, 183) ; raadpl. cass., 27 november 1890
(Bull. en PASIC., 1891, I, 17); 21 juni 1900
(ibid., 1900, I, 309); 16 maart 1950 (ibid.,

verstek gewezen werd en eiser niet bewijst
dat hij ertegen geen verzet heeft gedaan :
Overwegende dat de voorziening in
verbreking, gericht tegen een beslissing
in laatste aanleg gewezen bij verstek
jegens eiser, slechts ontvankelijk is wanneer deze beslissing, bij gebrek aan
verzet binnen de wettelijke termijn,
definitief geworden is ;
Overwegende dat het arrest, bij verstek gewezen jegens eiser, de echtscheiding ten voordele van verweerster toestaat;
Overwegende dat het arrest op 12 april
1968 betekend werd aan eiser;
Overwegende dat uit de aan het Hof
regelmatig voorgelegde stukken niet
blijkt of eiser het verzet, waarvan
sprake in artikel 248 van het Burgerlijk
W etboek, heeft gedaan of niet, zodat
het Hof niet in de mogelijkheid gesteld
is de ontvankelijkheid van de voorziening
nate gaan;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
10 januari 1969. 1 8 kamer. Voo1·zitter, H. Belpaire, raadsheer waarnemend voorzitter.
VeTslaggeve?',
H. Delahaye. - Gelijkl;uiclende conclusie,
H. Mahaux, eerste advocaat-generaal. Pleiters, HH. Van Leynseele en Struye.

28 KAMER. -

13 januari 1969.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - CoNCLUSIE. - BEWERINGEN ZONDER BE·
STAANSREDEN WEGENS DE DOOR DE
RECHTER AAN RET GESOHIL GEGEVEN
OPLOSSING. GEEN VERPLIOHTING
VOOR DE REOHTER OM DEZE BEWERINGEN TE BEANTWOORDEN.

De 1·echtm· is niet ve1·plicht om de in een
conclusie veTmelde bewe1'ingen te beantwoo?·clen, wannee1' ze zonde1· bestaansreclen zijn gewo1·den wegens de dooT hem
aan het geschil gegeven oplossing (2).
1950, I, 505) en noot 1, get. R. H. ; 31 mei
1957 (ibid., 1957, I, 1188); zie tevens SCHEYYEN, nrs 38 en 139; SIMONT, nrs 16 en 41;

Rep. p1•at. d1•. belge, v 0 Potwvoi en casBation
en matiere civile, nrs 36 en 114.
(2) Verg. cass., 20 oktober 1966 (Arr. cass.,
1967, biz. 237).

460(REVIERS, T. DENAYER.)
ARREST,

RET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 26 april 1968 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Brussel;
Over het middel afgeleid, eerste onderdeel, nit de schending van de artikelen 97
van de Grondwet, 1317 tot 1322, 1382
tot 1384 van het Burgerlijk Wetboek,
12-1 en 15-1 van het koninklijk beslnit
van 8 april 1954 hondende algem.;Jen
reglement op de politie van het wegverkeer, zoals dit besluit is gewijzigd bij het
koninklijk besluit van 30 april 1963,
doordat de rechtbank in hoger beroep
geen acht heeft geslagen op het middel
bij conclnsie voorgesteld door de burgerlijke partij (hier eiser), die aan beldaagde
(hier verweerder), welke '' uit een straat
gelegen langs de rechter zijde van het
Stadhuis te Halle kwam ... », verweet
"'niet niterst rechts gereden te hebben »,
terwijl het bestreden vonnis zich erbij
beperkt te zeggen " dat verweerder de
prioriteit van rechts genoot en regelmatig de rechterkant van de baan hield,
Welke slechts 3,20 meter breed is » ;
t1oeecle onclerdeel, afgeleid nit de schending van dezelfde wetsbepalingen, en
bovendien van artikel 5 van het koninklijk beslnit van 30 april 1963 (artikel 17
van voormeld koninklijk beslnit van
8 april 1954 op het wegverkeer),
doordat, ten aanzien van een cone! usie
waardoor eiser deed gelden dat, in de
omstandigheden van de zaak (3,20 meter
brede straat en noodzaak waarin hij
wegens de gesteldheid der plaats verkeerde een meter het linker gedeelte van de
door verweerder gevolgde straat, in diens
richting gezien, op te rijden - zulks
implicerende dat verweerder niet op de
rechterkant van de straat was gebleven
maar tot op het andere deel was gekomen
zodat hij tegen de wag en van eiser botste),
vervvef?rder de strafrechtelijke en burgerlijke verantwoordelijkheid voor de botsing droeg, het vonnis hem niettemin
buiten de zaak heeft gesteld om de reden
dat " het niet bewezen was dat de wagen
van Reviers, die een parking kwam te
verlaten, voor hem een voorzienbare hindernis uitmaakte "'
terwijl verweerder, door het enkele feit
dat hij zonder bewezen of zelfs aangevoerde noodzaak op het linker deel van
de straat was gekomen, schuld droeg ten

aanzien van de noodzaak waarop eiser
zich beriep aan de hand van beginselen
die vaststaan en gehuldigd worden door
de in de conclusie van eiser aangehaalde
jurisprudentie ; en de rechtbank zich
niet wettig ermede heeft kunnen vergenoegen te releveren dat de voorzienbaarheid van de hindernis niet was aangetoond, en daarentegen, omgekeerd, wanneer
het
schadeberokkenende
feit
eenmaal is bewezen, het op de veroorzaker van dat feit rust te bewijzen dat het
niet kon worden voorzien ;
clercle onclerdeel, uit de schending van
dezelfde wetsbepalingen als aangeduid in
de vorige onderdelen,
doorclat, mn de conclusie van de burgerlijke partij (hier eiser), af te wijzen e.n
verweerder vrij te spreken als regelmat1g
zijn rechterkant gehouden hebbende, het
bestreden vonnis geen acht heeft geslagen
op de passus van voormelde conclusie
waardoor eiser deed gelden dat verweerder "bekend heeft dat hij geremd en
naar rechts gezwenkt heeft », dat het
vonnis aldus het punt in het midden Ia~t
of, in de geest van de rechter, deze afWlJ•
king het gevolg was van een vreemde
oorzaak dan wei van een maneuver dat
verweerder onvoorzichtig had uitgevoerd
om zijn niet-reglementaire positie op de
rijbaan te verbeteren; dat, mitsdien, ten
aanzien van de drie vorenstaande onderdelen, die trouwens nauw met elkaar
verband houden, het bestreden vonnis
niet genoegzaam met redenen omkleed is :
W at het eerste en het tweede onclerdeel
betreft :
Overwegende dat eiser, in zijn conclusie
voor de correctionele rechtbank, nit de
door hem voorgebrachte bewering dat
uit het strafrechtelijk dossier bleek dat
verweerder niet Tti.terst rechts reed, en dat
het voorste gedeelte van zijn eigen wagen
slechts een meter op de prioritaire weg
stond op het ogenblik van de botsing,
afleidde dat hij in deze omstandigheden
geen fout had begaan ;
Overwegende dat, vermits de rechtbank ten laste van eiser noch op strafnoch op burgerlijk gebied een v:ero~r
deling uitspreekt, zij deze conclus1e nwt
te beantwoorden had en de in het middel
aangehaalde wetsbepalingen niet heeft
kunnen schenden ;
Overwegende dat, in zover het middel
aanvoert dat de conclusie van eiser impliceerde dat verweerder niet op de rechterkant van de straat was gebleven rn.aar
op de linkerkant ervan had gereden, ~et
op de feitelijke en dienvolgens soevereme
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beoordeling van de rechtbank stuit, volgens welke verweerder regelmatig de
rechterkant van de baan hield ;

W at het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat eiser in zijn conclusie
aanvoerde dat verweerder bekend had
dat hij geremd en naar rechts gezwenkt
had, om eruit te besluiten dat laatstgenoemde niet meester was gebleven van
zijn snelheid ;
Overwegende dat het vonnis vaststelt
dat verweerder de prioriteit van rechts
genoot en regelmatig de rechterkant van
de baan hield welke slechts 3,20 meter
breed is ; dat het niet bewezen is dat de
wagen van Reviers (eiser), die een parking
kwam te verlaten, voor hem een voorzienbare hindernis uitmaakte ; dat hem
derhalve geen enkele fout kan verweten
worden;
Dat daaruit volgt dat ten aanzien van
de tegen verweerder ingestelde vervolging
wegens inbreuk op artikel 27 -I, lid 2, van
het wegverkeersreglement, naar het oordeel van de rechtbank, het zwenken van
de wagen van verweerder naar rechts
geen schuld ten zijnen laste kon doen
ontstaan en dus aan een andere oorzaak
te wijten was dan een maneuver 01n een
niet reglementaire positie op de rijbaan
te verbeteren;
Dat geen onderdeel van het middel kan
aangenomen worden ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
I3 januari I969. 2 8 kamer.
Voo1·zitte1' en Ve?·slaggeve?', H. Rutsaert,
raadsheer

waarnemend

voorzitter.

-

Gelijkluir1encle conclttsie, H. Colard, advo-

I 0 YV annee?' de schade ve1'007'zaakt is doo1·

de samenlopencle fouten van het slachto fje1· en cle beklaagde, lean deze niet
W01'den ve1'om·deeld om het slachtoffer
voo1· de schacle volleclig te ve1'goeclen (I).
2° H'annee1' de ?'echter, die van twee

1'echtsvo?·de7'ingen tegen cle belclaagde
lcennis neemt, beslissingen heeft gewezen
die door dezeljde onwettelijlcheicl zijn
aangetast, en de ene een eindbeslissing
is en de ande1'e niet, leidt het aannemen
van cle voo?·ziening van de belclaagde
tegen de ee?·ste beslissing tot de vernietiging van cle tweede, zeljs indien de
bekla,agde van zijn voo1'ziening tegen
deze laatste beslissing ajstand heejt
geclaan zonde1' e7'in te be1'usten (2).
(EVERAERT, T. VAN DE SIJPE
EN OONSORTEN.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op I7 juni I968 gewezen door het
Hof van beroep te Gent;
I. W at de voorziening tegen de beslissing over de strafvordering betreft :
Overwegende dat de substantiiile of op
straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;

caat-generaal.

28 KAMER. -

LIJKHEID ZIJN AANGETAST.- EINDBE·
SLISSING OP DE ENE REOHTSVORDERING
EN GEEN EINDBESLISSING OP DE ANDE·
RE.- VOORZIENING VAN Dlll BEKLAAG·
DE.- AFSTAND VAN DE VOORZIENING
TEGEN DE NIET DEFINITIEVE BESLIS·
SING, ZONDER BERUSTING. - 0ASSATIE
VAN DE EINDBESLISSING. - 0ASSATIE
LEIDT TOT DE VERNIETIGING VAN DE
TWEEDE BESLISSING.

13 januari 1969.

I o AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). - ScHADE VER·
OORZAAKT DOOR DE SAMENLOPENDE
FOUTEN VAN DE BEKLAAGDE EN HET
SLAOHTOFFER. - AANSPRAKELIJKHEID
VAN DE BEKLAAGDE JEGENS DIT SLAOHT·
OFFER. GEDEELTELIJKE AANSPRA·
KELIJKHEID.
2° CASSATIE.- OMVANG.- STRAFZA·
KEN. - BuRGERLIJKE REOHTSVORDE·
RINGEN. - VEROORDELENDE BESLIS·
SINGEN Dilll DOOR DEZELFDE ONWETTE·

II. W at de voorziening betreft tegen
de beslissing over de tegen eiser ingestelde
burgerlijke vorderingen :
a) ten aanzien van de burgerlijke vorderingen andere dan die door Van de Sijpe
in eigen naam ingesteld wegens de door
hem opgelopen verwondingen :
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 48-2 van het weg(1) Oass., 20 november en 19 december 1967

(A1·r. cass., 1968, blz. 402 en 576).
(2) Oass.; 30 oktober 1967 (A7'1'. cass., 196R,
blz. 310).

-462verkeersreglement, 1382 van het Burgerlijk \Vetboek en 97 van de Grondwet,
doonlat het bestreden arrest, na vastgesteld te hebben dat eiser door met een
overdreven snelheid te rijden een onvoorzichtigheid begaan had in oorzakelijk
verband met de dood van de voetgangster Rosa Hespeels en de letsels opgelopen
door verweerder Van de Sijpe, eveneens
voetganger, en na verder vastgesteld te
hebben dat beide voetgangers « na de
overweg te hebben overgestoken, op de
eigenlijke rijbaan (waar het ongeval zich
voordeed) zijn blijven stappen, instede
van op de gelijkgrondse kasseiberm of
altlmns op de tussen deze beide gelegen
betonstrook te gaan, zoals zij kracht9ns
artikel 48-2 van de Wegcode hadden
moeten doen "' beslist heeft dat « dergelijke tekortkoming " van de voetgangers
« in de gegeven omstandigheden niet in
oorzakelijk verband staat met het kwestieus ongeval, dat uitsluitend teruggaat
op de foutieve rijwijze van eiser, in dier
voege dat hij de algehele verantwoordelijkheid van het ongeval dient te dragen
en mitsdien de gause schade moet vergoeden, welke door de vier burgerlijke
partijen ondergaan werd "'
tenvijl het intri:nsiek tegenstrijdig is
enerzijds vast te stellen dat het ongeval
zich voorgedaan heeft op een rijbaan
waarop de vostgangers niet mochten
stappen zonder een fout en zelfs een overtreding te begaan en anderzijds te beslissen dat deze fout en overtredi:ng zonder
oorzakelijk verband staan met het ongeval, zodat minstens uit de motiveri:ng
van het bestreden arrest onmogelijk kan
afgeleid worden dat het ongeval zich zou
voorgedaan hebben indien gezegde fout
niet begaan geweest was en nog Ininder
dat de omvang van de schade dezelfde
zou geweest zijn, zodat het arrest niet
wettelijk gemotiveerd is, minstens voor
wat betreft de beslissing nopens de algehele verantwoordelijkheid van eiser :
Overwegende dat het arrest vaststelt
enerzijds dat indien eiser met een matige
snelheid , en behoorlijke oplettendheid
gereden had, hij de voetgangers had
kum1en vermijden, en dat alles erop
wijst dat deze laatsten hun weg normaal
vervolgclen op de rechterzijde van de
rijbaan waar zij op een volcloencle afstancl goecl zichtbaar waren, en, anderzijds, dat de voetgangers, na de overweg
te hebben overgestoken, op de eigenlijke
rijbaan zijn blijven stappen in plaats van
op de gelijkgrondse tussenberm of althans
op de tussen beide gelegen betonstrook

te gaan, zoals zij krachtens artikel 48-2
van het wegverkeersreglement haclden
moeten doen ;
Overwegende dat, na op een foutieve
gedraging zowel van eiser als van de
voetgangers te hebben gewezen, alclus
aannemende dat het ongeval zich had
voorgedaan op een plaats waar ]aatstgenoemden zich niet mochten bevinden,
het hof van beroep niet kon beslissen,
zonder zich tegen te spreken, dat de door
de voetgangers begane tekortkoming niet
in oorzakelijk verband stand met het
ongeval ; dat immers uit de door het
arrest gedane constateringen niet blijkt
dat het ongeval zich eveneens, zonder
bedoelde fout vanwege de slachtoffers,
zou hebben voorgedaan;
Dat het middel gegrond is ;
b) ten aanzien van de burgerlijke vordering door Van de Sijpe in eigen naam
ingesteld wegens de door hem opgelopen
verwondingen :
Overwegende dat eiser afstand gedaan
heeft van zijn beroep in cassatie;
Doch overwegende dat de vernietiging
van de defi:nitieve beslissing over de
andere burgerlijke vorderingen de vernietigi:ng medebrengt van de niet defi:nitieve beslissingen, die gewezen werden op
de burgerlijke vordering van Van de Sijpe
in eigen naam en die op dezelfde onwettige reden steunen, al heeft eiser, zonder
in laatstbedoelde beslissingen te berusten, afstand gedaan van de clesbetreffend
door hem ingestelde voorziening ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening in zover zij gericht is tegen de beslissing over de strafvordering ; decreteert
de afstand van de voorziening in zover
zij gericht is tegen de beslissing over de
burgerlijke vordering door verweerder
Van de Sijpe ingesteld wegens de door
hem persoonlijk opgelopen verwondingen ; vernietigt de bestreden beslissing in
zover zij over de burgerlijke vorderingen
en over de kosten op burgerlijk gebied
uitspraak gedaan heeft ; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing ; veroordeelt eiser in eigen naam
in de kosten van de door hem gedane
afstand van voorziening ; veroordeelt,
verder, eiser in de helft van de overige
kosten en de verweerders in de andere
helft daarvan; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van beroep te Brussel.
13 januari 1969. 2e kamer. Voo1·zittm· en Vm·slaggeve1', H. Rutsaert,
raadsheer waarnemend voorzitter. -
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Gelijkluidende.conclusie, H. Colard, advocaat-generaal. - Pleite1·, H. Struye.

2e

K.A.MER. -

13 januari 1969.

!O BEWIJS.- BEWIJS DOOR GETUIGEN.
STRAFZAKEN.- GEVAL WAARIN DE
WET GEEN BIJZONDER BEWIJSMIDDEL
VASTSTELT.- WAARDE VAN DE GETUIGENISSEN. SOEVEREINE BEOORDELING DOOR DE FEITENREOHTER. GRENZEN.

20 BEWIJS.- STRAFZAKEN.- 0PEENVOLGENDE VER.KLARINGEN VAN DE
BEKLAAGDE.- BEWIJSKRAOHT DIE ER
MOET AAN GEHEOHT WORDEN. - B E KENTENIS VAN DE BEKLAAGDE IN DE
LOOP VAN RET VOORONDERZOEK. --:BEKENTENIS IN DE OONOLUSIE INGETROKKEN.
BEVOEGDHEID VAN DE
REOHTER.

.Io In st1·ajzaken, wanneeT cle wet geen
bijzonde1·e bewijsmiclclel vaststelt, beooTcleelt cle 1'echte1' soeve1·ein in jeite de waa1'de van de in cle loop van het voo1'oncle1'zoek afgelegcle verkla1·ingen, als hij de
bewoonlingen ervan niet miskent (1).
2° De 1·echte1' beoorcleelt soeve1·ein in feite
de bewijslcracht clie aan cle opeenvolgencle
ve1·kla1·ingen van de belclaagde moet worden gehecht (2), mits hij de bewoordingen
e1'van niet mislcent (3) ; hij lean zich
eTtoe bepm·lcen alleen acht te slaan op
een belcentenis in cle oo1•spronlcelijke
verklaTing van de beklaagde, die in de
loop van het voo1•onde1'zoek we1·d afgelegd,
zeljs wannee1· deze belcentenis in de conclusie wo1·dt inget1·okken (4).

wet, 154, 195 en 211 van het Wetboek
van strafvordering, 27-1 van het koninklijk besluit van 30 april 1963, 2-2, lid 1,
van de wet van 1 augustus 1899, gewijzigd door deze van 15 april 1958 en
l augustus 1963,
do01·dat het bestreden vonnis, in antwoord op de in een regelmatig neergelegde conclusie ontwikkelde Stelling van
eiser, volgens welke het bewijs niet geleverd werd dat eiser op 18 juni 1967 de
artikelen 27-1 van de Wegcode alsn1.ede
2-2, lid 1, van de wet van 1 augustus
1899 zou overtreden hebben, beslist dat
de inbreuk op voormelde strafbepalingen
toch zou bewezen zijn omdat « de burgerlijke partij ab initio het voertuig van
beklaagde heeft omschreven met grote
nauwkeurigheid, wat betreft n1.erk, klem·
en ook nummerplaat, zoals later gerectificeerd werd "• en omdat « beklaagde niet
ontkent op dag en um· der feiten ter
plaatse te zijn geweest maar zich terzake
niets meer herinnert "•
tm·wijl overeenkomstig artikel 154 van
het Wetboek van strafvordering de overtredingen bewezen worden hetzij door
processen-verbaal of verslagen, hetzij
door getuigen bij gebrek aan of tot
staving van verslagen en processen-verbaal, en het, op straffe van nietigheid,
niemand toegelaten is door getuigen
bewijs te leveren hoven of tegen de inhoud van de processen-verbaal of schriftelijke verslagen van de officieren van
politie, aan wie de wet de macht verleend
heeft om van de wanbedrijven of de
overtredi:ngen te do en blijken tot inschrijving van valsheid ; en niettegenstaande
beklaagde in conclusie de feiten heeft
ontkend en hij betoogd heeft dat. het
uitgesloten is dat de onderstelling als zou
hij eventueel op 18 juni 1967 ter plaatse
geweest zijn, niet bewezen is :

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis op 10 juni 1968 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Antwerpen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grond-

Overwegende dat eiser veroordeeld
werd wegens inbreuk: op het wegverkeersreglement en wegens vluchtmisdrijf en de
rechtbank de veroordeling op de redenen
gesteund heeft die in het middel worden
weergegeven ;
Overwegende dat, behalve in de gevallen waarin een speciaal bewijsmiddel
wordt opgelegd, de rechter in feitelijke
aanleg op soevereine wijze, in strafzaken,
de elementen beoordeelt waarop zijn

(1) Cass., 11 maart 1968 (.Arr. cass., 1968,
blz. 917) ; 23 september 1968, sttpm, blz. 88.
(2) Oass., 11 oktober 1965 (Bttll. en PASIO.,
1966, I, 185) en 18 september 1967 (Arr.
cass., 1968, biz. 89).

(3) Oass., 7 november 1966 (A?'?'. cass., 1967,
blz. 322).
(4) Oass., 19 maart 1962 (Bull. en PAsiO .•
1962, I, 796).

(OOOKX, T. WAUTERS.)
ARREST.
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overtuiging steunt, onder meer de bewijswaarde van in het vooronderzoek afgelegde verklaringen ;
Overwegende dat de rechtbank aldus
vermocht zowel de verklaring van verweerder als de oorspronkelijke verklaring
van eiser, verklaringen waarvan zij de
bewoordingen niet miskent, in aamnerking te nemen om de telastleggingen
bewezen te verldaren, al was eiser in zijn
conclusie voor de rechtbank op zijn verklaring teruggekomen ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
En overwegende, wat de beslissing op
de strafvordering betreft, dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvor1nen werden nageleefd
en dat de beslissing overeenkomstig de
wet is;
01n die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
13 januari 1969. 2e kamer. Voorzitte1· en Ve1•slaggeve1', H. Rutsaert,
raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkluiilende conclusie, H. Colard, advocaat-generaal. - Pleite1·, H. Lambrechts
(van de balie te Antwerpen).

2e KAMER. -

13 januari 1969.

1° BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ (WET TOT). -INTERNE·
RING VAN DE KRANZINNIGE OF ABNOR·
MALE BEKLAAGDE.- BESLISSING TOT
INTERNERING GEGROND OP EEN ME·
DISCH VERSLAG DOOR EEN ENKELE
GENEESHEER OPGESTELD. - WETTE·
LIJKHEID.
2° BEWIJS. - STRAFZAKEN. - DES·
KUNDIGENVERSLAGEN. BEOORDE·
LINGSMACHT VAN DE FEITENRECHTER.
3°

SOEVEREINE BEOORDELING
DOOR DE FEITENRECHTER. STRAFZAKEN. WAABDE VAN DE
VASTSTEI,LINGEN EN GEVOLGTREKKIN·
GEN VAN EEN DESKUNDIGE.

1° Om een inte1·nering van een krankzinnige of abnormale beklaagde overeenkomstig artikel 7 van de wet van 9 april
1980, gewijzigd biJ d1:e van 1 fuli 1964,
te kttnnen bevelen wordt niet vereist dat
zijn geestesonderzoek door ilrie cleskun• iligen wonlt ver1'icht ( 1).
2° en 3° De rechter beoo1·ileelt soeverein

in feite de waarcle van cle vaststellingen
en gevolgt1·ekkingen van ile deskundige,
in zove1• hij cle bewijskracht van cle
termen van clit ve?·slag niet miskent (2).
(FRANKFURTER, T. MAES.)
ARREST.
RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 10 oktober 1968 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel, kamer
van inbeschuldigingstelling ;
I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de strafvordering :
Over het eerste middel, afgeleid hieruit
dat de bestreden beslissing de internering
van eiser gelast,
terwijl uit het relaas der feiten blijkt
dat de tegen hem neergelegde ldacht van
Maes ongegrond is en tot doel had hem
de mogelijkheid tc ontnemen te getuigen
in een geding betreffende de terugvordering van juwelen :
Overwegende dat het Hof niet bevoegd
is om te onderzoeken of de rechter de
elementen van de zaak juist of verkeerd
in feite heeft beoordeeld ;
Dat het middel niet ontvankelijk is ;
Over het tweede mid del, afgeleiil hieruit
dat het bestreden arrest de internering
van eiser gelast op grond van het verslag
van Dr. Troch,
te1·wijl, eerste onilerdeel, de wet een
onderzoek door een college van drie
geneesheren oplegt ;
tweede onde1·deel, het verslag van genoemde geneesheer partijdig en slechts
gegrond is op gissingen en niet op positieve gegevens ;
clenle onile1·deel, eisers aanvraag 0111 een
tegenexpertise geweigerd werd, zodat de
rechten van de verdediging geschonden
zijn:
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat 0111 de internering
van een beklaagde overeenko111stig de
wet van I juli 1964 te kunnen bevelen
(1) Raadpl. eass., 6 maart 1967 (A1-r. cass.,
1967, blz. 852).
(2) Oass., 8 maart 1965 (Bull. en PAsiC.,
1965, I, 696); 26 september 1966 (Arr. cass.,
1967, blz. 95); 11 december 1967 (ibid., 1968,
blz. 521).
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er niet vereist is dat het onderzoek over
diens geestestoestand door drie deskundigen werd gedaan ;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de feitenrechter soeverein de waarde van een deskundigenverslag beoordeelt voor zover hij de
bewijskracht ervan niet miskent, wat ten
deze niet wordt aangevoerd ;

W at het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat uit de processtukken
niet blijkt dat eiser een tegenexpertise
heeft gevraagd ;
Dat geen van de onderdelen van het
middel kan aangenomen worden ;
En overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;

II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de burgerlijke
rechtsvordering :
Overwegende dat eiser geen bijzonder
middel aanvoert;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
13 januari 1969. 2e kamer . Voo1·zitter, H. Rutsaert, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggeve1·,
Ridder de Schaetzen. Gelijkluidende
conclusie, H. Colard, advocaat-generaal.
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KAlVIER. -

BURGERLIJKE

13 januari 1969.
RECHTSVORDE-

RING.
REOHTSVORDERING
TOT
VERGOEDING VAN DE DOOR EEN 1\USDRIJF VEROORZAAKTE SCHADE. KEU- .
ZE · VOOR
DE BENADEELDE PARTIJ
TUSSEN HET BURGERLIJK GEREOHT EN
HET STRAFGEREOHT. KEUZE IMPLIOEERT HET VERBOD DEZELFDE REOHTSVORDERING TEGELIJKERTIJD VOOR BElDE GEREOHTEN TE BRENGEN.

A1·tikel 4 van de wet van 17 ap1'il 1878
dat aan de doo1' een misd1·ijj benadeelde
pa1'tij de ke~•ze laat de 1'echtsvo1'de1·ing
tot vergoeding van de do01· haa1· geleden
schade te ve1·volgen hetzij vooT het buTge1·lijk ge1•echt hetzij tegelijke1'tijd met
de stmjvo1·deTing voo1· het stmjge1·echt,
implicee1·t voo1· deze partij het ve1'bod de

1'echtsvo1'de1·ing tot ve1'goeding van dezelfde schade meteen vooT beide ge1·echten
te bTengen (1). (Impliciete oplossing.)
(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP
BELGIE " EN CONSORTEN,
T. JANSSENS.)

« TOTAL

AB.REST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 26 juni 1968 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;

I. W at de voorziening van de naamloze
vennootschap « Total Belgie " betreft
tegen de beslissing over haar burgerlijke
vordering tegen Janssens :
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 3 en 4 van de wet
van 17 april 1878, 8, 92 en 97 van de
Grondwet,
doo1'dat het bestreden arrest de burgerlijke vordering van eiseres niet ontvankelijk verklaart wegens litispendentie,
daar eiseres voor het instellen van haar
burgerlijke vordering voor het strafgerecht een vordering aanhangig had gemaakt bij de Rechtbank van koophandel
te Brussel tot betaling van het haar toekomende bedrag,
te1·wijl uit het dossier blijkt dat eiseres
zich burgerlijke partij stelde voor een
bedrag van 10.736.994 frank vermeerderd
met de gerechtelijke interesten doch voor
de rechtbank van koophandel de verdering dit bedrag van 10.736.994 frank tot
voorwerp had, ditmaal vermeerderd met
een contractuele verhoging, wat een
bedrag gaf van 12.889.003 frank, en dat
bijgevolg voorwerp en oorzaak van beide
vorderingen essentieel verschillend waren,
daar de ene op basis van een gepleegdeoplichting werd ingesteld en de andere de
betaling van facturen met toepassing van
een verhogingsclaus1.ue nastreefde :
Ovenvegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat in werkelijkheid de burgerlijke partij voor de strafrechter hetzelfde
beoogt als datgene wat ze voor de handelsrechtbank vroeg; dat het dienaangaande erop wijst dat het zonderling
voorkomt clat de burgerlijke partij in de
(1) Oaes., 8 maart 1962 (Bull. en PAsrc.,
1962, I, 770); VAN RoYE, Mantwl de la pa1·tie
civile, nr 643; Rep. prat. du d1·oit belye,
yo Action civile, nr 74; raadpl. cass., 27 maart
1943 (Bull. et PAsrc., 1943, I, 207) en de noot'
getekend L. 0.
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berekening van de schade, door de strafbare handelswijze van beklaagde veroorzaakt, tot hetzelfde bedrag komt als datgene wat op handelsgebied werd gevorderd, terwijl naar aile waarschijnlijkheid
beide berekeningen niet tot hetzelfde
eindbedrag kunnen leiden, indien de basis
van berekening niet dezelfde is ; dat het
ertoe besluit dat de eerste rechter, die
ook reeds geoordeeld had dat de burgerlijke vordering voor het strafgerecht hetzelfde voorwerp en dezelfde oorzaak had
als voor de rechtbank van koophandel
en in feite de betaling betrof van achterstallige facturen, terecht de eis niet ontvankelijk verklaarde, het gerecht, waarbij
de zaak het eerst aanhangig werd gemaakt, bevoegd zijnde ;
Overwegende dat het middel aldus
tegen de vaststellingen van het arrest
indruist en feitelijke grondslag mist ;
II. Wat de voorzieni:ng van Leontinus
Smets betreft :
Overwegende dat de substantiele of op
straffe van nietigheid voorgescln·even
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt ieder in de kosten
van zijn voorziening.
13 januari 1969. -

2

8

kamer. -

Voorzitte1· en Verslaggeve1', H. Rutsaert,
raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijkluidencle oonohtsie, H. Colard, advocaat-generaal. - Pleite1·, H. Verrycken
(van de balie te Antwerpen).

2 8 KAMER. _:____ 13 januari 1969.

10 VERZET. - STRAFZAKEN. - VERSTEKVONNIS WAARTEGEN DOOR HET
OPENBAAR MINISTERIE GEEN HOGER
BEROEP WORDT INGESTELD. - BESLIS·
SING OP HET HOGER BEROEP VAN HET
OPENBAAR MINISTERIE TEGEN HET VON(1) Cass., 23 oktober 1967 (A1'1'. cass., 1967,
biz. 291).
Over het punt dat de vervanging van een
enkele straf door verschillende straffen de
toestand van de beklaagde verzwaart, zelfs
zo het totaal ervan de enkele straf niet te
hoven gaat, zie cass., 7 januari 1963 (Bull.
en PASIC., 1963, I, 533). Over het punt dat
de bij verstek uitgesproken vervangende ge-

NIS OP VERZET. - VERZWARING VAN
DE BI.J VERSTEK UITGESPROKEN STRAF.
- 0NWETTELI.JKHEID.
2o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. VEROORDELENDE BESLISSING. - VER·
ZUIM HET BESTAAN VAN ALLE BESTAND·
DELEN VAN HET MISDRI.JF VAST TE
STELLEN. - NIET REGELMATIG GEJYIOTIVEERDE BESLISSING.

1° vV annee1· tegen een VM'stekvonnis cloor
het openbaar ministeTie geen hoge1· be1'oep 'W01'dt ingestelr1, kan cle 1'eohter in
hoge1· be1·oep, uitsp1'aak cloencle op het
clo01' het openbaa1' ministe1'ie ingestelcl
hoge1' be1·oep tegen het vonnis op het
verzet van cle beklaagcle, cle bij het ve1'·
stekvonnis ttitgesp1•oken straj niet ve1·zwaren (1). (Wetb. van strafv., art. 187,
188 en 202; wet van 1 mei 1849,
art. 7 en 203.)
2o Niet 1•egelmatig gemotiveenl is cle beslissing clie cle beklaagcle wegens een miscl1·ijj veroo1·deelt zoncler het bestaan van
alle bestanclclelen ervan vast te stellen (2).
(Grondwet, art. 97.)
(HATZIHRISTIDIS.)
ARREST.
HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 22 oktober 1968 gewezen door
het Hof van beroep te Luik ;
Over het eerste van ambtswege opgeworpen middel, afgeleid uit de schending
van de artikelen 5, 7 en 8 van de wet van
1 mei 1849, 186 en 188 van het Wetboek
van strafvordering, en 1 van de wet van
9 1naart 1908,
cloordat het hof van beroep met betrekking tot de telastleggingen van oplichting
(betichtingen 0) eiser veroordeelt tot een
gevangenzitting van tweemaal een jaar
en tot twee boeten van elk 250 frank
gebracht elk op 5.000 frank of drie
maanden vervangende gevangenisstraf
voor elk,
tenvijl eiser bij het verstekvonnis van
19 januari 1967 hoofdens de betichtingen
vangenisstraf niet kan verzwaard worden,
wanneer het openbaar ministerie geen hager
beroep heeft ingesteld tegen dit vonnis, op
het hoger beroep van het openbaar ministerie
tegen het op het verzet van de veroordeelde
gewezen vonnis, zie cass., 20 maa,rt 1964
(Bttll. en PASIC., 1964, I, 794).
(2) Cass., 25 november 1968, supm, blz. 321.
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0 slechts veroordeeld was geworden tot
een gevangenisstraf van twee jaar en een
geldboete van 500 frank gebracht op
10.000 frank en een vervangende gevangenisstraf van drie maanden, verstekvonnis waartegen eiser op 24 mei 1968 in
verzet was gekomen en waartegen het
openbaar ministerie geen hoger beroep
had ingesteld :
Overwegende dat, bij vonnis bij verstek van 19 januari 1967, eiser wegens
oplichting veroordeeld was geworden tot
een gevangenisstraf van twee j aar en een
geldboete van 500 frank gebracht op
10.000 frank met een vervangende gevangenisstraf van drie maanden ; dat eiser
op verzet dd. 24 mei 1968 tegen dit vonnis, bij vonnis van 21 juni 1968 op tegenspraak, wegens bedoelde betichtingen 0
veroordeeld werd tot een gevangenisstraf
van een jaar en een geldboete van
500 frank gebracht op 10.000 frank,
met een vervangende gevangenisstraf
van drie maanden ; dat, op hoger beroep,
tegen laatstvermeld vonnis, van eiser
en van het openbaar ministerie, het
hof van beroep bij arrest van 22 oktober 1968, eiser veroordeeld heeft tot" een
gevangenzitting van tweemaal een jaar
en tot twee boeten van elk 250 frank
gebracht op tweemaal 5.000 frank of drie
maanden subsidiaire gevangenzitting
voor elk";
.
Overwegende dat, bij gebrek aan hoger
beroep vanwege het openbaar ministerie
tegen het vonnis bij verstek, dit vonnis
ten opzichte van het openbaar ministerie
definitief is geworden in zover het voor
de beklaagde gunstig is ; dat het hof van
beroep dienvolgens, op het hoger beroep
van het openbaar ministerie tegen het
vonnis op verzet van 21 juni 1968 wegens
de betichtingen 0, de toestand van eiser
niet mocht verzwaren door twee gevangenisstraffen van elk een jaar en twee
b6eten van elk 250 frank gebracht op
tweemaal 5.000 frank, met drie maanden
vervangende gevangenisstraf voor elk,
uit te spreken, wanneer bij het verstekvonnis slechts een gevangenisstraf van
twee jaar en een geldboete van 500 frank
gebracht op 10.000 frank met een vervangende gevangenisstraf van drie maanden uitgesproken waren geworden ;
Dat het arrest aldus de in het middel
aangehaalde wetsbepalingen geschonden
heeft;
Over het tweede van ambtswege opgeworpen middel, afgeleid uit de schending
van artikel 97 van de Grondwet :
Overwegende dat het bestreden arrest

eiser, onder meer, veroordeelt tot een
gevangenisstraf van zes maanden en een
geldboete van 100 frank gebracht op
2.000 frank of een vervangende gevangenisstraf van een maand, om te Heusden,
Zolder of elders in het Rijk in de loop
van de jaren 1964 en 1965 een arbeidsbureau te hebben opgericht zonder wettige machtiging (betichting D) bij inbreuk
op de artikelen 2 en 13 van het koninklijk
besluit van 10 april 1954;
Overwegende dat voormelde artikelen
slechts het exploiteren zonder regelmatige
vergunning verbieden van bureau's voor
arbeidsbemiddeling « tegen betaling ";
Overwegende dat het arrest niet vaststelt dat eiser een bureau voor arbeidsbemiddeling << tegen betaling >> heeft geexploiteerd; dat het aldus niet aile bestanddelen van het misdrijf vaststelt en derhalve desbetreffend zijn beslissing nopens
de schuld van eiser niet regelmatig met
redenen heeft omkleed ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zover het eiser veroordeeld
heeft wegens de betichtingen 0 en D en
zijn onmiddellijke aanhouding bevolen
heeft alsook in zover eiser in de kosten
veroordeeld werd (1); beveelt dat melding
van dit arrest zal gemaakt worden op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; laat de kosten ten laste van de
Staat ; verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van beroep te Brussel.
13 januari 1969. 2e kamer. Vom·zitte1' en Ve?•slaggeve1·, H. Rutsaert,
raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijlclttidende conchtsie, H. Colard, advocaat-generaal.
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INKOMSTENBELASTINGEN.
AANSLAG EN INKORIERING. UrTVOERBAARVERKLARING VAN RET KORIER. - VORMVOORSCRRIFT DAT TOT
RET VESTIGEN VAN DE BELASTING BIJDRAAGT.
2o GEMEENTE- EN PROVINCIEBELASTINGEN.- DIRECTE GEMEENTEBELASTING. ~ UrTVOERBAARVERKLARING VAN RET KORIER. - V ORJ\'IVOORSCHRIFT DAT TOT RET \TESTIGEN VAN
DE BELASTING BIJDRAACIT.
1°

(1) Beklaagde werd vrijgesproken wegens
de betichting A en B.
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GEMEENTE- EN PROVINCIEBELASTINGEN.
BEZWAARSOHRIFT
VOOR DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN
DE PROVINOIERAAD. VERPLIOHTING
VOOR DE BESTENDIGE DEPUTATIE OM
BINNEN DE GRENZEN VAN HET BIJ
HAAR AANHANGIGE GESOHIL DE AANSLAG ZELF TE BEOORDELEN. -BEGRIP.

1° en 2° De beslissing waa1'bij het kohie1·
ttitvoe1·baa1· ve1'klaa1'd wo1·dt is een ve1'1'ichting die tot het vestigen van de
belasting bijclmagt, doonlat het de t1:tel
voo1' de inning m·van tot stand brengt (1).
3° De bestendige deputatie van een provincieraad, waa1·b~j een 1·egelmatig bezwam·sclwijt tegen een cli?"ecte gemeentebelasting aanhangig is, heejt de macht
en tot plicht, zonde1· gehouden te zijn
door de conclusie van de gemeente, na te
gaan ene1·zijds wellce ve1'onlening tot
wettelijlce g1·ondslag client voo1· de betwiste
aanslag en ande1'zijds of bedoelcle vero1'dening deze aanslag wettelijlc 1'echtvaa1'digt (2).
(MINDERS, T. GEMEENTE DILBEEK.)
ARREST.
RET HOF ; Gelet op het bestreden
besluit, op 19 april 1968 gewezen door
de Bestendige Deputatie van de Provin.cieraad van Brabant ;

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 138 van de
gemeentewet, 1 van de wet van 22 juni
1865 betre:ffende de bevoegdheid van de
bestendige deputaties om uitspraak te
doen over de reclamaties ter zake van
directe belastingen, 8 en 13 van de wet
van 5 juli 1871 waarbij in de belastingwetten wijzigingen worden aangebracht
en 97 van de Grondwet,
cloo1·clat, na erop gewezen te hebben
dat eiser tot staving van zijn reclamatie
deed gelden, betre:ffende de aanslag over
het dienstjaar 1961 (navordering 1960),
dat het visum tot uitvoerbaarverklaring
van het kohier na verstrijking van de
wettelijke termijn was gegeven, omdat
dit was geschied op 29 maart 1962, terwijl
het uiterlijk op 31 maart 1961 had dienen

(1) Cass., 30 oktober 1944 (Bull. en PAsro.,
1945, I, 20).
(2) Raadpl. inzake directe belastingen cass.,
19 november 1968, supm, biz. 303.

te geschieden, de bestendige deputatie
zich bij het bestreden besluit onbevoegd
verklaart om op dit punt uitspraak te
doen, en, om aldus te beslissen, in hoofdzaak steunt hierop, dat alleen de gewone
rechtbanken bevoegd zijn om uitspraak
te doen over de regelmatigheid van de
akten van inning en vervolging, dat deze
akten al de stappen en proced1.rres omvatten die de gemeenteontvangers ondernemen of inspannen om de belastingschuldigen kennis te geven van de aanslagen die hun ten laste vallen en om
betaling ervan te bekomen, en onder meer
het opmaken van de rollen en de uitvoerbaarverklaring ervan, en hierop dat bijgevolg een middel betreffende de geldigheid van het visum tot uitvoerbaarverklaring in de bevoegdheid van de gewone
rechtbanken valt,

te1'wijl, nu de beslissing waarbij het
kohier uitvoerbaar gemaakt wordt een
verrichting is die tot het vestigen van
de belasting bijdraagt, zij niet kan worden begrepen onder de daden van inning
of vervolging, zodat eisers reclamatie
tot de bevoegdheid van de bestendige
deputatie behoorde, in zover zij deed
gelden dat die formaliteit, althans ten
aanzien van een der litigieuze aanslagen,
te laat was geschied :
Overwegende dat uit het bestreden
besluit blijkt dat de bestendige deputatie,
wat betreft de aanslag over het dienstjaar 1961, navordering 1960, zich onbevoegd verklaard heeft omdat het bezwaarschrift gericht was tegen een daad
van inning van de belasting, en de
beoordeling van de regelmatigheid van
zulke akte onder de bevoegdheid van de
gewone rechtscolleges valt ;
Overwegende dat eiser in zijn bezwaarschrift had doen gelden dat het visum
tot uitvoerbaarverklaring van het kohier
betreffende bedoelde belasting na het
verstrijken van de wettelijke termijn
gegeven werd ;
Overwegende dat de beslissing, waarbij
het kohier uitvoerbaar verklaard wordt,
een verrichting is welke tot het vestigen
van de belasting bijdraagt, doordat zij
de titel voor de inning ervan tot stand
brengt ; dat deze beslissing bijgevolg aan
elke daad van inning voorafgaat en geen
verrichting is welke het materiele feit van
de invordering verzekert ;
Overwegende derhalve dat het bestreden besluit door de bestendige deputatie
onbevoegd te verklaren on1 over een
bezwaarschrift uitspraak te doen dat
gericht was tegen een daad van vestiging
van de aanslag en niet tegen een daad
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wetsbepalingen geschonden heeft;
Dat het mid del gegrond is ;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 110 van de
Grondwet, 76, 5° (zoals dit artikel gewijzigd is door artikel 2 van de wet van
30 juni 1865), en 138 van de gemeentewet,
doo1·dat, hoewel erkem'lende dat, gezien
het tijdstip waarop de werken waren uitgevoerd welke tot de litigieuze aanslagen
aanleiding hadden gegeven, deze slechts
konden gevestigd zijn overeenkomstig een
door de gemeente Dilbeek in 1956 aangenomen taksreglement, het bestreden besluit niettemin de reclamatie verwerpt in
zoverre deze deed gelden dat bedoelde
aanslagen onwettelijk waren omdat zij
waren gevestigd op grondslag van een
ander reglement dat niet kon toegepast
worden omdat het nog niet vigeerde
,toen de werken waren beeindigd, en
om aldus te beslissen, hierop steunt dat
het feit dat een gemeente eventueel een
verkeerd reglement tot basis van de
berekening van de aanslag zou genomen
hebben geenszins automatisch de nietigheid van de aanslag tot gevolg heeft; dat
de bestendige deputatie de macht heeft
te beslissen dat de aanslag die berekend
werd op basis van een verkeerd reglement
dient te worden berekend volgens de
bepalingen van een ander (vroeger of
later) reglement, dat inderdaad aan de
taks achteraf wei degelijk het regeh'l'latig
toe te 'passen reglement tot grondslag
mag - en moet - gegeven worden in
de plaats van dat waarop zij bij haar
vestiging door de gemeente op een verkeerde wijze gesteund werd; dat het
argtunent, naar hetwelk een aanslag op
basis van een niet-toepasselijk regle~en~ is gevestigd, niet kan slagen indien
met mgeroepen en bewezen wordt dat de
toepassing van een ander dan het werkelijk toepasselijke reglement enige invloed
zou gehad hebben _op de uiteindelijk de
bezwaarindiener ten laste gelegde aanslag, en dat de gemeente beschikte over
een titel die volstond om de litigieuze
aansla;gen ten laste van eiser te leggen,
naardien de tot die aanslagen geleid hebbende feiten plaats hadden gehad toen
het reglement van 1956 van kracht was
en naardien de taks regelmatig werd
ingeschreven in de begrotingen van de
in aanmerking te nemen dienstjaren,
te1·wijl het taksreglement op basis
waarvan de gemeente aanslagen heeft
gevestigd- een wezenlijk element voor de
regelmatigheid van die aanslagen uit-

maakt, zodat de aanslagen, gevestigd
overeenkomstig een reglement dat op de
belastingschuldige niet kon toegepast
worden, geen wettelijke basis hebben
zelfs in de onderstelling dat een ande;
reglement dan datgene dat de gemeente
heeft gekozen ze eventueel had kunnen
rechtvaardigen :
Overwegende dat eiser in zijn bezwaarschrift aanvoerde dat, blijkens de vermeldingen van het dwangbevel en van
een mededeling betreffende een ander
bezwaarschrift, de belasting gevestigd
werd op grond van het taksreglement
van de gemeente Dilbeek van 6 febrnari
1959, goedgekelll'd op 17 september 1959;
Overwegende dat het bestreden besluit,
na vastgesteld te hebben dat het aanslagbiljet niet vermeldt op grond van welk
regl~ment de belasting gevestigd werd,
beshst dat, nu de werken welke tot de
belasting aanleiding hebben gegeven in
1956-1957 uitgevoerd werden, het talzsr~glement van.14 december 1956, gewijzigd op 16 apnl 1957 en goedgekelll'd bij
het koninklijk besluit van 19 september
1957, daarop toepasselijk is ;
Overwegende dat de bestendige deputatie, die uitspraak doet over een bezwaarschrift, niet aileen de macht maar
ook tot plicht heeft de werkelijke grandslag van de belasting vast te stellen en
eventueel een ander reglement in de
plaats te stellen van datgene dat door
de gemeente verkeerdelijk ingeroepen
werd, mits de aanslag op grond van het
werkelijk toepasselijk reglement gerechtvaardigd is ;
Overwegende dat het bestreden besluit
vaststelt dat het niet bewezen is dat de
toepassing van een ander dan het werkelijk toepasselijk reglement invloed heeft
gehad op de uiteindelijk ten laste van
eiser gevestigde aanslag ;
Dat het middel naar recht faalt ;
En overwegende, wat de aanslag over
het dienstjaar 1961 betreft, dat uit de
regelmatig aan het Hof overgelegde stukken niet blijkt dat een middel dat de
openbare orde aanbelangt ambtshalve
dient opgeworpen te worden ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden besluit in zover het uitspraak doet
over de aanslag over het dienstjaar 1961,
navordering 1960 ; 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 verweerster in de helft van de
kosten ; laat de wederhelft ten laste van
eiser ; verwijst de aldus beperkte zaak
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naar de bestendige deputatie van de
Provincieraad van Antwerpen.
14 januari 1969. 2e kamer.
Voo1·zitte1·, H. van Beirs, voorzitter.
Ven1laggever, H. Naulaerts. - Gelijkluidende conclusie, H. Duman, advocaatgeneraal. - Pleiter, H. Faures.

2 8 KAMER. -

14 januari 1969.

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING. - VRIJSTELLINGEN VASTGESTELD BIJ DE WET VAN
15 JULI 1959 TOT TIJDELIJKE WIJZI·
C+ING VAN HET AANSLAGREGilVIE DER
l\'i:EERWAARDEN, lVIET RET OOG OP DE
BEVORDERING VAN DE BELEGGINGEN.
- BELEGGING VAN DE lVIEERWAARDEN
VJ~RRICHT DOOR INSOHRIJVING OP AANDELEN VAN DE VENNOOTSOHAP. AANDELEN DIE IN HET PATRilVIONIUJ\!I
VAN DE ONDERNEJ\!IING GEDURENDE
J\!IINSTENS VIJF JAAR lVIOETEN BEHOUDEN BLIJVEN. - UITZONDERING GESTELD BIJ DE EINDBEPALING VAN
ARTIKEL 2, § 4, VAN BEDOELDE WET.UITZONDERING DIE ENKEL BETREKKING
HEEFT OP DE VENNOOTSOHAPPEN EN
NIET OP DE ONDERNEMINGEN DIE DOOR
EEN NATUURLIJKE PERSOON WORDEN
GEEXPLOITEERD.

De eindbepaling van a1·tikel 2, § 4, van de
wet van 15 j1tli 1959 tot tijdelijke wijziging van het aanslag1·egime de1· mee?'waanlen, met het oog op de bevo1·dering
van de beleggingen, die een uitzonclering
invoe1·t op de ve1-plichting, gesteld vom·
de vrijstelling van belasting van de
behaalde meerwaanlen voo1·gesclw·even
bij a1·tikel 1 van bedoelde wet, om gedurencle minstens vijj jaa1· in het patrimonittm van de onde1·neming te behouden
de aandelen waa1·op zij ingeschreven
heeft teneinde deze mee1·waa1·den te beleggen, is enkel van toepassing op de vennootschappen en niet op de oncle1'1Wmingen die aoor een natuurlijke persoon
wm·den geexploitee1·d.
(BELGISOHE STAAT, MINISTER
VAN FINANOIEN, T. OOOREVITS.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 10 juni 1968 door het Hof van
beroep te Gent gewezen;

Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 1, 2, § 4, en 4,
§ 2, tweede zin, van de wet van 15 juli
1959 tot tijdelijke wijziging van het aanslagregime der meerwaarden, met het
oog op de bevordering van de beleggingen,

do01'dat het bestreden arrest beslist dat
het feit dat de deelbewijzen, door de
verweerder verkregen ingevolge de inbreng op 20 maart 1962 van bepaalde
activa-elementen van zijn persoonlijke
onderneming in een nieuw opgerichte
personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, deelbewijzen vanaf die
datum in de bedoelde onderneming belegd, niet gedurende minstens vijf jaar
van de datmn af van hun belegging in
het patrimonium van deze onderneming
behouden zijn gebleven, niet van die aard
is dat het verweerder van de bij artikel1
van voormelde wet van 15 juli 1959
voorziene vrijstelling van de vier vijfde
van de bij de inbreng verwezenlijkte
meerwaarde berooft en die beslissing
hierop steunt dat door de in de tweede
zin van § 4 van artikel 2 van deze wet
gebruikte term " vennootschap ,, wanneer het gaat om de onderneming die de
aandelen onderschreven heeft, zowel een
door een fysische persoon als een door
een rechtspersoon geexploiteerde onderneming client verstaan te worden,
te1·wijl de door het arrest aan de tweede
zin van § 4 van artikel 2 der wet van
15 juli 1959 gegeven bete,kenis onverenigbaar is met de termen hiervan, alsmede
met het doel dat de wetgever heeft gehad
door het opleggen van de in de eerste zin
van deze paragraafbepaalde voorwaarde:
Overwegende dat zowel uit het middel
als uit de vaststellingen van het bestreden arrest blijkt dat de tussen de partijen
gerezen betwisting er in bestaat te weten
of de bepaling van de tweede zin van
§ 4 van artikel 2 van de wet van 15 juli
1959 tot tijdelijke wijziging van het aanslagregime van de meerwaarden, met het
oog op de bevordering van de beleggingen, enkel toepasselijk is op vennootschappen, dan wei op aile ondernemingen
en dus ook, zoals ten deze, op persoonlijke
bedrijven die binnen de termijn van vijf
jaar htm activiteit gestaakt hebben;
Overwegende dat, luidens voormelde
§ 4, « de overeenkomstig voorgaande
§§ 1, 2 en 3 onderschreven aandelen in
het patrimonium van de onderneming
behouden moeten blijven gedurende minstens vijf jaar van de datum af van htm
belegging. Deze termijn is nochtans niet
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vereist in geval van vereffening, opslorping of fusie, hetzij van de vennootschap
die de aandelen onderschreven heeft hetzij van de vennootschap waarvan de
aandelen werden onderschreven " ;
Overwegende dat niets in de parlementaire handelingen of in de samenhang van
de tekst van de wet toelaat te besluiten
dat de in de tweede zin van § 4 gebruikte
term « vennootschap " gelijk te stellen is
met de in de eerste zin gebruikte term
« onderneming " ; dat, integendeel, het
gebruik van twee verschillende termen
en het feit dat in de tweede zin het geval
van vereffening, opslorping of fusie voorzien wordt, er op wijzen dat de wetgever
het voordeel van de in de tweede zin
bepaalde uitzondering aileen aan de vennootschappen, en niet aan iedere onderneming, daarin begrepen de door een
fysische persoon geexploiteerde onderneming, heeft willen toestaan ;
Dat hieruit volgt dat het arrest, door
te beslissen dat de term vennootschap,
wanneer het gaat om de onderneming
die de aandelen onderschreven heeft, niet
in de enge zin van het woord moet worden
verstaan, maar gelijk te stellen is met
de term << onderneming >> gebruikt in het
eerste deel van § 4, de in het middel aangeduide wetsbepalingen schendt ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, doch enkel in zover het de
herberekening van de betwiste aanslagen
beveelt met inachtneming van de vrijstelling bepaald bij artikel 1 van de wet
van 15 juli 1959; beveelt dat van het
thans gewezen arrest 1nelding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerder in de kosten; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van beroep
te Brussel.
14 januari 1969. 2e kamer. Voorzitter, H. van Beirs, voorzitter. Vm·slaggeve1·, H. Wauters. Gelijkluidende conclttsie, H. Dcunon, advocaatgeneraal.- Pleiters, HH. Van Leynseele
en Delafontaine (laatstgenoemde van de
balie te Kortrijk).
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1o SOOIALE ZEKERHEID. -

JAAR-

LIJKS VERLOF. VAKANTIEGELD. V AKANTIEGELD VAN DE BEDIENDE
WIENS BEZOLDIGING HETZIJ GEHEEL,

HETZIJ VOOR EEN GEDEELTE VERANDERLIJK IS. BEREKENINGSGRONDSLAG.

2° SOCIALE ZEKERHEID. -

JAARLIJKS VERLOF. VAKANTIEGELD. VAKANTIEGELD
VAN DE
BEDIENDE
WIENS BEZOLDIGING HETZIJ GEHEEL,
HETZIJ VOOR EEN GEDEELTE VERANDERLIJK IS. DEEL VAN DE VERANDERLIJKE BEZOLDIGING AAN DE BEDIENDE BETAALD TIJDENS ZIJN V AKANTIEPERIODE.- INVLOED OP DE BETALING VAN HET VAKANTIEGELD, VAN
HET BIJKOMEND VAKANTIEGELD EN,
EVENTUEEL, VAN DE VAKANTIEBIJSLAG,

1° Het valcantiegeld van de bediende, wiens
bezoldiging hetzij geheel, hetzij voor een
gedeelte ve?·ande1·lijlc is, wo1·dt berekend
op basis van de bezoldigingen die werden
venliend gedtwende de twaalf maanden
die de maand voorajgaan gecltwende
wellce de valcantie genomen wonlt of,
eventtteel, tijdens het deel van deze twaalf
maanden gecltwende hetwelk de bediende
in dienst is geweest (1) (2). (Besluit van
de Regent van 19 juli 1949, betreffende
het jaarlijks verlof der loonarbeiders,
gewijzigd bij de artikelen 20 en 21 van
het koninklijk besluit van 1 augustus
1956; koninklijk besluit van 5 april
1958 tot vaststelling van de algemene
modaliteiten van de uitvoering der
wetten betreffende het jaarlijks verlof
van de loonarbeiders, art. 39 en 40.)

2° De omstwndigheid dat een deel van zijn
vemnde?'lijke bezoldiging aan, een bediende woTdt betaald gedurende de valcantieperiode is zonde?' invloed op de betaling
van het valcantiegeld, van het bijlcomende
valcantiegeld en, eventtteel, van de valcantiebijslag, daa1· deze betaling de tegenprest.atie is van de buiten de valcantiepe?·iode ve?Tichte activiteit (3). (Besluit
van de Regent van 19 juli 1949,
betreffende het jaarlijks verlof der
loonarbeiders, gewijzigd bij de artikelen 20 en 21 van het koninklijk
besluit van 1 augustus 1956; konink(1) Raadpl. cass., 5 maart 1959 (Bttll. en
PASIC,, 1959, I, 672).
(2) Deze materie wordt geregeld bij de
artikelen 38 en 39 van het koninklijk besluit
van 30 maart 1967, houdende de algemene
modaliteiten van uitvoering van de wetten
betreffende de jaarlijkse vakantie van de
loonarbeiders.
(3) Raadpl. cass., 26 juni 1964 (Bttll. en
PAsrc., 1964, I, 1154),

-472Iijk besluit van 5 april 1958 tot vaststelling van de algemene modaliteiten
van uitvoering der wetten betreffende
het jaarlijks verlof der loonarbeiders,
art. 39 en 40.)

aan zijn vertrek op 30 juni 1963 gedurende de maanden tijdens welke hij zijn
jaarlijkse vakantie had genomen, een
gezamenlijk bedrag van 271.918 frank
had getrokken, dit is meer dan de vakantiegelden, de bijkomende vakantiegelden
en, sinds 1960, de vakantiebijslagen, als(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP << ETABLISSE·
mede de normale bezoldigingen met beMENT GEORGES FOUROROY ,, T. HAR·
trekking tot de arbeidsperioden geduVENGT.)
rende de voornoen1de maanden, waaruit
eiseres het besluit trok dat zij de verARREST (ve?·taling).
goedingen betreffende verweerders vaHET HOF; - Gelet op de bestreden kantie betaald had, maar de bestreden
sententie, op 7 november 1967 gewezen sententie niettemin eiseres veroordeelt
door de Werkrechtersraad van beroep om aan verweerder een saldo van 71.202 f.
te betalen als vakantiegelden, bijkomende
te Brussel, kmner voor bedienden ;
vakantiegelden en vakantiebijslagen, op
Over het middel, afgeleid uit de schengrond namelijk dat eiseres een onjuiste
ding van de artikelen 97 van de Grand- berekening maakt, daar zij redeneert
wet, 1134, 1135, 1317, 1319, 1320, 1322
alsof het dubbel vakantiegeld en het
van het Burgerlijk W etboek, 3, 17 van bijkomend vakantiegeld afgetrokken mode wetten betreffende het jaarlijks verlof
gen worden van wat verweerder tijdens
der loonarbeiders, gecoordineerd bij zijn vakantie ontving; dat die vakantiekoninklijk besluit van 9 maart 1951, 20,
gelden << in meer " gevoegd worden bij
inzonderheid lid 2 en 3, 21 van het besluit de
normale bezoldiging die in het ondervan de Regent van 19 juli 1949 betrefhavige geval getrokken is uit een vervalfende het jaarlijks verlof der loonarbeiders, het genoemde artikel 20 gewijzigd len gemiddeld bedrag, zonder er mede
rekening te houden dat de hele veranderbij artikel 2 van het koninklijk besluit
van 1 augustus 1956, 39, inzonderheid 2°, lijke bezoldiging of een gedeelte ervan
40, inzonderheid lid 1 en 2, 45, 71 van vervalt tijdens de vakantie en dat artikel 40 van het koninklijk besluit van
het koninklijk besluit van 5 april 1958
5 april 1958 dat volgt op artikel 20 van
tot de vaststelling van de algemene modaliteiten van uitvoering van de wetten het besluit van de Regent van 19 juli
1949 een nauwkeurige beschrijving heeft
betreffende het jaarlijks verlof der loongegeven
van de verwijzingsberekeningen,
arbeiders, 1 van het koninklijk besluit
die ook in artikel 2 van het koninklijk
van 7 december 1960 waarbij algemeen
verbindend wordt verklaard de beslissing besluit van 5 april 1958 bepaald zijn,
te1·wijl : 1° eiseres bij conclusie niet
van 28 oktober 1960 van het aanvullend
nationaal paritair comite voor de bedien- heeft beweerd dat het bijkomend vakanden, tot vaststelling van de wijze van tiegeld en de vakantiebijslagen niet bij
toekenning van een vakantiebijslag voor de normale bezoldiging gevoegd worden,
1960, 1 en 2 van de beslissing gevoegd bij maar heeft doen gelden dat een in vervoornoemd koninklijk besluit, 1 van het houding tot de omzet bezoldigde bediende
konin.klijk besluit van 26 september 1961
<< geen recht heeft op zijn wedde geduwaarbij algemeen verbindend wordt ver- rende de vakantietijd, plus het vakantieklaard de beslissing van 13 juli 1961 van geld, plus het bijkomend vakantiegeld
het aanvullend nationaal paritair comite en de vakantiebijslagen " en << dat de
voor de bedienden tot vaststelling van toepassirtg van het koninklijk besluit van
de wijze van toekenning van een vakan- 5 april 1958 niet tot gevolg kan hebben
tiebijslag voor 1961, 2, 3 van de beslissing, dat de op veranderlijke manier bezoldigde
gevoegd bij genoemd koninklijk besluit , bediende gerechtigd is om de wedde van
4, 5 van de wet van 18 december 1962 de vakantietijd te genieten samen met
betreffende het verlenen van een vakan- diezelfde wedde forfaitair berekend (va,
tiebijslag aan de werknemers in 1962 en kantiegeld) " ; waaruit volgt dat de sen1963, en 5, inzonderheid lid 1, van de tentie de bewijskracht vane de voornoemwetten inzake het arbeidscontract voor de conclusie miskent en er in elk geval
bedienden, geco6rdineerd bij koninklijk niet passend op antwoordt (schending
besluit van 20 juli 1955,
van de artikelen 1317, 1319, 1320, 1322
doonlat verweerder bij eiseres in dienst van het Burgerlijk Wetboek en 97 van
geweest is als vertegenwoordiger, bezol- de Grondwet);
2o zo krachtens de artikelen 20 en 21
digd in verhouding tot de in een bepaalde
sector bereikte omzet en, vanaf 1956 tot van het besluit van de Regent van
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19 juli 1949, het voornoemd artikel 20
gewijzigd bij artikel 2 van het koninklijk
besluit van 1 augustus 1956 en artikel 40
van het koninklijk besluit van 5 april
1958, een bediende wiens bezoldiging veranderlijk is en inzonderheid vastgesteld is
in verhouding tot de maandelijkse omzet,
weliswaar recht heeft op vakantiegeld,
bijkomend vakantiegeld en vakantiebijslag, in overeenstemming met zijn gemiddelde bezoldiging, daaruit niet volgt dat
de bediende gedurende de vakantietijd
het recht behoudt op zijn veranderlijke
bezoldiging; dientengevolge de werkgever
aan al zijn verplichtingen voldoet wanneer hij aan de bediende gedurende de
maand waarin deze met vakantie gaat,
een bedrag betaalt gelijk aan het vakantiegeld, het bijkomend vakantiegeld en
de aanvullende vakantiebijslag alsmede
de bezoldiging betreffende de werkperiode
(schending van de artikelen 3, 17 van de
wetten betreffende het jaarlijks verlof
der loonarbeiders, gecoordineerd bij
koninklijk besluit van 9 maart 1951, 20,
inzonderheid lid 2 en 3, 21 van het besluit
van de Regent van 14 juli 1949, het
genoemde artikel 20 gewijzigd bij artikel 2 van het koninklijk besluit van
1 augustus 1956, 39, inzonderheid 2°, 40,
inzonderheid lid 1 en 2, 45, 71 van het
koninklijk besluit van 5 april 1958, 1 van
het koninklijk besluit van 7 december
1960, 1, 2 van de erbij gevoegde beslissing, 1 van het lwninklijk besluit van
26 september 1961, 2, 3 van de erbij
gevoegde beslissing, 4, 5 van de wet van
18 december 1962, voor zoveel als nodig
5, inzonderheid lid 1, van de wetten
inzake het bediendencontract, gecoordineerd bij koninklijk besluit van 20 juli
1955, 1134 en 1135 van het Burgerlijk
Wetboek):

Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat, door enerzijds te
stellen dat eiseres "een onjuiste berekening
maakt, daar zij redeneert alsofhet dubbel
vakantiegeld en het bijkomend vakantiegeld (dit wil zeggen de aanvullende bijslagen) afgetrokken mochten worden van
wat (verweerder) tijdens zijn vakantie
ontving "• en door te overwegen anderzijds dat << die vakantiegelden " in meer ''
gevoegd worden bij de norm~le bezoldiging die in het onderhav1ge geval
getrokken is uit een vervallen gemiddeld
bedrag, zonder er mede rekening te houden dat de gehele veranderlijke bezoldiging of een gedeelte ervan vervalt tijdens
de vakantie "• de sententie, zonder miskenning van de bewijskracht van de

conclusie waarbij eiseres beweerde dat
de op veranderlijke wijze bezoldigde
bediende niet tegelijk een wedde en
vakantiegelden kon genieten, er passend
op antwoordt ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede onderdeel
Overwegende dat, onder het stelsel van
het besluit van de Regent van 19 juli
1949 betreffende het jaarlijks verlof der
loonarbeiders, artikelen 20 en 21, gewijzigd bij het koninklijk besluit van
1 augustus 1956, zowel als onder het
stelsel van het koninklijk besluit van
5 april 1958 tot vaststelling van de algemene modaliteiten van uitvoering van de
wetten betreffende het jaarlijks verlof
der loonarbeiders, artikelen 39 en 40, de
bediende die verlof nam recht had op
een vakantiegeld, bestaande uit zijn normale bezoldiging op de gewone datum en
op een bijkomend vakantiegeld ;
Dat voor de bedienden wier bezoldiging, zoals in dit geval, volkomen veranderlijk was, het vakantiegeld berekend
werd op basis van de bezoldiging verdiend gedurende de twaalf maanden die
de vakantiemaand voorafgaan of in voorkomend geval, gedurende het gedeelte
van die twaalf maanden tijdens hetwelk
zij in dienst .geweest waren ;
Overwegende dat het vakantiegeld,
bestemd om aan de bediende gedurende
zijn vakantie zijn normale bezoldiging te
verzekeren, dit wil zeggen dezelfde als de
werkelijke of vermoedelijke bezoldiging
die hij zou hebben genoten indien hij
gedu:rende die periode in dienst was
geweest, hem verschuldigd was, boven
de vaste of veranderlijke bezoldiging van
zijn werkperiode;
Dat in dit opzicht de overweging dat
een deel van de veranderlijke bezoldiging
provisies, percentslonen, premien, percentages enz.) betaalbaar ~as tijdens de
vakantie, dus onverschillig was, die betaling de tegenprestatie zijnde van de
buiten de vakantieperiode uitgeoefende
bedrijvigheid;
Dat het middel naar recht faalt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
16 januari 1969. 1e kamer. Voorzitter, H. Bayot, eerste voorzitter. Verslaggever, H. Legros.- Gelijkluiclende
conclusie, H. Charles, advocaat-generaal.
- Pleiter, H. Fally.
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1° SOCIALE ZEKERHEID.- BESLISSING DIE AAN DE RIJKSDIENST VOOR
lliAATSCHAPPELIJKE ZEKERHEID ZIJN
EIS ONTZEGT TOT BETALING VAN DE
BIJDRAGEOPSLAG EN NALATIGHEIDSINTERESTEN. - BESLISSING GESTEUND
OP DE AFSTAND DOOR GENOElliDE
DIENST VAN DE BETALING VAN DEZE
OPSLAGEN EN INTERESTEN. GEEN
VASTSTELLING VAN DE WETTELIJKHEID
VAN DE AKTE VAN AFSTAND.- 0NWETTELIJKE BESI·ISSING.
2° GERECHTSKOSTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. KoSTEN VAN DE
RECHTSPLEGING IN CASSATIE. - ARREST DAT DE VOLLEDIGE VERNIETIGING
UITSPREEKT EN DE KOSTEN AANHOUDT.
- GEEN BEGROTING VAN DE KOSTEN.
1° N iet wettel~jk ge1'echtvaanligr1 is de beslissing die steunt op een akte van
ajstand doo1' de Rijlcsdienst voo1• maatschappelijke zeke1'heid, orn aan bedoelde
Rijlcsdienst zijn eis tot betaling van de
bijdrageopslagen en nalatigheidsinte1·esten te ontzeggen zonde1· de wettelijlcheid
van de alcte van ajstana vast te stellen (1).
(Besluit van de Regent van 16 januari
1945 betreffende de werking van de
Rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid, art. 20.)
2° vVannee1· het Hoj in btwge1'lijlce zalcen
de volledige Ve1'nietiging uitsp1·eekt en
de kosten aanhottdt, wonlen de kosten
niet beg1·oot. (Gerechtelijk Wetboek,.
art. 1111, lid 3.) (Impliciete oplossing.)
(RIJKSDIENST VOOR lliAATSOHAPPELIJKE
ZEKERHEID, T. JACQlliiN.)
ARREST (ve1'taling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 22 september 1967 door de
Rechtbank van eerste aanleg te Luik in
hoger beroep gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schenDe afstand van de betaling van de
bijdrageopslagen en nalatigheidsiuteresten is
een recht dat voorbehouden is aan de Rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid aileen,
die dit recht enkel mag uitoefenen in de
gevallen en volgens de in de wet voorziene
modallteiten. Hieromtrent zie cass., 27 sep(1)

ding van de artikelen 1 (gewijzigd bij
de wetten van 27 maart en 14 juli 1951),
3, § 4, 9 (gewijzigd bij de wet van 14 juli
1961), 9bis (artikel l van de wet van
30 december 1952), 12, § 1 (gewijzigd bij
artikel 2 van de besluitwet van 6 september 1946 en bij arti)wl 3 van de wet van
14 juli 1961), van de besluitwet van
28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid van de arbeiders,
5 (gewijzigd bij de koninklijke besluiten
van 15 juni 1953 en 30 september 1958),
8 (gewijzigd bij het koninklijk besluit
van 30 september 1958), 9, § 1 (gewijzigd
bij het besluit van de Regent van 7 september 1946 en bij de koninklijke besluiten van 15 juni 1953, 30 september 1958
en 8 februari 1960), 18 (gewijzigd bij
artikel 1 van het koninldijk besluit van
26 november 1949), 20 van het besluit
van de Regent van 16 januari 1945
betreffende de werking van de Rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid
en 97 van de Grondwet,
doo1·dat het bestreden vonnis, recht
doende in de op 6 november 1961 ingeleide zaak, de vordering niet gegrond
heeft verklaard en ze aan eiser heeft
ontzegd onder voorwensel dat, bij gebrek
aan verklarende stukken, de doorhaling
van de zaak door de vrederechter bij
vonnis van 19 januari 1962 door het feit
zelf aantoont dat de gevorderde bijdrageopslagen, nalatigheidsinteresten en kosten, bijkomende bedragen van een behoorlijk betaald hoofdbedrag, door verweerder in de loop van het proces werden
betaald of dat eiser althans in de kwijtscheldi.Tlg ervan heeft toegestemd,
te1'tm:jl de verzaking van de betaling
van de opeisbaar geworden bijdrageopslagen en de nalatigheidsinteresten aileen
door de Rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid kan worden beslist in de
gevallen en volgens de modaliteiten, omschreven onder meer bij artikel 9, § 1,
van het besluit van de Regent van
16 januari 1945,
en te1·wijl dergelijke verzaking, die een
daad van beschikking is vreemd aan het
dagelijks beheer, ten tijde van de doorhaling van de zaak volgens artikel 20
tember 1951 (Bull. en PAsrc., 1952, I, 33);
7 januari 1955 (ibid., 1955, I, 459); 26 november 1959 (ibid., 1960, I, 366) en 1 maart 1968
(.A1'1'. cass., 1968, blz. 877). Omtrent het
karakter van openbare orde van de wettelijke
voorwaarden van de toepassing van dit recht,
zie cass., 27 september 1962 (Bull. en PAsrc.,
1963, I, 124).
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slechts kon voortvloeien uit een akte van
een bijzonder gevolmachtigde van de
Rijksdienst of uit een akte die tegelijk
getekend werd hetzij door zijn algemeen
beheerder en door de voorzitter van het
beheerscomite of doOl' een lid die hein
vervangt, hetzij door de voorzitter van
het beheerscomiM en door een lid van
dit comite; dat derhalve het bestreden
vonnis, dat niet vaststelt dat de voorwaarden en de modaliteiten van een
regelmatige verzaking verenigd waren,
uit het enig feit van de doorhaling
van de zaak, op 19 januari 1962, niet
wettelijk het>ft kunnen afleiden dat de
gevorderde bijdrageopslagen, nalatigheidsinteresten en kosten in de loop van
het geding werden betaald of althans dat
eiser in de kwijtschelding ervan heeft
toegestemd :
Overwegende dat naar luid van artikel 20 van het besluit van de Regent
van 16 januari 1945 betreffende de werking van de Rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid, te dien tijde van
kracht (1), «de akten die de Rijksdienst
voor maatschappelijke zekerheid verbinden, buiten die welke met het dagelijks
beheer in verband staan of van Speciale
lasthebbers uitgaan, worden hetzij door
de algemeen bestuurder en door de voorzitter van de bestuursraad of een lid dat
deze vei'Vangt, hetzij door de voorzitter
van de bestuursraad en een lid van de
bestuursraad ondertekend » ;
Dat derhalve, door aan eiser zijn
rechtsvordering te ontzeggen op grond
dat de gevorderde bedragen werden betaald of dat eiser althans in. de kw.ijtschelding ervan heeft toegestemd, zonder
voor het tweede onderdeel van dit alternatief de wettelijkheid van de akte van
verzaking vast te stellen, de rechter zijn
beslissing niet wettelijk verantwoordt ;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis ; beveelt dat van dit vonnis
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; houdt de
kosten aan opdat hierover zou worden
beslist door de feitenrechter ; verwijst de
zaak naa.r de Rechtbank van eerste aanleg
te Verviers, zitting houdende in hoger
beroep.
16 januari 1969. -

Voorzitter, H. Bayot, eerste voorzitter.Ve1·slaggeve1', H. Legros.- Gelijkluidende
conclusie, H. Charles, advocaat-generaal.
- Pleite1·, H. De Bruyn.

18 KAMER. -

17 januari 1969.

1a REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BURGERLIJKE
ZAKEN. BIJ OONOLUSIE VERMELDE
OVERWEGINGEN WAARUIT DE OONOLUANT GEEN REOHTSGEVOLG AFLEIDT.GEEN VERPLIOHTING VOOR DE REOHTER
EROP TE ANTWOORDEN,

2°

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). ScHADE BEROKKEND DOOR DE FOUT VAN DE
DADER VAN EEN ONGEVAL.- SAMENLOPENDE FOUT VAN EEN DERDE.
DADER DIE DESNIETTEMIN TOT DE
VOLLEDIGE VERGOEDING JEGENS DE
GETROFFENE IS GEHOUDEN.

1o De 1·echter client niet te antwoorden op

de ove1·wegingen welke in de conclttsie
zijn vermeld, wanneer de concluant e·1·
geen 1'echtsgevolg ~tit afleidt (2).

2° H'anneet• een fout de schade heeft
be1•okkend welke de get1'0fjene van een
ongeval heeft gelede1~, is de dade1· e1·van
jegens deze laatste gehouden tot volledige
vet·goeding van de schade, ook al is deze
schade veroorzaakt door de samenlopende
fout van een dm·de (3). (Impliciete
oplossing.)
(GEERAERTS, T. STEENS EN OONSORTEN.)
ARREST.
HET HOF ; Gelet op het bestreden
arrest, op 7 december 1966 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;

Over het middel afgeleid uit de schendin.g van artikel 97 van de Grondwet,
doo1·dat het bestreden arrest, bij gedeeltelijke bevestiging van het beroepen
vonnis, eiser solidair met de tweede
verweerder veroordeelt tot betaling van

1e kamer.

(1) Artikel 20 werd opgeheven door het
koninklijk besluit van 24 juni 1964, artikel 5,
gewijzigd door het koninklijk besluit van
9 juli 1964, artikel 1.

(2) Oass., 1 maart 1968 (Ar1·. cass., 1968,
blz. 876),
(3) Oass., 6 maart 1967 (AlT. cass., 1967,
blz. 845); verg. cass., 8 januari 1968 (ibid.,
1968, blz. 633).
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interesten en de kosten, en een deskundige aanstelt,
zonde1· te antwoorden op het middel
waarbij eiser in een regelmatig neergelegde conclusie staande hield " dat de
veroordeling in solidum slechts dan
volgens de heersende rechtspraak en
rechtsleer gewettigd is wanneer twee
elementen aanwezig zijn, namelijk
~ 0 wanneer het onmogelijk is te bepalen
m welke mate de respectieve fouten
oorzaak van de schade zijn, 2° wanneer
de font van de ene zonder de fout van
de andere niet zon volstaan hebben om
de schade te verwekken "• zodat het
arrest, met schending van de aangeduide
g;rondwettelijke bepa;ling, als niet gemotiVeerd voorkomt :
Overwegende dat eiser de stelling van
de in het middel overgenomen conclnsie
ontwikkeld heeft door te trachten aan
te tonen dat de respectieve fonten van
de twee andere ter verantwoord:i:ng
opgeroepen personen, namelijk de aannemer en de betoningenieur, op zichzelf
het totaal van de schade hebben verwekt
en dat hij daaruit het besluit trok dat
het ten onrechte was dat de eerste rechter
de verplichting in solidum tot hemzelf,
architect, had nitgebreid ;
Overwegende dat aldns eiser zijn
stelling aangaande zijn niet-aansprakelijkheid in solidum enkel grondde op de
volledige aansprakelijkheid van zijn medeverweerders, wier fouten de totale
schade hadden verwekt, terwijl hij,
anderzijds, iedere eigen font ontkende;
dat hij aldns het door hem vooropgestelde
eerste vereiste enkel volledigheidshalve
aanhaalde en er geen juridische gevolgtrekking uit a:fleidde, zodat de rechter
niet gehonden was deze conclusie te
beantwoorden;
Overwegende dat de rechter, die de
eis tegen de betoningenieur als niet
gegrond afwees, beslist om de redenen
die hij opgeeft dat de wederzijdse fonten
van eiser en van de aannemer, de tweede
verweerder, tot bet geheel van de schade
hebben bijgedragen, en aantoont dat de
instorting die aanleiding tot de schade
heeft gegeven zich niet zou voorgedaan
hebben zonder een van die respectieve
(1) Cass., 4 oktober 1923 (Bull. en PASIC.,
1923, I, 476); raadpl. cass., 13 december
1957 (Bttll. en PAsiC., 1958, I, 401); LAURENT,
d. VIII, blz. 176 en 177, nr 147; DE PAGE,
d. VI, nrs 612 en 655 en 656.
(2) Zie de conclusie van Procureur-generaal

foutieve handelingen, en hij aldus een
gepast antwoord geeft op de conclusie
wat betreft het tweede door eiser gestelde
vereiste;
Overwegende dat het middel niet kan
aangen01nen worden ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in . de kosten.
17 januari 1969. 1e kamer. Voorzitte1·, H. Belpaire, raadsheer waarnemend voorzitter.
Ve1·slaggevm·,
H. Hallemans. Gelijkluidende conclusie, H. Krings, advocaat-generaal. Pleite1's, H. VanRyn en Ansiaux.

1e

KAMER. -

17 januari 1969.

1°

ERFDIENSTBAARHEID. NrET
VOORTDURENDE, AL DAN NIET ZIOHTBARE ERFDIENSTBAARHEID. VESTIGIN.G. - . NoODZARELIJKHEID VAN
EEN REOHTSHANDELING.

2°

BEWIJS. BEKENTENIS. - B u R GERLIJKE ZAKEN. -BUITENGEREOHTELIJKE BEKENTENIS.- VoRM.- STIL·
ZWIJGENDE BERENTENIS.

1° Door te bepalen dat de niet vom·tclurende,
al dan niet zichtba1·e erjdienstbaa1·heden,
slechts door een titel kunnen wonlen
gevestigd, heejt de wetgeve1' gewilcl dat
de titel kmchtens welke zij uitgeoefend
woTden noch ~tit de verja1'ing noch ttit de
besternrning van de huisvade1' kan
voo1·tvloeien, doch alleen ttit een andere
?'echtshandeling die ze heejt doen ontstaan, ongeacht de bewijsrn1:ddelen die
het bestaan e1'van vaststellen ( 1), (Burg.
Wetb., art. 690 en 691.)
2° De wet scMiift voo1· de buitenge?'echtelijke bekentenis geen enkele vo1·rn vom·;
zij kan stilzwijgencl gMchieden en
voortvloeien ~tit handelingen verricht
doo1' de partij waa1'tegen zij wordt
ingeroepen (2). (Impliciete oplossing.)

Cornil, toen Eerste-advocaat-generaal, voor
cass., 4 april 1941 (Bttll. en PAsiC., 1941,
I, 120, inzonderheid blz. 128 en 129) ; raadpl.
cass., 18 september 1941 (ibid., 1941, I, 345) ;
19 oktober 1944 (ibid., 1945, I, 14); 23 oktober
1959 (ibid., 1960, I, 230) en noot 3; DE PAGE,
d. III, ur 1032.

477(LAMPAERT EN DE PAUW,
T. DE DECKER EN SCHELSTRAETE.)
ARREST.

RET HOF ; ~ Gelet op het bestreden
vonnis, op 17 mei 1967 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Gent;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 686, 691, 695,
1134, 1315, 1319 tot 1322 en 1341 van
het Burgerlijk W etboek,
doordctt het bestreden vonnis, na vastgesteld te hebben dat « partijen het eens
zijn om het recht van overgang in de
richting van de Tortelduifstraat, welke
door de ge'i:nt:i:meerden (hier de eisers)
aan de appellanten (hier verweerders)
toegestaan werd, als erfdienstbaarheid
ten laste van het nieuw erf van de
ge'i:ntimeerden .. . aan te zien >> en dat
het geschil slaat op de draagwijdte en
de modaliteiten van die erfdienstbaarheid, en na vastgesteld te hebben « dat
de appellanten niet beweren dat ter
gelegenheid van het vestigen van de
nieuwe erfdienstbaarheid in de richt:i:ng
van de Tortelduifstraat dit wel omschreven doel of voorwerp (van de oorspronkelijke erfdienstbaarheid) bij gemeen aklword van de partijen uitgebreid
werd "• ondanks en in strijd met die
vaststelling, ter beslechting van een geschil dat als volgt wordt omschreven :
« de appellanten beweren dat de bedding
van de huidige uitweg een breedte van
3 meter heeft, terwijl de ge'intimeerden
integendeel staande houden dat het
recht van overgang beperkt client te
worden tot een maximum hoogte van
2,30 meter en een breedte van 2,60 meter
omdat de vorige erfdienstbaarheid van
overgang aldus feitelijk beperkt was "•
enerzijds weigert de hoogte van de
overgang op 2,30 meter te beperken en
anderzijds beslist "dat de bedding van
de overgang vanaf de Tortelduifstraat
tot aan de ingang van de autobox van
de appellanten loopt en in rechte lijn
een breedte van 3 meter heeft "• en zulks
doet op de gronden « dat men immers
niet :i:nziet wat de huidige partijen zou
belet hebben bij het vestigen van de
nieuwe erfdienstbaarheid zekere ruimere
modaliteiten te voorzien dan de oorspronkelijke >> en dat << bij gebrek aan een
schriftelijke titel deze modaliteiten bewezen kunnen worden door de uitvoering
die de partijen aan hun mondeling

afgesloten akkoord gegeven hebben en
ook door de plaatsgesteldheid die bestond
op het ogenblik van de vestiging van de
nieuwe erfdienstbaarheid "•
tenvijl, eerste onderdeel, op de verweerders, die aanspraak maakten op ruimere
modaliteiten dan die van de oorspronkelijke bedding van de erfdienstbaarheid,
de last rustte te bewijzen dat deze ruimere
modaliteiten overeengekomen waren tussen partijen, welke ruimere modaliteiten,
daar zij op een uitbreiding van een niet
voortdurende erfdienstbaarheid neerkwamen, slechts door een titel konden worden
gevestigd, zodat het bewijs van die titel
alleen door een geschreven akte kon
worden geleverd (schending van de artikelen 686, 691, 695, 1315 en 1341 van het
1
Burgerlijk Wetboek);
en, tweede onderdeel, de verweerders
luidens hun grievenschrift enkel aanspraak gemaakt hadden op een overgang
«met een minimmnhoogte van 2,30 m. "•
zodat het bestreden vonnis, door te
weigeren de hoogte van de ove.rgang op
2,30 meter te beperken, aan de verweerders een recht toekent dat door hen
niet gevorderd was en aldus buiten de
perken van gezegd grievenschrift en van
het ge.rechtelijk contract treedt (schending van de artikelen 1134 en 1319 tot
1322 van het Burgerlijk Wetboek) :
vVat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 691 van het
Burgerlijk W,.etboek bepaalt dat de niet
voortdurende al dan niet zichtbare
erfdienstbaarheden slechts door een titel
lnumen worden gevestigd; dat, behoudens het geval, dat ten deze niet van
toepassing is en waarin bij artikel 695
van gezegd wetboek wordt voorzien,
de titel de rechtshandeling bedoelt die
de erfdienstbaarheid heeft doen ontstaan,
afgezien van de bewijsmiddelen tot
vaststelling van het bestaan ervan ;
Overwegende dat de rechter erop wijst
dat, bij gebrek aan schriftelijk bewijs,
de uitoefeningsmodaliteiten van de erfdienstbaarheid van overgang, wat de
breedte en de hoogte betreft, bewezen
worden door de uitvoeri:ng die de partije:n
aa:n hun mondelinge overeenkomst hebben gegeven ;
Dat de rechter aldus steunt op ee:n
buitengerechtelijke bekente:nis van de
eisers;
Dat geen van de in het middel aangeduide wetsbepalingen dergelijke bewijsvoering in de weg staat ;
Dat het eerste onderdeel van het middel naar recht faalt ;

478W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de verweerders in
hun ~rievenschrift de hoogte van de
overgang niet beperkt hadden op 2,30 m.
doch de rechter verzocht hadden een
overgang toe te kennen met een minimum
hoogte van 2,30 meter;
Dat het tweede onderdeel van het
middel feitelijke grondslag mist ;
Om die redenen, en zonder acht te
slaan op de aangetekende brieven van
6 maart 1968 en 14 januari 1969 aan het
Hof toegezonden, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eisers in de kosten.
17 januari 1969. 1 8 kamer. Voorzitter, H. Belpaire, raadsheer waarnemend voorzitter.
Vm·slaggevM',
H. Delahaye.- Gelijkluidende conclusie,
H. Krings, advocaat-generaal.- Pleite1·,
H. Van Heeke.

2 8 KAMER. -

20 januari 1969.

1° VER.JARING. STRAFZAKEN.
PROOES-VERBAAL VAN DE ONDERZOEKSREOHTER TOT VASTSTELLING VAN DE
NEERLEGGING VAN EEN DESKUNDIGENVERSLAG. - DAAD DIE DE VERJARING
STUIT.
2° OPLICHTING. RET WANBEDRIJF.

VoLTOOIING VAN

1° Levert een onde1·zoeksdaad op in de zin
van a1·tikel 22 van de wet van 17 ap1•il
1878, zoals het is gewijzigd bij die van
30 mei 1961, en stuit de verja1·ing van
de st1·ajvonlering, het proces-ve1·baal
waarbij de onderzoeksrechtm· de nee1'legging vaststelt van het ve1·slag van de
doo1· hem aangestelde deskundige (1).
2° Het wanbedrijj van oplichting is enkel
voltooid wanneer de gelden, 1'0e1'ende
goederen enz., die het voo1·we1'p ervan
zijn, afgegeven of afgelevenl zijn (2).

(LERMIGNEAU, TRIGALET EN ADANT.)

gericht zijn tegen de beschikkingen waarbij veroordelingen ten laste van de eisers
zijn uitgesproken ;
I. Wat de voorzieningen van de drie
eisers betreft :
Over het middel, hie1·uit ajgeleid dat
het arrest beslist dat de verjaring van
de strafvordering regelmatig gestuit is
door het proces-verbaal van de onderzoekende magistraat waarin de indiening
van het verslag van de door hem benoemde deskundige wordt vastgesteld,
terwijl deze akte geen daad van onderzoek of van vervolging is, en terwijl meer
in het bijzonder, volgens het door Trigalet en Adant voorgestelde middel, de
deskundige die door een onderzoekend
magistraat benoemd is, niet optreedt
als officier van gerechtelijke politie, zodat
zijn verrichtingen geen daden van onderzoek of van vervolging zijn en dientengevolge het proces-verbaal van de magistraat waarin de indiening van het verslag
van de deskundige wordt vastgesteld,
er niet toe strekt bewijzen te verzamelen
of de zaak in staat van wijzen te stellen :
Overwegende dat het proces-verbaal
waarin de onderzoeksrechter de indiening
vaststelt van het verslag van het onderzoek verricht door de deskundige die
hij heeft aangesteld, als voorwerp heeft
de zaak in staat van wijzen te stellen
en derhalve een onderzoeksdaad is ;
Dat immers, door deze proceshandeling, deze rechter, die bevoegd is om
handelingen te verrichten die ten doel
hebben misdrijven vast te stellen, de
daders ervan te ontdekken en htm schuld
te bewijzen, op authentieke manier
vaststelt dat in het dossier een gegeven
is opgenomen om de feitenrechter tot
zijn overtuiging te brengen ;
Dat het middel in dit opzicht naar
recht faalt ;
Overwegende voor het overige dat,
blijkens de uiteenzetting zelf van het
middel, de meer bijzondere overwegingen
van de eisers Trigalet en Adant vreemd
zijn aan de grond van de bestreden
beslissing ; dat in zover het middel dus
niet ontvankelijk is wegens het ontbreken van belang ;

ARREST (vm·taling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 3 november 1967 gewezen
door het Hof van beroep te Brussel ;
Overwegende dat de voorzieningen
slechts ontvankelijk zijn in zover zij

(1) Cass. fr., 11 januari 1940 (BtLll. crim.,
1940, biz. 8). De bemoeiingen van de deskundige stuiten de verjaring niet : cass., 3 oktober
1960 (Bull. en PAsiO., 1961, I, 129) en noot 1.
(2) Raadpl. cass., 21 juni 1954 (BtLll. en
PAsro., 1954, I, 906),
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II. W at de voorzieningen van de eisers
Trigalet en Adant betreft :
Over het middel, him·uit afgel"eid dat
het arrest beslist dat de verjaring van
de strafvordering betreffende de feiten
van de telastlegging II die het misdrijf
van oplichting opleveren, begonnen is
op de dag waarop de onderlinge maatschappijen op 25 februari 1962 aan de
eisers de prijs van hun leveranties
hebben terugbetaald,
tenvijl deze verjaring moet beginnen
op de dag waarop de oplichting voltooid
is door de overhandiging van de leveranties aan de klant en dus uiter!ijk op
2 november 1961 :
Overwegende dat de oplichting eerst
verwezenlijkt is door de overhandiging
van de waarden die het voorwerp van
het misdrijf zijn, zodat het arrest wettelijk heeft beslist dat het misdrijf voltooid
is op de dag van de terugbetaling door
de onderlinge maatschappijen ten nadele
waarvan de oplichting is gepleegd;
Dat het middel naar recht faalt ;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd,
dat de beslissing betreffende de eisers
Trigalet en Adant overeenkomstig de
wet is, en betreffende Lermigneau geen
onwettelijkheid bevat die kan worden
aangetoond op de voorziening van eiseres;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt ieder van de eisers
in de kosten van zijn voorziening.
20 januari 1969. 2e kamer. Voo1·zitte1·, H. van Beirs, voorzitter. Verslaggever, Baron Richard. - Gelijkluidende conclusie, H. Depelchin.
advocaat-generaal. - Pleite1·s, HH. Lorent en Attout (van de balie te Charleroi).

2e KAMER. -

20 januari 1969,

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST).- RAMING NAAR
BILLIJKHEID VAN DE SCHADE.
WETTELIJKHEID. VooRWAARDEN.

Wanneer het slachtofjm· van een 01H'echt-

matige daad een 1·amingsbasis voo1·stelt
van de door hem geleden schade, lean
de 1·echtm· deze schade enkel naa1·
billijlcheid mmen als hij de 1•edenen
opgeeft waa1•om, ene1·zijds, de voo1·gestelde ?'amingsgegevens moeten Ve?'W01'pen wonlen en, ande1·zijds, de raming
enlcel nam· billijlcheid kan geschieden ( l).
(Grondwet, art. 97; Burg. Wetb.,
art. 1382.)
(NAAlVILOZE VENNOOTSOHAP «LA BELGIQUE
INDUSTRIELLE n, T. PEETERS EN DILLEN.)
ARREST (ve1·taling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 9 februari 1968 gewezen door
het Hof van beroep te Luik, recht
doende over de burgerlijke belangen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 1382, 1383, 1384,
inzonderheid lid 3, van het Burgerlijk
W etboek en 97 van de Grondwet,
dom·dat het hof van beroep het bedrag
moest vaststellen, door de verweerders
verschuldigd tot vergoediug van de schade van Coenen, getroffen door een ongeval
dat een blijvende invaliditeit van 7 t. h.
heeft veroorzaakt, en de eiseres, verzekeraar-arbeidsongevallen, die in de rechten
van de getroffene is gesteld, heeft staande
gehouden dat de schadevergoeding moest
worden vastgesteld op 111.027 frank, dit
is op een evenredig en gekapitaliseerd
gedeelte van het loon dat de getroffene
genoot v66r het ongeval, en bij conclusie
heeft doen gelden « dat de gekwetste een
metaalgieter was van 51 jaar; dat de
invaliditeit hem pijn veroorzaakt aan
de rechter knie, wat hem belet volledig
neer te h:mken en lasten te dragen, ...
dat de voornoemde gevolgen een invloed
hebben op de beroepswerkzaamheden
van de gekwetste; dat deze op de arbeidsmarkt slechts over zijn lichamelijke
kracht en vaardigheid beschikt ; dat de
kleinste vermindering hiervan hem verplicht tot een grotere inspanning die
naar evenredigheid zijn weerstand en
produktiviteit vermindert ; dat hij ten
aanzien van zijn werkmakkers achteruit
gezet wordt zowel wat betreft het behoud
van zijn betrekking als het in dienst
(1) Oass., 28 februari en 16 mei 1966 (Bull.
en PAsiO., 1966, I, 833 en 1173); 6 maart
1967 (A1·r. cass,, 1967, blz. 822); verg. cass.,
26 februari 1968 (ibid., 1968, blz. 449).
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nemen, inzonderheid in een tijd van
industrHile recessie ; ... dat het er weinig
toe doet dat, dank zij een grotere
inspanning, de sociale edelmoedigheid
van zijn werkgever of tijdelijk gunstige
omstandigheden, de getroffene voorlopig
zijn vroeger loon behoudt ; dat, al staat
het v66r het ongeval genoten loon in
verhouding tot de normale arbeidsgeschiktheid, daaruit niet noodzakelijk
volgt dat het later gewonnen loon in
juiste verhouding staat tot de thans
verminderde geschiktheid ; . .. dat de
waarde van een onaangetast lichamelijk
en economisch potentieel bij een handarbeider het best uitgedrukt wordt door
het loon dat hij verdiende toen hij over
een volkomen lichamelijke gaafheid beschikte, dit wil zeggen door het loon
dat hij v66r het ongeval verdiende ; ...
dat het niet denkbaar is dat het herstel
van de schade voortvloeiende uit de
vastgestelde vermindering geen rekening
houdt met de waarde van het gedeprecieerd element ; dat een schatting naar
billijkheid slechts in aanmerking kan
komen wanneer men over geen enkel
gegeven beschikt om de schade te
beoordelen "• waarop het bestreden arrest,
om een naar billijkheid vastgestelde
schadevergoeding van 60.000 frank toe
te kennen, na te hebben gesteld dat de
graad van de blijvende ongeschiktheid
van 7 t. h. niet betwist wordt, zegt
« dat het vaststaat dat de Iichamelijke
gaafheid van Coenen aangetast is ; dat
het nochtans niet betwist wordt dat
Coenen voort het voile loon trekt dat
hij op het ogenblik van het ongeval
genoot "•
tenvijl de rechter de door een onrechtmatige daad veroorzaakte schade slechts
dan wettelijk naar billijkheid mag schatten wamleer hij zegt om welke reden de
voorgestelde schattingsbasis niet kan
worden aangenomen en de schatting
enkel naar billijkheid kan geschieden ;
ten deze het arrest enerzijds deze regel
niet in acht neemt, aangezien het niet
aangeeft waarom de schadevergoeding
niet kan worden vastgesteld in verhouding tot het loon van de getroffene v66r
het ongeval, zoals eiseres het voorstelde,
noch waarom de schatting enkel naar
billijkheid kan geschieden, en anderzijds
geen regelmatig antwoord geeft op de
conclusie van eiseres inzonderheid in
zover daarin werd gesteld dat het onverschillig is of de getroffene, dank zij een
verhoogde inspanning, een sociale edelmoedigheid of gtmstige omstandigheden,
zijn vroeger loon voorlopig behoudt :

Overwegende dat eiseres, bij de conclusie die in het middel is overgenomen,
een bepaalde wijze had voorgesteld om
de stoffelijke schade te berekenen die
wegens arbeidsongeschiktheid geleden is
door Coenen, slachtoffer van het bedoelde
ongeval, in wiens rechten zij als verzekeraar-arbeidsongevallen gesteld was;
dat zij deze s c h a d e raamde op
111.027 frank, dit is op een evenredig en
gekapitaliseerd gedeelte van het loon
dat de getroffene genoot v66r het ongeval, vermeerderd met een bedrag van
10.000 frank wegens de door eiseres
aangevoerde terugslag van het « verlies
van geschiktheid voor werkzaamheden
buiten het beroep en bij de werkelijke
overleving " ;
Overwegende dat het arrest beslist over
de schade naar billijkheid te oordelen en
ze te schatten op 60.000 frank, op grond
dat niet wordt betwist dat Coenen voort
het voile loon geniet dat hij ten tijde
van het ongeval verdiende ;
Overwegende dat, door deze reden,
het arrest niet aangeeft waarom enerzijds
de door eiseres voorgestelde schattingsbasis niet kan worden aangenomen en
anderzijds de schatting enkel naar billijkheid kan geschieden ; dat het geen a.ntwoord geeft op de conclusie van eiseres ;
Dat het middel derhalve 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 de verweerders
in de kosten; verwijst de zaak naar het
Hof van beroep te Brussel.
20 januari 1969. 2e kamer. V oo1·zitte1·, H. van Beirs, raadsheer waarnemend voorzitter.
Ve1·slaggever,
H. de Waersegger. Gelijklttirlenrle
conclusie, H. Depelchin, advocaat-generaal. - Pleiter, H. Fally.
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-481PREOISERING. 0NMOGELIJKHEID NA
TE GAAN OF DE STRAFVORDERING AL
DAN NIET VERJAARD WAS. VERNIETIGING MET VERWIJZING,

1o H et

misd1·ijj dat tussen twee wel
bepaalde data wo1'dt gepleegd is ten
v1'oegste begaan de dag na de ee1'ste
datum en ten laatste de dag voo1· de
tweede (1).

2o W annee1' de best1'eden beslissing de

beklaagde veroonleelt wegens jeiten gepleegd tussen een bepaalde datum en
een andere clat~tm, zonde1' ve1•dere p1'ecisering, en aan de hand van cle p1'ocesstukken, waa1·op het Hoj ve1·mag acht
te slaan, niet lean nagegaan worden of
de st1·ajvo1·dering al dan niet ve1jaa1·d
was, vernietigt het Hoj de ve1·oo1•delende
beslissing met ve1'wijzing (2).
{VANDER ELST, T. EMBOURG.)
ARREST

{Ve1'taling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 3 april 1968 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;
I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering :
Overwegende dat de voorziening niet
ontvankelijk is, in zover zij gericht is
tegen de beschikking van het arrest die
eiser vrijspreekt van somrnige telastleggingen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet, 21 en 22 van de wet van
30 mei 1961,
doo1'dat het arrest, over een aantal
telastleggingen gaande van 28 februari
1962 tot 4 december 1963, de telastleggingen A-a-2-3 en B verwerpt en
enkel de telastleggingen A-a-1-4 en 5
bewezen acht en, om te beslissen zoals
het heeft gedaan, de strafvordering nietverjaard verklaart, omdat de verjaring
gestuit is met name door het kantschrift
van de onderzoeksrechter van 18 mei
1965 aan de gerechtelijke politie van
Brussel, waarbij deze gelast wordt de
(1) Cass., 15 november 1948 (Bull. en PAsrc.,
1948, I, 632); raadpl. cass., 16 mei 1949
(ibid., 1949, I, 363) en noot 2, blz. 364;
3 mei 1954 (ibid., 1954, I, 734) en noot 1;
5 maart 1962 (ibid., 1962, ·I, 741) en noot 2.
0ASSATIE,

1969. -
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beklaagde te ondervragen, zonder de
data te preciseren waarop de overtredingen van de strafwet begaan zijn,
te1·wijl, indien zij dagtekenen van voor
18 mei 1962, zij verjaard zijn niettegenstaande de bij het arrest ingeroepen
onderzoeksmaatregel, zodat het voor het
Hof onmogelijk is uit te maken of de
strafvordering al dan niet verjaard was:
Overwegende dat het arrest eiser tot
een enkele stl,'af veroordeelt wegens
verscheidene feiten van valsheid in
geschriften en gebruik van valse stukken ;
dat luidens de telastlegging die feiten
begaan zijn « tussen 28 februari 1962
en 4 december 1963 ";
Overwegende dat uit de vaststelling
dat feiten tussen twee bepaalde data
begaan zijn, enkel volgt dat zij ten
vroegste de dag na de eerste datum
en ten laatste de dag v66r de tweede
datum zijn begaan ;
Overwegende dat het arrest erop wijst
« dat de aan beklaagde ten laste gelegde
feiten die een misdrijf opleveren in de
tijd gespreid zijn, zonder dat een ervan
door een term~jn van drie jaar of meer
gescheiden is van het volgende ; dat in
de ond!;lrstelling dat zij bewezen zijn, de
misdrijven de achtereenvolgende uitvoering van een zelfde misdadig inzicht
zouden zijn en derhalve slechts een enkel
misdrijf zouden opleveren; dat in zodanig
geval, de verjaring van de strafvordering
ten aanzien van de gezamelijke feiten
eerst begint te lopen vanaf het laatste
van deze feiten ; . . . dat, ten deze, de
verjaring van de strafvordering onderbroken is door het kantschrift van de
onderzoeksrechter van 18 mei 1965 ... >>;
Overwegende evenwel dat het arrest
de datum van het laatste van de bewezen
verklaarde feiten niet aangeeft, en dat
uit het arrest of uit een stuk waarop
het Hof vermag acht te slaan, niet blijkt
dat een van die feiten begaan is minder
dan drie jaar v66r een daad van onderzoek of vervolging, verricht minder dan
drie j aar voor de uitspraak van het
arrest, of dat de verjaring van de strafvordering geschorst is ;
Dat het weliswaar erop wijst dat eiser
van een van de valse stukken, bedoeld in
de telastlegging, gebruik heeft gemaakt
tijdens een burgerlijk geding, maar dat
de datum van dit gebruik niet is vermeld ;
(2) Cass., 5 maart 1962 (Bull. en PAsrc,,
1962, I, 749); 12 februari 1964 (ibid., 1964,
I, 627); cass., 21 maart 1966 (ibid., 1966,
I, 934).
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Dat het Hof derhalve onmogelijk kan
nagaan of, op de dag van de uitspraak
van het arrest, de strafvordering al dan
niet verjaard was;
Dat het middel gegrond is ;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering :
Overwegende dat het arrest er zich
bij bepaalt vast te stellen dat eisers
verzet tegen het arrest van 22 februari
1968 waarbij hij bij verstek veroordeeld
werd op de strafvordering en op de
burgerlijke rechtsvorderi:ng, beperkt is
tot de strafvordering ;
Overwegende dat eiser geen enkel
middel doet gelden ;
Om. die redenen, en zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van de
eerste van de twee middelen gericht
tegen de beslissing op de strafvordering,
dat geen cassatie zonder verwijzing zou
lnmnen 1neebrengen, vernietigt het bestreden arrest in zover het eiser veroordeelt ; verwerpt de voorziening voor
het overige ; beveelt dat van het thans
gewezen arrest m.elding zal worden
gemaakt op de kant van de vernietigde
beslissing; veroordeelt eiser in de helft
van de kosten en laat de overige ten
laste van de Staat; verwijst de aldus
beperkte zaak naar bet Hof van beroep
te Luik.
20 januari 1969. 2e kamer.
V oo1'Zitte1·, H. van Beirs, voor~~:itter.
Ve?·slaggeve?', H. de Waersegger.
Gelijkluiclende conclusie, H. Depelchin,
advocaat-generaal. Pleite~·, H. Van
Leynseele.
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RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.
STRAFZAKEN. VERZOEK OM HET
VERHOOR VAN EEN GETUIGE. VERHOOR DOOR DE
RECHTER WEGENS
NODELOOSHEID GEWEIGERD. GEEN
SCHENDING VAN DE RECHTEN VAN DE
VERDEDIGING.

De 1·echten van de ve?'decliging wo?"clen niet
geschonden . dam· de ?'echte?' clie een
ve1·zoek om het ve1·hom· van een getttige
venve1·pt omclat clit ve1'l~oo1' niet noodzakelijk is orn hern tot zijn overtuiging
te b1·engen (1).

(TAHAN EN LANDSBOND DER CHRISTELIJKE
MUTUALITEITEN, T. FARNIR.)
ARREST

(ve1·talinq).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 12 juni 1968 door het Hof
van beroep te Luik gewezen;
I. Op de voorziening van Tahan:
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de rechten der verdediging en van de bewijskracht der
akten,
doonlat het hof van beroep niet ingegaan is op het verzoek om verhoor van
de niet-verschenen getuige d'Olne, inge-.
diend door eiser, die op grond van
sommige gegevens van het dossier beweerde dat verweerders voertuig tweemaal verplaatst was,
te?'wijl het hof door die weigering
verhinderd heeft dit ptmt op te helderen
met behulp van objectieve en materiele
gegevens die het zonder onderzoek verwerpt, met schending van hun bewijskracht, waaruit volgde dat het voertuig
van de verweerder Farnir een eerste
maal ongeveer twee meter verplaatst
was vanwaar het volgens d'Olne gestopt
had:
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, om de
redenen die het aangeeft, beslist dat
« het verhoor van de niet verschenen
getuige niet noodzakelijk is " ;
Overwegende dat de rechter die een
verzoek om een getuigenverhoor verwerpt, omdat dit verhoor niet noodzakelijk is om hem tot zijn overtuiging te
brengen, de rechten der verdediging
niet schendt ;
Dat dit onderdeel van het middel
niet kan worden aangenomen ;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat eiser niet zegt van
welke gegevens van het dossier de
bestreden beslissing de bewijskracht
miskend heeft ;
Dat dit onderdeel van het middel niet
ontvankelijk is ;

(1) Cass., 22 juni 1964 (B1tll. en PAsiC.,
1964, I, 1137); 14 september 1964 (ibid.,
1965, I, 44).
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Overwegende dat eiseres geen enkel
middel doet gelden ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt de eisers ieder in
de kosten van zijn voorziening.
20 januari 1969. 2e kamer. Voo1·zitte1' en Ve1·slaggeve1·, H. van Beirs,
voorzitter. Gelijkluidende conclusie,
H. Depelchin, advocaat-generaal.
Pleiters, HH. Van Ryn en Ansiaux.

ontvankelijk is in zover ze gericht is
tegen de beschikkingen waarbij ten aanzien van eiser veroordelingen worden
uitgesproken ;
Overwegende dat in die mate de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeen.
komstig de wet is ;
2. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering die door de verweerders
tegen eiser werden ingesteld :
Overwegende dat eiser geen enkel
middel aanvoert ;
B. Op de voorziening ingesteld op
28 juni 1968 :

2•
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VOORZIENING

20 januari 1969.
IN

CASSATIE.

STRAFZAKEN.- VooRZIENING NA EEN
EERSTE VOORZIENING IS NIET GELDIG.
UrTZONDERINGEN.

Bttiten het toepassingsgeval van m·tikel 40,
lid 4, van de wet van 15 juni 1935
(a1·tikel 1 van de wet van 8 maa1·t 1948),
van ?'egelniatige afstand of van een voo?'ziening tegen een arrest van ve1·wijzing
naa1· het hof van assisen, kan een partij
geen tweede maal een voo1·ziening in
cassatie instellen tegen eenzelfde beslissing in stmfzalcen (1). (Wetb. van
strafv., art. 438.)
(LEROUX EN NAAMLOZE VENNOOTSOHAP
«BECK'S BIER>>, T. LIBENS-MEEOKERS.)

ARREST

(ve1·taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 18 juni 1968 door het Hof
van beroep te Luik gewezen ;
I. Op de voorzieningen van Leroux :

A. Op de voorziening ingesteld op
25 juni 1968 :
1. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering :

Overwegende dat de voorziening slechts
(1) Oass., 9 en 16 oktober 1967 en 29 januari
1968 (A1•r. cass., 1968, blz. 197, 244 en 713).

Overwegende dat in strafzaken, buiten
het geval bepaald bij de wet van
8 maart 1948 of het geval van een regelmatige afstand en behalve wanneer een
voorziening tegen een arrest van verwijzing naar het hof van assisen nog
kan worden ingesteld na een arrest van
veroordeling, welke omstandigheden
vreemd zijn aan de onderhavige voorziening, een tweede voorziening die door
dezelfde partij tegen dezelfde beslissing
wordt ingesteld niet ontvankelijk is
krachtens artikel 438 van het Wetboek
van strafvordering, zelfs wanneer de
tweede voorziening wordt ingesteld voordat de eerste voorziening werd verworpen;
Overwegende dat, aangezien eiser zich
reeds op 25 juni 1968 in cassatie heeft
voorzien tegen de jegens hem gewezen
beslissing, de onderhavige voorziening
tegen dezelfde beslissing, die later werd
ingesteld, niet ontvankelijk is ;
II. Op de voorziening van de naamloze
vennootschap «Beck's Bier» :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
niet blijkt dat eiseres, burgerrechtelijk
aansprakelijke partij, haar voorziening
heeft betekend aan de partijen tegen
wie ze is gericht ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eisers in de
kosten.
20 januari 1969. 2e kamer. VooTzitte1·, H. van Beirs, voorzitter. Verslaggevm·, Baron Richard. - Gelijlcluidende conclusie, H. Depelchin, advocaat-generaal.
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1° OPLICHTING. LISTIGE KUNSTGREEP. - KAN WORDEN OPGELEVERD
DOOR EEN GEHEEL VAN FEITEN. FEITEN DIE ELK AFZONDERLIJK GEEN
KUNSTGREEP MOETEN ZIJN.
2°

BEDRIEGERIJ OMTRENT DE
VERKOCHTE ZAAK.- BEDRIEGERIJ OlVITRENT DE HOEVEELHEID VAN DE
VERKOCHTE ZAAK. - LISTIGE KUNSTC+REEP. - KAN WORDEN OPGELEVERD
DOOR EEN GEHEEL VAN FEITEN, FEITEN DIE ELK AFZONDERLIJK GEEN
KUNSTGREEP MOETEN ZIJN.

1° De listige ktmstgreep bedoeld bij a?·tikel 496 van het Strafwetboelc kan worden
opgelevenl doo?' een geheel van feiten
wam·van elk slechts een bestancldeel van
de listige kttnstg1·eep is en bijgevolg niet
alle kenmerken e1·van moet ve1·enigen ( 1).
2° De listige kunstgreep bedoeld bij a?·tikel 496 van het St1'ajwetboelc lean wm·den
opgeleverd doo1' een geheel van jeiten
waarvan elk slechts een bestanddeel van
de listige lcunstgTeep is en bijgevolg niet
alle lcenmerken e1'van moet ve1·enigen.

W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat " de vermelding die voorkomt in het
voorlopig koopcontract vals is en dat
de beklaagde zulks wel moest weten ...
dat Donnay de bepaalde wil heeft gehad
valsheid te plegen en de koper te
bedriegen .. . dat het artikel in de pers
hetwelk de koopvoorwaarden bekendmaakte, de leugenachtige beweringen
gedurende de onderhandelingen v66r het
aangaan van het contract en de valse
vermeldingen die hierin voorkwamen
moeten worden beschouwd in hun geheel
en ... de koper de den besluiten de koop
te sluiten en het voorschot te storten ";
Overwegende dat het arrest uit deze
vaststellingen wettelijk het bestaan heeft
kunnen afleiden van kuiperijen of arglistigheden die tot doel en tot resultaat
hebben gehad de koper te bedriegen, of
van listige kunstgrepen, bestanddeel van
de in de artikelen 496 en 499 van het
Strafwetboek bedoelde wanbedrijven ;
Overwegende dat dergelijke kuiperijen
en arglistigheden gevormd kunnen worden door een geheel van feiten waarvan
elk slechts een bestanddeel van de Jistige
kunstgreep is en bijgevolg niet alle
kenmerken ervan verenigt ;

W at het tweede onderdeel betreft :
(DONNAY.)
ARREST (ve1·taling).
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 26 juni 1968 door het Hof
van beroep te Luik gewezen;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet, 193, 196, 197, 213, 214, 496 en 499
van het Strafwetboek,
doonlat, enerzijds, het bestreden arrest,
ter motivering van de veroordeling die
het uitspreekt wegens oplichting en
bedriegerij omtrent de hoeveelheid van
de verkochte zaken, wijst op feiten die
geen listige kunstgrepen zijn,
en doonlat, anderzijds, het bestreden
arrest eiser veroordeelt wegens valsheid,
gebruik van valse stukken en bedriegerij
omtrent de hoeveelheid van de verkochte zaken, zonder het bestaan van
het bijzonder opzet te bewijzen :
(1) Oass., 4 maart 1963 (Bull. en PAsrc.,
1963, I, 730).

Overwegende dat de feitenrechter uit
de door hem vastgestelde omstandigheden, aan de hand van een feitelijke en
dus soevereine beoordeling, het bestaan
heeft afgeleid van het nastreven van een
profijt ten nadele van een ander, of van
het bijzonder opzet, bestanddeel van de
misdrijven van valsheid, gebruik van
valse stukken en bedriegerij omtrent de
hoeveelheid van de verkochte zaken ;
Dat, derhalve, het middel niet kan
worden aangenomen ;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en
dat de beslissing overeenkomstig de wet
is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
20 januari 1969. 2e kamer. Voo1•zitte1', H. van Beirs, voorzitter. Vm·slaggeve1', H. Ligot. - Gelijlcluidende
conclusie, H. Depelchin, advocaat-generaal.
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1° VOORZIENING IN CASSATIE.
STRAFZAKEN. - VEROORDELEND ARREST. - BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE
AANHOUDING. - VoORZIENING TEGEN
HET BESOHIKKEND GEDEELTE VAN
VEROORDELING VERWORPEN.- VOORZIENING TEGEN HET BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE AANHOUDING ZONDER BELANG.
2o VOORZIENING IN CASSATIE. TERMIJN. - STRAFZAKEN. - VOORZIENING TEGEN EEN OP TEGENSPRAAK
GEWEZEN EINDARREST.
1o T'Vannee1• de ve?'OO?'deelde zich in cassatie

heejt voo1·zien tegen een veroonlelend
a?'?'est dat zijn onmiddellijke aanhouding
gelast en dit ar1·est, ingevolge de verwe?·ping van de voorziening tegen het
beschikkend gedeelte van vero01·deling,
in kmcht van gewijsde is gegaan, wo1·dt
de voo?·ziening tegen het bevel tot
omniddellijke aanhouding zonde1· belang (1).
2° Buiten het geval bedoeld bij artikel 40,
lid 4., van de wet van 15 jtmi 1935
(a1·tikel 1 van de wet van 8 maa1·t 1948),
is te laat ingesteld, de voorziening die in
stmjzaken tegen een op tegenspraak
gewezen einda?Test wo1·dt ingediend na
het ve1·st1·ijken van de te1·mijn gesteld bij
artikel 373 van het Wetboek van stmjvonle?·ing (2).

de voorziening aileen van de veroordeelde;

II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering die tegen eiser is ingesteld :
Overwegende dat eiser geen enkel
middel inroept ;
·
II. In zover de voorziening gericht is
tegen het bevel tot onmiddellijke aanhouding:
Overwegende dat de beslissende veroordeling kracht van gewijsde verkrijgt
door de verwerping van de ertegen
gerichte voorziening, zodat de voorziening tegen het bevel tot onmiddellijke
aanhouding geen belang oplevert ;

B. Op de voorzieningen van Wissels
en van Rumfels :
Overwegende dat het bestreden arrest
een eindbeslissing is en op tegenspraak
is gewezen ; dat de voorzieningen van
12 november 1968 te laat zijn ingesteld
en derhalve niet ontvankelijk zijn ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt de eisers ieder in
de kosten van zijn voorziening.
20 januari 1969. 2" kamer.
V 001'Zitter en V erslaggever, H. van Beirs,
voorzitter. Gelijkluidende conclusie,
H. Depelchin, advocaat-generaal.

(OLAES, WISSELS EN RUMFELS.)
ARREST (ve1·taling.)
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 23 oktober 1968 door het Hof
van beroep te Luik gewezen ;

A. Op de voorziening van Claes :
I. In zover de voorziening gericht is
tegen de veroordelende beslissing op de
strafvordering die tegen eiser is ingesteld :
Overwegende dat de substantiiile of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing geen enkele onwettelijkheid
bevat die kan worden vastgesteld op
(1) Oass., 23 september 1968, sup1·a, biz. 93.
(2) Oass., 18 november 1968, sttp1"a, biz. 299.

2" KAMER. -

20 januari 1969.

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. REOHTER IN HOGER BEROEP DIE HET
BEROEPEN VONNIS WIJZIGT. - GEEN
OONOLUSIE. REOHTER IN HOGER
BEROEP NIET VERPLIOHT DE REDENEN
VAN DE EERSTE REOHTER TE WEER·
LEGGEN.
2° VONNISSEN EN ARRESTEN. STRAFZAKEN.
MIDDEL WAARBIJ
AANGEVOERD WORDT DAT EEN GETUIGE ONTZET WAS VAN HET RECHT
OM IN REOHTE TE GETUIGEN.
MIDDEL DAT GEEN STEUN VINDT IN
DE PROOESSTUKKEN. - MIDDEL DAT
FEITELIJKE GRONDSLAG MIST.

3° CASSATIEMIDDELEN. -

STRAF-

-486ZAKEN. VOORZIENING TEGEN DE
BESLISSING VAN DE REOHTER IN HOGER
BEROEP. MIDDEL GERIOHT TEGEN
DE BESLISSING VAN DE EERSTE REOH·
TER. NIET·ONTVANKELI.JKHEID.

1° De 1'echter in hager be1•oep die het.
beroepen vonnis wijzigt is, bij geb1·eke
van een conclusie waarin de redenen
van dit vonnis wonlen aangehaald,
niet ve1•plicht deze redenen te wee1'·
leggen (1).

2° Feitelijke g1•ondslag mist het middel
waa1·bij wonlt aangevoe1·d dat een onde1·
ede geho01'de getuige ontzet was van het
recht om in 1·echte te getuigen ande1·s
dan om enkel inlichtingen te verstrekken, wannee1· deze bewe1·ing geen steun
vindt in de bestreden beslissing of in
de p1·ocesstuklcen waat·op het Hoj ve1·mag
acht te slaan (2).
3° Niet ontvankelijk is het rniddel dat
enkel lM·itiek ~titb1·engt tegen de doo1• de
ee1·ste rechter gewezen beslissing, wannee1' de voo1·ziening gericht is tegen de
beslissing van de t·echte1' in hager
beroep (3).
(KINON.)
ARREST

(VM'taling).

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 6 november 1968 gewezen
door het Hof van beroep te Luik ;
Over het eerste middel, hie1·uit afgeleid
dat het arrest niet voldoende met
redenen is omkleed, daar het niet heeft
geantwoord op de redenen van het eerste
vonnis :
Overwegende dat, bij ontstentenis van
een conclusie waarin de redenen van het
beroepen vonnis in te1·minis worden ingeroepen, de rechter in hoger beroep, die
deze beslissing verandert, niet verplicht
is de redenen ervan te weerleggen ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel, hieruit afgeleid
1) Cass., 16 december 1968, sttpra, biz. 383;
verg. cass., 13 november 1967 (.A1'1', cass., 1968,
biz. 380).
(2) Cass., 12 september 1966 (A1•r. cass.,
1967, biz. 54) en de arresten in noot vermeid,
(3) Cass., 5 februari 1968 (.Arr. cass., 1968,
biz. 745).

dat het arrest zijn beslissing grondt op
de gegevens van het dossier en van de
behandeling ter terechtzitting,
terwijl op de getuigen Claes en Lambert, onder ede gehoord door de eerste
rechter, artikel 31, 4°, van het Strafwetboek moet worden toegepast :
Overwegende dat uit geen enkel stuk
het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat op het ogenblik waarop zijn
getuigenis afgenomen werd, Claes bij een
in kracht van gewijsde gegane beslissing
ontzet was van het recht om in rechte
te getuigen anders dan om enkel inlichtingen te geven ; dat evenmin blijkt
dat een getuige Lambert door de eerste
rechter onder ede gehoord is ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
W~tarop

Over het derde middel, hie1·uit ajgeleid
dat eiser, voor het sluiten van het debat
voor de eerste rechter bij brief een
onderzoeksmaatregel aangevraagd heeft
waarop niet is ingegaan, zonder dat de
rechter zijn weigering om dit verzoek in
te willigen, verantwoord heeft :
Overwegende dat het middel kritiek
oefent op een beslissing waartegen de
voorziening niet gericht is, en het derhalve niet ontvankelijk is;
En overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
20 januari 1969. 2 6 kamer. Voorzitte1·, H. van Beirs, voorzitter. Verslaggeve1·, Baron Richard. - Gelijkluiclende conclusie, H. Depelchin, advocaat-generaal.
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TAAL (GEBRUIK VAN DE NEDERLANDSE EN FRANSE). VooRZIENING TEGEN EEN BESLISSING IN
STRAFZAKEN. MEMORIE OPGESTELD
IN EEN ANDERE TAAL DAN DIE VAN DE
BESTREDEN BESLISSING. NIETIG·
REID.

Nietig is de rnemorie neM'gelegd tot staving
van een voo1·ziening in strajzaken, die
is opgestelcl in een ande1·e taal dan die
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van 15 juni 1935, art. 27, gewij~ig~
bij artikel 9 van de wet van 20 JLIDI
1953, en art. 40.)
(PHILIPP, AMORUSO EN PIRAS.)
Met de notitie overeenstemmend arrest
(veTtaling).
20 januari 1969. 2e kamer. VooTzitte?·, H. van Beirs, voorzitter. Ve1wlaggeve1·, Baron Richard. - Gelijkluiclencle conclusie, H. Depelchin, advocaat-generaal.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.VEROORDELENDE BESLISSING OP DE
STRAFVORDERING. GEEN VERMELDING VAN EEN WETSBEPALING DIE
EEN STRAF VASTSTELT. - N lET MET
REDENEN OMKLEDE BESLISSING.

Niet in 1·echte met 1·eclenen omkleecl is cle
vetom·clelencle beslissing op cle st1·ajvotcle1'ing, wam·in gee1u melding gemaakt wotclt
van een wetsbepaling wellce een sttaf
vaststelt voo1· het jeit waa1·van worclt
ve1·klaMcl clat clit het miscltijj opleve1·t (2).
(Grondwet, art. 97.)
(RASKIN.)
ARREST (ve1·taling).
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 19 juni 1968 in hager beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Aarlen;
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van artikel 97 van de
Grondwet;
Overwegende dat de vonnissen van
veroordeling in strafzaken, om regelmatig in rechte met redenen omkleed te
zijn naar de eis van artikel 97 van de
Grondwet, niet aileen het bewezen ver(1) Cass., 30 oktober 1967 (An·. cass., 1968,
blz. 325).
(2) Cass., 20 december 1967 (A1'1', cass., 1968,
blz. 587}.

klaarde feit moeten kwalificeren, maar
ook melding moeten maken van de
wettelijke bepalingen die de bestanddelen van het misdrijf opgeven en van
een wettelijke bepaling waarbij een straf
wordt vastgesteld ;
Overwegende dat het vonnis de wettelijke bepaling niet opgeeft waarbij een
straf wordt vastgesteld die de misdrijven
sanctioneert zich tegen de vrijlating van
levende vogels te hebben verzet (telast.legging 4) en geen identiteitskaart bij
zich te hebben gehad (telastlegging 5),
welke ten laste van eiser bewezen
verklaard zijn ;
Dat aldus het vonnis, wat deze telastleggingen betreft, de in het middel
aangeduide grondwettelijko bepaling heeft
geschonden ;
En overwegende, voor het overige,
dat de substantiiHe of op straffe van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
werden nageleefd en dat de beslissing
overeenkmnstig de wet is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis aileen in zover het eiser veroordeelt wegens de bovenvermelde telastleggingen 4 en 5 ; verwerpt de voorziening voor het overige ; beveelt dat
van het thans gewezen arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt eiser in de helft van de kosten ;
laat het overige ten laste van de Staat ;
verwijst de aldus beperkte zaak naar de
Correctionele Rechtbank te Neufchateau,
zitting houdend in hager beroep.
20 januari 1969. 2e kamer. Voorzitte1' en Ve1·slaggevet, H. van Beirs,
voorzitter. Gelijkluiclencle conclusie,
H. Depelchin, advocaat-generaal.
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INKOMSTENBELASTINGEN.
AANSLAG EN INKOHIERING. - EXTRABELASTING.- AANSLAG IN DE EXTRABELASTING VERNIETIGD WEGENS :MISKEN:NING VAN EEN ANDERE WETTELIJKE REGEL DAN DIE BETREFFENDE
DE VERJARING. - NIEU\VE AANSLAG
IN DE EXTRA-BELASTING INGEKOHIERD
BIJ TOEPASSING VAN ARTIKEL 74bis
VAN DE GECOORDINEERDE WETTEN.WETTELIJKHEID
0

2o

INKOMSTENBELASTINGEN.
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NmuWE AANSLAG. ARTIKEL 74bis
VAN DE GEOOORDINEERDE WETTEN.AANSLAG DIE MOET INGEKOHIERD WORDEN OP GROND VAN ALLE OF EEN
DEEL VAN DEZELFDE BELASTINGELEMENTEN ALS DE VERNIETIGDE AANSLAG.
DEZELFDE ELEMENTEN. BE GRIP.

1° Nu artilcel 74bis van de gecoonlinee1·de
wetten betre tfende de inlcomsten belastingen van toepassing is op de ext1·a-belasting, mag de administratie, wannee1· een
aanslag in de ext1·a-belasting vernietigd
worclt wegens mislcenning van een ande1·e
wettelijlce regel dan die bet1'efjende de
verjaPing, binnen de bij deze wetsbepaling gestelde tM·mijn een niettwe aanslag
in dezeljde belasting inlcohie1'en ten name
van dezeljde belastingplichtige, op g1'0nd
van alle of een deel van dezelfde belastingelementen als die van de ve1·nietigde
aanslag. (Wet van 16 oktober 1945,
art. 19.)
2° De nieuwe aanslag wellce doo1· de administratie lcmchtens aptilcel 74bis van
de gecoordineet'de wetten bet1·etJende de
inlcomstenbelastingen lean wo1·den ingelcohie1·d, moet worden gevestigd op alle
of een deel van dezelfde positieve en
negatieve elementen als die wellce geleid
hebben tot de vaststelling van de belastba1·e grondslag van de vernietigde aanslag (1).
(TARBOURIEOH EN KINTZ,
T. BELGISOHE STAAT,
MINISTER VAN FINANOI:EN.)

ARREST

(ve1·taling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 11 december 1963 door het
Hof van bero~p te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 10, 15, 19
van de wet van 16 okto ber 1945 tot
invoering van een extra-belasting, 74bis
van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij het besluit
van de Regent van 15 januari 194R, 3 van
de wet van 28 december 1945 houdende
de Rijksmiddelenbe~roting voor het
dienstjaar 1955 en 97 van de Grondwet,
(1)
1963,
1967,
(.Arr.

Cass., 22 januari 1963 (Bull. en PAsro.,
I, 287) en 17 januari 1967 (.A1·r. cass.,
blz. 604); raadpl. cass., 30 januari 1968
cass., 1968, blz. 723).

doordat het bestreden arrest beslist dat
de litigieuze aanslag in de extra-belasting
op 27 januari 1956 geldig ten kohiere werd
gebracht onder artikel 610000 van het
kohier van het dienstjaar 1956, zulks bij
toepassing van het in het middel aangeduid artikel 74bis,
terwijl genoemd artikel 74bis niet van
toepassing is inzake extra-belasting wegens de afwijking van dit artikel die de
artikelen 10 en 15 van de wet van 16 oktober 1945 en artikel 3 van de wet van
28 december 1954 impliceren, zodat het
hestreden arrest, door te weigeren de
litigieuze aanslag vervallen te verklaren
op grond dat deze bij toepassing van
artikel 74bis te11. kohiere was kunnen
gebracht worden, de in het middel aangeduide bepalingen heeft geschonden :
Overwegende dat de litigieuze aanslag
in de extra-belasting op de in oorlogstijd
behaalde exceptionele inkomsten, w:i:nsten
en baten, ingevoerd bij de wet van
16 oktober 1945, bij toepassing van artikel 74bis van de gecoordineerde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen op
27 januari 1956 ten kohiere werd gebracht, dat is na het verstrijken van de
in artikel 15 van de wet van 16 oktober
1945 gestelde termijn van tien jaar;
Overwegende dat, volgens artikel 19
van deze wet van 16 oktober 1945 en
voor zover ervan niet wordt afgeweken,
de bepalingen van de gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen
die betrekk:i:ng hebben op de bedrijfsbelast:i:ng van toepassing zijn op de extrabelast:i:ng;
Overwegende dat artikel 15 van de
wet van 16 oktober 1945 afwijkt van
artikel 74bis van de gecoordineerde watten betreffende de inkomstenbelastingen,
in zover het voor de vestig:i:ng van de
aanslagen en de navorder:i:ngen van rechten verschillende termijnen bepaalt, maar
dat noch nit de tekst van artikel 32 van
de wet van 20 augustus 1947, waarbij
artikel 7 4bis in de gecoord:i:neerde wetten betreffende de :i:nkomstenbelast:i:ngen
werd ingevoerd, noch uit de parlementaire voorbereid:i:ng blijkt dat deze laatste
wetsbepal:i:ng niet van toepassing is op de
extra-belast:i:ng;
Overwegende dat het in het middel
vermeld artikel 3 van de wet van 28 december 1954 houdende de Rijksmiddelenbegrot:i:ng voor het dienstjaar 1955 enkel
het geval bedoelt waarin de herzien:i:ng
van een aanslag in de speciale belast:i:ng
op de winsten voortvloeiend uit lever:i:ngen en prestaties aan de vijand, bij toepassing van artikel 10, § 1, lid 1, van de
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hetzij tot een verhoging van de belastbare grondslag in de extra-belasting hetzij tot de onderwerping van de belastingplichtige aan deze belasting ; dat deze
toestand, waarvoor de wetgever speciale
voorzieningen heeft getroffen, vreemd is
aan de toestand ten deze, waar het gaat
om de nietigverklaring van aanslagen in
de extra-belasting en de vestig:i:ng van
een nieuwe aanslag in dezelfde belasting ;
Overwegende dat, daar artikel 7 4biB
van de gecoordineerde wetten van toepassing is op de extra-belasting, het
arrest de in het middel aangeduide wetsbepalingen niet heeft geschonden door
te beslissen dat de litigieuze aanslag niet
door verval was aangetast ;
Dat het middel bijgevolg naar recht
faalt;
Over het tweede middel, afgeleid nit
de soh ending van de artikelen 1134, 1317,
1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wetbock, 74biB van de wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij
het besluit van de Regent van 15 januari
1948, 19 van de wet van 16 oktober 1945
tot invoering van een extra-belasting op
de in oorlogstijd behaalde exceptionele
inkomsten, w:insten en baten en 97 van
de Grondwet,
doonlat het bestreden arrest, ter verwerping van de subsidiaire stelling die de
eisers in hun condusie van hoger beroep
ded,en gelden, hierop steunt dat << de verzoekers ,, subsidiair, ten onrechte verklaren dat de Jitigieuze aanslag onwettelijk zou zijn omdat en in zover hij, in
strijd met de voorschriften van voornoemd artikel 74biB, gevestigd is op
andere elementen dan de oorspronkelijke
aanslagen die nietig verklaard werden ,,
te1·wijl, ee~·Bte onde1·deel, het arrest de
litigieuze aanslag geldig verklaart, hoewel
deze werd gevestigd op een belastbare
grondslag die mede werd gevormd door
een positiefmaterieel element, het bedrag
van 947.664,10 frank, dat niet voorkwam
onder de elementen waarop de vroeger
nietigverklaarde aanslagen werden gevestigd ; dan wanneer een aanslag gevestigd
bij toepassing van het in het middel
bedoelde artikel 74biB slechts kan worden
gevestigd op grond van « dezelfde belastingelementen " of op een gedeelte ervan,
welke uitdrukking aile positieve of negatieve m.ateriele elementen omvat die
samen de belastbare grondslag vormen,
zodat, door de litigieuze aanslag geldig te
verklaren hoewel deze werd gevestigd op
een belastbare grondslag die, onder andere
positieve elementen, mede werd gevormd

door het bedrag van 947.664,10 frank
dat niet voorkwmn onder de elementen
waarop de nietigverklaarde aanslagen werden gevestigd, het arrest de in het middel
aangeduide bepalingen, behalve die van
het Burgerlijk W etboek, en inzonderheid
genoemd artikel 74biB heeft geschonden :
Overwegende dat uit het arrest en uit
de regelmatig aan het Hof voorgelegde
stukken blijkt dat, om het bedrag van
de belastbare inkomsten in de extrabelasting bij de rechthebbenden van
wijlen Rem) Kintz te bepalen, de administratie 94 7. 664,10 frank, zijnde de wedden die de overledene en zijn echtgenote
hebben verdiend in de personenvennootschappen met beperkte aanspra"kelijkheid
« Etablissement Rene Kintz " en « Penshop » alsmede de bedrijfsinkomsten uit
een persoonlijk bedrijf van de overledene
in Frankrijk, heeft toegevoegd aan het
bedrag van 3.012.391,46 frank dat het
deel van wijlen Rene Kintz uitmaakt in
de bewimpelde winsten van genoemde
vennootschappen, die persoonlijk aan de
vennoten waren toegekend ;
Overwegende dat de aanslagen in de
extra-belasting, die ten laste van de voornoemde vennootschappen ten kohiere waren gebracht en nietig verklaard, gesteund
waren op een totaal aan bewimpelde winsten ten bedrage van 3.050.378 frank,
die, met het oog op de litigieuze aanslag,
onder wijlen Rene Kintz en zijn zoon
werden verdeeld naar verhouding van
hun participatie in de vemwotschappen,
namelijk 3.012.391,46 frank voor de vader
en het overige voor de zoon ;
Dat aldus blijkt dater onder de elementen die samen de belastbare grondslag
van de nieuwe aanslag hebben gevormd
een positief materieel element voorkomt
dat vreemd was aan de belastbare grandslag van de oorspronkelijke aanslagen,
namelijk het bedrag van 947.664,10 frank,
waarvan hierboven sprake is ;
Overwegende dat zonder belang wordt
dat dit bedrag, verminderd met de desbetreffende bedrijfslasten, in feite werd
opgeslorpt door een aftrek die bij toepassing van de artikelen 4 en 5 van de
wet van 16 okto ber 1945 uit hoofde van
winst over het referentietijdperk en van
kinderen ten laste werd verricht ;
Overwegende dat het arrest, door de
litigieuze aanslag niet nietig te verklaren
in zover het bedrag van 947.664,10 frank
samen de belastbare grondslag van deze
aanslag heeft gevormd, het in het middel
vermeld artikel 74biB van de gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen heeft geschonden ;
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Dat derhalve het eerste onderdeel van
dit middelgegrond is ;
Om die redenen, en zonder dat er grond
bestaat tot onderzoek van de andere
onderdelen van het tweede middel of van
het derde middel dat eiser heeft voorgedragen, welke, zelfs indien ze gegrond
waren, geen ruimere cassatie zouden kunnen meebrengen, vernietigt het bestreden
arrest, doch aileen in zover het weigert
de litigieuze aanslag in de extra-belasting
op de in oorlogstijd behaalde exceptionele
inkomsten, winsten en baten nietig te
verklaren in zover het bedrag van
947.664,10 frank samen de belastbare
grondslag vormt ; 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 eiser in de helft
van de kosten en verweerder in de andere
helft; verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van beroep te Luik.
21 januari 1969. 2 8 kamer. Vo01·zitte1·, H. Valentin, raadsheer waarnenlend voorzitter.
V e1·slaggeve1·,
H. Ligot. Gelijkl1tidende conclusie,
H. Colard, advocaat-generaal. - Pleite1·s,
HR. Simont en Van Leynseele.

SLAG DOOR TEKENEN OF INDIOIEN VAN
GEGOEDREID. TEGENBEWIJS RUST
OP DE BELASTINGPLIORTIGE.
3D REDENEN VAN DE VONNISSEN

EN ARRESTEN. - DIREOTE BELASTINGEN. - ARREST DAT RET BEROEP
VAN DE BELASTINGPLIOHTIGE VERWERPT.- MIDDELEN DOOR DE BELASTINGPLIORTIGE AANGEHAALD TIJDENS
RET ADJVIINISTRATIEF ONDERZOEK. MIDDELEN NIET ALS OONOLUSIE OVERGELE(m. HoF VAN BEROEP NIET
YERPLIORT HIEROP TE ANTWOORDEN,
1D T•Vannee1· de aclministmtie cle belastbare

gronclslag wettelijk heeft ge1·aamcl val gens
tekenen of inclicien van gegoeclheicl waa?'uit een hoge1•e graacl van gegoeclheicl
blijkt clan uit de aangegeven inkomsten
en de belastin gplichtige bij concl1tsie
betwist tijclens het belastbaa1• clienstjaa1·
een hoge1·e g1·aacl van gegoeclheid te hebben genoten clan clie waa1·van het bewijs
blij kt 1tit de inkomsten die we1'Clen
aangegeven voo?' vroegere clienstjcwen,
mee1'cle1•e jaTen v661· het belastbaar
clienstjam·, antwo01·clt passencl en is clerhalve ?'egelmatig gemotiveenl het aTTest
clat, om het be1•oep van de belastingplichtige te verwe1•pen, vaststelt dat deze
laatste het op hem ?'Ustencl bewijs niet
heeft geleve1·cl van het juist beclmg van
zijn inkomsten. (Grondwet, art. 97.)
2D T•Vannee?' de aclministratie de belastba?'e
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1D REDENEN VAN DE VONNISSEN

2D

g?'onclslag wettelijk heeft vastgesteld valgens tekenen of indicien waa1·uit een
hoge1•e gmacl van gegoedheicl blijkt clan
uit de aangegeven inkomsten, moet de
belastingplichtige doo1· positieve controlee?·bare gegevens bewijzen clat cleze gTaacl
van gegoeclheid voortkomt 1tit ancle1·e
inkomsten clan die welke belastbaa1· zijn
in de inkomstenbelastingen of uit inlcomsten van v661· het belastbaa1' clienstjam· (1). (Gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 55,
§ 1, lid 3.) (Impliciete oplossing.)

EN ARRESTEN. - DIREOTE BELASTINGEN. - RAMING VAN DE BEI,ASTBARE GRONDSLAG DOOR TEKENEN OF
INDIOIEN VAN GEGOEDREID. CONOLUSIE VAN DE BELASTINGPLIORTIGE
TEN BETOGE DAT RIJ TIJDENS RET
BELASTBAAR DIENSTJAAR GEEN ROGERE
GRAAD VAN GEGOEDREID REEFT GENOTEN DAN DIE WAARVAN RET BEWIJS
BLIJKT UIT DE INKOMSTEN DIE WERDEN
AANGEGEYEN VOOR VROEGERE DIENSTJAREN, l\'fEERDERE JAREN VOOR HET
BELASTBAAR DIENSTJAAR. - BESLISSING DIE YASTSTELT DAT DE BELASTINGPLIORTIGE RET HEM OPGELEGDE
BEWIJS NIET LEVERT YAN RET JUIST
BEDRAG VAN ZIJN INKOJ\<ISTEN. - REGELMATIG MET REDENEN OMKLEDE
BESLISSING.

3D Het hof van be1·oep waa1·bij aanhangig

INKOMSTENBELASTINGEN.
RAMING VAN DE BELASTBARE GROND-

(1) Cass., 26 oktober 1965 (Bull. en PAsro.,
1966, I, 278); 8 oktober 1968, supra, biz. 149.

is een be1·oep van de belastingplichtige
inzalce cli1·ecte belastingen, is niet ve?'plicht te antwo01•clen op de door de
belastingplichtige tijdens het aclministmtief oncleTzoelc aa1~gehaalcle midclelen,
wanneer cleze miclclelen niet als c01wlttsie
aan het hof wonlen ove?'gelegcl.
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491(MEES, T, BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)

die eiser gedurende het administratief
onderzoek heeft gemaakt :

W at het eerste onderdeel betreft :
ARREST

(vertaling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 7 april 1965 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet en 55 van de wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij
het besluit van de Regent van 15 januari
1948,
doo1·dat het bestreden arrest de aanslagen in de inkomstenbelastingen handhaaft die over de dienstjaren 1958 tot
1961 ten laste van eiser werden gevestigd
op belastbare grondslagen vastgesteld
volgens de indiciemnethode zoals bedoeld
in artikel 55, § 1, lid 3, van genoemde
gecoordineerde wetten, niettegenstaande
de inlichtingen die eiser tijdens het onderzoek van zijn reclamatie verstrekt heeft
en die in het aan het hof van beroep
voorgelegde dossier voorkomen, waaruit
blijkt dat eiser gedurende de litigieuze
periode geen hogere graad van gegoedheid
heeft genoten dan die welke uit de sinds
het jaar 1945 tot 1952 aangegeve11. inkomsten bleek, op grond « dat verzoeker
(thans eiser) geen enkel bepaald bewijs
van deze bewering levert, dat hij niet
uitlegt waarom rekening zou moeten worden gehouden met zijn tussen 1945 en
1952 aangegeyen inkomsten, welke periode reeds betrekkelijk verwijderd is van
de litigieuze dienstjaren, en dat hij zelfs
de omvang van die aangegeven inkomsten niet opgeeft en dat tegenover dit
ontbreken van bewijs de pertinente, oordeelktmdige en nauwkeurige motivering
van de bestreden beslissing staa.t ))'
te1·wi}l, ee1•ste ondenleel, een dergelijke
n1.otivering dubbelzinnig is ; het hof van
beroep, enerzijds, het principe en de feitelijke gegevens door eiser aangevoerd
noch verwerpt noch aanneemt en, anderzijds, ·weigert zein aanmerking te nemen
door eiser te verplichten een verklaring
te geven voor het verband tussen de
inkomsten die tussen de jaren 1945 en
1952 werden aangegeven en de graad van
gegoedheid, punt over hetwelk het hof
van beroep een ondubbelzinnige beslissing
had n1.oeten nemen ;
en, tweede ondenleel, een dergelijke motivering onvoldoende is, daar het hof van
beroep met betrekking tot het litigieuze
pm1.t niet antwoordt op de opmerkingen

Overwegende dat de in het middel
overgenomen redenen passend en ondubbelzinnig antwoorden op de beweringen
van eiser;
Dat immers de rechter erin vaststelt
dat eiser het op hem rustende bewijs
niet heeft geleverd van het juiste bedrag
van zijn inkomsten en derhalve ondubbelzinnig zijn beweringen verwerpt ;

W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het hof van beroep
niet moet antwoorden op de middelen die
door eiser gedurende het administratief
onderzoek werden voorgedragen en die
niet bij conclusie voor het hof Werden
overgen01nen ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
21 januari 1969. 2e kamer. Voorzitter en V e?'slaggeve?', H. Valentin,
raadsheer waarnemend voorzitter. GeliJkluidencle conclusie, H. Colard, advocaat-generaal. - Pleiters, HH. ClerensStas (van de balie bij het Hof van beroep
te Brussel) en Van Leynseele.
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INKOMSTENBELASTINGEN.
RAMING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG DOOR TEKENEN OF INDICIEN
VAN GEGOEDHEID. RECHTER DIE
RET BESTAAN VAN TEKENEN OF INDICIEN VASTSTELT. OM DEZE VERMOEDENS REGELMATIG IN AANMERKING
TE NEMEN, IS DE RECHTER NIET VERPLICHT DE FEITELIJKE OMSTANDIGHEDEN OP TE SPOREN WAARUIT DE
ALDUS GEBLEKEN HOGERE GRAAD VAN
GEGOEDHEID VOORTVLOEIT.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
RAMING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG DOOR TEKENEN OF INDICIEN VAN
GEGOEDHEID. TEKENEN OF INDICIEN VAN GEGOEDHEID. BEGRIP.

3°

INKOMSTENBELASTINGEN.
RAMING VAN DE BELASTBARE GRaNDSLAG DOOR TEKENEN OF INDICIEN VAN

-492GEGOEDHEID. -DOOR DE BELASTINGPLICHTIGE GEDANE GELDPLAATSINGEN.
PLAATSINGEN DIE TEKENEN OF
INDIOIEN KUNNEN ZIJN WAARUIT EEN
HOGERE
GRAAD
VAN
GEGOEDHEID
BLIJKT DAN UIT DE AANGEGEVEN
INKOMSTEN.

4°

INKOMSTENBELASTINGEN.
RAMING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG DOOR TEKENEN OF TNDIOIEN VAN
GEGOEDHEID. LATER GEBLEKEN
TEKENEN OF INDIOIEN BETREFFENDE
EEN DIENSTJAAR. TEKENEN OF
INDIOIEN DIE KUNNEN IN ACHT GENOMEN WORDEN.

l

0

H et hof van be1•oep dat het bestaan
vaststelt van ve1·moedens opgeleverd do01·
tekenen of indicien waaruit een hogere
gmad van gegoedheid blijkt dan uit de
aangegeven inkomsten is, om op deze
vermoedens regelmatig te steunen, niet
ve1•plicht de feitelijke omstandigheden op
te sporen waw·uit de aldus gebleken
hoge1'e g1'aad van gegoedheicl voortvloeit (1).

~0

en 3° De tekenen of inclicien waa1·uit
een hoge1·e gmacl van gegoeclheicl blijkt
clan uit cle aangegeven inkomsten gelclen
niet alleen voo1' de ttitgaven clie op een
hoge1·e levensstandaarcl wijzen; door cle
belastingplichtige geclane gelclplaatsingen kunnen telcenen of inclicien zijn
waaruit cle g1·aacl van gegoedheid van
cle belastingplichtige kan blijlcen (2).
(Gecoordineerde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, art. 55, § 1,
lid 3.)
4° De artilcelen 32, 35 en 55 van de gecoordinee?·de wetten betretfende de inkomstenbelastingen ve1·bieden niet voo1' de
vaststelling van cle belastbare inkomsten
ove1· een clienstjaar, 1·elcening te houclen
met tekenen of indicien van gegoedheicl
betretfende dit clienstjaa1·, cloch waarvan
het bestaan slechts late?' is gebleken (3).
(RIMBERT, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST

HET HOF; -

(ve1·taling).

arrest, op 22 juni 1965 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artike1en 97 van de
Grondwet, 1349, 1353 van het Bmgerlijk
Wetboek, 32, inzonderheid §§ l en 2, 35,
inzonderheid § 1, 39, 55, inzonderheid
§ 1, en 62 van de wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, gecoordi:neerd bij
besluit van de Regent van 15 januari
1948,
cloo?·clat eiser heeft doen gelden dat er
geen reden was om de beweerde inkomste:n die door zijn in 1957 gedane uitgave:n
zijn gebleken, voor het jaar 1956 te
belaste:n, maar het bestreden arrest die
stelling verwerpt op grand dat deze studie
(dit wil zeggen de door de admin.istratie
geda:ne studie) aa:ntoont dat de beschikbare m:iddelen die reeds tijdens de vroegere jare:n opeengehoopt waren, niettegenstaande aanz:ienlijke investeringen, op
1 januar:i 1956 op 466.290 frank ko:nden
worden geschat, na :in 1955 het bedrag
van 806.100 frank te hebben bereikt; dat
zij d:it jaar lager waren wegens een aanzienlijke vermeerdering van de voorraden ... ; dat bovendien de tekens en
indicien :n:iet aantonen dat er voor 1955
en vroegere dienstjaren :inkomsten verborgen zijn, gelet op de aangenomen
verantwoordingen,
te1·wijl, ee1·ste onclenleel, die overwegingen, evenmin als de andere gronden van
het arrest, een passend a:ntwoord zijn op
conclusie van eiser, waar deze, ten betoge
dat het jaar 1956 in n:iets verschilde van
de vorige jaren, aanvoerde dat de uitgaven van dat jaar eveneens gedekt waren
door de aangegeven inkomsten en dat
het willekeur was de op l januari 1956
beschikbare middelen uitsluitend met
inachtneming van de aangegeven inkomsten van de vorige jaren te berekenen,
terwijl de administratie onderstelde dat
de uitgaven van 1957 voortkwamen uit
vroeger verborgen inkomsten, welke stelling eiser verduidelijkte door enerzijds te
bewere:n « dat het blijkt dat de administratie, om te komen tot het buite:ngewone
resultaat dat zij aanneemt voor het jaar
1956, als uitgangspu:nt van de vermo-

Gelet op het bestreden

(1) Over het punt dat de tekenen of indiciiin van gegoedheid op zichzeif vermoedens
van oorsprong zijn, raadpl. cass., 8 oktober
1968, supra, biz. 149.
(2) Cass., 16 november 1960 (Bull. en

PASIO,, 1961, I, 285); 26 oktober 1965, redenen (ibid., 1966, I, 278); 8 oktober 1968,
supra, biz. 149 en de arresten in noot aangehaaid.
(3) Cass., 16 november 1960 (Bttll. en
PASIO., 1961, I, 285).

-493gensbalans slechts een op 1 januari I956
beschikbaar of realiseerbaar bedrag van
466.290 frank heeft aangenomen ; dat dit
cijfer zelf het gevolg is van een andere
balans die de inspecteur voor de periode
I946-I955 heeft opgemaakt (stnkken 83
en 84); dat deze handelwijze er in werkelijkheid op neerkomt slechts een enkele
balans voor de jaren I946 tot I957 op te
maken en de gehele aldus beweerdelijk
aan het licht gekomen verhoging uitsluitend aan het jaar I956 toe te kennen;
dat met andere woorden de administratie
beweert, wat blijkbaar onredelijk is, dat
verzoeker van I946 tot I955 zijn inkomsten, ten bedrage van ten hoogste
I70.000 frank, nanwgezet heeft aangegeven, om in I956 bijna negen tiende van
zijn winst te verbergen, die tijdens dat
jaar plots tot 1.257. 737 frank gestegen
zou zijn; dat het onlogische van de stelling van de administratie duidelijk wordt
wanneer men vaststelt dat zij overweegt
dat de uitgaven van I957 ... niet konden
worden gedaan dan met behulp van de
niet aangegeven inkomsten van het jaar
I956, terwijl zij a p1'io1'i uitsluit dat de
uitgaven I956 konden worden gedaan
door middel van niet aangegeven inkomsten van vorige jaren "; en door anderzijds te beweren << dat de Staat aanvoert
dat de administratie de indiciaire toestand opgemaakt heeft aan de hand aileen
van de indicien van I956; dat zulks
kennelijk onjuist is, daar zij zelf erkent ... dat verzoeker eerst in I957 een
onroerend goed heeft gekocht en geld aan
de heer Coppin heeft geleend ; dat in
werkelijkheid, indien men die twee gegevens er buiten laat, men vaststelt dat
aile uitgaven van het jaar I956 verantwoord zijn door de besparingen die de
administratie heeft aangenomen, en door
de aangegeven inkomsten ; zodat er voor
dit jaar geen enkel teken of index van
gegoedheid was die de aangegeven inkomsten te hoven ging (schending voornamelijk van artikel 97 van de Grondwet),
en, tweede ondenleel, gronden waarin
Tritsluitend de feitelijke toestand van de
jaren I955 en vroeger werd aangegeven
niet wettelijk en logisch kunnen bewijzen
dat de inkomsten van die jaren lager
waren dan die van I956 daar niet is
vastgesteld dat de feitelijke toestanden
van v66r dit laatste jaar verschilden van
die der vorige jaren, daa.r de feitenrechter
namelijk verzuimt te onderzoeken of de
indicien van het jaar I956 niet ook, zoals
eiser beweerde, verantwoord waren door
de aangegeven, inkomsten van dit j aar,
waaruit volgt dat het hof van beroep op

een onvoiledige redenering, en derhalve
niet op regehnatige vermoedens gesteund
heeft (schending van de artikelen I349,
I353 van het Burgerlijk Wetboek, 55
en 62 van de geco6rdineerde wetten) en
het verbinden van de belasting aan het
jaar I957, inkomsten van I956, niet wettelijk heeft verantwoord (schending voornamelijk van de artikelen 32 en 35 van
de gecoi:irdineerde wetten) :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende enerzijds dat het arrest
op de in het middel vermelde conclusie
passend antwoordt door erop te wijzen
dat sommige uitgaven van I957, wegens
de redenen die het opgeeft, tekens en
indicien zijn van eisers gegoedheid in
I956 en door de op I januari I956
.beschikbare middelen te schatten op
grond van de tijdens de vorige jaren
aangegeven inkomsten, die niet tegengesproken worden door tekens of indicien
van een hogere gegoedheid, met name
tekens en indicien die zich in I956 hebben
voorgedaan ;
Overwegende anderzijds dat, in strijd
met wat het middel beweert, de uitgaven
in 1957 in aanmerking genomen zijn als
tekens of indicien van de inkomsten
van I956;
Dat dit onderdeel van het middel feitelijke grondslag mist ;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat na overwogen te
hebben dat voor de schatting van de
belastbare inkomsten van I956, wegens
de redenen die het aangeeft, rekening
diende te worden gehouden, als een vermoeden, met de aanzienlijke uitgaven
in het begin van I957, het hof van
beroep niet verplicht was de feitelijke
omstandigheden op te sporml waaruit
de aldus gebleken vermeerdering van de
inkomsten van I956 voorvloeide ;
Overwegende dat, nochtans en in
strijd met wat het middel stelt, het arrest
bewijst dat eisers toestand in I956 verschilde van die tijdens de vorige jaren,
door als tekens en indicien van genoemd
jaar niet aileen zijn vermogen op I januari
I956 en zijn uitzonderlijke uitgaven in
het begin van I957 vast te stellen, maar
nog andere feitelijke omstandigheden in
I956, te weten een verhoogde werkzaamheid die een merkelijke vermeerdering
van zijn personeel heeft verantwoord en
de totstandbrenging van aanzienlijke
voorraden;
Dat dit onderdeel van het middel niet
kan worden aangenomen ;

-494Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 32, inzonderheid § 1, 35, 39,
55, § 1, van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij
het besluit van de Regent van 15 januari
1948, 1349, 1350 en 1352 van het Burgerlijk W etboek,

doonlat eiser bij conclusie heeft doen
gel den " dat het vermogen en de uitgaven,
aangevoerd door de administratie, niet
onder het wettelijk vermoeden van herkomst van artikel 55 van de gecoordineerde wetten vallen, omdat a) het niet
gaat om inclicien van gegoedheid, dit wil
zeggen om de levehsstandaard, b) een
deel van die uitgaven gedaan ziju in de
loop van andere jaren; c) alleen de bedragen die voor de levensstandaard van de
belastingplichtige hebben gediend, wettelijk vermoed worden voort te komsten
uit belastbare inkomsten ; plaatsingen
van kapitaal weliswaar volgens de onaantastbare beoordeling van het hof van
beroep als indicien van de levensstandaard kum1en voorkomen; zulks nochtans alleen dan het geval is wanneer die
herhaalde of gewoonlijk gedane plaatsingen kunnen worden beschouwd als in
overeenstermning n1et de normale jaarlijkse inkomsten van de betrokkene, wat
hier niet het geval is ; blijkens de stukken
83 en 84 hebben immers de plaatsingen
in 1956 en 1957 (aankopen van materieel
en van gronden, lening aan Coppin) een
volstrekt uitzonderlijke omvang en hebben dergelijke plaatsingen niet plaatsgehad t:ijdens vroegere of latere jaren; zij
dus eerder een duidelijke aanwijzing zijn
van de plaatsingen van opeengehoopte
vroegere spaargelden dan van de gewone
levensstandaard van verzoeker, zodat het
wettelijk vermoeden hier dus niet kan
worden toegepast; anderzijds sormnige
uitgaven die de administratie heeft in
amunerking genmnen, 1net name de aankoop van gronden en de lening aan Coppin, niet in 1956, m.aar in 1957 geschied
zijn ; er blijkbaar geen wettelijk vermoeden bestaat volgens hetwelk de in 1957
uitgegeven bedragen vermoed worden
voort te komen uit inkomsten die in 1956
gmnaakt zijn ; de administratie dus niet
gesteund heeft op het wettelijk vermoeden van m'tikel 55 der gecoordineerde
wetten of althans daartoe niet gerechtigd
was wegens de gegevens die zij heeft
bewezen geacht ,, het arrest echter beslist dat " de bedragen die de belastingplichtige heeft gebruikt voor investeringen of voor plaatsingen of leningen,
tekens of indicien kunnen zijn om de

graad van gegoedheid van de belastingplichtige te bepalen ; dat de uitzonderlijke omvang van de plaatsingen zijn
oorzaak kan vinden in de ongewone omvang van de gemaakte winst " ; dat
" wanneer de administratie de belastbare
grondslag geraamd heeft volgens de
tekens of indicien van een hogere gegoedheid dan uit de aangegeven inkomsten
blijkt, de belastingplichtige met behulp
van stellige en controleerbare gegevens
moet aantonen dat die welstand berust
op andere inkomsten dan die welke in
de inkomstenbelasting vallen "; en dat
" met betrekking tot het feit dat onder
de tekens of indicien van gegoedheid die
de administratis heeft in aanmerking
genomen een aanzienlijk gedeelte van de
aldus in aanmerking genomen "Lutgaven
van verzoeker, te weten de lening van
een miljoen frank en de aankoop van
gronden ten bedrage van 309.380 frank,
kosten inbegrepen, gedaan zijn in 1957,
niets in de wet verhindert als vermoeden
te laten gelden tekens of indicien die
voorkomen tijdens een ander dienstjaar
dan dat waarvoor deze gegevens op
winst wijzen ,,
te?'wijl, em'ste oncleTcleel, die redenen,
evenmin als de andere overwegingen van
het arrest, een passend antwoord zijn op
de voormelde conclusie van eiser, met
name omdat onmogelijk kan worden uitgemaakt of de feitenrechter in rechte
heeft overwogen dat de door eiser voorgestelde uitlegging van artikel 55 der
gecoordineerde wetten niet gegrond was
dan wei, aan de hand van feitelijke
omstandigheden die hij niet opgeeft,
heeft geoordeeld dat de plaatsingen en
investeringen van eiser in het onderhavige
geval veel uitgaven waren waarnit diens
gegoedheid, dit wil zeggen diens levensstandaard, bleek (schending van artikel 97 van de Grondwet);
tweecle onclenleel, indien de feitenrechter
heeft overwogen dat elke, zelfs uitzonderlijke investering of plaatsing, zodra
zij hot bedrag der aangegeven inkomsten
te boven gaat, krachtens artikel 55 van
de gecoordineerde wetten vermoed wordt
voort te komen cut belastbare inkomsten,
zodanige beslissing de betekenis van deze
bepaling miskent en het erin gestelde
wettelijk vermoeden verkeerdelijk toepast, daar dit slechts kan gelden ten
aanzien van het vermogen, de "Lutgaven
en investeringen waardoor de gegoedheid,
dit wil zeggen de levensstandaard van de
belastingplichtige verzekerd wordt, wat
niet het geval is voor een alleenstaande
kapitaalplaatsing (schending voorname-
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lijk van de artikelen 97 van de Grondwet
en 55 van. de gecoordineerde wetten);
de1·de onde1·deel, in strijd met wat het
arrest beslist, geen e.nkele wettelijke bepaling het voor de achn.inistratie mogelijk
maakt, behoudens tegenbewijs, wettelijk
te vermoeden dat de gedurende een bepaald jaar, hier 1957, gedane uitgaven
voortkwamen uit een ander jaar, hier
1956 (schending van aile vermelde bepalingen);
en vie1·de ondenleel, het arrest aldus
aan eiser onwettelijk de last oplegt om
een wettelijk vermoeden, waarvan de
toepassingsvoorwaarden niet aanwezig
waren, om te keren (schending van aile
vermelde bepalingen en voornamelijk van
de artikelen 1349, 1350 en 1352 van het
Burgerlijk W etboek) :

Overwegende dat artikel 55, § 1, de
bevoegdheid van de administratie om de
belastbare gTondslag te schatten volgens
tekens of indicien waaruit een hogere
graad van gegoedheid blijkt dan uit de
aangegeven inkomsten, niet beperkt tot
de tekens of indicien van het betrokken
dienstjaar alleen;
Dat in het onderhavige geval het arrest
uit de plaatsingen die eiser in het begin
van 1957 heeft gedaan, het bestaan heeft
lnmnen afleiden van in 1956 gemaakte
winst;
Dat deze twee onderdelen van het middel wettelijke grondslag missen;

W at het eerste onderdeel betreft :

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

Overwegende dat het arrest in rechte
beslist dat plaatsingen en investeringen
tekens of indicien lnmnen zijn waaruit
de grand van gegoedheid van de belastingplichtige kat1 worden opgemaakt, en
in feite dat de uitzonderlijke omvang van
de bedragen die eiser in 1957 heeft gebruikt voor een lening en een aankoop
van grand, slechts het gevolg kon zijn
van de ongewone omvang van de winst
in 1956, zodat het aldus passend antwoordt op de in het middel vermelde
conclusies ;
Dat dit onderdeel van het middel feitelijke grondslag mist ;

W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de tekens of i.:ndicien
waarui.:t een hogere graad van gegoedheid
blijkt dan uit de aangegeven i.:nkomsten,
niet aileen gelden voor de 1.utgaven die
op een hogere levensstandaard wijzen ;
dat geldplaatsingen tekens of indicien
kunnen zijn waaruit de graad van gegoedheid van de belastingplichtige blijkt ;
Overwegende derhalve dat het arrest
door een feitelijke en dus soevereine beoordeling heeft aangenomen dat, in de
omstandigheden van de zaak, de door
eiser gedane plaatsingen op een hogere
gTaad van gegoedheid wezen dan 1.lit de
aangegeve11. inkomsten blijkt en het aldus,
overeenkomstig artikel 55, § 1, van de·
gecoordineerde wetten wettelijk heeft
beslist dat de bedoelde bedragen moesten
worden geacht voort te komen uit belastbare inkomsten, behoudens het door eiser
te leveren tegenbewijs;
Dat dit onderdeel van het middel wettelijke gro.ndslag mist ;

W at het derde en het vierde onderdeel
betreft:

21 januari 1969. 2e kamer.
Voorzitte1·, H. Valentin, raadsheer waarnemend voorzitter.
Ve1·slaggeve1·,
H. Legros. Gelijkluiclende conchtsie,
H. Oolard, advocaat-generaal.- Pleiters,
HH. De Bluts, Baltus en Fally (de eerste
twee, van de balie te Brussel).
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DESKUNDIGENVERSLAG.
STRAFZAKEN. DESKUNDIGE, BEGRIP.

2o

VONNISSEN EN ARRESTEN. STRAFZAKEN. EED. DooR DE
ONDERZOEKSRECHTER
AANGESTELDE
DESKUNDIGE. VERROOR OP DE
TERECHTZITTING VAN HET VONNISGEREOHT. DESKUNDIGE DIE ZIOH ERTOE BEPERKT VERSLAG UIT TE BRENGEN
OVER ZIJN VROEGERE OPDRACHT, ZONDER VOOR DIT GERECHT ALB DESKUNDIGE OP TE TREDEN. ALLEEN GETUIGENEED VEREIST.

1° De hoeclanigheicl van cleskunclige is
afhankelijk van het bestaan van een
door cle 1•echtbank ve1'leencle opclmcht ( 1).

2° De clam· de onclerzoeks1·echted' aangestelcle cleskitnclige clie, op cle terechtzitting,
(1) Oass., 9 oktober 1967 (A1·r. cass., 1968,

blz. 198).
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over de uitslag van zijn vroegere opcl?'acht, zondm· e?' opnieuw als deskundige op te treden, moet enkel de getttigeneecl ajleggen (1). (Wetb, van strafv.,
art. 155.)
(VON HOFF, T. MEESSEN.)
ARREST

(Ve1'taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 15 mei 1968 door het Hof van
beroep te Luik gewezen ;
Overwegende dat de voorziening beperkt is tot de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering die eiser tegen verweerder heeft ingesteld ;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 44 gewijzigd bij
het enige artikel van de wet van 3 juli
1957, 154, 189 en 211 van het Wetboek
van strafvordering en 97 van de Grandwet,
dooTclat het bestreden arrest de telastleggingen tegen eiser bewezen heeft verklaard en, rechtdoende op de burgerlijke
rechtsvorderingen, beslist heeft dat verweerder slechts voor een derde aansprakelijk moest worden gesteld voor het
ongeval en eiser voor twee derde, zulks
met aanvaarding van de besluiten van
de deskundige, benoemd door de onderzoeksrechter, en impliciet, doordat het
die niet terzijdestelde, op grond van de
verklaringen van deze deskundige ter
terechtzitting van de correctionele rechtbank op 13 september 1967,
terwijl op deze terechtzitting de deskundige, hoewel slechts als getuige en
niet als deskundige beedigd, zich niet
beperkt heeft tot verklaringen omtrent
de feiten die hij vastgesteld heeft, maar
ook inlichtingen en adviezen van technische aard heeft verstrekt die niet in
zijn vroeger verslag vocirkwamen, zodat
hij ter terechtzitting opgetreden is als
deslnmdige en dan ook als deskundige de
eed had moeten a.fleggen en, bij gebreke
daarvan, zijn verldaring en het arrest dat
deze niet heeft terzijde gelegd, nietig zijn :
Overwegende dat, blijkens de vermel(1) Cass., 19 oktober 1959 (Bull. en PAsiC.,
1960, I, 211); 11 januari 1965 (ibid., 1965,
I, 456) en 23 september 1968, sttpra, blz. 83 ;
verg. cass., 12 februari 1968 (An·. cass., 1968,
biz. 780).

dingen van het proces-verbaal van de
terechtzitting van de correctipnele rechtbank van 13 september 1967, de deskundige gehoord is over de vaststellingen die
hij gedaan had bij het vervullen van de
opdracht die hem vroeger door de onderzoeksrechter was gegeven ;
Dat hem, na dit verslag, geen enkele
vraag gesteld is door de correctionele
rechtbank, dat aldus de desklmdige door
deze rechtbank met geen enkele aanvullende opdracht belast is en de genoemde
hoedanigheid niet heeft kunnen verwerven voor dit gerecht;
Dat de bewering van het middel als
zou hij inlichtingen en adviezen van technische aard, die niet in het vroegere verslag voorkwamen, hebben verstrekt, geen
steun vindt in de verklaring die in het
proces-verbaal van de zitting is opgenomen, en aan de hand daarvan hem geen
hoedanigheid kan worden toegekend die
hij niet had voor het gerecht waar hij
verzocht was om mondeling de beoordelingselementen uiteen te zetten die hij
hem bekend waren door de vervulling
van de opdracht waarmee hij vroeger
belast was ; dat de hoedanigheid van
deshmdige immers afhankelijk is van
het bestaan van een opdracht die door
de rechtbank is verleend ;
Dat artikel 44 van het W etboek van
strafvordering de aldaar voorgeschreven
eed slechts oplegt aan personen die vanwege het gerecht opdracht krijgen om,
wegens hun km1st of beroep, advies te
verstrekken over de aard of de omstandigheden van een misdrijf;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.

21 januari 1969. 2 8 kamer. Voo1·zitter en VeTslaggeve?', H. van Beirs,
voorzitter. - AncleTsluiclencle conclusie,
H. Colard, advocaat-generaal (2). Pleite?', H. De Bruyn.
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23 januari 1969.

GEESTRIJKE

DRANKEN

(2) Het openbaar ministerie was van oordeel dat, in feite, de deskundige, op de terechtzitting, een advies van technische aard had
verstrekt dat niet in zijn vroeger verslag
voorkwam.
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HET HOUDEN VAN DERGELIJKE
SLIJTERIJ IS VERBODEN VOOR DEGENEN DIE EEN HUIS VAN ONTUOHT
HOUDEN OF GEHOUDEN HEBBEN EN
KAN VERBODEN WORDEN VOOR DE
PERSONEN DIE KENNELIJK ONTUOHT
PLEGEN. BEGRIPPEN.

Zij die een huis van ontucht houclen of
gehouclen hebben mogen geen slijteTij
van gegiste clTanken hmtclen hetzij in
cle plaats zelf waaT clit feit zich heejt
vooTgeclaan, hetzij elcle1"8 (1) ; het gemeentebestutt1' kan elke slijteTij veTbieclen
in cle huizen bewoond cloo1' pe1·sonen
clie hetzij in cleze huizen, hetzij elcle?'B
ontttcht plegen (2). (Wetten gecoc5rdineerd bij het koninklijk besluit van
3 april I953, art. I, S0 , en besluitwet
van I4 november I939, art. 11.)
(SEREXHE EN DEMY, T. NAAJ\'I:LOZE VENNOOTSOHAP « BROUWERIJ OAULIER ll.)
ARREST

(ve1·taling).

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 29 november I967 gewezen
door de Rechtbank van eerste aanleg te
Verviers, recht doende in hoger beroep ;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen I3I9,
I320, I322 van het Burgerlijk Wetboek,
I, S0 , van het koninklijk besluit van
3 april I953 tot samenordening van de
wetsbepalingen in zake de slijterijen van
gegiste dran)mn, II van de besluitwet
van I4 november I939 betreffende de
beteugeling van de dronkenschap (gewijzigd, in 2°, bij de wet van 2I augustus
I94S, artikel 7, § 5), van de verordening
van de burgemeester der stad Malmedy
dd. IO augustus I963 waarbij de sluiting
van de drankgelegenheid << Cambrinus "
wordt bevolen, en van artikel 97 van
de Grondwet,
cloo1·clat de eisers tegen de eis tot betaling van een schadevergoeding wegens
uitzetting aanvoerden dat een eis, gegrond op een activiteit in strijd met de
(1) Raadpl. cass., 24 september 1956 (Bull.
en PAsrc., 1957, I, 42).
(2) De wet van 6 juli 1967, bekendgemaakt
in het Staatsblad van 7 november 1967, heeft
de wetsbepalingen betreffende de slijterijen
van gegiste dranken, gecoi:irdineerd op 3 april
1953, gewijzigd.

wet en de goede zeden, niet ontvankelijk
was, daar het verhuurde goed buiten hun
weten tot een huis van ontucht was
omgevormd, maar het bestreden vonnis
niettemin de eis in beginsel ontvangt,
dat volgens de bepalende redenen ervan,
noch uit de brief die de Procureur des
Konings te Verviers op 3 augustus 1963
aan de burgemeester van Malmedy heeft
gezonden noch uit de verordening tot
sluiting van het cafe, door laatstgenoemde
genomen op IO augustus I963, blijkt
dat het verhuurde goed een plaats of
huis van ontucht zou zijn geworden, al
is het feit waarschijnlijk, en het evenmin
bewezen is dat de veroordeling van de
cafehoudster, wegens openbare schennis
van de goede zeden, enkel en aileen
bepaald zou zijn door de bevindingen
van de rijkswacht in voornoemd goed,
te?"wijl, eeTste oncle?·cleel, door van de
cafehoudster te gewagen als van iemand
die zich kennelijk aan ontucht overgaf
en door te verwijzen naar de artikelen II
van de besluitwet van I4 november I939
en I, S0 , van het koninklijk besluit van
3 april I953, de voornoemde brief en
verordening noodzakelijk impliceren dat
het cafe, voorwerp van de sluiting, een
plaats van ontucht geworden was, en
door er deze draagwijdte niet aan te
willen toekennen, het bestreden vonnis
er een interpretatie van geeft die met
hun bewoordingen onverenigbaar is en
aldus hun bewijskracht schendt (met
uitzondering van artikel 97 van de
Grondwet, schending van aile in het
middel vermelde wettelijke bepalingen,
inzonderheid van de artikelen 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek);
tweecle oncleTdeel, ook al was de sluiting
van het cafe uitsluitend te wijten aan de
omstandigheid dat een of meer kenuelijk
aan ontucht overgegeven personen aldaar
verbleven, deze omstandigheid, toch,
naar de steiling van de eiseres, een
voldoende grond was voor de niet-ontvankelijkheid van de eis ; de redenen
van het vonnis geen passend antwoord
geven op dit laatste middel en de feitenrechter te kort is gekomen aan de
verplichting om, overeenkomstig de wet,
zijn beslissing met redenen te omkleden
(schending van artikel 97 van de
Grondwet):
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, enerzijds, artikel II
van de besluitwet van 14 november 1939
met name bepaalt dat « de gemeentebesturen elken verkoop van drank mogen
verbieden in de huizen bewoond : I 0 door
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een of meer personen die zich kennelijk
aan ontucht overleveren" ; dat anderzijds
artikel I, 8°, van het koninklijk beslu:it
van 3 april I953, tot samenordening van
de wetsbepalingen inzake de slijterijen
van gegiste dranken, bepaalt dat " geen
gegiste dranken in het klein mogen
verkopen : 3° zij die een huis van ontucht
... houden of hebben gehouden )) ;
Overwegende dat uit de bewoordingen
zelf van deze wettelijke bepalingen aldus
blijkt dat het erin gestelde verbod kan
worden toegepast op een ander hu:is of
een andere slijterij dan daar waar de
feiten van ontucht, die het verbod rechtvaardigen, zich hebben voorgedaan;
Overwegende dat derhalve, door van
de cafehoudster te gewagen als van
iemand die zich kennelijk aan ontucht
overgaf en door naar de voorm.elde
bepalingen te verwijzen, de brief van de
Procureur des Konings aan de burgemeester en diens verordening tot sluiting
van de slijterij, niet "noodzakelijk ll
impliceerden dat de slijterij, " voorwerp
van de sluiting », een plaats van ontucht
was geworden ;
Dat de rechtbank derhalve de bewijskracht van die stukken niet heeft kunnen
schenden, als zij, door een interpretatie
die niet onverenigbaar is met hun
bewoordingen, overweegt dat die stukken
niet bewijzen dat het door verweerster
in onderhuur gegeven goed " een plaats
of huis van ontucht zou zijn geworden,
al is het feit waarschijnlijk )) ;
Dat dit onderdeel van het middel
niet kan worden aangenomen ;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat uit de conclusie van
de eisers niet blijkt dat zij de stelling
hebben ingeroepen die dit o:nderdeel van
het middel h1.m toeschrijft ;
Dat in dit opzicht het middel feitelijke
grondslag mist ;

23 januari I969. -

Ie kamer. -

Vom·zitte1·, H. Bayot, eerste voorzitter.VeTslaggeveJ', H. De Bersaques. - Gelijkluiclencle conclusie, H. Duman, advocaatgeneraal.
Pleite1·s, HH. Philips en
Ansi aux.

Ie KAMER. -

23 januari 1969.

ID OVEREENKOMST.- STRAFBEDINC+.
BEDINC+ WAARBIJ ALC+EWIEEN EN
ONBEPERKT EEN PRIJSVERROC+INC+ VAN
RET UIT OVEREENKOJI'IST VERSORULDIGD
BEDRAC+ BEPAALD WORDT INDIEN ER
WEGENS NIET-BETALING REOHTSVERVOLC+INC+EN WORDEN INGESTELD. MET DE OPENBARE ORDE STRIJDIG
BEDING. - NIETIC+HEID.

2° OPENBARE ORDE. OvEREENKOJVIST. STRAFBEDINC+. - BEDINC+
WAARBIJ ALGEWIEEN EN ONBEPERKT
EEN VERHOGING VAN RET UIT OVEREENKOJVIST VERSOHULDIGD BEDRAG BEPAALD WORDT INDIEN ER WEC+ENS
NIET-BETAI,INC+ REOHTSVERVOLGINGEN
WORDEN INGESTELD.- MET DE OPENBARE ORDE STRIJDIG BEDING.
3° CASSATIE.- OJVIVANG.- BURGERLIJKE ZAKEN. VERNIETIGING VAN
EEN BESLISSING. - VERNIETIGING DIE
LEIDT TOT DE VERNIETIGING VAN DE
BESLISSING DIE ENKEL RET GEVOLG IS
VAN DE EERSTE.
I o en 2o Nietig,

als stTijclig met de
openba1•e onle, is het becling van een
oveJ·eenkornst, waaTbij algemeen en
onbepe1·kt een veThoging van het uit
overeenkomst veTschttlcligcle becl1·ag wonlt
bepaalcl, inclien e1· wegens niet-betaling
J'echtsveJ"volgingen wonlen ingestelcl (I) (2). (Burg. Wetb., art. 6 en
I226.)

Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eisers in de
kosten.
(1) Cass., 29 september 1967 (AJ•J•. cass.,
1968, blz. 141) en noot 3.
(2) Artikel 1023 . van het Gerechtelijk
Wetboek bepaalt : « Ieder beding tot verhoging . van de schuldvordering in geval deze
in rechte zou worden geeist wordt als niet
gescln·even beschouwd "·
Daar deze bepaling slechts na de bestreden
beslissing van kracht is geworden (op 1 janu-

ari 1969, krachtens het koninklijk besluit van
4 november 1968), kon het Hof ten deze
geen toepassing ervan maken (cass., 21 januari 1935, Bull. en PAsro., 1935, I, 122, en de
conclusie van procureur-generaal L. CornU,
toen advocaat-generaal; 11 december 1953,
ibid., 1954, I, 296; 2 januari 1959, ibid.,
1959, I, 434; noot 2 onder cass., 5 januari
1948, ibicl., 1948, I, 16).
Ret Hof 1noest evenmin rekening houden
met deze bepaling om het belang van de
voorziening to beoordelen (cass., 12 oktober
1964, Btcll. en PASIC., 1965, I, 154), omdat

-4993° De vernietiging van een a1•1•est leidt tot
de vernietiging van het late1· m·1·est dat
enkel het gevolg is van de ve1·nietigde
beslissing (1).
(NAAMLOZE
VENNOOTSOHAP
« GARAGE
MOREAU -THOMASI EN OlE ,, THOMASI
EN l\iOREAU, T. NAAl\iLOZE VENNOOTSOHAP
« SOCIETE DE FINANOEMENT
BELGO-SUISSE FIBELSUIS.)
ARREST

(ve1·taling).

HET HOF ; - Gelet op de bestreden
arresten, op 16 juni 1966 en 14 december 1967 door het Hof van beroep te
Luik gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending vai'1 de artikelen 6, ll31, ll33,
1226, 1227, 1229, 1230, 1231 van het
Burgerlijk Wetboek, 2, lid 2, van het
decreet van 20 juli 1831 op de drukpers,
7 en 97 van de Grondwet,
doonlat het bestreden arrest van 16 jtmi
1966 beslist dat het strafbeding vervat
in artikel 5 van de tussen partijen
gesloten overeenkomst van kredietopening, luidens hetwelk, volgens de vaststellingen van de feitenrechter, «in aile
gevallen waarin het nodig is enigerlei
procedure te voeren om de terugbetaling
van de verschuldigde bedragen te verkrijgen, deze automatisch verhoogd zullen worden met 20 procent ... ,, geoorloofd is, op grand enerzijds dat het « een
sanctie is op een vrijwillige tekortkoming
van de schuldenaar en dan ook niet kan
worden gelijkgesteld met een verhoging
van verzuilnsrente ,, en anderzijds dat
het « evenmin een « speculatie " is van
de schuldeiser, die er in het onderhavige
geval geen belang bij had een contract
te verbreken dat hem de :financiering
verzekerde van aile handelsverrichtingen
van de eerste gedaagde n1. hager beroep
(hier eerste eiseres) "•
en doorclat het arrest van 14 december
1967 dientengevolge de eiser veroordeeld
heeft om overeenkomstig genoemd artieensdeels deze geen regel opgeeft clie verschilt
van die welke reeds voorkomt in artikel 6
van het Burgerlijk \Vetboek (raadpl. cass.,
29 september 1967, An•. cass., 1968, blz. 141,
en noot) en anderdeels, daar de onder de
gelding van de vroegere wet gesloten contracten aan deze wet onderworpen blijven
(raadpL cass., 30 janual'i 1941, Bttll. en PAsiO.,
1941, I, 22 en DE PAGE, d. I, ur 231quater,

kel 5 aan verweerster een schadevergoeding van 200.000 frank te betalen en hem
bovendien in aile kosten heeft verwezen,
te1·wijl een dergelijk beding dat in
algemene bewoordingen bepaalt dat, als
schadevergoeding, het geleende bedrag
met twintig procent verhoogd wordt
onder de enkele voorwaarde dat de
schuldeiser ertoe gebracht wordt enigerlei procedure te voeren on:t de terugbetaling van het geleende te verluijgen,
volgens de conclusie van de eisers, in
strijd is met de openbare Dl'de, in zover
luidens de eigen bewoordingen van dit
beding, uit een rechtsvordering voor de
schuldenaar « autom.atisch " de verplichting tot betaling van de verhogn1.g volgt,
onverschiilig of diens verweer al dan niet
redelijk en aannemelijk is, en het aldus
ieders recht mn verweer te voeren miskent ; zodat, door te beslissen dat
zodanig beding geoorloofd was en gevolg
moest hebben zodra het vaststond dat
de eisers zich schuldig hadden gemaakt
aan contractuele tekortkomingen naar
aanleiding waarvan verweerster de overeenkomst van kredietopening heeft opgezegd en de rechtsvordering tot terugbetaling van het saldo der lening heeft
ingesteld, de bestreden arresten de in
het middel vermelde artikelen 6, ll31,
ll33, 1226 van het Burgerlijk Wetboek,
2, lid 2, van het decreet van 20 juli 1831
en 7 van de Grondwet hebben geschonden ; de hierboven aangegeven gronden
van het arrest van 16 juni 1966 waarop
de feitenrechters het geoorloofd karakter
van genoemd beding hebben gerechtvaardigd ten aanzien van de middelen,
door de eisers afgeleid uit de schending
van de artikelen 1907, lid 3, en 1907te1'
van het Burgerlijk W etboek, en van de
goede zeden, althans geen antwoord verstrekken op het door de eisers bij conclusie voorgedragen middel luidens hetwelk genoemd beding eveneens ongeoorloofd was in zover het hun recht
belemmerde om vrij hun verweer te
voeren (schendn1.g van aile in het middel
vermelde wettelijke bepalingen) :
Overwegende dat het bestreden arrest
van 14 december 1967 de eisers veroorblz. 340), de rechter op verwijzing deze
bepaling niet zou kunnen toepassen hebben
(raadpl. cass., 12 oktober 1964, reeds geciteerd arrest).
(1) Oass., 13 november 1964 (Bttll. en
PAsiO., 1965, I, 260); 20 november 1967
(A1·r. cass., 1968, blz. 408); raadpl. cass.,
31 oktober 1968, sttpm, blz. 248.
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deelt om, bij toepassing van artikel 5
van een tussen partijen gesloten overeenkomst, aan verweerster een bedrag van
200.000 frank te betalen;
Overwegende dat, volgens de vaststellingen van de feitenrechters, het genoemd
artikel bedingt : " in alle gevallen waarin
het nodig is een procedure te voeren om
de terugbetaling van de verschuldigde
bedragen te verkrijgen, zullen deze automatisch worden verhoogd met 20 procent ... ";
Overwegende dat het bestreden arrest
van 16 jtmi 1966 het beding van genoemd
artikel geoorloofd verklaart op grand
" dat het strafbeding waarvan de toepassing gevorderd wordt, in het onderhavige geval een sanctie is op een vrijwillige tekortkoming van de schuldenaar
en dan ook niet kan worden gelijkgesteld
met een eenvoudige verhoging van verzuimsrente ... ; dat bovendien het beding
evenmin een " speculatie " is van de
schuldeiser, die er in het onderhavige
geval geen belang bij had een contract
te verbreken dat hem de financiering
verzekerde van aile handelsverrichtingen
van de eerste gedaagde in hager beroep
(hier eerste eiseres) " ;
Overwegende dat die redenen het
bestreden beschikkend gedeelte niet wettelijk verantwoorden ;
Dat nietig is, als strijdig met de openbare orde, en dienvolgens geen enkel
gevolg kan hebben het beding van een
overeenkomst dat op algemene wijze en
zonder beperking, zoals hier geschied is,
bepaalt dat een uit overeenkomst verschuldigd bedrag zal worden verhoogd in
geval van gerechtelijke vordering wegens
niet-uitvoering van een verbintenis ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt de bestreden
arresten gewezen op 16 juni 1966 en
14 december 1967 in zover zij uitspraak
doen over de toepassing van artikel 5
van de litigieuze overeenkomst en over
de kosten ; beveelt dat melding van dit
arrest zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissingen ; houdt de kosten aan opdat
hierover zou worden beslist door de
feitenrechter; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van beroep te Brussel.
23 januari 1969. Ie kamer. V oorzittm·, H. Bayot, eerste voorzitter.
V m·slaggeve1·, H. De Bersaques. Gelijklttidende oonolusie, H. Duman, advocaat-generaal. Pleiters, HH. Van
Ryn en Simont.

l e KAMER. -
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WERKREOHTERSRAAD. WERK·
RECHTERSRAAD
VAN
BEROEP.
0NDERZOEK. - SENTENTIE DIE ALLE
BIJ ARTIKEL 71 VAN DE WET VAN
9 JULI 1926 VOORGESOHREVEN \'ER·
MELDINGEN MOET BEVATTEN.

In de zaken waa1·in geen p1·ooes-ve1"baal
van het getttigenverhoo1' wonlt gehouden
moet de sententie van de wm·k1·echtersraad
van be1·oep de namen, oudenlom, beroep
en woonplaats van de getuigen ve1'1nelclen,
lnm eeclaflegging, hun veTklaring of zij al
clan niet bloecl- of aanvm·wanten, dienaaTs
of dienstboden zijn van de pcwtijen,
alsmede de 1·eclenen tot wraking en de
uitslag de1· getuigenissen (1). (Wet van
9 juli 1926, art. 7l en 123.)
(NAAJ\'ILOZE VENNOOTSOHAP « LES STUDIOS
Al\fERICAINS "• T. REYNVOET.)
ARREST (vertaling).
HET HOF ; - Gelet op de bestreden
sententie, op 14 maart 1968 gewezen
door de W erkrechtersraad van beroep te
Brussel, kamer voor werklieden ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 71, 123 van de
wet van 9 juli 1926 en 97 van de Grandwet,
cloo1·clat de bestreden sententie, om
eiseres te veroordelen om aan verweerder
het loon voor de arbeidsoveruren te
betalen, erop wijst " dat ter terechtzitting
van 21 september 1967 een getuigenverhoor heeft plaatsgehad ; dat voor het
rechtstreeks getuigenverhoor Mevrouw
Florence Denis, echtgenote Remy, en
Mevrouw Louise Van Stichelen hebbeu
getuigd; dat voor het tegenverhoor de
heer De Gucht, de heer Marcel Beaufays
en Mevrouw Maria Declerck hebben
getuigd "•
tenvijl, volgens genoemde artikelen 7l
en 123, in zaken waarin, zoals in het
onderhavige geval, geen proces-verbaal
van getuigenverhoor wordt opgemaakt
in de sententie moet worden aangegeven
de namen, de leeftijd, het beroep en de
woonplaats van de getuigen, hun eed,
hun verklaring of zij, ja dan neen,
(1) Raadpl. cass., 6 mei 1954 (Bttll. en
PAsrc., 1954, I, 755).
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dienstboden zijn van partijen, alsmede
de redenen tot wraking en de uitslag der
getuigenissen en de bestreden sententie
deze voorschriften niet in acht neemt en
aldus belet na te gaan of de rechtspleging
regelmatig geschiedde :
Overwegende dat de werkrechtersraad
van beroep partijen heeft toegelaten tot
het bewijs van feiten waarop de ene
partij haar rechtsvordering en de andere
haar verweer steunde ;
Overwegende dat het getuigenverhoor
op de terechtzitting van 21 september
1967 werd gehouden; dat de bestreden
sententie steunt op de tijdens die terechtzitting afgenomen getuigenissen;
Overwegende dat uit geen enkele procesakte blijkt dat de bepalingen van het
artikel 71 van de wet van 9 juli 1926
op de werkrechtersraden, op de raden
van beroep van toepassing krachtens
artikel 123, in acht werden genomen;
Dat dit verzuim het Hof belet de
wettelijkheid van de rechtspleging te
toetsen;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt de bestreden sententie ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; houdt de
kosten aan opdat hierover zou worden
beslist door de feitenrechter; verwijst
de zaak naar de W erkrechtersraad van
beroep te Bergen, kamer voor werklieden.
23 januari 1969. 1e kamer. VooTzitte?', H. Bayot, eerste voorzitter.V e?'slaggeveT, H. Busin. - Gelijkl~tidende
concl~tsie, H. Dumon, advocaat-generaal.
- Pleite1·. H. Fally.

1e KAMER. -

24 januari 1969.

1° KOOP. ONROERENDE KOOP.
VERNIETIGING UIT HOOFDE VAN BENADELING VOOR MEER DAN ZEVEN
TWAALFDEN.- TERMIJN WAARBINNEN
DE EIS DIENT TE WORDEN INGESTELD.

2° VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN. - Ers TOT VERNIETIGING VAN
EEN ONROERENDE KOOP UIT HOOFDE
VAN BENADELING VOOR l\iEER DAN
ZEVEN TWAALFDEN. - INSOHRIJVING
VAN DE EIS. - ARTIKEL 3 VAN DE
HYPOTHEOAIRE ·wET.

1° De eis tot ve1·nietiging van een orwoe1'ende koop uit hoojde van benadeling
vooT meeT dan zeven twaalfden, moet
woTden ingesteld binnen de te1·mijn
van twee jam· te Tekenen van de dag
van de lcoop (1). (Burg. Wetb.,art.1676.)
2° . Geen wetsbepaling schTijjt vooT dat
de inschTijv,:ng van een eis tot ve1'nietiging van een on1•oeTende lcoop uit hoofde
van benadeling vooT meeT dan zeven
twaalfden, te1· uitvoe1·ing van a1·tilcel 3
van de hypotheelcwet, moet geschieden
binnen een te?·mijn van twee jam· te
1·elcenen van de dag van de lcoop.
(BREDAEL, T. J. DERIDDER EN
RIDDER.)

l\I.

DE

ARREST.
RET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 22 december 1965 door het
Hof van beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid nit de
schending van de artikelen 3 en 4 van
de wet van 16 december 1851 op de
hypotheken, 1674 en 1676 van het
Burgerlijk W etboek,
dooTdat, nadat eiser door dagvaarding
van 1 maart 1961 de nietigverklaring
en vernietiging had gevorderd van een
verkoop, verleden op 23 september 1959
voor notaris, van een onroerend goed,
zulks, enerzijds, wegens dwaling en
bedrog, en anderzijds, wegens benadeling
van meer dan zeven twaalfden, nadat
de rechtbank bij vonnis van 18 september
1961 die eis niet ontvankelijk had verklaard wegens gebrek aan inschrijving
in de registers van de bewaarder der
hypotheken, nadat eiser deze rechtsvordering op 27 november 1961 in gezegde
registers had laten inschrijven en nadat
hij op 3 maart 1965 hoger beroep had
ingesteld tegen voormeld vonnis, het
bestreden arrest beslist dat de inschrijving van de eis gesteund op dwaling en
bedrog geldig op 27 noven1.ber 1961 is
gebeurd en dat die eis dienvolgens ontvankelijk is, doch tevens beslist dat,
wat betreft de eis gestelmd op de benadeling van meer dan zeven twaalfden,
de inschrijving gedaan op 27 november
1961, dus meer dan twee jaren na de
verkoopakte van 23 september 1959,
als te laat gedaan voorkomt, dat deze
(1) Raadpl. cass., 7 juni 1951 {Bttll. en
PASIC., 1951, I, 683),
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eis op gezegde datum van inschrijving
niet meer ontvankelijk was, dat het
verstrijken van de termijn van twee
jaren, bepaald bij artikel I676 van het
Burgerlijk W etboek, het verval van de
eis medebrengt, en dat eiser ten onrechte
aanvoert dat ingevolge die inschrijving
zijn oorspronkelijke eis van I maart I96I
ontvankelijk zou geworden zijn,
ter·wijl de termijn van twee jaren, door
artikel I676 van het Bmgerlijk Wetboek
bepaald voor het indienen van een eis,
welke overeenkomstig artikel I674 van
gezegd wetboek, steunt op benadeling
van meer dan zeven twaalfden, de termijn
is waarin de eis door een dagvaarding
Inoet worden ingesteld, doch geenszins
de termijn waarin die eis, overeenkomstig de artikelen 3 en 4 van de wet
van I6 december I85I, client te worden
ingeschreven in de registers van de
bewaarder der hypotheken,
en tenvijl, nu het gebrek aan inschrijv:i:ng, overeenkon:1stig de artikelen 3 en 4
van de wet van I6 december I85I, geen
onherroepelijke
niet-ontvankelijkheid
van de niet-ingeschreven eis medebrengt,
doch slechts belet dat verder geprocedeerd zou worden, eiser terecht aanvoerde dat ingevolge zijn inschrijving
van 27 november I96I, zijn oorspronkelijke eis van I maart I96I ontvankelijk
was geworden :
Overwegende dat de dagvaarding waarbij een eis wordt ingesteld tot vernietiging van een onroerende lwop uit hoofde
van benadeling van meer dan zeven
twaalfden, krachtens artikel I676 van
het Hurgerlijk Wetboek, moet betekend
worden binnen de termijn van twee jaren
te rekenen van de dag van de koop ;
Overwegende dat geen wetsbepaling
voorschrijft dat de inschrijving van deze
eis in uitvoering van artikel 3 van de
hypotheekwet moet plaats vinden binnen
eeu ter1nijn van twee jaren te rekenen
van de dag van de koop ;
Overwegende dat uit het arrest blijkt
dat de koop waarvan eiser de vernietiging
uit hoofde van benadeling van meer dan
zeven twaalfden vorderde door zijn
dagvaa.rding van I maart I96I, plaatshad op 23 september I959; dat' aldus het
arrest niet, zonder schending van de in
het 1niddel aangeduide wetsbepalingen,
kon beslissen dat die rechtsvordering,
in zover ze steunde op benadeling van
n1eer dan zeven twaalfden, niet ontvankelijk was daar ze werd ingescbreven
na verloop van twee jaren te rekenen
van de dag van de koop ;

Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zover het de rechtsvordering van eiser uit hoofde van
benadeling niet ontvankelijk verklaart
en in zover het uitspraak doet over
de kosten ; beveelt dat melding van dit
arrest zal gemaakt worden op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ;
houdt de kosten aan ; zegt dat hierover
door de feitenrechter uitspraak zal
worden gedaan; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van beroep te
Gent.
24 januari I969. -

Ie kamer. -

VooTzitter·, H. Belpaire, raadsheer waarneinend voorzitter.
Ver·slaggevm·,
H. Hallemans. Gelijkluiclencle conclusie, H. Ganshof van der Meersch,
procureur-generaal.- Pleiter·, H. Bayart.

I e KAMER. -

24 januari 1969.

I 0 WEGVERKEER. -

WEGVERKEERSREGLEMENT, ARTIKEL 2, I 0 • Rr;rBAAN. BEGRIP. GELIJKGRONDSE
BERM. VERPLIOHTING VOOR DE
RECHTER DE REDEN OP TE GEVEN
WAAROM DE GELIJKGRONDSE
BERM
GEEN DEEL UITMAAKT VAN DE RIJBAAN,

2°

WEGVERKEER. WEGVERKEERSREGLEMENT, ARTIKEL 16, 2. VOORRANG. VoORRANG DIE ZICH UITSTREKT TOT GANS DE BREEDTE VAN DE
VOORRANGSWEG, MET INBEGRIP VAN
DE GELIJKGRONDSE BERMEN,

I 0 N iet r·egelmatig met r·eclenen omkleecl

is het a1'1'est dat beslist, clat de gelijlcgTonclse ber·m van een r·ijbaan niet lean
beschmtwcl wonlen als een cleel van cle
openbar·e weg, zoncler· cle r·eclenen van,
cleze beslissing op te geven (I). (Wegverkeersreglement van IO december
I958, art. 2, I 0 .)

2o De voor·r·ang van cle weggebr·uike1', die
op cle voor·r·angsweg r·ijclt, str·elct zich
'Uit tot gans de bTeeclte van cleze weg met
(1) Raadpl. cass., 9 juni 1952 (Bull. en
PAsiO., 1952, I, 644); 18 februari 1957 (ibid.,
1957, I, 721) en 2 december 1968, sttp1·a,
blz. 346; verg. cass., 10 januari 1966 (Bull.
en PAsro., 1966, I, 601).
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(Wegverkeersreglement van 10 december 1958, art. 16, 2.)
(FLORIDOR, T. HERl\fANS EN OONSORTEN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 22 december 1966 door het
Hof van beroep te Brussel gewezen ;
. Over het middel afgeleid uit de
schending van de artikelen 1, 2, 1° en 4°,
15-1, 16-2, a, en 18 van het koninklijk
beshut van 8 april 1954 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer, zoals bijgewerkt door het
koninklijk besluit van 10 december 1958,
voormelde artikelen 15-1, 16-2 en 18
zoals gewijzigd bij artikel 5 van het
koninldijk besluit van 30 april 1963,
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest, hoewel
het in feite vaststelt dat eiser reed op
een hoofdweg ten opzichte van de door
verweerder gevolgde weg en dat deze op
het kruispunt, gevormd door de samenloop van beide wegen, de doorgang moest
vrijlaten voor de op de eerste weg
rijdende weggebruikers, niettemin eiser
aansprakelijk en aileen aansprakelijk
verklaart voor de aaurijding die tussen
zijn voert1.ug en dat van verweerder heeft
plaatsgehad en zegt dat op verweerder
geen aansprakelijkheid kan rusten, dit
om de redenen dat verweerder de hoofdweg niet opgereden is aangezien hij zijn
voertuig heeft doen stilhouden naast of
in de verlenging van een gekasseide
gelijkgrondse berm die langs de rijbaan
van de hoofdweg, voorbij het kruispunt,
ligt maar die, gelet op de plaatsgesteldheid, niet kan beschouwd worden als een
deel van de hoofdweg, dat de op deze
plaats gebeurde aanrijding plaatshad
buiten de hoofdweg en op de door verweerder bereden secundaire weg en, derhalve, dat verweerder geen fout kan verweten worden en dat de enige oorzaak
van het ongeval ten laste van eiser dient
te worden gelegd, daar deze niet meester
is gebleven van zijn voertuig en niet bij
machte is geweest het op de hoofdweg
te houden,
te1·wijl de gelijkgTondse of hager lig(1) Raadpl. cass., 10 januari 1964 (B1<ll.
en PASIC., 1964, I, 488) en 22 januari 1968
(A1~·. cass., 1968, blz. 691).

gende bermen van een rijweg met deze
eenzelfde openbare weg vormen, en
de verkeersvoorrang op het kruispunt,
die aan de gebruiker van een hoofdweg wordt toegekend, onafhankelijk is
van de marrier waarop de voorranggerechtigde rijdt op de door hem
gevolgde weg en geldt voor geheel de
breedte van deze weg, met inbegrip van
de ruimte opgeleverd door de verlenging van de bermen van die weg, en
dienvolgens, het arrest niet wettelijk
heeft kunnen beslissen dat de aam·ijding,
op de plaats waar ze wordt gesitueerd,
buiten de hoofdweg heeft plaatsgehad,
nu het voertuig van eiser, naar ·wordt
beweerd, van deze weg was afgeweken op
de sec1.mdaire weg en het voertuig van
verweerder, naar wordt beweerd, zich
nog helemaal op deze laatste weg bevond
en, naar wordt beweerd, de hoofdweg
niet opgereden was (schending van alle
aangeduide wetsbepalingen);
terwijl, in ieder geval, nu het arrest niet
wijst op de bijzondere plaatselijke omstandigheden die het hof van beroep
geleid hebben tot het oordeel dat de
plaatsgesteldheid zo is dat voormelde
gekasseide gelijkgrondse berm niet kan
beschouwd worden als een deel van de
hoofdweg, de wettelijkheid noch van
deze uitspraak, noch van die welke
daarna de plaats van de aanrijding buiten
de hoofdweg situeert, kan worden
getoetst, zodat de beslissing die de
aansprakelijkheid voor het ongeval aan
eiser wijt en elke schuld van verweerder
uitsluit niet met redenen omkleed is naar
de eis van de wet (schending van artikel
97 van de Grondwet) :

Overwegende dat het arrest de ganse
aansprakelijkheid voor de aanrijding
ten laste van eiser legt daar deze, alhoewel oorspronkelijk over de hoofdweg
rijdende, deze verlaten had en de auto
van de eerste verweerder, die kwam uit
een ondergeschikte weg en tot stilstand
was gekomen zonder dat enig deel van
zijn voertuig de prioritaire weg innam,
had aangereden ;
Overwegende dat, volgens de feitelijke
vaststellingen van het arrest, de aanrij ·
ding gebeurde in de verlenging van een
gekasseide gelijkgrondse berm van de
hoofdweg, berm die vanaf de uitmonding
van de ondergeschikte weg in die hoofdweg, rechts van deze laatste, gezien in
de richting door eiser gevolgd, gelegen is ;
Overwegende dat het hof van beroep
beslist dat de plaatsgesteldheid zo is dat
deze berm niet kan aangezien worden
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waarop het zijn beslissing omtrent de
aansprakelijkheid van eiser steunt ; dat
het echter nalaat de redenen daarvan op
te geven, terwijl nochtans de voorrang
van de weggebruiker die op de hoofdweg
rijdt, zich uitstrekt over geheel de
breedte van deze weg, dus ook over de
bermen;
Dat het arrest niet regelmatig gemotiveerd is;
Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest ; beveelt dat van het
thans gewezen arrest melding zal gemaakt
worden op de kant van de vernietigde
beslissing ; verklaart het arrest voor alle
in de zaak geroepen partijen bindend ;
houdt de kosten aan ; zegt dat erover door
de feitenrechter uitspraak zal worden gedaan; verwijst de zaak naar het Hof van
beroep te Gent.
24 januari 1969. 1e kamer. V aa1·zitte1', H. Belpaire, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. Hallemans. Gelijkluidende canclusie, H. Ganshof van der Meersch,
procureur-generaal. - Pleite1·s, HH. De
Bruyn en Struye.

1° H et hager be1·aep van het apenbaar
ministerie en van de verzekeraa1· van de
burge?·rechtelijke aanspmkelijkheid van
de beklaagde, die vtijwillig is tussengekamen vaa1· het strajgerecht, heeft de
btwge1•lijke rechtsV01'deTing van de bu1·ge1·lijke pa1·tijen tegen de beklaagde bij
de rechte1· in hager bemep niet aanhangig
gemaakt (1). (Wetb. van strafv.,
art. 202; wet van 1 juli 1956, art. 9.)
2° Niet antvankelijlc is de vaa1·ziening, die
de belclaagde tegen de bu?'ge?·lijke partijen heejt gericht, wannee1· de 1·echte1' in
hager be1·aep geen, lcennis he eft gelc1·egen
van de 1'echtsvarde1'ing van de burgerlijlce pm·tijen tegen de belclaagde en hij
ap deze 1·echtsvardering geen uitspmalc
heeft gedaan (2). (Wetb. van strafv.,
art. 216.)
(DE BROEY, T. HEYLEN EN HUYBREOHTS.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 16 oktober 1968 door het Hof
van beroep te Luik gewezen ;

I. In zover de voorziening gericht is
tegen het openbaar ministerie :

2e

KAMER. -

27 januari 1969,

1° HOGER BEROEP. -

STRAFZAKEN.

DEVOLUTIEVE KRACHT. -BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. HOGER
BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE
EN VAN DE VERZEKERAAR VAN DE
BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BEKLAAGDE, VRIJWILLIG
TUSSENGEKOMEN.
HOGERE
BEROEPEN DIE BIJ DE RECHTER IN HOGER
BEROEP NIET AANHANGIG MAKEN DE
BURGERLIJKE REOHTSVORDERING VAN
DE BURGERLIJKE PARTIJEN TEGEN DE
BEKLAAGDE.

2° VOORZIENING IN CASSATIE. BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN OASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD.
STRAFZAKEN.
BURGERLIJKE
REOHTSVORDERING. VOORZIENING
VAN DE BEKLAAGDE TEGEN DE BURGERLIJKE PARTIJEN. REOHTER IN
HOGER BEROEP DIE GEEN KENNIS HEEFT
GEKREGEN
VAN
DE
BURGERLIJKE
REOHTSVORDERING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJEN TEGEN DE BEKLAAGDE.
NIET ONTVANKELIJKE VOORZIENING.

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 190, 210, 273
en 335 van het Wetboek van strafvordering, 150 en volgende van de wet van
18 juni 1869, 1 van de wet van 17 april
1878,
daardat het bestreden arrest het vonnis
waartegen beroep gewezen op 21 februari
1968 door de Correctionele Rechtbank te
Tongeren, kamer met drie rechters, op
strafgebied bevestigd heeft betreffende
de plichtigheidsverklaring van eiser voor
feiten A en B4, namelijk onopzettelijke
doding van Gustave Heylen en inbreuk
op artikel 27-1° van het verkeersreglement, en betreffende de veroordeling tot
de kosten, daarna eiser voor deze feiten
veroordeeld heeft tot een hoofdgevangenisstraf, tot een boete, tot een subsidiaire
gevangenzitting, tot een ontzetting uit
het recht een motorvoertuig te besturen
en tot de kosten van de publieke vordering, en ten slotte op burgerlijk gebied
eiser veroordeeld heeft tot het betalen
van een vergoeding aan de burgerlijke
(1) Raadpl. cass., 18 oktober 1965 (Bull.

en PAsro., 1966, I, 219),
(2) Cass., 10 december 1968, sttpm, biz. 366
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partijen voor de schade welke voor hen
uit het overlijden van Gustave Heylen
voortsproot, en doordat het arrest om
deze strafrechtelijke en burgerlijke veroordelingen te rechtvaardigen verwezen
heeft naar de wetsbepalingen in het vonnis aangehaald, deze wetsbepalingen
zijnde onder meer artikelen 418 en 419
van het Strafwetboek, 2-7 en 2-9 van
de wet van 1 augustus 1899 en 27, 1°,
van het koninklijk besluit van 8 april
1954 gewijzigd bij koninklijk besluit
van 30 april 1963 voor wat betreft het
beteugelen der feiten A en B4, 194 van
het W etboek van strafvordering voor
wat betreft de kosten van de publieke
vordering, en 1382 en 1383 van het
Burgerlijk W etboek voor wat betreft de
veroordeling op burgerlijk gebied,
te1·wijl, indien weliswaar het beroepen
vonnis van 21 februari 1968 de aanwezigheid vermeldt van de heer Bouquet, eerste substituut Procureur des Konings, het
zittingsblad van de Correctionele Rechtbank te Tongeren van 21 februari 1968
vermeldt dat het vonnis uitgesproken
werd in afwezigheid van het openbaar
ministerie, terwijl dienvolgens het Hof
niet kan nagaan of, bij het uitspreken
van het vonnis, de Correctionele Rechtbank te Tongeren regelmatig samengesteld was, zodat dit vonnis nietig is, terwijl immers uit de hager ingeroepen wettelijke bepalingen volgt dat het openbaar
ministerie bij het uitspreken van het
vonnis aanwezig moest zijn, en terwijl
door te verwijzen zoals gezegd naar de
artikelen aangehaald in het beroepen
vonnis, en door dit vonnis gedeeltelijk te
bevestigen, het bestreden arrest zich de
nietigheid heeft eigen gemaakt waardoor
het beroepen vonnis aangetast was :
Overwegende, enerzijds, dat het beroepen vonnis van 21 februari 1968 de aanwezigheid vaststelt van de heer Bouquet,
eerste substituut Procureur des Konings
te Tongeren ;
Overwegende, anderzijds, dat, waar
het proces-verbaal van de zitting van
21 februari 1968 van de Correctionele
Rechtbank te Tongeren, na de tegenwoordigheid van voornoemde magistraat
vastgesteld te hebben, vermeldt dat " de
Rechtbank na beraadslaging in afwezigheid van het openbaar ministerie spreekt
in openbare zitting haar vonnis uit " het
aldus bedoelt dat de beraadslaging, en
niet de uitspraak van het vonnis, in
afwezigheid van het openbaar ministerie
geschiedde ;
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 burgerlijke partijen Heylen en
Huybrechts :
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 339
van het Wetboek van burgerlijke rechtspleging, en 9 van de wet van 1 juli 1956
betreffende de verplichte verzekeriug van
de burgerlijke aansprakelijkheid in zake
motorvoerttugen,
doo1'dat het bestreden arrest, na de
verantwoordelijkheid van eiser in de
gevolgen van het litigieuze ongeval op de
helft geschat te hebben, de andere helft
ten laste blijvende van het slachtoffer
zelf, en de aan de burgerlijke partijen
nit te keren bedragen herleid te hebben
tot de sommen van 23.151 frank voor de
moeder, 212.400 frank voor de weduwe
optredende voor haar minderjarige dochter en 594.459 frank voor de weduwe
optredende in eigen naam in plaats van
respectievelijk 46.302 frank, 626.405 fr.
en 1.321.611 frank zoals het beroepen
vonnis had beslist, verklaart deze beslissingen aileen tegenover de vrijwillig tussenkomende partij nit te spreken,
teTwijl, indien hierdoor moet begrepen
worden dat het hof van beroep geweigerd
heeft eiser te laten genieten van deze
vermindering van de aan de burgerlijke partijen toegekende bedragen, het
arrest de hoger ingeroepen wettelijke
bepalingen heeft geschonden, gezien uit
hep zittingsblad van de Correctionele
Rechtbank te Tongeren van 13 december
1967 blijkt dat ten deze de Onderlinge
maatschappij der openbare besturen vrij ·
willig was tussengekomen zoals voor een
burgerlijke rechtsmacht overeenkomstig
de artikelen 339 van het Wetboek van
burgerlijke rechtspleging en 9 van de wet
van 1 juli 1956, om het verweer van eiser
tegen de burgerlijke partijen te stetmen,
gezien nit de akte van beroep van gezegde
tussenkomende partij van 1 maart 1968
blijkt dat deze partij geenszins de draagwijdte van haar hager beroep had beperkt
tot haar eigen belangen, gezien dienvolgens dit hager beroep · aan eiser ten
goede kwam, zodat het arrest, door te
beslissen zoals gezegd, de artikelen 339
van het W etboek van burgerlijke rechtspleging van 9 van de wet van 1 juli 1956
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heeft geschonden, alsook de bewijskracht
welke door de artikelen 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek gehecht
wordt aan het hoger vermeld zittingsblad
en de hoger vermelde akte van beroep :
Overwegende dat noch eiser, noch de
bmgerlijke partijen hoger beroep ingesteld hebben tegen het beroepen vonnis
waarbij eiser jegens de bmgerlijke partijen tot schadevergoeding veroordeeld
werd;
Overwegende dat noch het hoger beroep van het openbaar ministerie, noch
het hoger beroep van de vrijwillig tussenkomencle partij tot gevolg ktmnen hebben
dat de burgerlijke vorcleringen tegen eiser
voor het hof van beroep aanhangig werden gemaakt zoclat de beslissingen over
cleze vorderingen in kracht van gewijscle
ten zijne opzichte zijn getreden en het
hof van beroep er geen uitspraak over
vermocht te do en ;
Dat de voorziening gericht tegen de
bmgerlijke partijen derhalve niet ontvankelijk is;
III. In zover de voorziening gericht is
tegen de vrijwillig tussenkomende partij :
Overwegende dat eiser geen ander middel inroept ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
27 januari 1969. 2e kamer. Voo1'zitte1', H. van Beirs, voorzitter. VeTslaggeve1', H. Wauters. - Gelijkluidende conclusie, H. Krings, advocaatgeneraal. - PleitM', H. Bayart.
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27 januari 1969.

1° WAREN EN GOEDEREN (MISBRUIK IN DE HANDEL VAN).VERKOOP MET PREMI:iiJN. 0VERTRE·
DING VAN ARTIKEL 1 VAN RET KONINK·
LIJK BESLUIT Nr 61 VAN 13 JANUARI
1935.- BESTANDDELEN VAN RET MIS·
DRIJF,

2° WAREN EN GOEDEREN (MISBRUIK IN DE HANDEL VAN). VERKOOP MET PREMIEN.

-

BEGRIP.

1° De bestanddelen van het misd1'ijj waa1'van sptake in attikel1 van het koninklijk

besluit nr 61 van 13 januati 1935 houdende bepe1·king en teglementM·ing van
de ve1'koop met p1•emies wotden bepaald
in cle § § I en II van dit artikel, tM·wijl
§ III enkel een 1·eeks voo1•we1'pen aanduidt die niet als p1'Mnies in de zin van
de §§I en II wo1·den aangezien.
2° Wettelijk gM·echtvaanligcl is het an·estclat
ve?'OO?'cleelt wegens overtTecling van a?·tikel1 van het koninklijk beslttit nr 61 van
13 jamtari 1935 houclencle bepetking en
1'eglemente1·ing van cle ve1'koop met p1·emies, na te hebben vastgestelcl dat de te
koop aangeboden V001'We1'pen, met name
een wasmachine en keukenmeubelen,
geen geheel vm·mde1~, clock dat de machine
het hoojclvoo?'We?'P was en dat de mettbelen
ajgeleve1·cl wenlen vom· een p1•ijs die
ve1•smolten was met die van het hoojdvoo1'We1'p.
(VERJ\'IEER.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 14 juni 1968 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;

I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de strafvordering :
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet, 1, 2 en 5 van het kon:i:nklijk besluit
nr 61 van 13 januari 1935 tot beperking
en reglementering van de verkoop met
premies,
dom·dat het bestreden arrest, waar eiser
een advertentie had Iaten publiceren
betre:ffende de verkoop van een wasautomaat, een fornuis en een tafel met vier
stoelen, het geheel tegen een globale prijs,
en in zijn conclusie had Iaten gelden
dat deze verschillende voorwerpen onderc
delen uitmaakten van een geheel, nameIijk een moderne keukenin.stallatie met
wasautomaat, eiser wegens inbreuk op
de bepalingen van voormeld koninkIijk besluit heeft veroordeeld, om reden
dat de wasautomaat hoofdzaak was en
dat het fornuis, de tafel en de stoelen bijzaken en dienvolgens premies uitmaakten, dat een keukeninrichting niet de
aanwezigheid van een wasn1achine veronderstelt, en dat een installatie of een
geheel Iaat veronderstellen dat de gebruiker ervan de samenstelling bepaalt
naar kenze,
tM·wiJl, ongeacht de vraag te weten
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welke onder voormelde voorwerpen
hoofdzaak of bijzaak waren, het samen
verkopen van deze voorwerpen tegen een
globale prijs dan slechts een inbreuk
uitmaakt op voormelde bepalingen van
voormeld koninklijk besluit, indien dit
samen verkopen niet, als normaal kan
beschouwd worden, hetgeen geenszins
volgt uit het feit dat het ook mogelijk
en niet abnormaal is een keukeninrichting
zonder wasmachine te verkopen,
te1·wijl waar door een geheel bedoeld
wordt een verzameling van voorwerpen
die normaal, in de zin van artikel 1,
§ m, 0, van voormeld koninklijk besluit,
samen verkocht kunnen worden, hierdoor
bedoeld wordt een geheel waarvan de
samenstelling niet door de verbruiker
maar door de verkoper bepaald wordt,
en te1·wijl in alle geval uit voormelde
beschouwingen van het bestreden arrest
blijkt dat de rechters nagelaten hebben
te onderzoeken in welke mate het verkopen van een volledige keukeninstallatie
met wasmachine, kasten, tafel en stoelen
tot de normale handelsgebruiken behoort,
hetgeen nochtans vereist was om de toepasselijkheid te onderzoeken van voormelde bepalingen van voormeld koninklijk besluit, zodat het arrest niet voldoende gemotiveerd is en aldus artikel 97
van de Grondwet heeft geschonden :
Overwegende dat de bestanddelen van
het r jsdrijf voorzien bij artikel 1 van
het koninklijk besluit nr 61 van 13 januari
1935 houdende reglementering van de
verkoop met premies, bepaald worden
in de § § I en II van dit artikel en dat
§ III enkel een reeks voorwerpen aanduidt die niet als premies in de zin van
de § § I en II worden aangezien ;
Overwegende dat eiser in zijn conclusie
zich ertoe beperkte te doen gelden dat de
aangeboden voorwerpen een geheel vormden waarin geen voorwerp als hoofdzaak
of als bijzaak moest worden beschouwd;
dat hij zich niet beriep op § III, inzonderheid op letter 0 ervan, waarbij niet als
premies aangezien worden de toebehoorten die normaal bij de aankoop van het
hoofdvoorwerp gepaard gaan ;
Overwegende dat uit de vaststellingen
van het arrest blijkt dat de aangeboden
voorwerpen geen geheel vormden maar
dat de wasmachine het hoofdvoorwerp
uitmaakte en de keukenmeubelen afgeleverd werden mits een prijs die versmolten was met die van het hoofdvoorwerp ;
Dat het arrest alzo zijn beslissing wettelijk rechtvaardigt en de conclusie passend beantwoordt ;

Dat het niet ertoe gehouden was de in
vorenvermelde § III, letter 0, bedoelde
uitzondering uitdrukkelijk te onderzoeken;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en
dat de beslissing overeenkomstig de wet
is;

II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de tegen eiser
ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen :
Overwegende dat het arrest ten laste
van eiser geen veroordeling uitspreekt ;
dat de voorziening derhalve wegens het
ontbreken van belang niet ontvankelijk
is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
27 januari 1969. 2e kamer.
Voorzitte1·, H. van Beirs, voorzitter.
V M'slaggever, Ridder de Schaetzen.
Gelijkluidende conclttsie, H. Krings, advocaat-generaal. - Pleite1·, H. Bayart.
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VOORZIENING

27 januari 1969.
IN

CASSATIE.

PERSONEN BEVOEGD OM ZIOH IN CASBATIE TE VOORZIEN.- STRAFZAKEN.VoORZIENING VAN DE BURGERLIJKE
PARTIJ TEGEN DE BESLISSING OP DE
STRAFVORDERING.
BURGERLIJKE
PARTIJ VEROORDEELD IN DE KOSTEN
VAN DEZE RECHTSVORDERING.- VooRZIENING ONTVANKELIJK IN DEZE MATE.

De bU1·ge1·lijke partij die in de kosten van
de st1·ajvorde1'ing we1·d ve1·oordeelcl is
ontvankelijk om zich in cassatie te voorzien tegen cle beslissing op cle stmfvo1·clering in zover alleen zij bij cleze
beslissing in becloelde kosten wenl veToo1'Cleelcl ( 1) .

(1) Cass., 18 september 1967 (.A1·r. cass.,
1968, biz. 88).

(THOELEN
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ARREST,

HET HOF; - Gelet op het bestreden
a.rrest, op 26 juni 1968 door het Militair
Gerechtshof gewezen ;
Over het middel .afgeleid "LUt de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet en 1319 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek,
cloonlat het bestreden arrest, om J amers
vrij te spreken van de tegen hem ingestelde vervolging wegens doding door
onvoorzichtigheid, overweegt dat " uit
het onderzoek en bij de behandeling der
zaak voor het hof insgelijks gebleken
is ... dat beklaagde zijn stuur naar links
trok ten einde de fietser op zijn beurt
voorbij te steken toen deze laatste plots
naar links zwenkte ; dat omwille van het
opkomen van tegenliggers, het beklaagde
niet mogelijk was over de onderbroken
middenlijn te rijden derwijze dat hij zijn
stum· naar rechts 1noest trekken met het
gevolg dat het slachtoffer door de rechter
voorslijkweerder en voorste stootplaat
van zijn wagen werd getro:ffen ; dat hieruit dient afgeleid dat het slachtoffer, zoals
verklaard door beklaagde, op ongeveer
1,80 meter van de rechter boord der rijbaan aangereden werd >>,
te1•wijl, em·ste oncleTcleel, eisers in hem
conclusie hadden gesteld dat de door
beldaagde gegeven uitleg onverenigbaar
was zowel met het deskundig verslag als
met de verklaringen van getuigen, die
in detail in de conclusie werden besproken, en het arrest op die gedetailleerde
bespreking van het deskundig verslag en
van de getuigenissen niet ingaat zodat
het arrest niet naar behoren met redenen
is omkleed (schending van artikel 97 van
de Grondwet ;
tweecle oncle1'cleel, de deskundige, die
kort na het ongeval ter plaatse kwam,
vaststelde : " de voorschokbreker vertoont lichte beschadigingen op een breedte
van 0,80 meter tot 1 meter van links
gemeten; op 0,90 meter breedte is duidelijk de vorm van de inprenting van het
plastieken achterlicht van het rijwiel
zichtbaar, zodat dit ptmt de plaats van
kontakt aanduidt ; het radiatorrooster is
achteruit gedrukt links van het midden
en vertoont een breuk. Door in de gracht
te kantelen is de rechter voorruit stuk,
de rechter slijkweerder gedeukt en de
laadbak aan de rechterkant geschuurd ''
zodat het arrest, door de aanrijding te

verklaren door beschadigingen die te
wijten zijn aan het kantelen van de
wagen in de gracht, de bewijskracht van
het deskundig verslag miskent (schending van de artikelen 1319 en 1322 van
het Burgerlijk Wetboek) :
Overwegende dat de eisers in conclusie
voor het militair gerechtshof omstandig
stelden dat de deskundige vaststelt dat
het slachtoffer werd aangereden door de
linkervoorkant van de vrachtauto, toen
het slachtoffer lijnrecht vooruitreed, zoals
blijkt uit de inprenting van het achterwiel van de fiets op 0,90 meter van de
linkerkant van de voorbumper en uit de
beschadiging, van achter naar voren, van
de fiets, waarvan het achterwiel volgens
de foto recht ingedrukt is tot tegen de
naaf; dat de deskundige met mathematische zekerheid had kunnen vaststellen
dat de fietser op het ogenblik van de
aanrijding alleszins hoogstens 0, 70 meter
van de rechterboord van de weg was
verwijderd; dat lUt de schuur- en wielsporen onomstootbaar vaststaat dat de
vrachtwagen reeds geruime tijd met de
rechterwielen van de weg af was vooraleer de aanrijding plaatshad en er dus
geen spraak kon zijn van een uitwifkingsmaneuver van de vrachtwagen naar links
om het slachtoffer te vermijden; dat de
getlugen Lebacq en Scholiers beiden geen
enkele bruuske beweging van de vrachtwagen naar links of rechts hebben gezien,
hetgeen ze noodzakelijk zouden gezien
heb ben indien zulke bewegingen had den
plaatsgehad, terwijl ze wei het geleidelijk afglijden van de baan hebben opgemerkt;
Overwegende dat het arrest er zich toe
beperkt te beschouwen dat uit het onderzoek en bij de behandeling van de zaak
voor het hof gebleken is dat de betichte
op normale wijze in de richting van
Hasselt reed en op een zestigtal meter
een vrachtwagen volgde ; dat de betichte
een fietser opmerkte op ongeveer 0,50 m.
van de rechterboord van de baan op het
ogenblik dat de vrachtwagen de fietser
voorbijstak; dat de betichte zijn stuur
naar links trok ten einde de fietser op
zijn beurt voorbij te steken toen deze
laatste plots naar links zwenkte ; dat om
wille van het opkomen van tegenliggers
het de betichte niet mogelijk was over
de onderbroken middellijn te rijden, derwijze dat hij zijn stuur naar rechts moest
trekken met het gevolg dat het slachtoffer door de rechtervoorslijkweerder en
voorste stootplaat van zijn wagen werd
getroffen ; dat hieruit dient te worden
afgeleid dat het slachtoffer, zoals ver-
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1,80 meter van de rechter board van de
rijbaan aangereden werd, en dat uit dit
alles moet worden afgeleid dat de betichte
geen fout treft ;
Overwegende dat deze beschouwingen
en affirmaties, waarvan het militair gerechtshof enkel zegt dat zij blijken « uit
het onderzoek en uit de behandel:i:ng van
de zaak voor het hof ,, zonder enig element aan te halen dat van aard is de door
de eisers in hun conclusie aangehaalde
concrete bestanddelen en ontwikkelde
stelling te weerleggen, noch een dienend
noch een passend antwoord uitmaken op
voormelde conclusie van de eisers ;
Dat het middel gegrond is ;
Overwegende dat de eisers, burgerlijke
partijen, enkel ontvankelijk zijn om zich
te voorzien tegen de beslissing gewezen
over de publieke vordering in zover zij
in de kosten van deze vordering werden
veroordeeld ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, doch aileen in zover het uitspraak doet over de burgerlijke vorderingen en de eisers veroordeelt in kosten
van de publieke vordering in hager beroep ; beveelt dat melding van het thans
gewezen arrest zal worden gemaakt op
de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing ; veroordeelt de verweerder
tot de kosten ; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Milita:i:r Gerechtshof anders
samengesteld.
27 januari 1969. 2e kamer. Voo1·zitter, H. van Beirs, voorzitter. Vm·slaggever, H. de Vreese. - Gelijkluidende conclusie, H. Krings, advocaatgeneraal.
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27 januari 1969.

] 0

MISDRIJF. RECHTVAARDIGINGSGROND. 0NOVERKOJ\'!ELIJKE DWALING. TOEPASSELIJK OP ALLE MISDRIJVEN.

2°

MISDRIJF. RECHTVAARDIGINGSGROND.- DWALING.- GOEDE TROUW.
0P ZICHZELF GEEN RECHTVAARDIGINGSGROND.

3° DOUANEN EN ACCIJNZEN. RECHTVAARDIGINGSGROND. ARTIKEL 71 VAN HET 8TRAFWETBOEK. BEPALING VAN TOEPASSING INZAKE
DOUANEN EN ACOIJNZEN.

1° De onove1·komelijke dwaling is een
rechtvaa?·digingsg?'ond voor alle misd?·ijven, zeljs voor de onopzettelijke (1).
2° De dwaling leve1·t slechts dan een ?'echtvaa?·digingsg?·ond op indien zij onove?'komelijk is, wat dom· de goede trouw
alleen van de dade1· van het misd1·ijj niet
kan wo1·den bewezen (2).

3° A1·tikel 71 van het Stmfwetboelc is toepasselijk inzake douanen en accijnzen (3).
(BELGISCHE STAAT, MINISTER
VAN FINANCIEN, T. STAMPAERT.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 4 april 1968 door het Hof van
beroep te Gent gewezen;
Over het middel afgeleid uit de schending van de art:i:kelen 97 van de Grandwet, 213 en 239 van de algemene wet
van 26 augustus 1822 op de douanen en
accijnzen,
doordat het bestrederr arrest verweerder
vrijspreekt, hoewel hij, volgens de documenten in de telastlegging vermeld, op
28 juni 1963, aan het douanenkantoor te
Gent 152 en 60 tapijten aangegeven heeft
onder tarief post 99.06 « antiquiteiten en
collectiestukken meer dan honderd jaar
oud ,, en aldus beslist omdat hij zich bij
die aangiften heeft laten bijstaan door
twee bevoegde experten, zodat hij zich
op een onoverwinnelijke dwaling kan
beroepen,
terwijl het arrest enerzijds erkent dat
de wetten inzake douanen en accijnzen
de louter materiele schending van de wettelijke voorschriften betengelen en de
goede trouw op zichzelve geen reden tot
verschoning of rechtvaardiging is, zodat
die redenen van het arrest tegenstrijdig
zijn, en terwijl het hof verklaart niet bij
machte te zijn te oordelen of de ingevoerde goederen al dan niet juist waren aangegeven, wat het nochtans hoefde te doen
(1) Cass., 10 januari 1955 (Bull. en PASIC.,
1955, I, 475).
(2) Cass., 26 september 1966 (A1'1'. cass.,
1967, blz. 95).
(3) Raadpl. cass., 15 februari 1954. redenen,
(Bttll. en PAsiC., 1954, I, 530), en de noot
getekend R. H. onder cass., 6 oktobet· 1952
(ibid., 1953, I, 37).
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en impliciet gedaan heeft, vermits het
inroepen van een onoverwinnelijke dwaling zich aileen rechtvaardigt indien de
aangiften onjuist waren, zodat er ook hier
tegenstrijdigheid in de motivering aanwezig is :
Overwegende dat artikel 71 van het
Strafwetboek toepasselijk is in zaken van
douanen en accijnzen ;
Overwegende dat de goede trouw een
rechtvaardigingsgrond kan opleveren
wanneer zij het gevolg is van een onoverwinnelijke dwaling ;
Overwegende dat het arrest erop wijst
dat verweerder aile voorzorgen genomen
heeft die redelijk kunnen aangewend worden om een juiste aangifte te doen;
Dat het hieruit heeft kmmen afleiden
dat hij zich op een onoverwinnelijke
dwaling beroepen kon ;
Overwegende dat het niet tegenstrijdig
is, eensdeels, vast te steilen dat het hof
van beroep niet bij machte is te oordelen
of de ingevoerde goederen al dan niet
juist aangegeven werden, en, anderdeels,
te beslissen dat het desaangaande overbodig is de leemten van het gerechtelijk
deskundigenverslag te do en aanvculen om
de reden dat verweerder zich aileszins op
een onoverwinnelijke dwali:ng ko:n beroepen;
Dat het arrest dienvolgens wettelijk
gerechtvaardigd en regelmatig gemotiveerd is;
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 voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
27 januari 1969. 2e kamer.
Voorzitte1·, H. van Beirs, voorzitter.
Verslaggever, Ridder de Schaetzen.
Gelijkl1ticlencle conclusie, H. Krings, advocaat-generaal.- Pleite1·s, HH. Van Leynseele en De· Bruy:n.

2e KAMER. -

27 januari 1969.

ONDERWIJS. - BESOHERMING VAN DE
TITEL VAN VERPLEGER OF VERPLEEG·
STER.- BREVET VAN VERPLEEGASSIS·

TENT OF VERPLEEGASSISTENTE,
VOORWAARDEN OM RET TE BEKOMEN.
Om het b1·evet van ve1•pleegassistent en vm·-

pleegassistente te bekomen met of zoncler
examen, moet cle kancliclaat zeclelijk en
lichamelijk geschikt zijn; clerhalve is
wettelijk gm·echtvaa1·cligcl het m·1·est clat
beslist clat het slachtotfer van een ongeval
wegens cle graacl van zijn invctlicliteit
niet lichamelijk geschikt is vom· cle uitoejening van het be1·oep van verpleegassistente. (Kon. besl. van 17 augustus
1957 houdende instelling van het brevet
van verpleegassistent en verpleegassistente, art. 2.)
{VERHOLEN EN WOUTERS, T. VAN LOMlVIEL.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 24 mei 1968 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Overwegende dat de voorziening beperkt is tot de beslissing over de door
Loniza Van Lommel ingestelde bnrgerlijke rechtsvorderingen ;
Over het middel afgelmd uit de schending van de artikelen 1 van de wet van
15 novem.ber 1946 betreffende de bescherming van de titels van verpleger en verpleegster, 2, lid 2, van het koninklijk
besluit van 17 augustus 1957 houdende
instelling van het brevet van verpleegassistent en verpleegassistente en vaststeiling van de voorwaarden waaronder
het wordt toegekend, 1317, 1319, 1320
van het Burgerlijk W etboek en 97 van
de Grondwet,
cloonlat het bestreden arrest de eisers
veroordeelt om te betalen aan verweerster
wegens materiele schade spruitende nit
de blijvende 25 t. h. arbeidsongeschiktheid een soni van 925.329 frank, zijnde
het gekapitaliseerde verschil tussen de
wedde van volwaardige verpleegster en
haar tegenwoordige wedde van hulpverpleegster, op de gronden dat ter oorzake
van het ongeval de verweerster geen
gediplomeerde verpleegster meer kon
worden en zich moest vergenoegen met
een betrekking als hulpverpleegster, in
welke betrekking zij aangedaan blijft door
25 t. h. arbeidsongeschiktheid; dat er
geen aanwijzingen zijn dat een hcupverpleegster, aangedaan door 25 t. h. invaliditeit, aanspraak kan maken op het
brevet van verpleegassistente noch op
dezer wedde ; dat overigens zedelijke en
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geschiktheid vereist zijn ; dat
evem:nin bewezen is dat een verpleegassistente een verhoogde wedde, gelijk
aan die van gediplomeerde verpleegster,
zou genieten; dat alleszins de b·u:rgerlijke
partij tot meer krachtsinspanning zal genoopt blijven, zelfs indien haar het
bedoeld brevet zou worden toegekend,

te1'wijl, zoals tweede eiser in zijn conclusie deed gelden, verweerster het brevet
van verpleegsassistente kon verkrijgen
krachtens artikel2, lid 2, van het koninklijk besluit van 17 augustus 1957, op
grond waarvan het brevet van verpleegassistente ooh: verkregen wordt door de
kandidaten die geslaagd zijn voor de
eerste twee examens tot verk:rijging van
het diploma van verpleegster, en het
arrest niet ontkent dat verweerster geslaagd was voor de eerste twee examens
tot verkrijging van het diploma van
verpleegster, zodat het ten onrechte
beslist dat verweerster zich moet vergenoegen met een betrekking van hulpverpleegstet aangedaan door 25 t. h. invaliditeit, te meer daar artikel 2, lid 2, van
genoen1.d koninklijk besluit voor de kandidaten die voor de eetste twee proeven
tot verkrijging van het diploma van verpleegster geslaagd zijn geen enkel vereiste
van zedelijke en lichamelijke geschiktheid
stelt, zodat het arrest een voorwaarde
stelt welke niet door de wettekst wordt
vereist,
te1'WiJ'l, in ieder geval, het bestreden
arrest niet motiveert waarin de eventuele
zedelijke of morele ongeschiktheid zou
bestaan en de overweging, dat alleszins
de verweerster tot meer krachtsinspanning zal genoopt blijven, zelfs indien
haar het bedoelde brevet zou worden
toegekend, de bestreden beslissing geenszins kan goedmaken daar inderdaad,
indien bedoeld brevet haar wordt toegekend, de uit de zwaardere krachtsinspanning voortspruitende schade client berekend te worden op basis van de wedde die
zij als verpleegassistente kan genieten en
niet op basis van de wedde die zij als
hulpverpleegster geniet,
te1'wijl, door te beslissen dat er geen
aanwijzingen zijn dat een door 25 t. h.
invaliditeit aangedane hulpverpleegster
aanspraak kan maken op het brevet
van verpleegassistente noch op dezer
wedde, het arrest de bewijskracht van
de regelmatig door tweede eiser genomen
conclusie schendt, nu tweede eiser in deze
conclusie betoogde dat verweerster bij
toepassing van het koninklijk besluit
van 17 augustus 1957 ambtshalve zonder

verder examen het brevet van verpleegassistente kan bekomen, of althans op
deze conclusie geen passend antwoord
verstrekt, daar er niet kan nit afgeleid
worden of verweerster het brevet van
verpleegassistente niet kan bekomen
omdat meergenoemd koninklijk besluit
in rechte niet van toepassing is of omdat
verweerster zich niet in de feitelijke voorwaarden zou bevinden om de toepassing
ervan te genieten,

te1·wijl, door te beslissen dat evenmin
bewezen is dat een verpleegassistente
een verhoogde wedde, gelijk aan die van
gediplomeerde verpleegster zou genieten,
het arrest de bewijskracht van de regelmatig door tweede eiser genomen conclusie schendt, daar hierin niet was aangevoerd dat een verpleegassistente een
verhoogde wedde, gelijk aan die van
gediplomeerde verpleegster, zou genieten,
maar wel dat het geleden verlies het verschil is tussen de wedde van verpleegster
en verpleegassistente of 14.100 frank,
hetgeen betekent dat een verpleegassistente niet geniet een wedde gelijk aan
die van verpleegster, maar wel een wedde
hoger dan die van hulpverpleegster ·:
Overwegende dat de eisers in hun conclusie deden gelden dat verweerster, bij
toepassing van het koninklijk besluit van
17 augustus 1957 ambtshalve zonder verder examen het brevet van verpleegassistente kon bekomen, zodat het bekleden door haar van een mindere functie,
met name hulpverpleegster, niet te wijten
is aan het ongeval ;
Overwegende dat het arrest erop wijst
dat er geen aanwijzingen zijn dat een
hulpverpleegster, behelpt met 25 t. h.
invaliditeit, aanspraak kan maken op het
brevet van verpleegassistente noch op
dezer wedde, en dat overigens zedelijke
en lichamelijke geschiktheid vereist zijn;
Dat het alzo duidelijk te kennen geeft
dat verweerster wegens de graad van haar
invaliditeit, niet lichamelijk geschikt is
voor de uitoefening van het beroep van
verpleegassistente ;
Dat, nu nit die vaststelling volgt dat de
door a.rtikel 2 van voormeld koninklijk
besluit gestelde vereiste om, met of zonder examen, het erin bedoeld brevet te
bekomen niet vervuld is, het arrest zijn
beslissing wettelijk rechtvaardigt ;
Dat inderdaad uit de context van
gezegde wetsbepaling blijkt dat, in elk
geval, de betrokk:ene zedelijk en lichamelijk geschikt moet zijn om het brevet van
verpleegassistent te bekomen ;
Dat het arrest zodoende· de bewijs-
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dezelfde passend beantw6ordt ;
Overwegende voor het overige, dat het
middel overtollige beweegredenen van het
arrest kritiseert en in die mate van belang
ontbloot is;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eisers in de kosten.
27 januari 1969. 2e kamer. Voo1·zittm·, H. van Beirs, voorzitter. Ve1·slaggeve1·, Ridder de Schaetzen. Gelijkluidencle conchtsie, H. Krings, advocaat-generaal. - Pleitm·, H. De Bruyn.
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27 januari 1969.

ARBEIDSBESCHERMING. BouwWERKEN.- WET VAN 6 APRIL 1960.VERBOD BEPAALDE VAN DEZE WERKEN
UIT TE VOEREN OP DE BIJ DEZE \VET
VASTGESTELDE DAGEN EN UREN.

De wet van 6 april 1960 op cle uitvoe1·ing
van cle bouwwe1·ken, legt onder strajbepaling aan de werkgevers, hun gemachtigden en aangestelden vm·bod op om de
opgegeven werken te doen of te laten uitvoeren op de vastgestelde dagen en
uren (1).
(DENYS.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 27 mei 1968 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1, 4, 7 van de 'wet
van 6 april 1960 op de uitvoering van de
bouwwerken, 1319, 1320, 1322 van het
Burgerlijk Wetboek, en 97 van de Grandwet,
cloo1•clat het bestreden arrest, om de
telastlegging bewezen te verklaren en te
beslissen dat de arbeiders van de tijdelijke vereniging naamloze vennootschap
(1) Oass.,

16 november 1964 (Bull.

PAsrc., 1965, I, 272).

en

Ackermans en Van Haaren - naamloze
vennootschap Algemene Baggermaatschappij een activiteit uitoefende die zonder verband was met de aan het zevende
havendok uitgevoerde baggerwerken,
vaststelt, enerzijds, dat "er ter zake wei
twee onderscheiden activiteiten zijn :
enerzijds het baggeren en anderzijds de
grondophopingen ... , waarvan de ene niet
kan beschouwd worden als ondergeschikt
of bijkomstig aan de andere, omdat in de
tijdelijke vereniging, aanneming van
grondverhoging, de aa1memer van de baggerwerken zou betrokken zijn ,, anderzijds, " dat in zijn redenering de beklaagde ... blijkbaar verwart de bedrijvigheid
van de Algemene Baggermaatschappij
met die van de tijdelijke vereniging, die
juist werd opgericht voor het uitvoeren
van werken voorzien in bedoeld artikel 1
(wet van 6 april 1960) ,, en deze vaststellingen stecmt op de gronden << dat de
baggerwerken als zodanig worden uitgevoerd door de naamloze vennootschap
Algemene Baggermaatschappij, terwijl
de E 3 werken door de tijdelijke vereniging worden verricht ; en dat het ... voor
de tijdelijke vereniging erom ging grondophopingen te verrichten en niet uit te
baggeren, en wel met het oog op het aanleggen van wegen ,,

te1·wijl eiser in zijn conclusie uitdrukkelijk deed gelden, dat " evenmin belangrijk
is dat de tijdelijke vereniging ... eveneens
de aanneming zou aangenomen hebben
van de grondverhogingen, daar waar zij
deze verdere grondwerken aan onderaannemer(s) toevertrouwt en de activiteit
der tijdelijke vereniging zelf essentieel
bestaat in het uitvoeren van baggerwerken zoals erkend wordt in het proces-verbaal en ten overvloede van algemene
bekendheid is " ; en het bestreden arrest
niet te kennen geeft waarom deze stelling
verkeerd is en welke elementen der zaak
het mogelijk gemaakt hebben ze tegen te
spreken, zodat de beslissing de bewijskracht van de conclusie en van het hierin
bedoelde proces-verbaal schendt en niet
naar de eis der wet met redenen omkleed
is :
Overwegende dat het arrest, om te
beslissen dat het werk, waaromtrent
eiser in overtreding werd gesteld, onder
toepassing valt van artikel 1 van de
wet van 6 april 1960, erop wijst, met
vermelding van de elementen van het
dossier waarop het steunt, dat bedoeld
werk erin bestond een persleiding aan te
leggen en klaar te maken voor het opspuiten van de ophopingswerken van de E 3
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baan te Merksem, dat zowel de E 3 werf
als het aanleggen en gereedmaken van de
persleiding volkomen onafhankelijk zijn
van de baggerwerken welke aan het
zevende havendok worden uitgevoerd,
onder meer mndat het gaat om twee gans
onafhankelijk besliste en uitbestede openbare werken, waarop verschillende arbeidsregimes toepasselijk zijn en waartussen de enige verbinding bestaat in de
grand die bij het ene dient verwijderd en
bij het andere dient aangebracht te worden;
Overwegende dat het arrest uit die
feitelijke elementen afleidt dat er ten
deze twee onderscheiden activiteiten zijn,
het baggeren enerzijds en de grondophoping anderzijds, waarvan de ene niet kan
beschouwd worden als bijkomstig of
ondergeschikt aan de andere, onder voorwendsel dat in de tijdelijke vereniging,
aanneming van grondverhoging, de aannemer van de baggerwerken zou betrokken zijn;
Overwegende dat het arrest aldus de
conclusie van eiser beantwoordt welke
staande hield dat het zonder belang was
dat de tijdelijke vereniging, waarvan de
activiteit essentieel in het uitvoeren van
baggerwerken bestond, bijkomstig de
aanneming van de grondverhoging op
zich zou genomen hebben;
Overwegende dat het arrest, om te
beslissen dat de activiteit van de tijdelijke vereniging met betrekking tot de
grondverhoging geen bijkomstige activiteit is van het baggeren, niet steunt op
het proces-verbaal van de sociaal contraleur, maar op de elementen welke het
aanduidt; dat het zodoende de bewijskracht van dit proces-verbaal niet heeft
miskend;
Overwegende dat de bovengemelde
redenen van het arrest volstaan om de
beslissing wettelijk te rechtvaardigen
zelfs indien, in strijd met de beweringen
van het arrest, de baggerwerken niet door
een deelgenoot van de tijdelijke vereniging maar door de tijdelijke vereniging
zelve uitgevoerd werden ; dat derhalve, in
zover het middel tegen die beweringen
opkomt, het tegen overtollige redenen
gericht is en, bij gebrek aan belang, niet
ontvankelijk is ;
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 voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
0ASSATIE, 1969. - 17

27 januari 1969. 2• kamer. Voo1·zitter, H. van Beirs, voorzitter. Verslaggeve1', H. Naulaerts. - Gelijklttidende conclusie, H. Dmnon, advocaatgeneraal.
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INKOMSTENBELASTINGEN.
BUITENGEWONE TERMIJN. STELSEL
VAN ARTIKEL 74 VAN DE GECOORDINEERDE
WETTEN,
GEWIJZIGD
BIJ
ARTIKEL 30 VAN DE WET VAN 8 MAART
1952. - BELASTBAAR INKOMEN VAN
EEN BELASTINGPLICRTIGE ROGER DAN
WAT
RIJ REEFT AANGEGEVEN.
RECHT VOOR DE ADMINISTRATIE OM
DE BELASTING OF RET BELASTINGSUPPLEMENT GEDURENDE DRIE JAAR
TE VORDEREN OF NA TE VORDEREN,
VANAF DE 1 e JANUARI VAN RET DIENSTJAAR WAARVOOR DE AANSLAG HAD
MOETEN GEVESTIGD ZIJN. 0llfVANG
VAN DIT RECHT.

In het stelsel van a1·tikel 74 van cle gecoordinee?·de wetten betTefjende de inkomstenbelastingen, gewijzigd bij m·tikel 30
van de wet van 8 maart 1951, wannem•
het belastbaa1· inlcomen van een belastingschuldige hoge1• is dan datgene
dat hij als dusdanig vermeld heeft in
het bij de m·tilcelen 53 en 54 voorgesclweven aangifteformttlie1', lean de
administ1·atie de belasting of het belastingsupplement gedu1·ende drie jaar
vorderen of navo1·de1·en vanaf de 1e janua1'i van het dienstjam· waarvoor de
aanslag had moeten gevestigd zijn, zelfs
op het aangegeven bedmg en zelfs op
de elementen die zij kende van v661· het
vm·st·rijken van de gewone belastingtm·mijn of bij een ee1•ste ve1·bete1·ing van
de aangifte ( 1).
(NAAMLOZE
VENNOOTSCRAP
« GRANDS
MAGASINS DE LA BOURSE "• T. BELGISORE STAAT, MINISTER VAN FINAN-

OIEN.)
ARREST

HET HOF; -

(veTtaling).
Gelet op het bestreden

(1) Oass., 13 september 1966 (Ar1·. cass.,
1967, biz. 55) en noot 1, en 3 december 1968,
supm, biz. 350 ; verg. cass., 30 mei 1967
(ibid., 1967, biz. 1191).

-514arrest, op 20 februari 1964 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel ;
Over het middel, afgeleid cut de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1319 tot 1322 van het Burgerlijk Wetboek en 74, lid 1 tot 3, van de
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij beshut van de
Regm1t van 15 januari 1948, gewijzigd
bij artikel 30 van de wet van 8 maart
1951,
cloonlat, eerste onclenleel, het bestreden
arrest aan de conclusie van eiseres een
draagwijdte verleent die onverenigbaar
is met haar termen door erop te wijzen
dat het door eiseres aangevoerde Iniddel
tegen de aanslagen in 1959 te haren
laste gevestigd, bij navordering van
rechten over het dienstjaar 1957, hierin
zou bestaan dat cc de administratie na
kennis te hebben gekregen van alle
feitelijke elementen betreffende de cutwinningsvergoedingen de buitengewone
termijnen niet meer kon inroepen ,,
terwijl de grief van eiseres hierin bestand dat cc de aanslagen .. . nietig zijn
wegens verval voor zover ze betrekking
hebben op de door verzoekster te Luik
betaalde bedragen uit hoofde cc van uitwinningsvergoedingen '' daar die aanslagen enkel veroorzaakt zijn door een
verandering in de opvatting van de administratie betreffende elementen waarvan
zij ten volle op de hoogte was wanneer
zij voor hetzelfde dienstjaar de vroegere
aanslagen ten kohiere heeft gebracht ''
(schending van de artikelen 1319 tot 1322
van het Burgerlijk Wetboek);
tweecle onclercleel, het arrest, na de
draagwijdte van eiseres bewijsvoering
klaarblijkelijk slecht te hebben begrepen,
er geen antwoord op geeft of erop antwoordt op een wijze die gelijkstaat met
het ontbreken van een antwoord, met
deze enkele overweging cc dat volgens een
vaste rechtspraak de administratie geen
afstand kan doen van een voor het ten
kohiere brengen beschikkend termijn ,,,
terwijl het de stelling van eiseres was
dat de administratie niet over de buitengewone termijn beschikte omdat haar
rechten cutgeput waren door een vroegere
aanslag en on<dat de vraag, of de administratie al dan niet afstand kan doen van
een termijn waarover ze nog beschikt,
zich clerhalve niet stelde (schending van
artikel 97 van de Grondwet);
clenle onclercleel, in de onderstelling
dat het arrest de bewijsvoering van
eiseres juist heeft beoordeeld en erop

heeft geantwoord, het niet kon, zonder
artikel 7 4 van de belastingswetten te
schenden, de binnen de buitengewone
termijn ten kohiere gebrachte aanslagen
geldig en niet vervallen te verklaren, terwijl het zelf vaststelt dat de controleur,
na een eerste aanslag te hebben gevestigcl
op grond van de aangifte, rekening had
gehouden bij een vorige verbetering van
de aangifte met het element waarop de
thans bet"\viste aanslagen berusten, dat
hij, na op dat ogenblik de bewijsvoering
van eiseres aanvaard te hebben, een
tweede aanslag had gevestigd op grondslagen die de aangegeven inkomsten
overtroffen maar zonder het betwist
bedrag en dat de taxateur slechts na de
tweede aanslag die met volle kennis van
zaken was gevestigd cc terugkomend op
zijn beslissing " de betwiste aanslagen, na
een bericht van wijziging te hebben
verzonden, ten kohiere heeft gebracht ;
dat het arrest aldus in feite heeft vastgesteld dat die derde aanslag uitsluitend
te wijten is aan een wijziging in de opvatting van de taxatecu· betreffende het
regiem toe te passen op feitelijke elementen die, op het ogenblik van de
vestiging van de tweecle aanslag, door
he1n gekend waren, onderstelling waarin
de administratie geen beroep meer kon
doen op de buitengewone termijn voor
de aanslag (schending van evenvermeld
artikel 74) :
Overwegende dat het arrest, zonder
hieromtrent bestreden te worden, vaststelt dat het bedrag van de belastbare
inkomsten over het dienstjaar 1957,
hager is dan datgene dat eiseres als dusdanig in het aangifteformulier vermeld
heeft;
Overwegende dat krachtens artikel 74,
eerste lid, van de gecoordineerde wetten,
gewijzigd bij artikel 30 van de wet van
8 maart 1951, de belasting of het belastingsupplement betreffende inkomsten
die in de loop van het op 31 juli 1957
afgesloten boekjaar verworven waren,
nagevorderd kon worden gedurende drie
jaar met ingang van 1 januari 1957,
zelfs al kende de administratie reeds,
to en zij een eerste aanslag vestigde of to en
zij een eerste maal de aangifte wijzigde,
welke ook de oorzaak van de ontoereikendheid van de aanslag was, de
gegevens waarop zij de aanslag grondt ;
Overwegencle dat het arrest erop wijst
dat die vergoedingen (uitwinnings- en
ontruimingsvergoedingen), cc onder aftrek
van bepaalde afschrijvingen, dienen begrepen te worden onder de belastbare
inkomsten . . . dat voor dit deel van de
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inkomsten de administratie beschikte
over de buitengewone termijn van drie
jaar ... dat de betwiste aanslagen, in 1959
ten kohiere gebracht bij navordering
van rechten over het dienstjaar 1957,
niet nietig zijn wegens verval "• en aldus
ondubbelzinnig de reden opgeeft waarop
het het in conclusie door eiseres tegengeworpen verweer afwij st ;
Overwegende dat het zonder belang is
dat het arrest, na op dit verweer gewezen
te hebben, niet vermeld heeft dat eiseres
deed gelden dat de administratie ten
valle kennis had van de betwiste belastingelementen " op het ogenblik waarop
zij vroegere aanslagen ten kohiere heeft
gebracht voor hetzelfde dienstjaar (het
fiscale dienstjaar 1957) "; dat immers dit
verzuim niet van aard is om invloed te
hebben op de oplossing van het geschil;
Dat derhalve het middel, waarvan het
derde onderdeel naar recht faalt en het
tweede feitelijke gTondslag mist, niet
ontvankelijk is bij gebrek aan belang
voor zijn eerste onderdeel;
Orn die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
28 januari 1969.- 2e kamer.- Yo01'zitte1·, H. Rutsaert, raadsheer waarnemend voorzitter.
T1 e1·slaggeve1',
H. Ligot. Gelijklt<iclencle conclt<sie,
H. Krings, advocaat-generaal. - Pleite?'8,
HH. de Longueville (van de balie bij het
Hof van beroep te Brussel) en Van
Leynseele.
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VERWERPING VAN RET BEROEP GEGROND OP EEN AMBTSRALVE DOOR RET
ROF VAN BEROEP OPGEWORPEN MIDDEL.
MIDDEL AFGELEID UIT GEGEVENS
DIE REGELMATIG WERDEN OVERGELEGD
AAN DE BEOORDELING VAN RET ROF
VAN BEROEP EN DOOR DE PARTI.JEN
WERDEN BESPROKEN.- GEEN VOORAFGAANDE HEROPENING VAN DE DEBATTEN.
WETTELI.JKHEID
VAN DE
BESLISSING.

2°

REOHTBANKEN. DIREOTE BELASTINGEN. BEVOEGDHEID VAN DE
REORTER OM AMBTSHALVE TE VOORZIEN
IN DE DOOR DE PARTI.JEN VOORGEDRAGEN REDENEN. GRENZEN VAN
DEZE BEVOEGDHEID.

3°

INKOMSTENBELASTINGEN.
MATERIE DIE DE OPENBARE ORDE AANBELANGT.- OoNOLUSIES VAN DE PARTI.JEN. REOHTER NIET GEBONDEN
DOOR DE GEGEVENS VAN DEZE OONOLUSIES.

4°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRI.JFSBELASTING. HANDELSVENNOOTSOHAP MET REORTSPERSOONLI.JKHEID. AOTIVA VAN DE VENNOOTSOHAP DIE NOODZAKELI.JK EEN BELASTBAAR BEDRI.JFSKARAKTER HEBBEN. BEGRIP.

1° H et hoj van be1·oep clat het be1'oep van
cle belastingplichtige tegen de beslissing
van de di1·ecte~w de1· belastingen ve1'We1·pt
op g1·ond van een middel, dat dit hof
ambtshctlve heeft ajgeleicl ~•it ?'egelmatig
aan zijn beoo1·deling ove?·gelegcle elemente?u, is niet ve1'plicht voomj de
he1'opening van cle debatten te bevelen (1).

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEROEP VOOR RET ROF VAN BEROEP.-

2° De ?'echte1· kan ambtshalve voorzien
in de door de pa1·tijen voorgecl1·agen
1•eclenen, wanneer hij enkel stetmt op
regelmatig aan zijn beoordeling ove1·-

(1) Oass., 17 september en 19 november
1968, sup1·a, blz. 60 en 303.
Deze 1•echtspraak wordt voortaan door de
wet bekrachtigd. Artikel 774 van het Gerechtelijk W etboek bepaalt immers dat de rechter
de heropening van de debatten moet bevelen
alvorens de vordering geheel of gedeeltelijk
af te wijzen op grond van een exceptie die de
partijen voor hem niet hadden ingeroepen.
In dit verband dient de nadruk te worden
gelegd op de vorderingen van de parlementaire
werkzaamheden op dit stuk.
De tekst van het oorspronkelijk ontwerp
van het Gerechtelijk W etboek luidde als
volgt : « De rechter kan ambtshalve de her-

opening van de debatten bevelen. Hij moet
ze bevelen alvorens de vordering in te willigen
of af te wijzen op grond van een middel dat
de partijen voor hem niet hadden aangevoerd "·
Bij de Senaat heeft deze tekst aanleiding
gegeven tot lange besprekingen. Dienaangaande werd onder meer erop gewezen dat
de tekst, zoals hij was opgesteld, aanleiding
kon geven tot oneindige betwistingen (zie
Besch. Senaat, zitt. 1964-1965, nr 170,
blz. 133). De door de Senaat goedgekeurde
tekst luidde dan ook als volgt : « De rechter
kan ambtshalve de heropening_ van de debatten
bevelen. Hij moet ze bevelen alvorens de
vordering in te willigen of te verwerpen op
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gelegde jeiten en noch het voot•wet·p
noch de oot•zaak van de eis wijzigt (1).
3° In de mate1·ie bett·etfende de inkomstenbelastingen die de openba1·e m·de aanbelangt is de 1'echte1' niet gebonden doo1'
de in de conclusie8 van de pa1·tijen
aangevoe1'de gegevens (2). (Impliciete
oplossing.)
4° Daa1' een hanclelsvennootschap met
1'echtspe1'soonlijkheicl, zoals een pe1'sonenvennootschap met bepedcte aansp1'akelijklwicl, een t·echtspet·soon is die enkel
opgericht wenl om een winstgevende
activiteit ~tit te oejenen, kan zij niets
bezitten dat claa1·toe niet client, en
de1·halve hebben al haa1' activa, welke
oak de 001'SP1'ang e1'van zij, noodzakelijk een bed1·ijjskamkter en leve1·t
ctl wat zij buiten ham· maatschappelijk
kapitaal venoe1jt, na ajt1·ek van de
lasten, een bed1·iJjswinst op (3).
(FACHE, T. BELC+ISCHE STAAT,
lVIINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 1 maart 1967 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel ;

te1·wijl : 1° de eiser niet verzocht was
ven.veer te voeren tegen dit argument dat
de Staat niet had gesteld ; 2° de eiser in
zijn conclusie uitdrukkelijk de heropening van de debatten had aangevraagd ingeval het Hof ambtshalve
andere middelen, gegevens of argumenten
in rechte of in feite wilde inroepen dan in
de conclusies van partijen voorkwamen :
Overwegende dat eiser aa:n het hof van
beroep niet verwijt zijn macht te buiten
te zijn gegaan, rnaar er zich toe beperkt
tegen de rechter als grief aan te voeren
dat hij zijn beslissing heeft gegrond op
een argument dat niet door verweerder
is ingeroepen en waartegen eiser evenmin
verweer heeft gevoerd ;
Overwegende dat de rechter de door
partijen voorgedragen middelen ambtshalve kan aanvullen, in zover hij zijn
beslissing grondt op feiten die hem
regelmatig ter beoordeling zijn voorgelegd, en hij de oorzaak of het voorwerp
van de eis niet wijzigt; dat hij op onaantastbare wijze, op grond van zijn overtuiging oordeelt of het al dan niet
geraden is de debatten te heropenen zoals
een partij het vraagt ; dat de rechten der
verdediging van laatstgenoemde tegen
het door de rechter ambtshalve aangevoerde middel of argument bevestigd
zijn door de wettelijke rechtsmiddelen
die voor haar openstaan tegen de beslissing van de rechter ;
Overwegende dat het middel wettelijke
grondslag mist ;

Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Belgische Grondwet, 2, lid 2, van het
decreet van 20 juli 1831 op de drukpers
en van de rechten der verdediging,
doonlat het bestreden arrest zijn zienswijze grondt op een argumentatie die de
Staat niet heeft gevoerd en waartegen de
eiser geen verweer heeft kunnen voeren,
met name dat in het onderhavige geval de
sluit:i:ng van de vereffening moet worden
geacht in feite samen te vallen met de
ontbinding van de rechtspersoon, op
grond dat de personenvmmootschap met
beperkte aansprakelijkheid Fache geen
schulden meer te vereffenen had op het
tijdstip dat zij werd ontbonden, dit is
op de dag dat aile aandelen in de handen
van de eiser verenigd waren,

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending, de verkeerde toepassing
van de a:rtikelen 97 van de Belgische
Grondwet, 1319, 1320, 1322 van het
Burgerlijk W etboek en 17 8 en 188 van de
vennootschapswetten, gecoordineerd bij
het koninklijk besluit van 30 november
1935,
doonlat het arrest stelt dat tijdens de
debatten is erkend dat de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid « Tissage Fache " geen schulden
meer te vereffenen had op het tijdstip
dat zij werd ontbonden, dit is op 12 juni

een exceptie die de partijen voor hem niet
hadden opgeworpen "·
De Kamer bracht een lichte wijziging in
deze tekst door de woorden « inwilligen of ,
weg te laten en aldus werd de nadruk erop
gelegd dat een vordering nooit op grand van
een exceptie wordt ingewilligd (Besch. Kamer,
zitt. 1966-1967, nr 59/49, blz. 127).
Deze laatste tekst werd tenslotte door de

Kamers aangenomen en is op 1 januari 1969
van kracht geworden.
(1) Raadpl. cass., 7 maart 1968 (A1·r. cass.,
1968, blz. 899).
(2) Cass., 20 februari 1968 (A1'1·. cass.,
1968, blz. 824) ; verg. cass., 19 november
1968, supra, blz. 303.
(3) Cass., 13 juni 1967 (A1'1', cass., 1967,
blz. 1256).
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banden van de eiser verenigd waren,

te1'wijl : 1° die stelling niet enkel uit
de lucht gegrepen is, maar de eiser in
zijn aanvullende conclusie uitdrukkelijk
vermeldde dat de Staat onder de schuldeisers van de vennootschap voorkwa1n
en naar het st1.lli: Be 20 verwees, en zulks
in antwoord op het bestuur, dat betoogde
dat de vennootscbap na haar ontbinding
juridisch slechts voortbestond tegenover
derden en tegenover schuldeisers van de
vennootschap en niet tegenover de Staat ;
2° het bestuur zijnerzijds in zijn conclusie
(blz. 7) erkende dat de vereffening van
de vennootschap Fache niet gesloten
was ; 3° het arrest zelf vaststelt dat de
mobilienbelasting pas betaald is na de
datmn die het als datmn van de sluiting
der vereffening bewezen acht, daar zijn
bewering dat dit een onverschillige
omstandigheid zou zijn, niet geldig kan
worden geacht, zodat bet arrest de
bewijskracht van de alden miskent (met
name de stukken B1/20 van het bestuursdossier, de aanvullende conclusie van de
eiser en de conclusie van de Staat) en
tegenstrijdig is als het enerzijds stelt dat
er geen schuld meer bestond bp de dag
van de opening der vereffening en anderzijds vaststelt dat de mobilienbelasting
naderhand is betaald, hoewel het feit dat
zij later ambtshalve is terugbetaald of dat
die schuld de beweerde toekenning als
oorzaak heeft, kennelijk onverschillig is
ten aanzien van de vraag of de vereffening
kon worden gesloten geacht op de dag
van de ontbinding der vennootschap
onder voorwendsel dat de ve1mootschap
geen schulden meer had (schending van
artikel 97 van de Grondwet wegens
tegenstrijdige redengeving en van de
artikelen 178 en 188 van de gecoiirdineerde vennootschapswetten doordat het
arrest stelt dat het bestaan van een
mobilienbelastingschuld de sluiting van
de vereffening niet verhindert) :
Overwegende dat enerzijds, blijkens
de stukken die aan het Hof regeh'l'latig
zijn voorgelegd, eiser in een passage van
de in bet middel vermelde aanvullende
conclusie beeft betoogd, onder verwijzing
naar het stuk B 1/20, dat bet bestuur
schijnt te vergeten dat het zelf op
15 juni 1959 (ontbindingsakte) schuldeiser was van de vennootschap en onder
de schuldeisers van de vennootscbap
voorkwam ; dat in bet st1.lli: B 1/20
wordt overgenomen de berekening, door
de inspecteur der belastingen, van bet
bedrag van een mobilienbelasting die

niet ten kohiere is gebracht en waarvan
de bestanddelen van de belastbare grandslag volgens de directeur der belastingen
eisers aanslag in de bedrijfsbelasting en
in de aanvullende personele belasting
schijnen te rechtvaardigen, welke aanslagen sindsdien werkelijk ten kobiere
zijn gebracht ; dat tenslotte verweerder
in zijn conclusie, vermeld in bet middel
en op 24 januari 1967 ingediend bij het
hof van beroep, heeft gesteld dat het voor
de belasting, vastgesteld ten laste van
eiser, enige belastingschuldige, onverschillig was of de vereffening van de
personenvennootschap met beperkte aansprakelijkbeid nog niet « bet voorwerp ''
van een sluiting was geweest ;
Overwegende dat anderzijds het arrest
vaststelt, zonder deswege te worden
bestreden, dat er op 12 juni 1959, dag
van de ontbinding der personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid
door de vereniging van alle aandelen in
handen van de eiser, geen .schuldeisers
meer waren, met uitzondering van de
Staat, schuldeiser van de belastingen die
nit de vereffening konden ontstaan, en
dat er uit dien hoofde nooit geen mobilienbelasting ten kohiere gebracht is ten
laste van de vennootschap, 1naar een
spontane betaling ervan op kwitantie
van 20 oktober 1959, die volledig ingetrokken is bij de beslissing van 24 augustus 1962 ; dat de wegens dezelfde oorzaak
gebeven belastingen (bedrijfsbelasting en
aanvullende personele belasting) niet ten
laste van de vennootschap, maar wel
van eiser zijn gebracht ;
Overwegende dat dientengevolge, in
strijd met eisers bewering in zijn aanvullende conclusie, uit ):let stuk B 1/20
niet blijkt dat bet bestuur schuldeiser
van de vennootscbap was en onder
de schuldeisers van de vennootschap
voorkwam en dat verweerder zich in zijn
conclusie beperkt heeft tot de stelling
dat de vereffening van de vennootschap
niet bij een akte vastgesteld was ; dat
uit het zinsverband van het arrest blijkt
dat, als het hof van beroep stelt dat
tijdens de debatten is erkend dat de
personenvennootschap met beperkte aansprakelijkbeid « Tissage Fache '' geen
schulden meer te vereffenen had op het
tijdstip waarop zij ontbonden werd, dit
is op 12 juni 1959, dag waarop alle
aandelen in banden van eiser verenigd
werden, het enkel verwezen heeft naar
de afwezigheid van andere schulden dan
die welke uit de vereffening konden
ontstaan;
Dat het arrest dus de bewijskracht
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heeft geschonden ;
En overwegende voor het overige dat
het arrest vastgesteld heeft dat elke
belasting welke dan ook, mobilienbelasting, bedrijfsbelasting, aanvullende
personele belasting, ontstaan is uit de
sluiting zelf van de vereffening, en het
hof van beroep daaruit zonder tegenstrijdigheid en op wettelijke wijze heeft
afgeleid dat de spontane betaling van een
niet ten kohiere gebrachte mobilienbelasting na de ontbinding van de vennootschap op een kwitantie die volledig
ingetrokken is door de directeur der
belastingen, geen invloed had op de
bepaling van de datmn van de sluiting der
vereffening, die gesteld was op de dag
der ontbinding ;
Dat het middel in geen enkel van zijn
onderdelen kan worden aangenomen ;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending, van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1349, 1353 van het Burgerlijk
W etboek, 35, § 4, en 42 van de wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij het besluit van de Regent
van 15 januari 1948,
dooTClat het bestreden arrest wettelijk
acht de aanslag van de eiser in de aanvullende personele belasting wegens de
vereffeningsoverschotten die hem volgens
het arrest zijn toegekend door sluiting
van de vereffening der personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"Tissage Fernand Fache ,,, op 12 jcmi
1959, datum van de vereniging van alle
aandelen van deze vennootschap in
handen van de eiser en van haar vereffening, op grond dat de eiser op dit
tijdstip als werkend vennoot moest
worden aangemerkt, omdat hij van in
den beginne 169 van de 170 aandelen
van voornoemde vennootschap bezat, de
in het arrest opgesomde << vereffeningsfeiten '' zijn werk waren en hij tenslotte
volgens zijn eigen verklaring werkend
vennoot is,
te?·wijl : a) de belangrijkheid en de
deelneming van de vennoot m een
personenvennootschap
geen
invloed
hebben op zijn hoedanigheid van werkend
of niet-werkend vennoot; b) hetzelfde
geldt voor zijn eventuele hoedanigheid
van zaakvoerder, daar deze hoedanigheid
niet noodzakelijk die van werkend
vennoot insluit; c) de als "vereffeningsfeiten '' vermelde feiten waarnaar het
arrest verwijst, alle, zoals dit zulks uitdrukkelijk zegt, dagtekenen van voor de
datum van vereffening en trouwens
onverschillig zijn ten aanzien van de

hoedanigheid van de eiser, hetzij omdat
zij hem vreemd zijn (aftreden van het
personeel, sluiting van de elektrische
stromn of betrekken van de lokalen door
de koper), hetzij omdat uit de enkele
vaststelling van hem bestaan, zonder
nadere aanduiding, het arrest redelijkerwijze niet kan besluiten dat eiser een
werkend vmmoot was (verkoop van het
mobilair of van het materieel) hetzij
tenslotte omdat zij vreemd zijn aan de
vennootschap (verkoop van de gebouwen,
die de persoonlijke eigendom van de
eiser waren) ; d) het feit dat de eiser zich
werkend vennoot genoemd heeft in de
door hem ondertekende aahgifte voor de
inkomsten van v66r de vereffening van
de vemlootschap, onverschillig is, omdat
de eventuele vergissing in dit opzicht van
de eiser hem niet kan binden ten aanzien
van een aanslag die volledig vreemd is
aan de inkomsten in voornoemde aangifte, en tevens omdat het feit werkend
vmmoot geweest te zijn gedm·ende de
tijd van het bestaan en van de werkelijke
activiteit van de vennootschap, niet
insluit dat de eiser dit nog was op het
tijdstip van de vereffening, terwijl alle
werkelijke activiteit sinds lang opgehouden had, zoals het arrest zelf erop wijst;
zodat geen enkel van de gegevens die
het arrest tot staving van zijn stelling
aanvoert, afzonderlijk of gezamenlijk,
een geldig bewijs kan opleveren dat de
eiser in werkelijkheid een werkend
vmmoot was, wat laatstgenoemde betwistte, of een passend antwoord kan
zijn op zijn desbetreffend betoog ; zodat
het arrest schending oplevert : a) van
artikel 97 van de Grondwet, daar het
geen passend antwoord geeft op het
betoog dat eiser in zijn conclusie heeft
geleverd en dat gegrond is op · het feit
dat hij zijn hoedanigheid van werkend
vmmoot had verloren op het einde van
1958 of althans bij het begin van 1959,
dit is heel wat v66r de vereffening van
de vennootschap; b) van de artikelen 1349
en 1353 van het Burgerlijk vVetboek,
daar het zijn stelling betreffende het
bestaan van deze hoedanigheid van
werkend vennoot grondt op feiten of
vaststellingen waaruit redelijkerwijze
geen besluit kan worden getrokken
betreffende het bestaan van het aangevoerde feit ; c) van de artikelen 35,
§ 4, en 42 van de wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, geco6rdineerd bij
het besluit van de Regent van 15 januari
1948, daar het de hoedanigheid van
werkend vennoot van een personenvennootschap verbindt aan de hoedanigheid van zaakvoerder of aan die van
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hoofdvennoot of aan het vroeger bestaan
van de hoedanigheid van werkend vennoot, welke al dan niet erkend is in de
aangifte voor de periode van v66r de
vereffEming en de beweerde toekenning
van de bedoelde vereffeningsoverschotten, of nog aan het enkele feit dat hij
bepaalde handelingen in juridisch opzicht
verricht heeft, zonder dat evenwel aangetoond of zelfs aangevoerd is dat voor
deze handelingen een aanhoudende en
doorlopende activiteit nodig was, zodat
het arrest aldus impliciet aan het begrip
<< werkend vennoot " in artikel 35, § 4,
van de gecoordineerde wetten, en dientengevolge in artikel 42 van deze wetten,
een draagwijdte heeft gegeven die onverenigbaar is met wat de wet zegt ; d) met
tegenstrijdige redenen is omkleed, daar
het tegelijk stelt dat de vennootschap
alle activiteit sinds het begin van 1959 of
eerder had stopgezet en eruit afleidt
dat de vereffening feitelijk reeds, voordat
daartoe besloten was, zover gevorderd
was dat zij mocht worden geacht samen
te vallen met de sluiting van de vereffening en met. de toekenning van het
vennootschapsvermogen aan de eiser, die
zijn enige vennoot geworden was, en dat
deze nog werkend vennoot was op het
tijdstip van die beweerde sluiting van
vereffening, wat noodzakelijk impliceert
dat de eiser nog op dit tijdstip doorlopend
werkzaam was in het dagelijks bestuur
van de vennootschap (schending van
artikel 97 van de Grondwet) :
Overwegende dat, in strijd met wat
het middel aanvoert, het arrest niet
stelt dat de personenvennootschap met
beperkte
aansprakelijkheid << Tissage
Fache " alle werkzaamheden sinds het
begin van 1959, zoniet vroeger, gestaakt
had, dat het zegt dat een bedrijfsactiviteit
vanaf het begin van 1959 kan worden
aangenomen, aangezien het laatste personeelslid pas op 31 januari weggegaan is,
" maar dat zij niet 1neer denkbaar is na
12 januari 1959 >> als eenmaal de vereffening· in feite gesloten was ;
Overwegende dat een handelsvennootschap met rechtspersoonlijkheid, zoals
een personenvennootschap 1net beperkte
aansprakelijkheid een rechtspersoon is
die in het leven geroepen wordt om een
winstgevend bedrijf uit te oefenen en
niets kan bezitten dat voor dit doeleinde
niet bestemd is ; dat haar vermogen,
·Ongeacht de oorsprong ervan, noodzakelijk een bedrijfskarakter heeft en
dat alles wat zij, buiten haar velmootschapskapitaal, heeft een bedrijfswinst
is na aftrek van de lasten ;

Overwegende dat blijkens de vaststellingen van het arrest de vennootschap
op 12 juni 1959 ontbonden is door de
vereniging van alle aandelen in de handen
van eiser ; dat hieruit volgt dat tot op
deze datun1 de werkzaamheden, hoe
beperkt ook, van deze vennootschap
een bedrijfskarakter hebben vertoond;
Overwegende bovendien dat het arrest
erop wijst dat de eiser, die sinds het begin
169 van de 171 aandelen bezat, op geen
enkel ogenblik zijn hoedanigheid van
enige statutaire zaakvoerder heeft laten
varen eri dat zelfs de vereffeningsfeiten
die het nader bepaalt en die dagtekenen
van voor de ontbinding der vennootschap, zijn werk zijn geweest, dit wil
zeggen het werk van een vennoot die
« van het begin tot het einde van de
vennootschap >> zijn eigen kapitaal door
zijn arbeid produktief heeft gemaakt,
zoals dit blijkt uit zijn eigen aangifte
waarin hij vermeld wordt als « werkend
vennoot >>;
Overwegende dat het arrest op omstandige wijze vaststelt dat eiser een
doorloperide en werkelijke activiteit heeft
ontwikkeld om het vennootschapskapitaal productief te maken, al was het maar
door een voordelige verkoop van het
actief en aldus passend op het in het
iniddel vermelde verweer antwoordt ;
dat het zonder tegenstrij digheid op grond
van cleze vaststellingen heeft beslist
dat eiser werkend vennoot van de
vennootschap tot op het tijdstip van de
ontbinding is gebleven door de vereniging
van alle vennootschapsaanclelen in zijn
handen;
Dat dit middel in geen enkel van zijn
onderdelen _kan worden aangenomen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
28 januari 1969. 2e kamer. Voo1'zitte1·, H. Wauters, raadsheer waarnemend voorzitter.
Ve1·slaggevM',
Baron Richard. - Gelijkluidende conclusie, H. Krings, advocaat-generaal. Pleite1's, HR. de Longueville (van de balie
bij het Hof van beroep te Brussel) en
Van Leynseele.

2e

KAMER. -

28 januari 1969.

INKOMSTENBELASTINGEN.
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TINGEN. - VENNOOTSCRAPSBELASTING.
- .ARTIREL 117 VAN GENOE:MD WETBOER. INROOP DOOR EEN VENNOOTSCRAP VAN HAAR EIGEN AANDELEN.VERNIETIGING VAN DE INGE:KOCHTE
EFFECTEN. - VERRICHTING DIE ZONDER GEVOLG BLI.TFT OP DE VASTSTELLING VAN DE TEN NAME VAN DE VENNOOTSCRAP BELASTE WINSTEN.

inkomstenbelastingen, omdat die winst
volledig was opgebruikt, niet aileen door
de tantiemes, de uitgekeerde dividenden,
de niet aftrekbare liberaliteiten en de
niet aftrekbare belastingen, maar ook
door het nadelig resultaat van de vernietiging, tijdens het betwist jaar, van
de effecten van eiseres die in de loop van
een vroeger jaar door haar waren ingekocht,

De ver1·ichting waa1·bij een vennootschap
haa1· eigen ingekochte effecten vernietigt
en cle ve1·mincle1·ing van het maatschappelijlc actief naar aanleicling van
clie ve1·nietiging ontstaan compenseert
door een opneming op cle gense1·vee1·de
winsten die 1·eeds ove1· voomjgaande
jaren belast waren, blijjt zonder invloed
op de vaststelling van de ten name van
de vennootschap belastba1·e winsten ( l) .
(Wetboek van de inkomstenbelastingen, art. 117.)

terwijl : a) het arrest vaststelt dat de
bij de vernietiging van de effecten
ontstane activavermindering ongedaan
werd gemaakt door een overeenstemmende opneming op de reeds belaste
reserves van de vennootschap en dat
artikel l l 7 van het W egboek van de
inkomstenbelastingen uitdrukkelijk bepaalt dat voor de toepassing van artikel 98, 'tis te zeggen voor de vaststelling
van de belastinggrondslag van de vennootschappE:Jn, " de opne:mingen naar
aanleiding van de vernietiging van de
ingekochte effecten, gedaan op de winston
van het boekjaar of op de gereserveerde
winston die reeds aan de vennootschapsbelasting worden onderworpen zomede
de eventuele minderwaarden en verliezen
op die effecten, zonder invloed blijven
op de vaststelling van de ten name van
de vennootschap belastbare winston" en
het rechtstreeks strijdig is 1net de
duidelijke tekst van die bepaling de
winst van de vennootschap te berekenen,
mn uit te maken of er een winst voorhanden is waarop de bij artikel 42 van
het W etboek van· de inkmnstenbelastingen voorziene toerekening kan uitgevoerd worden, met daarin het door de
vernietiging van de aandelen ontstane
boekverlies op te nemen en zonder acht
te slaan op het feit dat die vernietiging
ongedaan werd gemaakt door een opneming op de reeds belaste reserves van
de vennootschap; b) artikel 110 van het
W etboek van de inkomsten belastingen
en, dientengevolge, artikel 65 van het
koninklijk besluit tot uitvoering van
4 maart 1965, aileen betrekking hebben
op de krachtens dit wetboek of krachtens
bijzondere wettelijke bepalingen vrijO'estelde inkomsten, " dio begrepen zijn
in de winston van het belastbaar tijdperk " en tot voorwerp hebben de
toerekening ervan te regelen, maar dat
het vreemd is aan de bestanddelen welke,
zoals de opnemingE:Jn die gedaan zijn op
de reeds belaste reserves om de door de
vernietiging van de aandelen van de
vennootschap ontstane activavermindering te compenseren, krachtens artikel117
van het Wetboek van de inkomstenbelas-

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP " SAPRAGAZ "•
T. BELGISCRE STAAT, MINISTER VAN
FINANCIEN.)
ARREST (ve1·taling).
HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 3 mei 1967 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 110 en 117 van het
W etboek van de inkomstenbelastingen
(koninklijk besluit van 26 februari 1964),
en dientengevolge, van artikel 42 van
dit wetboek en van artikel 65 van het
koninklijk besluit van 4 maart 1965 tot
uitvoering van het W etboek van de
inkomstenbelastingen,
dom·dat het bestreden arrest aan eiseres
het voordeel van vrijstelling weigert voor
de helft op de winston die, binnen twaalf
maanden na de afsluiting van het boekjaar, binnenslands werkelijk werden aangewend tot aanbouw van arbeiderswoningen of voor andere inrichtingen ten
behoove van het personeel van het
bedrijf, om de reden dat voor het betwist
jaar (1964 fiscaal dienstjaar 1965)
geen beschikbare winsten meer voorhanden waren om hierop de vrijstellingen
toe te rekenen die voorzien zijn bij
artikel 42 van het vVetboek van de

(1) Verg. cass., 6 oktober 1959 (Bull. en
"PAsro., 1960, I, 160).
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tingen, zonder invloed blijven op de
vaststelling van de ten name van de
vennootschap belastbare winsten en er
dus niet in begrepen zijn :
Overwegende dat artikel 117 van de
gecoordineerde wetten, dat de inkoop van
haar eigen aandelen door een vennootschap tot voorwerp heeft, bepaalt dat de
opnemingen naar aanleiding van de
vernietiging van de ingekochte effecten,
gedaan onder meer op de gereserveerde
winsten die reeds aan de vennootschapsbelasting werden onderworpen, zomede
de eventnele minderwaarden en verliezen
op die effecten, zonder invloed blijven
op de vaststelling van de ten name van
de vennootschap belastbare winsten ;
Dat de door de wetgever gebruikte
termen, om zijn gedachte nit te drukken,
klaar en nanwkeurig zijn, en derhalve
noch interpretatie, noch bijgevolg een
beroep op de parlementaire werkzaamheden rechtvaardigen ;
Overwegende dat, zowel uit het arrest
als uit de elementen waarop het Hof
vermag acht te slaan, blijkt dat eiseres
na, in 1961, 304 van haar aandelen te
hebben ingekocht, ze op 10 september
1964 heeft vernietigd en daartegenover
de vermindering van het maatschappelijk
actief, door die vernietiging ontstaan,
heeft gecompenseerd door een· opneming
op de gereserveerde winsten die reeds
in voorafgaande jaren belast waren;
Dat die verrichting overeenstemt met
die ·welke omschreven is bij artikel 117
van de gecoordineerde wetten en, in die
voorwaarden, als· niet bestaand client
te worden aangezien, wat de vaststelling
van de belastbare maatschappelijke winsten betreft ;
Dat die vaststelli:ng voor gevolg heeft
dat de balans, zoals die door eiseres was
opgernaakt, juist was vermits zij bovenbedoelde verrichting buiten beschonwing
liet en dat, integendeel, het arrest dat,
om aan eiseres het voordeel van de
gevraagde vrijstelling te weigeren, op de
balans stecmt zeals die door de verweerder
was gewijzigd geworden, artikel 117 van
de gecoordineerde wetten schendt vermits het aan diezelfde verrichting een
gevolg toekent dat haar door die wetsbepaling wordt geweigerd ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt
verweerder in de kosten; verwijst de
zaak naar het Hof van beroep te Luik.

28 jannari 1969. 2e kamer. Voo1·zitte1' en Ve1'slaqqeve1', H. Valentin,
raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkltiidende conclusie, H. Krings, advocaat-generaal. - Pleite1·s, HH. de Longueville (van de balie bij het Hof van
beroep te Brussel) en Fally.

1e KAMER. -

30 januari 1969.

ARBEIDSONGEVAL. VoNNIS DAT
VASTSTELT DAT RET ONMOGELIJK IS
JUIST EN ZELFS BIJ BENADERING RET
UUR TE BEPALEN WAAROP RET ONGEVAL
ZICR REEFT VOORGEDAAN EN BESLIST
OP GROND VAN VERMOEDENS DAT DIT
ONGEVAL OVERKOMEN IS IN DE LOOP
VAN DE UITVOERING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOlliST.- GEEN TEGENSTRIJDIGREID.

N iet cloo1· teqenst1'ijdiqheicl aanqetast is
het vonnis dat vaststelt clat het onmoqelijk is juist of bij benade1'ing het UU1'
te bepalen wam·op het ongeval zich
!weft voo1'gedaan en nochtans beslist op
g1·ond van ve1'moedens dat clit ongeval
ove1·lcomen is in de uitvoe1'ing van de
m·beidsove1•eenkomst.
(COOPERATIEVE VENNOOTSCRAP "STOCKAGE DE L'ENTRE SAMBRE ET MEUSE "•
T. EYMAEL, F. MIGEOT EN D. MIGEOT.)
ARREST (ve1'taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 5 juni 1967 in hager beroep
door de Rechtbank van eerste aanleg
te N amen gewezen ;
Over het middel afgeleid nit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 1 van de wetten betreffende
de vergoeding der schade voortsprnitende
nit arbeidsongevallen, gecoordineerd bij
koninldijk besluit van 28 september 1931,
doonlat het bestreden vonnis de rechtsvordering van de verweerders strekkende
tot het bekomen van de wettelijke
vergoeding der schade voortspruitende
u.it een zogenaamd aan hun rechtsvoorganger overkornen arbeidsongeval gegrond verklaart omdat de verschillende
feiten waarop de eerste rechter heeft
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hadden bewezen dat het ongeval in de
loop van de uitvoering van de arbeidsovereenkomstig was overkomen, hoewel
het anderzijds heeft aangenomen dat
het onmogelijk was het uur waarop het
ongeval zich had voorgedaan juist en
zelfs bij benadering te bepalen,
tm·wijl de verweerders, om de door hen
gevraagde vergoeding te bekomen, overeenkomstig artikel 1 van voormelde
gecoordineerde wetten, moesten bewijzen
dat het ongeval in de loop, en dus,
tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst was overkomen ; dat het
tegenstrijdig is te beslissen, enerzijds, dat
het onmogelijk was het uur waarop het
ongeval zich had voorgedaan zelfs bij
benadering te bepalen en, anderzijds,
dat het bewezen was dat het ongeval
tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkmnst was overkomen, en deze
tegenstrijdigheid in de redenen gelijkstaat met het ontbreken van de bij
artikel 97 van de Grondwet vereiste
redenen:
Overwegende dat niet door tegenstrijdigheid is aangetast het vonnis dat,
enerzijds, vaststelt " dat het onmogelijk
is juist en zelfs bij benadering het uur
te bepalen " waarop het arbeidsongeval
zich heeft voorgedaan, en, anderzijds,
verklaart, op basis van de vermoedens
die het vermeldt, dat genoemd ongeval
« wei degelijk binnen de tijd van de
uitvoering van de arbeidsovereenkomst
is overkomen >> ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
30 januari 1969. 1e kamer. Voorzitter, H. Bayot, eerste voorzitter.Ve1•slaggevm·, H. Busin. Gelijkluidende conclusie, H. Detournay, advocaatgeneraal.
Pleiters, HH. Bayart en
Philips.

1e

1°

RAMER. -

31 januari 1969.

CASSATIE. 0MVANG. -BURGERLIJRE ZAKEN. VERNIETIGING VAN
DE BESLISSING. VERNIETIGING DIE
ZICB: UITSTREKT TOT DE VEROORDELING
IN DE KOSTEN.

2°

GERECHTSKOSTEN. BURGERLIJKE ZAREN. KOSTEN VAN DE
AANLEG IN CASSATIE. ARREST DAT
EEN
GEDEELTELIJKE
VERNIETIGING
UITSPREEKT. -KOSTEN IN BEGINSEL
AANGEB:OUDEN,

1° De vernietiging, zelfs gedeeltelijk, van
de best1·eden beslissing leidt tot de VM'nietiging van de ve1'001'deling in de kosten die het gevolg van deze beslissing is.
(Wetb. van burg. rechtsv., art. 130.)
2° Wannee1· in bu1·ge1·lijke zaken het Hof
de gecleeltelijke vemietiging uitsp1•eekt,
houclt het in beginsel de kosten aan tot
hierover wm·clt beslist doo1· de jeiten1'echter (1). (Gerechtel. Wetb., art. llll,
lid 3 en 4.)
(PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKB:EID c< ANTWERPSE BOSONTGINNING "' T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
c< VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ
ZURICH >> EN BEECKMAN.)

Met de notitie overeenstemmend arrest.
31 januari 1969.- re kamer.- Voorzitter, H. Belpaire, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, H.
Gerniers.
Gelijkluidende conclusie,
H. Colard, advocaat-generaal. - Pleite1•s,
HH. Struye en VanRyn.

1e

KAMER.-

31 januari 1969.

GERECHTSKOSTEN. BURGERLIJKE
ZAREN. KOSTEN VAN DE AANLEG
IN CASSATIE. ARREST DAT EEN VOLLEDIGE VERNIETIGING UITSPREEKT. KOSTEN IN BEGINSEL AANGEHOUDEN.

vVanneer in burgerlijke zaken het Hoj een
volleclige vemietiging uitsp1·eekt, houdt
het Hof in beginsel de kosten aan tot
him·over beslist wm·dt dom· de jeiten?'echter (2). (Gerechtel. Wetb., art. llll,
lid 3 en 4.)
(1) Raadpl. cass., 2 januari en 9 januari
1969, sttpra, blz. 409 en 450.
(2) Oass., 2 januari en 9 januari 1969,
supm, blz. 409 en 450, en voorgaand arrest.
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Met de notitie overeenstemmend arrest.
31 januari 1969.- 1e kamer.- VoOTzitte1', H. Belpaire, raadsheer waarnemend voorzitter. - V m·slaggeve1·, H.
Delahaye. Gelijkluidende conclusie,
H. Colard, advocaat-generaal. - Pleite1·,
H. Ansiaux.

2e KAMER. -

3 februari 1969.

WEGV:ERKEER. - INHALEN. - WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 14 DECEMBER 1958, ARTIKEL 21-2, b. - VERPLIOHTING OM ZIOH ERVAN TE VERGEWISSEN DAT GEEN BESTUURDER, DIE
VOLGT, EEN INHAALMANEUVER BEGONNEN HEEFT.

Alvo1·ens links in te halen, moet elke
bestttu1·de1· zich ondm· mee1· e1·van vergewissen dat geen bestuurde1·, die hem
volgt, een inhaalmaneuve1· begonnen
heeft (1). (Wegverkeersreglement van
10 december 1958, art. 21-2, b.)
(DE MARE, BOERAEVE EN NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP << Z E E L A N D I A - A.
TROCH ,, T. DELBEKE EN NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP «LA ROYALE BELGE >>.)
ARREST (ve1·taling).
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 7 juni 1968 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank te Doornik ;
Wat de voorziening van Boeraeve,
beklaagde, betreft ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 21, inzonderheid
21-2, b, van het algemeen reglement op
de politic over het wegverkeer, gevoegd
bij het koninklijk besluit van 10 december 1958 tot wijziging en bijwerking van
dit reglement, 1382 en 1383 van het
Burgerlijk W etboek en 97 van de
Grondwet,
clom·dat het bestreden voi:mis de eiser
(1) Oass., 3 april 1967 (Arr. cass., 1967,
blz. 927); 29 januari 1968 (ibid., 1968,
blz. 715).

Boeraeve tot 15 frank geldboete veroordeelt wegens overtreding van artikel 21-2 van het wegverkeersbesluit, de
eiseres, naamloze vennootschap « Zeelandia - A. Troch >>, burgerlijk aansprakelijk verklaart voor die geldboete
en de eisers veroordeelt om de schade van
de burgerlijke partijen te vergoeden, op
grond dat Boeraeve zich zo heeft gedragen dat hij Doornaert normaal heeft
kunnen doen geloven dat hij De Mare
ging inhalen, zelfs indien dit niet werkelijk zijn voornemen was, op het ogenblik
waarop Doornaert reeds zijn inhaalmaneuver begonnen had,
terwijl, ee1·ste onclM·deel, door aldus te
beslissen, het bestreden vonnis niet
vaststelt dat in het onderhavige geval
de bestanddelen van het misdrijf waarvoor het Boeraeve veroordeelt, aan
wezig zijn, te weten : alvorens links in
te halen, zich niet te hebben vergewist
dat geen enkele bestuurder die hem
vo!gde reeds een inhaalmaneuver begonnen had (schending van aile in het middel
aangehaalde
wettelijke
bepalingen);
tweecle onclercleel, het bestreden arrest,
recht doende zoals het heeft gedaan, niet
antwoordt op de conclusie die de eisers
in hoger beroep regelmatig hadden
genomen en waarin zij stelden dat de
eiser Boeraeve, wegens . de gesteldheid
van de plaats, de aanwezigheid van een
doorlopende witte streep en de onregelmatige stand van de wagen van De Mare
die hij was genaderd, geoordeeld had
hem niet te kunnen inhalen en hem over
een zekere afstand had gevolgd, met zijn
linker knipperlicht aan, wat zijn recht
en zelfs zijn plicht was, zonder nochtans
enig inhaalmaneuver uit te voeren ; dat
het enkele feit « door het venster te
kijken >> en enige tientallen centimeter
uit de file te komen niet het inhaalmaneuver van artikel 21 van het wegverkeersbesluit oplevert (schending inzonderheid van artikel 97 van de Grondwet):
W at het eerste

onderdee

betreft

Overwegende dat het vonnis vaststelt
dat eiser, die een bestelwagen op de
chaussee de Bruxelles te Leuze bestuurde,
zijn linker lmipperlicht aandraaide om
een trekker en aanhangwagens die v66r
hem reden en bestuurd werden door
De Mare, in te halen ; dat, volgens
de verklaringen van de getuige Doornaert, die hem met een zwaar voertuig
volgde, eiser zich met de voile breedte
van zijn bestelwagen naar links gewend
heeft ten einde de trekker in te halen ;
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vergelijking van de verklaringen van
De Mare en van Doornaert afleidt dat
het uit de file komen van het voertuig
van eiser en het aanmaken van zijn
linker knipperlicht naar de ·mening van
Doornaert de normale uiting waren van
het voornemen om een inhaalmaneuver
uit te voeren ; dat eiser zich zo heeft
gedragen dat hij normaal heeft kunnen
doen geloven dat hij De Mare ging
inhalen ; dat het vonnis vaststelt dat
op dit ogenblik Doornaert reeds zijn
maneuver begonnen had om eiser in
te halen;
Overwegende dat, na er aldus te
hebben op gewezen dat eiser een inhaalmaneuver ondernomen had, terwijl de
bestuurder die hem volgde, zelf reeds
een maneuver begonnen had om hem in
te halen, het vonnis vaststelt dat de
bestanddelen van het in artikel 21-2,
b, van het wegverkeersbesluit omschreven
misdrijf aanwezig zijn;

W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het vonnis vaststelt
dat eiser op het ogenblik van de feiten
een inhaalmaneuver had ondernomen en
het aldus antwoordt op eisers conclusie
die in het middel is overgenomen en
waarin hij beweerde generlei inhaalmaneuver te hebben uitgevoerd;
Dat het middel in elk van zijn onderdelen feitelijke grondslag mist ;
En overwegende, met betrekkin.g tot
de beslissing op de strafvordering die
tegen eiser is ingesteld, dat de substanWile of op stra:ffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;

W at de voorziening van de naamloze
vennootschap « Zeelandia - A. Troch "'
burgerlijk aansprakelijke partij, betreft :
Overwegende dat nit geen enkel processtuk waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat eiseres haar voorziening
heeft betekend aan de partijen waartegen zij is gericht; dat derhalve de
voorziening niet ontvankelijk is ;
Op de voorziening
beklaagde:

van

De Mare,

A. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering
die tegen eiser is ingesteld :
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 op de burgerlijke
rechtsvorderingen die tegen eiser zijn
ingesteld:
Overwegende dat eiser geen bijzonder
middel aanvoert ;
()m die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt de eiser in de
kosten.
3 februari 1969.- 2e kamer.- Voor-

zittei·, H. Valentin, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. de vYaersegger. Gelijlcluidende conchtsie, H.
Duman, advocaat-generaal. - Pleitm-s,
HH. Van Leynseele en VanRyn.

2" KAJ\'fER. -

3 februari 1969.

1 o RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. - STRAFZAKEN. - 0PENBAAR
MINISTERIE DIE BI.J RET DOSSIER
ANDERE STUKKEN VOEGT J\'IET BETREK·
KING TOT EEN ANDER PROOES. BEKLAAGDE DIE DE GELEGENHEID
HEEFT GERAD OM VAN DEZE STUKKEN
KENNIS TE NEMEN EN DE INROUD EN
DE DRAAGWI.JDTE ERVAN TE BESPREKEN. GEEN SOHENDING VAN DE
REORTEN VAN DE VERDEDIGING.
2o CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. - MIDDEL AFGELEID UIT DE
MISKENNING VAN DE BEWI.JSKRAORT
VAN DE OONOLUSIE. BESTREDEN
BESLISSING DIE EEN EIS OF EEN VER·
WEERMIDDEL VERKEERDELI.JK OVER·
NEEJ\'IT DOOR NIETTEMIN UITSPRAAK
EROVER DOET.- NIET ONTVANKELI.JK
MID DEL.
30 JEUGDBESCHERMING. -

VERLATING VAN KINDEREN. - .\'VETTIC+E,
NATUURLI.JKE OF ADOPTERENDE VADER
DIE ZI.JN KIND IN BEROEFTIC+E TOESTAND
VERLAAT.
MISDRI.JF
OMSORREVEN BI.J ARTIKEL 360bis VAN
RET STRAFWETBOEK.

l o De 1·echten van de ve1·dediging van de
belclaagde wonlen niet geschonclen c7om·
het jeit dat het openbaar ministerie,
v66r het sluiten van de debatten, bij
het aan de Techte1· voorgelegcl clossie1~
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stulclcen gevoegd heeft, die uittTeksels
zijn van een andeT proces, wanneer de
beklaagde de gelegenheid heeft gehad orn
lcennis e1·van te nernen en de inho~~d en de
dmagwijdte e1·van te besp1·elcen ( 1).
2° Van geen belang en de1·halve niet ontvankelijk is het rniddel afgeleid uit de
rnislcenning van de bewijsk1·acht van de
concli~sie van de eise1', wannee1• de best1·edr;n beslissing, al neernt zij vM·keM'·
delijlc een eis of een veTwee1·rniddel oveT,
nietternin ove1· deze eis of dit venvee1'·
rniddel uitspmalc doet (2).
3° Een van de bij a1'tilcel 360bis van het
St1·afwetboek omsclweven rnisd1·ijven is
het feit, vooT een wettige, natuu1·lijlce
of adopte1·ende vade1·, zijn kind in
behoejtige toestand te ve1'laten, hoewel
het niet alleen gelaten we1'Cl (3).
(mARLIER.)
ARREST

(ve1·taling).

RET HOF ; -'--- Gelet op het bestreden
arrest, op 21 juni 1968 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de rechten der verdedigil'lg,
doo1'dat twee processen-verbaal van
politie, het ene van 8 december 1966
houdende een verklaring van mevrouw
Delbauche, eisers gewezen echtgenote, en
het andere van 20 juli 1967 houdende eel'1
verklaring van de eiser zelf, ill het dossier
van het proces zijn opgenomen,
te1"Wijl het ging om de stulcken van een
andere, wegens verlaten van kinderen
ingestelde vervolging, besloten met eisers
veroordeling, die derhalve nit het debat
hadden moeten worden geweerd :
Overwegende dat de eerbied voor de
rechten der verdediging het openbaar
ministerie niet verbiedt in het aan de
rechter voor te leggen dossier stukken
te voegen opgenomen uit een ander
proces, op voorwaarde dat beklaagde er
heeft ktu'lnen inzage van nemen en ze
bestrijden ;
(1) Raadpl. cass., 23 augustus 1966 (B•~ll.
en PAsrc., 1966, I, 1418) en 25 september 1967
(A1·r. cass., 1968, blz. 126).
(2) Verg. cass., 27 november 1962 (B•tll.
en PAsrc., 1963, I, 400) en 19 januari 1968

Overwegende dat uit eisers conclusie
voor de eerste rechter zowel als voor het
hof van beroep blijkt dat voornoemde
eiser geweten heeft dat de twee in het
middel vermelde stukken ill het dossier
van de zaak voorhanden waren en dat hij
de inhoud en draagwijdte ervan heeft
kunnen bespreken ; dat aldus de rechten
van de verdediging ten voile geeerbiedigd
zijn;
Dat het middel derhalve niet kan worden aangenmnen ;
Over het tweede middel, hie1·uit afgeleid dat,
ee1'ste onde1•deel, het bestreden arrest
een onjuiste uitleggillg heeft gegeven
van het getuigenis van eisers gewezen
echtgenote dat opgenomen is U'l het
proces-verbaal van de Brusselse politie
van 27 maart 1968, volgens hetwelk de
killderen niet meer in behoeftige toestand
warenu'l de door de telastlegging bedoelde
tijd;
tweede oncle1'cleel, het arrest niet passend
antwoordt op eisers verweer, volgens
hetwelk de gedragingen van zijn gewezen
echtgenote die zijn reeds in augustus 1967
gedaan aanbod van hulp had geweigerd,
bij hem de onoverkomelijke menil'lg heeft
doen ontstaan dat hij van zijn verplichtillgen ontheven was ;
de1'Cle oncle1'Cleel, door te stellen dat
beklaagde (hier eiser) op geen enkel
ogenblik beweerd heeft enige inspannillg
te hebben gedaan om geld aan zijn
echtgenote te doen toekomen, het arrest
eisers bij conclusie voorgedragen argumentatie miskent volgens welke deze
aan zijn gewezen echtgenote reeds in
augustus 1967 aanbiedingen heeft gedaan, die werden afgewezen ;
vim·de oncle1·cleel, het arrest geen antwoord geeft op eisers verweer volgens
hetwelk de kinderen nooit verlaten of
achtergelaten zijn zonder dat iemand de
last ervan op zich nam :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest aan de
ill het middel vermelde verklaring van
eisers gewezen echtgenote geen uit-

(A1·1·. cass., 1968, blz. 684); raadpl. cass.,
21 maart 1966 (Bull: en PAsrc., 1966, I, 927).
(3) Raadpl. cass., 20 december 1967 en
12 februa1•i 1968 (Arr. cass., 1968, blz. 590
en 771).

-526legging heeft gegeven die onverenigbaar
is met de bewoordingen ervan ;
Dat derhalve de feitenrechter de
bewijskracht ervan op onaantastbare
wijze heeft beoordeeld ;
Dat het eerste onderdeel van het
middel niet kan worden aangenomen ;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest op het in
het middel aangegeven verweer passend
antwoordt door enerzijds te stellen
" dat hij (de eiser) niet op wettige wijze
kon menen dat hij geen onderhoudsplicht
jegens zijn kinderen meer had" en anderzijds " dat niet is aangetoond dat beklaagde voor de bedoelde periode door
zijn echtgenote zou zijn genoodzaakt of
zelfs gemachtigd om zijn verplichtingen
van hulp en bijstand jegens zijn kinderen
niet na te komen " ;
Dat dit onderdeel van het middel
feitelijke grondslag mist ;
W at het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat dit onderdeel van
het middel niet ontvankelijk is wegens
het ontbreken van belang ; dat irnrners,
gelet op het verweer volgens hetwelk
eiser aan zijn gewezen echtgenote reeds
in augustus 1967 aanbiedingen had
gedaan, die werden afgewezen, het arrest
daarop passend antwoordt door vast te
stellen « dat niet is aangetoond dat
beklaagde voor de bedoelde periode door
zijn vrouw zou zijn genoodzaakt of
zelfs gemachtigd om zijn plichten van
hulp en bijstand jegens zijn kinderen
niet na te komen '' ;
W at het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest stelt
" dat de staat van betrekkelijke behoefte
waarin de kinderen zich bevonden, met
name blijkt nit de het volledig in gebreke
blijven van beklaagde ; dat bovendien
eerst na de bedoelde periode de echtgenote op 27 maart 1968 verklaarde dat
haar kinderen niet " meer " in behoeftige
toestand waren, zodat het passend
antwoordt op de in het middel vermelde
verwering;
Dat het vierde onderdeel van het
middel dus feitelijke grondslag mist ;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 360bis van het
Strafwetboek,

doordat eiser voor het hof van beroep
gesteld heeft dat de kinderen gedurende

de periode, vermeld in de telastlegging,
nooit in behoeftige toestand geweest
waren, zodat voornoemd artikel geen
toepassing kon vinden :
Overwegende dat de rechter vaststelt
dat de kinderen in behoeftige toestand
hebben verkeerd gedurende de gehele
periode vermeld in de telastlegging en
hij dus artikel 360bis van het Strafwetboek niet heeft geschonden ;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;
Over het vierde middel, afgeleid "Lut
de schending van artikel 8 van het
V erdrag tot bescherming van de rechten
van de mens en van de fundamentele
vrijheden, dat ondertekend is te Rome
op 4 november 1950 en goedgekenrd bij
de wet van 13 mei 1955,
doo1·dat de procureur des Konings te
Brussel zich met overtreding van dit
artikel gemengd heeft in de uitoefening
van het recht op de eerbiediging van het
gezinsleven der betrokkenen, door tegen
eiser een vervolging in te stellen wegens
verlating van diens kinderen,
tenvijl de11e niet in behoeftige toestand
waren en de moeder, aan wie de bewaring
was toevertrouwd, de wil had te kennen
, gegeven niets te eisen, met name wanneer
zij door de politie gehoord werd op
27 maart 1968 :
Overwegende dat het middel berust
op feitelijke beweringen die door het
bestreden arrest worden tegengesproken
en die geen steun vinden in de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan ;
Dat het arrest immers vaststelt " dat
niet is aangetoond dat beklaagde voor
de bedoelde periode door zijn echtgenote
zou zijn genoodzaakt of zelfs gemachtigd
om zijn verplichtingen van hulp en
bijstand jegens zijn kinderen niet na
te komen ";
Dat het middel derhalve 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.
3 februari 1969. - 2e kamer. - Voorzitter, H. Valentin, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Ligot. Gelijkluidende conclusie, H. Durnon, advocaat-generaal. Pleite1·. H. Logie
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(van de balie bij het Hof van beroep
te Brussel).

In zover de voorzieningen gericht zijn
tegen het vonnis van 15 juni 1968 :
W at de voorziening van Roger Delforge, beklaagde, betreft :

2e KAMER. -

3 februari 1969

1o REDENEN VAN DE VONNlSSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.BURGERLIJKE RECRTSVORDERING. CONCLUSIE VAN DE BEKLAAGDE, WAARBIJ RIJ NAUWKEURIGE GEGEVENS AANVOERT TOT BEWIJS VAN EEN FOUT TEN
LASTE VAN RET SLACRTOFFER. - GEEN
ANTWOORD. NIET GEMOTIVEERDE
BESLISSING.

2° CASSATIE. - OMVANG. - STRAFZAKEN. VERNIETIGING VAN EEN
VONNIS. - VERNIETIGING DIE LEIDT
TOT DE VERNIETIGING VAN RET LATER
VONNIS DAT UITSPRAAK DOET OVER
EEN VERZOEK OM VERBETERING VAN
EEN VERSCRRIJVING IN RET EERSTE
VONNIS.
1° N iet 1·egelmatig gemotiveenl is de
beslissing, waa1·bij niet bewezen wo1'dt
ve1·klaa1'd de doo1· de beklaagde aan het
slachto fje1· van een ongeval ten laste
gelegde fout, zonde1' te antwo01·den op
de conclusie waa1·bij hij nauwkeu1·ige
gegevens aanvoe1·de tot bewijs van
dezefout (1). (Grondwet, art. 97.)

2° De ve1·nietiging van een vonnis leidt
tot cle ve1·nietiging van een late1· vonnis,
dat 1Litsp1'aak doet ove1· een ve1·zoek
om ve1'bete1·ing van een ve1·sch1'ijving
in het ee1·ste vonnis (2).
(DELFORGE EN WYLOCK, T. TABURIAUX.)
ARREST (ve1·taling).
RET HOF; - Gelet op de bestreden
vonnissen, op 15 jnni 1968 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Namen, en op 29 jnni 1968
door de Correctionele Rechtbank te
N amen rechtdoende over een verzoek
tot verbetering van een verschrijving
in het eerste vonnis ;
(1) Oass., 20 februari 1967 (A1?', cass.,
1967, blz. 775).
(2) Raadpl. cass., 29 oktober 1964 (Bull.
en PASIC., 1965, I, 217) en 11 oktober 1965
(ibid., 1966, I, 189).

A. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering
die werd ingesteld :
1° tegen verweerder :
Overwegende dat eiser onbevoegd is
om zich tegen een dergelijke beslissing
in cassatie te voorzien ;
2o tegen eiser :

Overwegende dat de · snbstantiele of
op stra:ffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;

B. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de bnrgerlijke
rechtsvordering die tegen eiser werd
ingesteld:
Over het llliddel afgeleid nit de
schending van artikel 97 van de Grandwet,
cloo1'dat het bestreden vonnis niet
antwoordt op de regelmatig voor het
appelgerecht neergelegde conclnsie waarbij eiser de rechtbank verzocht voor recht
te zeggen dat het te zijnen laste gelegde
misdrijf niet in oorzakelijk verband
stond met het litigienze ongeval :
Overwegende dat eiser in zijn conclnsie,
op grond van nitvoerige bewijsmiddelen,
deed gelden dat aileen de door verweerder
begane font het ongeval en de schade
van deze laatste had veroorzaakt ;
Overwegende dat het bestreden vonnis
geen rekening hondt met dit verweer ;
Dat het middel gegrond is;
Wat de voorziening van Fernand
Wylock, burgerlijk aansprakelijke partij,
betreft:
Overwegende dat nit geen enkel processtnk waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat de voorziening van
eiser, bnrgerlijk aansprakelijke partij,
werd betekend aan de partijen tegen
wie ze gericht is ; dat de voorziening,
derhalve, niet ontvankelijk is ;
Overwegende echter dat de cassatie
van de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering die tegen de eiser
Delforge werd ingesteld de bestaansreden
ontneemt aan de beslissing waarbij de
eiser Wylock hoofdelijk wordt veroordeeld met Delforge om aan de verweerder
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te betalen;
In zover de voorzieningen gericht zijn
tegen het vonnis van 29 juni 1968 van de
Correctionele Rechtbank te Namen :
Overwegende dat het bestreden vonnis
uitspraak doet over het verzoek van de
eisers tot verbetering van een verschrijving die ten grondslag zou liggen
aan de veroordeling van de eisers op de
bmgerlijke rechtsvordering die tegen
verweerder Taburiaux werd ingesteld ;
Overwegende dat de cassatie van de
beslissing op 15 jtmi 1968 bij het vonnis
van de Correctionele Rechtbank te
N amen gewezen op genoemde bmgerlijke rechtsvordering die door de vervveerder Taburiaux tegen de eisers werd
ingesteld, de voorziening wegens het
ontbreken van voorwerp niet ontvankelijk maakt;
Om die redenen, en zonder dat de
andere door de eiser Delforge voorgedragen middelen dienen onderzocht te
worden die geen ruimere cassatie zouden
kunnen meebrengen, vernietigt het bestreden vmmis in zover het uitspraak doet
over de bm·gerlijke rechtsvordering van
verweerder ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing;
veroordeelt verweerder in de helft van
de kosten ; laat de andere helft ten laste
van de eisers ; verwerpt de voorzieningen
voor het overige; verwijst de aldus
beperkte zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Hoei, zitting houdende
in hager beroep.
3 februari 1969.- 2 8 kamer.- Voo1'·
zitter·, H. Valentin, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever·, H.
de Waersegger. Gelijkluidende conclusie, H. Dmnon, advocaat-generaal.
Pleiter, H. Kerkhofs (van de balie te
Namen).
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1° VOORZIENING IN CAS SATIE.
PERSONEN BEVOEGD OM ZIOH IN CAS·
SATIE TE VOORZIEN. - STRAFZAKEN. 0VERTREDING VAN DE GEOOORDI·
NEERDE WETTEN BETREFFENDE DE
INKOMSTENBELASTINGEN. VERVOL·
GINGEN INGESTELD DOOR DE ADM!·
NISTRATIE DER DIREOTE BELASTINGEN.
- VRIJSPRAAK. - VooRZIENING VAN
DE STAAT.- 0NTVANKELIJKHEID.

2° VERJARING. STRAFZAKEN. STRAFVORDERING. STUITING VAN
DE VERJARING. - BEGRIP.

3° VERJARING. -

STRAFZAKEN. STRAFVORDERING.
PROOES·VER·
BAAL VAN DE GEREOHTELIJKE POLITIE
TOT VASTSTELLING VAN DE UITVOERING
VAN EEN DOOR DE ONDERZOEKSREOHTER BEVOLEN ONDERZOEKSMAAT·
REGEL. - DAAD DIE DE VERJARING
STUIT.

1° Ingeval van ve1·volgingen ingestelcl clooT
de Administm.tie de1· cli1·ecte belastingen
is cle Belgische Staat ontvankelijk om
een cassatieberoep in te stellen tegen een
aTrest clat een beklaagde v1·ijsp1·eekt, die
vervolgd woTclt wegens een ove1·treding
van m·tikel 77, § 4, van cle wetten
bet1·efjende cle inkomstenbelastingen, gecoo?·clineenl op 15 januari 1948 (1).

2° Een claacl van onclm·zoek waarclom· de
ve1ja1·ing van cle stmjvo1·cle1'ing wonlt
gestuit, vo1•mt elke claad uitgaande
van een daartoe bevoegcle ovedwid die
tot doel heeft bewijzen in te winnen of
de zaak in staat van wijzen te b1·engen (2).
(Wet van 17 april 1878, art. 22,
gewijzigd bij de wet van 30 mei 1961,
art. I.)

3° Een claacl van oncle1·zoek, die de ve1jaring
van de st1·ajvonle1'ing stuit, vo1·mt het
clam· de ge1·echtelijke politie opgemaakt
pToces-veTbaal tot vaststelling van cle
uitvoer·ing van cle maatTegelen bevolen
door cle ondm·zoeksTechte1' die, met het
oog op cle besche1·ming van cle v1•oeger
in beslag genomen bescheiclen, welke
een bewijs van cle ove1't1·ecling konclen
opleveTen, beveelt clat zij zouclen ve1'·
plaatst worden (3). (Wet van 17 april
1878, art. 22, gewijzigd bij de wet van
30 mei 1961, art. l.)
(BELGISOHE STAAT, MINISTER
VAN FINANOIEN, T. DE YORK.)
ARREST (ve1·taling).
HET HOF; -

Gelet op het bestreden

(1) Raadpl. cass., 11 december 1961 (Bull.
en PASIC., 1962, I, 445), ennoot 1 op blz. 447.
(2) Cass., 4 september 1967 (A1'1', cass.,
1968, blz. 15).
(3) Raadpl. cass., 4 september 1967 (Arr.
cass., 1968, blz. 15) en 20 januari 1969, supm,
blz. 478,

-529arrest, op 29 juni 1968 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;

A. Op de ontvankelijkheid van de
voorziening van de Belgische Staat, Minister van Financien :

processtukken niet kan nagaan of de
rechtsvordering al dan niet verjaard
was, zodat het bestreden arrest niet
regelmatig met redenen is omkleed
(schending van artikel 97 van de Grandwet):

Overwegende dat de voorziening slechts
Overwegende dat uit de processtukken
ontvankelijk is in zover ze gericht is blijkt dat op verzoek van een van de
tegen de beslissing op de strafvordering personen die op zijn bevel tot bewaarder
ingesteld tegen de York die de Admi- ervan was aangesteld, de met de behandenistratie rechtstreeks heeft gedagvaard ling van de zaak belaste rechter op
wegens feiten zoals bedoeld in artikel 77, · 26 augustus 1965 aan de gerechtelijke
§ 4, van de gecoordineerde wetten betrefpolitic opdracht had gegeven de bescheifende de inkomstenbelastingen ;
den te verplaatsen die hij op 26 juni 1963
ter plaatse in beslag had laten nemen ;
B. Op de voorziening van de York :
Overwegende dat het verzoek van
Over het middel afgeleid uit de voormelde bewaarder slechts de aanschending van de artikelen 21, 22 en 25 leiding van de door de rechter besliste
van de wet van 17 april 1878 houdende overbrenging is geweest ; dat, daar hij
de voorafgaande titel van het W etboek tot doel heeft de bijeengebrachte bewijzen
van strafvordering (welke bepalingen ongeschonden te beschermen en de zaak
gewijzigd zijn bij artikel 1 van de wet in staat van wijzen te stellen, deze maatvan 30 mei 1961) en 97 van de Grondwet; regel, die door de daartoe bevoegde
rechterlijke overheid werd bevolen, een
cloonlat, nu de ten laste van eiser daad van onderzoek is ;
gelegde feiten, volgens omschrijving,
Overwegende dat het arrest, derhalve,
tussen 31 maart 1959 en 13 mei 1963 wettelijk heeft beslist dat de verjaring
werden gepleegd met een zelfde bedrieg- van de strafvordering regelmatig werd
lijk opzet, het bestreden arrest beslist gestuit door het proces-verbaal dat op
dat de verjaring van de strafvordering 1 september 1965 door de gerechtelijke
geldig werd gestuit, onder meer door politic werd opgemaakt en waarin de
het proces-verbaal dat de gerechtelijke uitvoering van deze onderzoeksdaad
politic op 1 september 1965 heeft opge- is vastgesteld ;
maakt in verband met het beslag van
Dat het middel naar recht faalt ;
de boekhoudingsbescheiden dat in het
kader van het gerechtelijk onderzoek
0. Op de be ide voorzieningen samen
werd verricht ;
Overwegende dat de substantiele of
tenviJl de door genoemd proces-verbaal
vastgestelde verrichting eenvoudig be- op straffe van nietigheid voorgeschreven
staat in het overbrengen van vroeger rechtsvormen werden nageleefd en dat
aangeslagen bescheiden van een lokaal de beslissing overeenkomstig de wet is ;
naar een ander en gedaan werd op
Om die redenen, verwerpt de voorverzoek · van de huurder van het goed ; zieningen ; veroordeelt elke eiser in de
aangezien een dergelijke daad niet uitgaat kosten van zijn voorziening.
van de onderzoekende magistraat en
niet tot voorwerp heeft bewijzen te
3 februari 1969.- 2e kamer.- Voor·verzamelen of de zaak in staat van zitte1', H. Valentin, raadsheer waarnewijzen te stellen, ze geen daad van onder- mend voorzitter, ----c- Ve1'slaggeve1·, Baron
zoek is en, derhalve, de verjaring niet Richard.
GeliJlcltLiclencle conclusie,
heeft kunnen stuiten ; inzake wanbe- H.
Dumon,
advocaat-generaal.
drijven of gecorrectionaliseerde misdaden Pleitm·s, HH. Fally en Philips.
de verjaringstermijn drie jaar is; daar
de laatste daad van onderzoek of vervolging verricht binnen c:!Tie jaar na
13 mei 1963 de aanstelling blijkt te zijn
van de gerechtelijke deslumdige met de
eedaflegging van deze laatste op 4 juni
2e KAMER. - 3 februari 1969.
1965, er verjaring was v66r het bestreden
arrest dat pas op 29 juni 1968 werd
uitgesproken (schending van alle in het 10 BEWIJS.- BEWIJS DOOR GESOHRIFT.
BEWIJSKRAOHT VAN DE AKTEN.middel vermelde wettelijke bepalingen) ;
STRAFZAKEN. BIJ EEN PROOESalthans het Hof aan de hand van de

-530VERBAAL GEVOEGDE PLAATSELIJKE
SOHETS.
UITLEGGING DOOR DE
FEITENREOHTER. - UITLEGGING VERENIGBAAR MET DE VERMELDINGEN EN
DE BEWOORDINGEN VAN DEZE AKTE.
- GEEN MISKENNING VAN DE BEWIJSKRAOHT ERVAN.

eiser, be"klaagde, gericht is tegen de
beslissing op de strafvordering :
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 154 van het Wethoek van strafvordering, 16-1 (koninklijk
besluit van 30 april 1963, artikel 5),
17 (koninklijk besluit van 30 april 1963,
2° WEGVERKEER.
VooRRANG. artikel 5), 111 en 112bis van het wegverWEGVERKEERSREGLElVIENT VAN keersbesluit van 10 december 1958 en
97 van de Grondwet,
10 DECEMBER 1958, ARTIKEL 16-l. VooR HET STATIONEREN BESTEMDE
cloorclat, eerste onclercleel, de reden van
PLAATS. BETREKKINGEN TUSSEN • het bestreden vonnis volgens welke de
WEGGEBRUIKERS. - TOEPASSING VAN botsing voorgekomen is in_ de stationeerBEDOELD ARTIKEL 16-l.
plaats die aldaar door een doorlopende
gele streep is begrensd, niet verenigbaar
3° WEGVERKEER.
VooR HET is met de aanwijzingen van de door de
STATIONEREN BESTEMDE PLAATS. verbalisant opgemaakte schets, die ter
WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 10 DE- hoogte van de plaats der botsing een
CEMBER 1958, ARTIKELEN 17 EN 111, niet-doorlopende streep aangeeft waarvan
LID 2. - VOORRANG. - TOEPASSING sommige gedeelten !anger zijn dan
VAN ARTIKEL 16-1 VAN BEDOELD
andere, maar die zeker niet kmmen
WEGVERKEERSREGLEMENT.
worden beschouwd als een doorlopende
gele streep die de :fictieve kant van een
1° De bewijskJ·acht van de akten wm·dt rijweg aangeeft, alwaar het stationeren
niet mislcencl cloo1' cle 1·echte1' die van van voertuigen geoorloofd is overeeneen bij een proces-ve1·baal gevoegcle komstig artikel 11, lid 2, van het wegverschets een uitlegging geejt, clie met cle keersbesluit ;
bewoorclingen en cle ve1"melclingen van
tweecle onclenleel, de redenen volgens
cleze alcte ve1·enigbaar is (1). (Burg. welke eiser reed buiten de weg die voor
Wetb., art. 1313 en 1322.)
het normale verkeer voorbehouden
2° en 3° In een voo1• het statione1•en van was ... , dat hij tevens een maneuver
voertuigen bestemcle plaats wonlen cle uitvoerde ... , dat de voorrang van rechts
betrelclcingen tussen .cle weggebruike1'8 toepasselijk is en dat eiser artikel 16-1
geregelcl cloo1· artilcel 16-1 van het van het wegverkeersbesluit heeft overwegve1·lceers1'eglement van 10 clecembe1' treden, dubbelzinnig zijn; deze redenen
1958 en niet cloo1· a1·tikel 17 van becloelcl in het onzekere laten of de rechter eiser
1·eglement (2). (Wegverkeersreglement, heeft veroordeeld wegens overtreding van
artikel 16-1 van het wegverkeersbesluit
art. 16-1, 17 en 111, lid 2.)
dan wel wegens overtreding van artikel17
van dit besluit ; de redenen van het
(VAN BRABANT, T. RINGELHEIM EN bestreden vonnis geen wettelijke rechtNAAMLOZE VENNOOTSOHAP « LA ROYALE vaardiging zijn noch voor een veroordeling wegens overtreding van artikel 1 7
BELGE ''·)
van het wegverkeersbesluit, aangezien de
ARREST (vertaling).
rechter niet zegt welk maneuver door
eiser zou zijn uitgevoerd, noch voor een
HET HOF ; - Gelet op het bestreden veroordeling wegens overtreding van
vonnis, op 28 juni 1968 gewezen door de artikel 16-1 van genoemd besluit, aanOorrectionele Rechtbank te Brussel, gezien eiser aan de verweerder Ringelrechtdoende in hoger beroep ;
heim, die rechts van hem kwam gereden,
slechts dan geen voorrang moest laten
I. In zover de voorziening door de
indien deze geen maneuver uitvoerde,
wat niet blijkt uit het bestreden vonnis :
(1) Oass., 20 juni 1966 (Bull. en PASIC.,
1966, I, 1338) ; raadpl. cass., 9 januari 1967
(.A1'1•. cass., 1967, blz. 550).
(2) Over het punt dat de bestuurder die
uit dergelijke plaats komt gereden, bij toepassing van artikel 17 van het wegverkeersreglement van 10 december 1958, voorrang
moet laten aan de bestuurders die op het

deel van de openbare weg rijden dat voor
het normaal verkeer is bestemd, raadpl. cass.,
14 september 1964 (Bttll. en PAsiC., 1965,
I, 33) en de noten 1, 2 en 3, en 19 november
1965 (ibid., 1966, I, 377).
Raadpl. tevens cass., 24 augustus 1967
(.A1•r. cass., 1967, blz. 1339).
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Overwegende dat de stelling van het
vonnis dat daar waar de feiten zich
hebben voorgedaan, de stationeerplaats
voor de voertuigen aangegeven is door
een doorlopende gele streep, niet onverenigbaar is met de vermeldingen van
de in het middel genoemde schets ;
Dat het eerste onderdeel van het
middel feitelijke grondslag mist ;
W at het tweede onderdeel bet,reft :
Overwegende dat het bestreden vonnis
erop wijst <e dat Ringelheim gereden
kwam uit een laan langs waar parkeergelegenheden voorbehouden waren voor
voertuigen op het Poelaertplein te
Brussel, toen zijn voertuig aangereden
werd door dat van Van Brabant die van
het Poelaertplein links van hem kwam
gereden ; dat de botsing zich voordeed
op de stationeerplaats, aangegeven door
een op deze plaats doorlopende gele lijn ;
dat uit de schets van de verbalisant
duidelijk blijkt dat deze plaats gelegen
is buiten de weg die voor het normale
voertuigenverkeer is voorbehouden ; dat,
wegens de richting, door Van Brabant
gevolgd, deze trouwens uitgesloten is
van de categorie van de normale gebruikers van de openbare weg op het Poelaertplein, dat Van Brabant eveneens een
maneuver uitvoerde en de voorrang van
rechts derhalve toepasselijk is en Van
Brabant artikel 16-1 van het wegverkeersbesluit heeft overtreden >>;
Overwegende dat door deze ondubbelzinnige redenen de feitenrechter een
wettelijke verantwoording geeft voor
zijn beslissing om Van Brabant wegens
overtreding van artikel 16-1 van het
wegverkeersbesluit te veroordelen, en
hem, evenals Ringelheim, vrij te spreken
van de overtreding van artikel 17. van
voornoemd besluit ;
Dat het ongeval zich immers binnen
een stationeerzone heeft voorgedaan
op het ogenblik dat Ringelheim zich
gereed maakte om eruit weg te rijden en
Van Brabant er binnen gereden kwam,
zodat de betrekkingen tussen de twee
bestuurders niet worden geregeld bij
artikel 17 van het wegverkeersbesluit,
dat de ontmoeting onderstelt van een
bestuurder die een maneuver in de zin
van deze bepaling uitvoert, en van een
andere bestuurder die zodanig maneuver niet verricht ; dat die betrekkingen
slechts kunnen worden geregeld door de
algemene regel van artikel 16-1 van het
wegverkeersbesluit die voorrang geeft

aan de van rechts komende bestuurder,
dit is hier aan Ringelheim ;
Dat het middel derhalve 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. In zover de voorziening van de
eiser, beklaagde, gericht is tegen de
beslissing op de burgerlijke rechtsvorderingen die tegen hem zijn ingesteld
door de burgerlijke partijen Ringelheim
en de naamloze vem1.ootschap " La
Royale Belge >> :
Overwegende dat eiser geen bijzonder
middel aanvoert ;
III. In zover de voorziening van de
eiser, rechtstreeks dagvaardende burgerlijke partij, gericht is tegen het openbaar
ministerie :
Overwegende dat uit geen enkel stuk
waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat de voorziening betekend is
aan de partij waartegen zij is gericht ;
Dat de voorziening derhalve niet
ontvankelijk is ;
IV. In zover de voorziening van de
eiser, rechtstreeks dagvaardende burgerlijke partij, gericht is tegen Ringelheim,
beklaagde op rechtstreekse dagvaarding :
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
3 februari 1969.- 2e kamer.- Voo1'zittm·, H. Valentin, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, H.
Ligot. GeliJkluidende concl~;,sie, H.
Dumon, advocaat-generaal. - Pleiters,
HH. Mahieu en Carlier (van de balie bij
het Hof van ber~ep te Brussel).
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1° TAAL (GEBRUIK VAN DE NEDERLANDSE EN FRANSE). BEKLAAGDE VERVOLGD VOOR EEN EENTALIGE CORRECTIONELE RECHTBANK.
VERWIJZING NAAR DE DICHTSTBIJ
GELEGEN CORRECTIONELE RECHTBANK
MET DE ANDERE LANDSTAAL ALS VOERTAAL. DICHTSTBIJ GELEGEN CORRECTIONELE
RECHTBANK
MET
RET
NEDERLANDS
EN RET FRANS
ALS

VOERTAAL. REOHTBANK.
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VERWIJZING NAAR DEZE

2° REGELING VAN RECHTSGEBIED.
STRAFZAKEN. BEKLAAGDE DIE
VOOR EEN EENTALIGE OORREOTIONELE
REOHTBANK
WORDT
VERVOLGD.
VoNNIS VAN DEZE REOHTBANK DAT DE
VERWIJZING BEVEELT NAAR EEN ANDERE OORREOTIONELE REOHTBANK MET
DE ANDERE LANDSTAAL ALS VOERTAAL.
BEOHTBANK OP VERWIJZINC+ DIE
BESLIST DAT ZIJ NIET RET BEVOEGD
REOHTSOOLLEGE I S . - IN KRACHT VAN
GEWIJSDE GEGANE BESLISSINGEN.
BEGELING VAN REOHTSGEBIED.

1 o In de gevallen bedoelcl bij aTtikel 23,
lid 3, van de wet van 15 juni 1935 op
het gebt·uik clet· talen in get·echtszaken,
is het clichtstbij gelegen t•echtscollege van
dezelfde t'ang het t'echtscollege waat·van
de voet•taal of een van de voertalen de
doot• de belclaagcle gevmagde taal is (1).
2o T'Vannee1' een vonnis van de co1't'ectionele

1'echtbanlc, met toepassing van a1'tikel 23,
lid 3, van de wet van 15 juni 1935 op
het gebntik de1· talen in get·echtszaken,
een bij haar· aanhangige zaalc nam· een
andere cot'1'ectionele t•echtbanlc heeft ver·wezen en deze nchtbanlc zich onbevoegd
heeft vet·klaanl omdat zij niet het 1'echtscollege van dezelfde t'ang was, dat het
dichtst gelegen was bij het 1'echtscollege
dat de ve1·wijzing heejt bevolen, naclat
beicle beslissingen in kmcht van gewijsde
zijn gegaan, 1·egelt het Hoj het 1'echtsgebied en venvijst de zaak nam· het
bevoegde 1'echtscollege (2).
(PROOUREUR DES KONINGS TE DOORNIK,
IN ZAKE LEVIE.)
ARREST (VeTtaling).

HET HOF;- Gelet op het verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied
dat op 20 november 1968 werd ingediend
door de Procureur des Konings bij de
Rechtbank van eerste aanleg te Doornik ;
Overwegende dat de Procureur des
Konif\gs bij de Rechtbank van eerste
aanleg te Gent voor de correctionele
rechtbank van zijn rechtsgebied Michel
Levie, geboren te Charleroi, op 3 juni
1913, wonende te La Louviere, 134,
rue A. W arocque, heeft Iaten dagvaarden
(1) en (2) Oass., 26 september 1966 (At·r.
cass., 1967, biz. 112).

om op 3 juli 1967 te Aalter, door gebrek
aan voorzichtigheid of voorzorg, Inaar
zonder het oogmerk mn de persoon van
een ander aan te randen, onopzettelijk
slagen of verwondingen te hebben toegebracht aan Agnes Vandenberghe, Alice
Verleysen, Yvonne Van Roosebeke en
Livinne Rijs ;
Dat, daar de beklaagde ter terechtzitting van de rechtbank had verklaard
dat hij de N ederlandse taal niet kende
en had gevraagd dat de procedure In
het Frans zou worden voortgezet, de
correctionele rechtbank bij vmmis van
6 maart 1968 de verwijzing van de zaak
naar de Correctionele Rechtbank te
Doornik beval met toepassing van artikel 23 van de wet van 15 juni 1935;
Dat deze rechtbank zich bij vonnis
van 30 oktober 1968 onbevoegd verklaarde om kermis te nemen van genoemde
zaak op grand dat de correctionele
rechtbank, met het Frans als voertaal,
waarvan de zetel het dichtst bij de
Correctionele Rechtbank te Gent gelegen
is clie te Brussel is ;
Overwegende dat de vonnissen van
de Correctionele Rechtbanken te Gent
en te Doornik in kracht van gewijsde
zijn gegaan en ~at uit hun tegenstrijdi~
heid een conflict van rechtsmacht IS
ontstaan hetwelk de gang van het gerecht
belemmert;
Overwegende dat de Correctionele
Rechtbank te Brussel het Frans en het
Nederlands als voertaal heeft; dat ze
dus met naine de door de beklaagde
gevraagde taal als voertaal heeft ;
Overwegende dat deze correctionele
rechtbank het rechtscollege van dezelfde
rang is, n1.et het Frans als voertaal,
waarvan de zetel het dichtst gelegen IS
bij de zetel van de Correctionele Rechtbank te Gent; dat, bijgevolg, naar dit
rechtscollege de in genoemd artikel 23,
lid 3, bedoelde ver>vijzing moest worden
bevolen;
Om die redenen, het rechtsgebied
regelend, vernietigt het vonnis van ~e
Correctionele Rechtbank te Gent, m
zover deze beslissing de Correctionele
Rechtbank te Doornik als rechtscollege
van verwijzing aanwijst ; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; verwijst de zaak
naar de Correctionele Rechtbank te
Brussel.
3 februari 1969.- 2e kamer.- Vom·zitte?' en VeTslaggever, H. Valentin,
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raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijkluidende oonolusie, H. Dumon, advocaat-generaal.
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INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING. 0NDERSCHEIDEN BEZOLDIGINGEN. VERGOEDINGEN TOEGEKEND WEGENS BEDRIJFS·
UITGAVEN. VERGOEDINGEN UITGESLOTEN UIT DE BEDRIJFSINKOMSTEN,
ZONDER DAT DE GENE DIE ZE ONTVANGT
JEGENS DE FISCUS HET GEBRUIK ERVAN
DIENT TE VERANTWOORDEN.- RECHT
VAN DE ADMINISTRATIE OM TE BEWIJ·
ZEN DAT GEHEEL OF EEN DEEL VAN
DEZE VERGOEDINGEN EEN VERMOMDE
BEZOLDIGING IS.

A1·tikel2.9, § 1, van de geooordineerde wetten
bet1·efjende de inkomstenbelastingen doet
ve1·moeden dat de wegens bed1·ijjsuitgaven
toegekende ve1·goedingen geen belastbaa1·
inkomen zijn voo1· de gene die ze ontvangt,
zonder dat hij jegens de fiscus e1·toe
gehouden is het gebntik e1·van te ve?·antwoorden. De administmtie heejt echtet·
het 1·eoht om te bewijzen dat de uit dien
hoofde toegelcende ve1•goedingen geheel of
ten dele een vermomd.e bezoldiging zijn,
terwijl dit bewijs kan geleve1·d worden
doo1• alle 1'echtsmiddelen, met name doo1·
vermoedens ( 1).
(CORSIUS, T. BELGISOHE STAAT,
MINISTER VAN FINANOIEN.)
ARREST

(vertaling).

RET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 14 december 1965 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1315, 1349,
1353 van het Burgerlijk Wetboek, 25,
§ 1, en 29, § 1, lid 1, van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij besluit van de Regent van
15 januari 1948,
doonlat het arrest, dat vaststelt dat
(1) Oass., 23 november 1965 (Bttll. en
PAsiC., 1966, I, 396) en 20 december 1966
(A1·r. cass., 1967, blz. 513); raadpl. cass.,
8 -oktober 1968, supra, blz. 159.

~-

eiser tegen het bestuur als grief aanvoert
een deel van de bedragen die hem voor
reis- en representatiekosten zijn toegekend door de vennootschap wier zaakvoerder hij is, aan zijn aangegeven inkomsten te hebben toegevoegd, erop wijst
« dat blijkens een bestuurlijk onderzoek
de genoemde vergoedingen niet door de
vennootschap Corsius geboekt zijn op
vertoon van bewijsstukken, dat anderzijds verzoeker in de onmogelijkheid verkeert om de werkelijkheid van de aangevoerde kosten te bewijzen n en dat derhalve het bestuur het wettelijk vermoeden heeft omgekeerd van de niet-belastbaarheid van de bedragen die het, als
verborgen vergoedingen, heeft toegevoegd aan de inkomsten die eiser heeft
aangegeven,
terwijl de bedragen, door een vennootschap gestort als terugbetaling van de
kosten en uitgaven voor haar rekening
gedaan en als zodanig door de werkgever
geboekt met of zonder « bewijsstukken n,
bij hem die ze getrokken heeft niet kunnen worden belast tenzij het bestuur het
bewijs levert dat het .verborgen vergoedingen zijn, zonder dat de begunstigde
het gebruik ervan moet bewijzen aangezien het voor hem geen bedrijfsuitgaven
zijn (schending van artikel 29, § I, lid I,
van de belastingswetten en meer in het
algemeen van artikel 25, § I, van dezelfde
wetten, daar het arrest bedragen die geen
bedrijfsinkomsten zijn, aan de bedrijfsbelasting onderwerpt),
en te1·wijl dientengevolge het door het
bestuur te Ieveren bewijs niet uit de
omstandigheid aileen kan voortvloeien
dat de werkelijkheid, het bedrag of het
bedrijfskarakter van de aangevoerde kosten en uitgaven niet door de werkgever
of de werknemer aangetoond zou zijn
of die kosten en uitgaven niet « op vertoon van bewijsstukken n geboekt zouden zijn (schending van artikel I3I5 van
het Burgerlijk W etboek, daar het arrest
de desbetreffende bewijslast op onwettige
wijze omkeert, van de artikelen I349 en
I353 van hetzelfde wetboek, daar het
arrest uit de omstandigheden die het vermeldt, een onverantwoord besluit trekt,
aangezien geen noodzakelijk verband bestaat tussen de al dan niet gegronde
vaststelling dat het bewijs van de werkelijkheid der aangevoerde uitgaven niet
geleverd zou zijn, of nog dat de werkgever
ze geboekt zou hebben zonder van de
werknemer bewijsstukken te eisen, en het
feit dat die uitgaven niet werkelijk zouden gedaan zijn, en a jo1·ti01·i het feit dat
de overeenstemmende bedragen verbor~
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gen vergoedingen van de werknemer zouden zijn) :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest eensdeels
terecht stelt dat, als artikel 29, § 1, van
de gecoi:irdineerde wetten betrefl'ende de
inkomstenbelastingen de voor bedrijfsuitgaven toegekende vergoedingen uitsluit van de inkomsten, vermeld in artikel 25, § 1, 2°, van die wetten, het vermoedt dat die vergoedingen voor de
begunstigde geen belastbare inkomsten
zijn, zonder dat deze tegenover de fiscus
het gebruik ervan moet bewijzen, aangezien het voor hem geen bedrijfsuitgaven
zijn, en anderdeels tevens ondelijnt dat
het bestuur niettemin het recht heeft te
bewijzen dat de als zodanig toegekende
vergoedingen geheel of ten dele in werkelijkheid verborgen vergoedingen zijn ;
Overwegende dat het arrest beslist dat
in het onderhavige geval het bestuur dat
bewijs heeft geleverd; dat het in dit verband erop wijst « dat de bedoelde vergoedingen niet door de vennootschap
Corsius geboekt zijn op vertoon van bewijsstukken '' en dat « verzoeker in de
onmogelijkheid verkeert om de werkelijkheid van de aangevoerde kosten te bewijzen " ; dat uit het arrest bovendien blijkt
dat de toekenning zelf van de bedragen
vanwege de vereniging zonder winstgevend doel « Corsius " ten voordele van
eiser, haar zaakvoerder, bnbetwist is
gebleven;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegmide dat, door het feit dat
eiser de werkelijkheid van de aangevoerde
kosten niet heeft kunnen bewijzen als
vermoeden te laten gelden, het arrest de
last van het bewijs van het gebruik: der
bedoelde bedragen als bedrijfsuitgaven
niet op eiser legt, maar uit het feit dat de
werkelijkheid zelf niet bewezen is kunnen
worden van uitgaven van die aard dat
zij aanleiding zouden geven tot terugbetaling vanwege hem voor wiens rekening
zij zouden gedaan zijn, gevoegd bij het
feit dat de beweerde uitgaven << niet door
de vennootschap Corsius geboekt zijn op
vertoon van bewijsstukken "• de gevolgtrekking maakt dat deze vergoedingen die
aan eiser toegekend zijn als terugbetaling
van bedrijfsuitgaven ten behoeve van
deze vennootschap, in werkelijkheid verborgen vergoedingen zijn ;
Dat het middel in geen enkel van zijn
onderdelen kan worden aangenomen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.

4 februari 1969.- 2 6 kamer.- Vo01'zittet·, H. van Beirs, voorzitter. - Verslaggever, H. Legros. Gelijkl1tiaende
conclusie, H. Delange, advocaat-generaal.
- Pleite1•s, HH. de Longueville (van de
balie bij het Hof van beroep te Brussel)
en Van Leynseele.
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INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING. NIJVERHEIDSBEDRIJF. MEERWAARDE VAN EEN
BELEGD ONROEREND GOED, DIE VOORTVLOEIT UIT VERGOEDINGEN WEGENS
ONTEIGENING. VRIJSTELLING. VoORWAARDE VAN WEDERBELEGGING.
TERUGBETALING VAN SCHULD EN
VAN
DE
BELASTINGPLIOHTIGE.
TERUGBETALING DIE GEEN WEDERBELEGGING IS IN LICHAMELIJKE OF ONLIOHAMELIJKE ACTIVA-ELEMENTEN.

A1·tikel 27, § 2ter, van de gecoonlinee1·de
wetten bet1·efjenae de inkomstenbelastingen onderwerpt de m·ijstelling van belasting van de meerwaa1·aen vo01·tvloeiende
uit vergoeilingen, die wet•den ontvangen
wegens onteigening, aan de voo1·waarile
ilat de belastingplichtige binnen een
bepaalile tet·mijn, in zijn onde1·neming,
in ande1·e lichamelijke of onlichamelijke
activa-elementen dan g1·ondstofjen, produkten of goede1·en een geldsom wedm·belegt die gelijk is aan het bedrag van de
bedoelde mem·waarden vedwogd met de
koop- of kostprijs van de verdwenen of te
gelde gemaakte elementen en ve1·mindenl
met de in fiscaal opzicht 1•eeds toegelaten
ajscMijvingen (1) ; de teTugbetaling van
schulden die het ve1•mogen van de belastingplichtige bezwa1·en is geen wedm·belegging in lichamelijke of onlichamelijlce
activa-elementen.
(PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID « LES P APETERIES
MARITIMES "•
T.
BELGISCHE
STAAT,
MINISTER VAN FINANCI:ii:N.}
ARREST

RET HOF ; -

(vertaling).
Gelet op het bestreden

(1) Oass., 13 februari 1968 (Arr. cass., 1968,
blz. 783).

-535arrest, op 8 februari 1967 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97, llO van de
Grondwet, 1434 van het Burgerlijk Wetbock, 2, 27, §§ 1 en 2te1', van de wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, gecoiirdineerd bij het besluit van de Regent
van 15 januari 1948,
doo1'dat het arrest de uit hoofde van
onteigening ontvangen vergoeding belastbaar verklaart in de bedrijfsbelasting, op
grond dat de belastingvrijdom ertoe
strekt het weer samenstellen mogelijk te
maken van lichamelijke of onlichamelijke activa-elementen waarvan de onteigende door de onteigening werd beroofd ;
dat de wetgever nauwkeurig de wijze van
wederbelegging· van de vergoedingen bepaalt waaraan de belastingvrij dom is
onderworpen ; dat de terugbetaling van
een zelfs hypothecaire schuld, die v66r de
ontlligening werd aangegaan, naar de eis
van de wet (artikel27, § 2te1', van genoemde gecoiirdineerde wetten) niet met een
aankoop of met een investering kan worden gelijkgesteld, en dat een dergelijke
terugbetaling, zo ze weliswaar een vermindering van het handelspassief meebrengt, geen wederbelegging in lichamelijke of onlichamelijke activa-elementen
uitmaakt, vermits ze niet kan worden
beschouwd als toegevoegd aan de activa
die gedurende de wederbeleggingsperiode
werden verworven,
tm·wijl artikel 27, § 2te1·, van de gecoiirdineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen een uitzondering vermeldt op het algemeen aanslagbeginsel
vervat in de artikelen 2 en 27, § 1, van
genoemde wetten, en de meerwaarde verwezenlijkt door het bekomen van een
onteigeningsvergoeding van belasting
vrijstelt, wanneer de belastingplichtige
een wederbelegging in andere activa-elementen dan grondstoffen, pro.dukten of
goederen verricht, om de activa-elementen waarvan hij werd beroofd weer samen
te stellen en de consistentie van de
belegde activa ongewijzigd te behouden,
en genoemd artikel 27, § 2te1·, gecombineerd met artikel1434 van het Burgerlijk
W etboek, zich er niet tegen verzet dat de
herbelegging en het weer samenstellen
van de activa-elementen op onrechtstreekse wijze worden verricht, in het
onderhavig geval door de aanzuivering
van een schuld die het verkrijgen van een
lichamelijk of onlichamelijk activa-element heeft mogelijk gemaakt :
Overwegende dat het middel, in zover

bet de schending van de artikelen 97 en
llO van de Grondwet inroept, niet ontvankelijk is, daar het niet preciseert
waarin het arrest deze bepalingen heeft
geschonden ;
In zover het middel de schending van
de andere wetsbepalingen inroept :
Overwegende dat artikel 27, § 2te1', van
de gecoiirdineerde wetten de belastingvrijdom van de meerwaarden die voortkomen uit vergoedingen ontvangen uit
hoofde van onteigening afhankelijk stelt
van de uitdrukkelijke voorwaarde dat de
belastingplichtige " in zijn onderneming
in andere lichamelijke of onlichamelijke
activa-elementen dan grondstoffen, produkten of goederen, binnen een termijn
van drie jaar verstrijkende na de afsluiting van het boekjaar gedurende hetwelk
de vergoeding werd ontvangen, een som
wederbelegt die gelijk is aan het bedrag
van de bedoelde meerwaarden verhoogd
met de !mop- of kostprijs van de verdwenen of te gelde gemaakte elementen
en verminderd met de in fiscaal opzicht
reeds toegelaten afschrijvingen " ;
Overwegende dat de terugbetaling van
een schuld die het vermogen van de onteigende belastingplichtige bezwaart geen
wederbelegging in lichamelijke of onlichamelijke activa-elementen uitmaakt ; dat
op zichzelf het tenietgaan van een schuld,
indien hierdoor het passief van de onderneming wordt verminderd, evenwel niet
tot gevolg heeft het activa-element dat
erin was belegd en waarvan het verlies
geleid heeft tot de inning van een vergoeding, te vervangen door een nieuw
lichamelijk of onlichamelijk activa-element waarin de vrijgestelde meerwaarde
wordt opgenomen ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
4februari 1969.- 2e kamer.- Voo1'zitte1', H. van Beirs, voorzitter. - .Ve1'slaggeve1', H. Busin. Gelijkl~liclencle
conclusie; H. Delange, advocaat-generaal.
- Pleite1's, HH. Roelandt (van de balie
bij het Hof van beroep te Brussel) en
Van Leynseele.
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INKOMSTENBELASTINGEN.

BEDRIJFSUITGAVEN
BEGRIP.

EN
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INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSUITGAVEN EN -LASTEN.
HUUR EN KOSTEN BETREFFENDE EEN
APPARTEMENT, DAT DOOR EEN BELASTINGPLICHTIGE IN HUUR WERD GENOl\fEN IN DE NABIJHEID VAN DE PLAATS
vV AAR HIJ ZIJN BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT, HOEWEL ZIJN WOONPLAATS
ELDERS WAS GELEGEN. BEWIJS VAN
HET BEDRIJFSKARAKTER VAN DEZE
LASTEN.- BEWIJS RUST OP DE BELASTINGPLICHTIGE.

3°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSUITGAVEN EN -LASTEN.
!NTERESTEN VAN DE KAPITALEN DIE
WERDEN GELEEND l\fET HET OOG OP DE
INBRENG VAN EEN KAPITAAL IN EEN
HANDELSVENNOOTSCHAP. ZIJN OP
ZICHZELF, IN BEGINSEL, GEEN BEDRIJFSUITGAVEN OF -LASTEN.

4°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSUITGAVEN EN -LASTEN.
UITGAVE DIE OP ZICHZELF GEEN BEDRIJFSKARAKTER HEEFT. UITGAVE
DIE NIETTEl\fiN IS GEDAAN 01\'[ BELASTBARE INKOl\fSTEN TE VERKRIJGEN OF
TE BEHOUDEN. SOEVEREINE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER.

5°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING. VooRDEEL IN
NATURA DOOR EEN NAAJ\iLOZE VENNOOTSCHAP VERLEEND AAN HAAR AFGEVAARDIGD-BEHEERDER. -BELASTBAAR
INKOlVIEN VAN DEZE BEHEERDER.
VooRWAARDE.

6°

INKOMSTENBELASTINGEN.
AANGIFTE VAN DE BELASTBARE INKOMSTEN. TERl\fiJN.

7°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BuiTENGEWONE TERlVIIJNEN. TE
LATE AANGIFTE.- AANSLAG DIE KAN
WORDEN GEVESTIGD BINNEN DE BUITENGEWONE TERl\fiJNEN.

8°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BELASTINGVERHOGINGEN ALS SANCTIE.
VERHOGINGEN VAN TOEPASSING IN
GEVAL VAN TE LATE AANGIFTE ZOALS
BIJ NIET-AANGIFTE.

(1) Cass., 15 maart 1966 (Btill. en PAsro.,
1966, I, 913).
(2) Raadpl. cass., 14 december 1965 (Btill.
en PAsro., 1966, I, 506).
(3) Raadpl. cass., 5 oktober 1965 (Btill.
en PABIC., 1966, I, 172).
(4) Raadpl. cass., 29 april 1940 (Bull. en
PAsro., 1940, I, 135) en 6 juni 1967 (A?'?'. cass.,
1967, biz. 1214).

Van de b?'tdobedrijfsinkomsten aftrekbaa?' zijn alleen de lasten met een becl?·ijfskarakte?·, met name die welke noodzakelijk betrekking hebben op cle toitoefening
van het be1·oep (1). (Gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 26.)
2° De belastingplichtige die, hoewel hij
elders zijn woonplaats heeft, een appa?'tement in huur neemt in de nabijheicl
van de plaats waar hij zijn be?·oepsactiviteit toitoefent, en de hutor en de
kosten betreffencle dit appa1·tement wil
aft?·ekken van het b?'totobedrag van zijn
bedrijfsinkomsten, moet het bewijs leveren van het bed?·ijfskamktM' van deze
lasten (2). (Gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen,
art. 26, §§ 1 en 2, 1o.)
3° De interesten bet?·effende een lening clie
wenl aangegaan met het oog op de
inbreng van een kapitaal in een handelsvennootschap zijn, in beginsel, geen
bedrijfsuitgaven of -lasten (3). (Geco6rdineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 26, §§ l en 2, 2°.)
4° De vmag of een t<itgave clie op zichzelf
geen bed?·ijfskamkter heeft, niettemin
gedaan is om bed1'ijfsinkomsten te verk?·ijgen of te behotoden, is een v1;aag die
door de feitem·echte?' soeve1·ein moet W01'den beoonleeld (4). (Gecoordineerde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 26.)
5° Een voordeel in natu1·a dat aan de
afgevaanligcl-beheerder van een naamloze vennootschap, in cleze hoedanigheicl,
worclt verleencl, worclt beschouwcl als een
in cle beclrijfsbelasting belastbaar inkomen, wannee1• clit het ka1·alcter heeft van
een bezolcliging voor zijn p1·estaties (5).
(Gecoordineerde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, art. 25, § l, 2°,
litt. a, en 29, §§ l en 2.)
6o H et fo1·mulie1· voo1· cle aangifte van cle
belastbare inkomsten, clat aan cle belastingplichtige is gezonclen en clo01' hem
binnen cle e1·op ve1'1nelde te1·mijn moet
wo1·den tert<ggezonden, moet v661· het
verstrijlcen van cleze termijn wonlen afgegeven of toelcome1~ aan de ambtenaar of
cle dienst die het hem heeft laten gewo?'den (6). (Gecoordineerde wetten betref-

l
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(5) Cass., 23 maart 1965 (Btill. en PAsrc.,
1965, I, 779). Raadpl. cass., 26 maart 1968
(A?'?'. cass., 1968, biz. 974 en noot 2 op
biz. 975).
(6) Raadpl. cass., 27 oktober 1964 (Bull.
en PAsro., 1965, I, 211).

-537fende de inkomstenbelastingen, art. 53,
§ 1.)

7o De te late indiening van de aangijte der
inkomstenbelastingen staat, behottdens
ove1·macht, gelijk met de niet-aangijte
en verleent aan de administratie het ?'echt
de belasting te vo1·dm·en binnen de buitengewone temtijnen gesteld bij artikel 74
van de gecoo?·dinee1·de wetten betreffende
de inkomstenbelastingen ( 1).

so De belastingvedwgingen die bij nietaangijte als sanctie w01·den voorgeschreven zijn van toepassing, zeljs al wm·d e1•
een aangijte ingediend na het verst1·ijlcen
van de te1·mijn (2). (Gecoiirdineerde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 57.)
(F.

DAMMAN-BORREMANS, T. BELGISCHE
STAAT, MINISTER VAN FINANCIElN.)
ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 24 november 1967 door het Hof
van beroep te Luik gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1319, 1320,
1322, 1349, 1353 van het Burgerlijk Wethoek, 97 van de Grondwet en 26 van de
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, gecoiirdineerd bij het besl'uit van de
Regent van 15 januari 1948,
doo1·dat het bestreden arrest de verwerping, inzake de bedrijfslasten die
eiser heeft aangegeven als aftrekbaar van
zijn over de dienstjaren 1960 en 1961
belastbare inkomsten, van de huur en
kosten betreffende een appartement dat
eiser gedurende de werkdagen te Brussel
bewoont, terwijl zijn woonplaats sinds
1945 te Anseremme gevestigd was, rechtvaardigt op grand « dat erop client gewezen dat verzoeker, volgens zijn eigen
bekentenis, reeds in 1943 te Brussel een
bedrijfsactiviteit in de schoot van de
vmmootschap « Union des Drapiers )) uitoefende en dat, zelfs indien deze activiteit
in de loop van de volgende jaren uitbreiding heeft genomen, dit feit niet ter zake
(1) Oass., 5 december 1961 (Bull. en PAsro.,
1962, I, 435) en 22 februari 1966 (ibid.,
1966, I, 813). In verband met de omvang

van het recht van de administratie : cass.,
28 januari 1969, supm, blz. 513.
(2) Oass., 1 juli 1947 (Bttll. en PAsrc.,
. 1947, I, 315),

dienend is )) en « dat de huur en de kosten
betreffende het appartement te Brnssel
die ernit voortgevloeid zijn geen noodzakelijk verband houden met het bedrijf
van verzoeker en, bijgevolg, niet als
aftrekbare bedrijfsnitgaven kunnen worden beschouwd ll,

tm·wijl, eerste onderdeel, het arrest de
bewijskracht miskent van de stnkken die
het inroept, daar stuk VI een verslag is
van de inspecteur die belast werd met
het onderzoek van de reclamaties van
eiser en het derhalve niet kan worden
beschonwd alsof het een « bekentenis ))
van deze laatste zou bevatten, en daar
geen van beide aangevoerde stnkken
tronwens kan worden nitgelegd alsof erin
het bestaan bij eiser, in 1943, van een
cc bedrijfsactiviteit ))
wordt vastgesteld
(schending van de artikelen 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek);
tweede onde1·deel, het arrest in elk geval
de voorwaarden miskent waaronder een
bewijs door vermoedens wettelijk wordt
geleverd, door nit de gegevens vervat in
de stukken die het inroept de gevolgtrekking te willen afleiden dat eiser reeds in
1943, te Brussel, een zodanige « bedrijfsactiviteit )) had dat ze de kens van een
woonplaats te Brnssel veeleer dan te
Anseremme had moeten meebrengen en
dat de latere evolntie van de activiteiten
van eiser dienaangaande niet ter zake
dienend is geweest, en door geen rekening
te houden met de feitelijke gegevens die
zijn gedachtengang konden be!nvloeden,
namelijk juist de niet betwiste chrouologische evolntie van de activiteiten van
eiser sinds 1943 (schending van de artikelen 1349 en 1350 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede van artikel 97 van de
Grondwet, aangezien het arrest niet antwoordt op de argmnentatie van eiser
dienaangaande) ;
de1·de onde1·deel, de eenvoudige verklaring dat kosten « geen noodzakelijk verband honden met het bedrijf )), welke
verklaring erop neerkomt te zeggen dat
de voorwaarden tot toepassing van artikel 26 van de belastingwetten op de aangevoerde uitgaven niet vervnld zijn, niet
volstaat ter rechtvaardiging van de weigering om deze bepaling toe te passen,
daar niet wordt gezegd in welk opzicht
genoemde kosten geen verband honden
met het bedrijf (schending van artikel 97
van de Grondwet, en bov;endien van
.artikel 26 van de gecoiirdineerde wet ten
betre:ffende de inkomstenbelastingen) :
W at het eerste onderdeel betreft :
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dat de noot die stuk VII/10 van het dossier vormt, waarnaar het arrest verwijst,
uitging van eiser zelf en tot staving van
zijn reclamatie werd overgelegd;
Overwegende dat eiser in deze noot
uiteenzette dat hem op 23 juni 1943 een
lening van 1.500.000 frank werd toegestaan om hem in staat te stellen aandelen
van de naamloze vennootschap « Union
des Drapiers " weder in te kopen, welke
wederinkoop noodzakelijk was om zijn
positie in de schoot van deze firma te
handhaven ; dat erin werd gepreciseerd
dat de last van de lening rechtstreeks en
volledig verbonden was aan het behouden
door eiser van zijn mandaat van beheerder van de naamloze vennootschap
" Union des Drapiers " ;
Overwegende dat het arrest heeft kunnen beslissen, zonder van genoemde noot
een uitlegging te geven die onverenigbaar
is met de bewoordingen ervan, dat ze een
bekentenis was dat eiser reeds in 1943
een bedrijfsactiviteit in de schoot van de
naa1nloze vennootschap " Union des Drspiers " uitoefende ;
Overwegende dat wanneer het arrest
bovendien verwijst naa.r stul~ VI van het
dossier dat het verslag vormt van de
inspecteur der belastingen die met het
onderzoek van de reclamatie werd belast, dit geschiedt in zover dit stuk eisers
stelling vermeldt volgens welke de lening
hem in staat had gesteld zijn functie van
administrateur van de naamloze vennootschap te behouden en, dientengevolge,
met bedrijfsdoeleinden was aangegaan ;
Dat het eerste onderdeel van het middel
feitelijke grondslag mist ;
W at het tweede onderdeel betreft
Overwegende dat het arrest, dat steunt
op de bekentenis van eiser dat hij reeds
in 1943 te Brussel een bedrijfsactiviteit in
de schoot van de " Union des Drapiers "
uitoefende, de voorwaarden hiet heeft
miskend waaronder een bewijs door vermoedens wettelijk wordt geleverd, door
de gevolgtrekking af te leiden niet, zoals
het middel het beweert, dat eiser reeds
in 1943 te Brussel een zodanige bedrijfsactiviteit had dat ze de keus van een
woonplaats te Brussel veeleer dan te
Anseremme had moeten meebrengen,
maar dat de huur en de kosten betreffende
het appartement te Brussel geen noodzakelijk verband houden met het bedrijf
van eiser en te wijten zijn aan het feit dat
eiser gekozen heeft zijn private woonplaats te Anseremme te vestigen ;
Overwegende dat door vast te stellen

dat eiser in 1945 tot afgevaardigd beheerder van de « Union des Drapiers >> werd
benoemd, dat in 1948 de vennootschap
Butch werd opgericht en dat hij in 1955
de winkel Karr heeft overgenomen en de
winkel Fack heeft geopend, maar dat hij
slechts in 1957, naar hij beweert, werd
genoodzaakt om gedurende de werkdagen
in Brussel te verblijven, het arrest de
reden aangeeft waarom het overweegt
dat de evolutie van de activiteit van
eiser sinds 1943 niet ter zake dienend is
om het bedrijfskarakter van de aangevoerde uitgaven te beoordelen ; dat het
arrest aldus antwoordt op de argumentatie van de conclusie van eiser, welke op
de chronologische evolutie van zijn activiteit is gegrond ;
Dat het tweede onderdeel van het middel feitelijke grondslag mist ;
W at het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat door uit de in het
antwoord op de eerste twee onderdelen
van het middel vermelde vaststellingen
de gevolgtrekking af te leiden dat de
huur en de kosten betreffende het appartement te Brussel geen noodzakelijk verband houden met het beroep van eiser,
het arrest beslist dat eiser het op hem
rustend bewijs niet heeft geleverd dat
genoemde uitgaven noodzakelijkerwijs in
verband stonden met de uitoefening van
zijn bedrijf en niet met het feit dat hij
om persoonlijke redenen had verkozen
zijn woonplaats te Anseremme te vestigen, hoewel hij zijn bedrijfsactiviteit te
Brussel uitoefende ;
Dat het arrest zijn beslissing regelmatig
met redenen heeft omkleed en deze wettelijk rechtvaardigd ;
Dat het derde onderdeel van het middel
niet kan aangenomen worden ;
Over het tweede middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1349, 1353 van het Burgerlijk
Wetboek en 26 van de wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, gecoordineerd
bij het besluit van de Regent van
15 januari 1948,
cloonlat het bestreden arrest, om inzake
de bedrijfsuitgaven van eiser de interest
te verwerpen betreffende een lening die
laatstgenoemde heeft aangegaan om deel
te nemen aan de kapitaalverhoging van
een vennootschap waarvan hij in de vorm
van vergoedingen, belastbare bedrijfsinkomsten int, vermeldt « dat het hier ging
om twee duidelijk onderscheiden verrichtingen: de overeenkomst die in 1956 werd
aangegaan ten voordele van de firma
Karr draagt een bedrijfskarakter ten op-
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een bron van bedrijfsinkomsten vindt ; artikel 97 van de Grondwet, daar de
de lening van 1958 die bestemd was voor motivering van het arrest onvoldoende
is) :
een kapitaalverhoging van de vennootschap " Drapiere de la Vallee " een daad
W at het eerste onderdeel betreft :
van beheer van bet privaat vermogen van
Overwegende dat het arrest zijn beslisverzoeker uitmaakt " en << dat de beleg- sing, waarbij het karakter van bedrijfsging van een miljoen niet blijkt gedaan lasten wordt ontzegd aan de interest van
te zijn om de inkomsten te verkrijgen of de litigieuze lening, niet steunt, zoals het
te behouden die verzoeker reeds vroeger middel dat beweert, op de omstandigheid
van de 11amnloze vennootschap << Dra- aileen dat deze lening uiteraard een daad
piere de la Vallee " ontving )),
van beheer van het privaat vermogen van
tenvijl, ee1·ste ondenleel, de omstandig- eiser zou zijn, maar op de overweging dat
heid dat een daad; zoals een lening die << de belegging van een miljoen door eiser
werd aangegaan om in te schrijven op de niet blijkt gedaan te zijn om de inkomsten
kapitaalverhoging van een vennootschap, te verkrijgen of te behouden die hij reeds
uiteraard een daad van beheer van het vroeger van de naamloze vennootschap
privaat vermogen zou zijn, zich er niet << Drapiere de la Vallee )) inde en dat de
tegen verzet dat ze kan worden verricht lening, derhalve, niet voor bedrijfsdoelom de bedrijfsinkomsten te verkrijgen of einden werd aangewend )) ;
Overwegende dat de vraag of een nitte behouden van degene die ze verricht,
daar artikel 26 van voormelde gecoordi- gave, die op zichzelf geen bedrijfskarakter
neerde wetten betreffende de inkomsten- draagt, niettemin werd gedaan om bebelastingen het karakter van bedrijfslast drijfsinkomsten te verkrijgen of te behouvan een uitgave niet doet afhangen van den een feitelijke kwestie is die door de
de aard van de daad die ze heeft doen feitenrechter 1noet worden opgelost en
ontstaan maar enkel van de noodzake- onder zijn soevereine beoordeling valt;
Dat het eerste onderdeel van het midlijke band tussen deze uitgave en de uitoefening van het beroep (schending van del feitelijke grondslag mist ;
genoemd artikel 26) ;
W at het tweede onderdeel betreft :
tweede ondenleel, in zover het arrest
Overwegende dat tegenover de concluverklaart dater geen noodzakelijke band sie van eiser die beweert dat hij door midbestaat tussen de litigieuze uitgave en de del van de geleende gelden op een kapiuitoefening van het bedrijf van eiser, het taalverhoging van de naamloze ve1mootniet antwoordt op de nauwkeurige en . schap << Drapiere de la Vallee )) had
omstandige argumentatie van de conclu- ingeschreven om de financiele toestand
sie van deze laatste, daar het de omstan- van deze vennootschap te saneren en o1n
digheden niet vermeldt waardoor het van verder de vergoedingen te innen tot starde feiten van de zaak, waaraan het herin- ting waarvan zij zich vroeger had vernert zonder ze te betwisten, een uitlegging bonden ter bezoldiging van de prestaties
kan geven die strijdig is met de uitlegging van de firma Karr die hij persoonlijk
welke eiser aanvoert (schending van arti- exploiteert, het arrest het ontbreken van
kel 97 van de Grondwet);
elke noodzakelijke band tussen de lening
en de inning van de vroeger overeengede1·cle onclenleel, het arrest uit het feit komen vergoedingen stelt, zodat het aldus
alleen dat eiser reeds vroeger van de aanneemt dat, in ·strijd met de bewering
bedoelde naamloze vennootschap inkom- van eiser, de betaling van die vergoedinsten inde, v66r het aangaan van de lening, gen mogelijk bleef zonder het afsluiten
niet wettelijk heeft kunnen. afleiden dat van die lening ;
de belegging van het geleende kapitaal
W at het derde onderdeel betreft :
niet blijkt gedaan te zijn om genoemde
inkomsten te verkrijgen of te behouden,
Overwegende dat het arrest niet aileen
daar het niet vaststelt dat eiser verder uit het eerder bestaan van de overeenvergoedingen van de vennootschap had komst, krachtens welke de naamloze venkunnen innen zonder dat het nodig was nootschap << Drapiere de la V ailee " hem
deze vennootschap weer op de been hel- vergoedingen stortte, afleidt dat hij niet
pen en, dientengevolge, erin nieuw geld ter wille van de verdere inning yan deze
in te brengen in de door eiser aange- vergoedingen een miljoen in deze venvoerde omstandigheden (schending van nootschap had belegd, maar ook uit het
de artikelen 1349 en 1353 van het Burger- feit dat deze belegging een daad van
lijk Wetboek, daar het arrest de voor- beheer van het privaat vermogen van
waarden miskent voor een wettelijk gele- eiser was;

-540Dat elk onderdeel van het middel feitelijke grondslag mist ;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1315, 1349, 1353 van het Burgerlijk Wetboek, 25, § l, 2°, b, en 29 van
de vvetten betreffende de inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij het besluit
van de Regent van 15 januari 1948,
do01dat het bestreden arrest overweegt
dat het voordeel dat eiser heeft behaald
uit het feit dat hem door de vennootschappen « Union des drapiers " en
« Butch " geldvoorschotten zonder interest werden toegekend, het karakter
draagt van een bezoldiging die haar oorzaak vindt in de prestaties die hij als
afgevaardigd-beheerder ten, voordele vap
deze vennootschappen heeft verricht, op
grond dat « de rekening van de litigieuze
interesten die door de beslissing van de
directeur op 5 ten honderd werden vastgesteld belangrijk blijkt, dat verzoeker
kennelijk niet als voornaamste aandeelhouder, maar als afgevaardigd-beheerder
cleze voordelen heeft behaald, dat overigens niet is bewezen dat de andere aandeelhouders dezelfde voordelen hebben
genoten ,,
te?'wijl, ee1·ste ondeTdeel, de belangrijkheid van een voordeel dat door de administratie fictief beschouwd wordt toegekend te zijn aan een belastingschuldige,
al werd de rentevoet niet betwist, niet
van aard is met alle zekerheid het karakter van een bedrijfsinkomen met zekerheid te bewijzen (schending van de artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk
W etboek betreffende het bewijs door
vermoedens en van de artikelen 25 en 30
van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen) ;
tweede onde?'deel, de uitdrukking van
een persoonlijke mening van de rechter,
zelf indien hij ze als « kennelijk " beschomvt, geen voldoende motivering van
zijn beslissing is, wanneer de elementen
niet worden vermeld, waardoor het hem
mogelijk was, bij een geldig vermoeden,
de zekerheid van dergelijke mening te
bewijzen (schending van artikel 97 van
de Grondwet en van de artikelen 1349 en
1353 van het Burgerlijk Wetboek);
denle onderdeel, de omstandigheid dat
andere aandeelhouders niet over dezelfde
voordelen als eiser zouden beschikt hebben, niet toelaat te vermoeden dat hij
nooclzakelijk als afgevaardigd-beheerder
van bedoelde vennootschappen deze voordelen heeft genoten, wanneer door het
arrest niet wordt aangestipt dat de andere

aandeelhouders in een gelijkaardige toestand als die van eiser zouden verkeerd
hebben, uit het oogpunt van de belangrijkheid van hun participaties in de vennootschappen en met betrekking tot het
feit dat eiser al zijn goederen als waarborg
voor onontbeerlijke kredieten aan de
vennootschappen
heeft
aangewend
(schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, daar het arrest niet antwoordt
op de conclusie van eiseres betreffende de
omstandigheden van de zaak, 1349 en
1353 van het Burgerlijk Wetboek, daar
het arrest ook uit de in aanmerking
genomen elementen gevolgtrekkingen afleidt die er niet zeker uit voortvloeien
en geen rekening houdt met elementen
die uiteraard ,de uitlegging ervan befnvloeden, en 1315 van het Burgerlijk
Wetboek, in zover het arrest, dat de
bewijslast omkeert, beschomvt dat eiser
client te bewijzen dat andere aandeelhouders die in dezelfde voorwaarden verkeren als hij dezelfde voordelen zouden
genoten hebben) :
Overwegende dat eiser bij conclusie
betoogde dat de voordelen in natura,
voortvloeiende uit de hem zonder interest toegekende voorschotten, hem niet
als afgevaardigd-beheerder werden toegekend maar als voornaamste aandeelhouder die zijn goederen in waarborg had
gegeven ten voordele van beide vennootschappen;
Overwegende dat het arrest zijn beslissing « dat eiser kennelijk niet als voornaamste aandeelhouder, doch als afgevaardigd-beheerder deze voordelen heeft
genoten " steunt hierop, dat deze voordelen « hun oorzaak vinden in de prestaties die hij heeft verricht ten voordele van
beide vennootschappen ,, zodat het aldus
vaststelt dat eiser als afgevaardigd-beheerder de waarborgen ten voordele van
beide vennootschappen heeft verstrekt ;
Overwegende dat het hof van beroep
zijn beslissing niet grondt op de belangrijkheid van de aan eiser toegekende voordelen, maar op de aan zijn beoordeling
onderworpen feiten die het vermelclt en
als vaststaand beschouwt, inzonderheid
de prestaties die eiser als afgevaardigdbeheerder heeft verricht ;
Dat het hof aldus passend de conclusie
van eiser beantwoordt ;
Overwegende dat, daar waar het arrest
erop wijst « dat het niet bewezen is clat
de andere aandeelhouders dezelfde voordelen hebben genoten », dit ten overvloede geschiedt ;
Dat het middel, in zover het deze over-
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bij gebrek aan belang ;
D"at geen onderdeel van het micldel kan
worden aangenomen ;
Over het viercle midclel, afgeleicl uit de
schencling van de artikelen 97 van de
Gronclwet, 53, § 1, en 74 van de wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, gecoi:irdineerd bij het besluit van de Regent
van 15 januari 1948 en gewijzigcl wat
artikel 84 betreft bij artikel 30 van de
wet van 8 maart 1951,
clo01·dat het bestreclen arrest eenscleels
verklaart clat eiser zijn aangifte voor het
clienstjaar 1961 te laat heeft ingecliencl,
op groncl clat eiser " zijn aangifte pas op
14 april 1961 bij de post te Brussel om
19 uur heeft neergelegcl, bestemcl voor
de controleur de belastingen te Dinant,
zoclat het aldus bewezen wercl clat clit
stuk niet ter bestemming kon komen
v66r 15 april 1961, zoals de belastingschulclige claartoe verplicht vvas "• en
" clat een door de aclministratie aangebrachte stempel, zelfs inclien er geen
hancltekening naast staat, als datum
van ontvangst 17 april 1961 vermeldt "•
en anclercleels beslist dat zelfs zo de
aangifte niet te laat was ingecliend, de
administratie in artikel 74 van de gecoi:irdineercle belastingwetten toch nog een
andere grond vond voor zijn recht de buitengewone termijn toe te passen, " vermits
het belastbaar inkomen hoger was clan
de belastingschulclige als dusclanig in het
aangifteformulier had vermeld "•
te1·1cijl, ee1·ste onde1·deel, de verplichting
voor de belastingplichtige, een aangifte
in te dienen, erin bestaat wat de termijn
betreft, cleze binnen de gestelcle termijn
" terug te zenclen >> en niet hierin clat het
stuk binnen deze terwijn bij de bevoegcle
dienst toekomt, en de afgifte binnen
de tennijn bij de post de bij artikel 53
van voormelcle gecoi:irclineercle wetten
vereiste terugzencling is (schencling van
§ 1 van cleze bepaling, en van artikel 97
van de Grondwet~ claar het arrest niet
antwoordt op het verweer van eiser met
betrekking tot de betekenis van het
worclt " terugzenclen " in bedoeld artikel 53, § 1) ;
tweecle oncle1·deel, het arrest niet antwoorclt op de argumentatie van eiser
volgens welke de vermelcling van een
datum op het aangifteformulier, door
middel van een eenvoudige stempel zonder een geschreven aantekening die preciseert waarop zij betrekking heeft en zonder handtekening die het mogelijk maakt
echtheicl eraan t.e geven, geen bewijs kan

leveren van de ontvangstdatum van het
stuk door de administratie (schending
van artikel 97 van de Grondwet, da.ar het
arrest althans dienaangaande dubbelzinnig is) ;
.de1·cle ondenleel, artikel 74 van de
gecoi:irdineerde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen de administratie
slechts toestaat een aanslag te vestigen
buiten de gewone aanslagtermijn, wanneer het belastbaar inkomen hoger is dan
datgene dat de belastingplichtige als dusdanig in zijn regelmatig aan de administratie teruggezonden aangifte heeft
vermeld, in zover de aangifte, ten gevolge
van de onjuistheid ervan, een vergissing
in de aanslag heeft medegebracht (schending van genoemd artikel 74, inzonderheid lid 2, gewijzigd bij artikel 30 van de
wet van 8 maart 1951) :
Over de eerste twee onderdelen :
Overwegende dat naar luid van artikel 53, § 1, van de wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, gecoi:irdineerd bij
het besluit van de Regent van 15 januari
1948, het formulier van aangifte van
de belastbare inkomsten binnen de erop
vermelde termijn moet worden teruggezonden aan de ambtenaar of de dienst
waarvan het uitgaat ;
Overwegende dat in deze bepaling, de
uitdrukking " terugzenden " moet worden
verstaan in de zin "terug doen toekomen », omdat er pas aangifte bestaat op
het ogenblik van de afgifte aan de bevoegde dienst ;
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat de aangifte van eiser neergelegd is bij
de post te Brussel op 14 april 1961 om
19 uur, bestemd voor de controleur der
belastingen te Dinant, en dat aldus werd
bewezen dat dit stuk niet bij de bestemmeling kon toekomen voor 15 april 1961,
zoals het voorgeschreven was ; dat het
eruit wettelijk afleidt dat de aangifte
laattijdig was ;
Overwegende dat het derhalve het verweer niet meer diende te onderzoeken dat
eiser afleidde uit het gebrek aan bewijs
van de datum van ontvangst van dit
stuk door de administratie ;
Dat de eerste twee onderdelen van het
middel niet kunnen worden aangenmnen ;
W at het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest dat zijn
beslissing
wettelijk
gerechtvaardigd
heeft met betrekking tot het te laat
terugzenden aan de controleur der belastingen van de aangifte van de belastbare
inkomsten, vastgesteld heeft door middel
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van de gecoordineerde belastingwetten,
het recht van de administratie de litigieuze aanslag binnen de buitengewone
aanslagtermijn te vestigen, zodat het
derde onderdeel van het middel slechts
een ten overvloede gegeven reden bekritiseert en niet ontvankelijk is, bij gebrek
aan belang;
Over het vijfde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 57 van de wetten
betreffende de inkomstenbelastingen gecoordineerd bij het besluit van de Regent
van 15 januari 1948,
doonlat het bestreden arrest niet ingaat
op eisers grief ten aanzien van de door
de administratie toegepaste verhoging op
het gedeelte van de bedrijfsbelasting
betreffende zijn voor het dienstjaar 1961
aangegeven inkomsten, op grand dat
"wegens te laat-terugzenden van de aangifte de administratie gerechtigd is te
beschouwen dat geen aangifte werd ingediend en een belastingverhoging over het
geheel van de belastbare inkomsten toe
te passen ,,
tenvijl gemeld artikel 57 enkel de
belastingverhoging voorschrijft wanneer
er geen aangifte of een onvolledige of
onjuiste aangifte werd ingediend, maar
niet, in strijd met artikel 74dat het geval
uitdrukkelijk gelijkstelt met een nietaangifte, in geval de aangifte te laat wordt
ingediend, en enkel op de belastingen
betreffende het niet aangegeven gedeelte
van de inkmnsten :
Overwegende dat, wegens het dwingend karakter van de termijn waarin de
bij artikel 53 van de gecoordineerde wetten op de inkomstenbelastingen voorgeschreven inkomstenaangifte rrwet worden
ingeleverd, een te late aangifte gelijkstaat met een niet-aangifte ;
Overwegende derhalve dat het arrest
dat vast.stelt dat de terugzending van de
aangifte van eiser aan de controleur der
belastingen te laat is geschied, wettelijk
heeft beslist dat de administratie gerechtigd was te oordelen dat er geen aangifte
werd ingediend, en dientengevolge krachtens artikel 57 van genoemde gecoordineerde wetten een belastingverhoging toe
te passen op het geheel van de inkomsten
van eiser, die over het litigieuze dienstjaar belastbaar waren;
Dat het middel naar recht faalt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
4 februari 1969.- 2e kamer.- Voo1·-

zitter, H. vanBeirs, voorzitter.- Ve?·slaggeve?', H. de Waersegger. Gelijkluidencle conclusie, H. Delange, advocaatgeneraal.- Pleiters, HH. de Longueville
(van de balie bij het Hof van beroep te
Brussel) en Van Leynseele.

1" KAMER. -

6 februari 1969.

1o BEVOEGDHEID EN AANLEG.
AANLEG. - BURGERLIJKE ZAKEN.
VoRDERING TOT VERGOEDING DER
SCHADE VOORTSPRUITENDE UIT EEN
ONGEVAL OP DE WEG NAAR OF VAN HET
WERK. - DAGVAARDING MET VERMELDING VAN DE DUUR VAN DE VOLLEDIGE
ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN HET PERCENTAGE VAN DE BLIJVENDE ARBEIDSONGESCHIKTHEID, DIE DOOR ElSER
WORDEN AANGEVOERD, ALSMEDE VAN
HET BEDRAG VAN HET DAGLOON. GEGEVENS VOLGENS WELKE DE TOEPASSING VAN DE WETTELIJKE BEGROTINGSGRONDSLAGEN VAN HET GESCHIL
MOGELIJK ZIJN.
2° ARBEIDSONGEVAL. - ONGEVAL OP
DE WEG NAAR OF VAN HET WERK.VONNIS DAT VASTSTELT DAT HET
ONGEVAL DE VERWEZENLIJKING IS VAN
EEN AAN DE NORllfALE WEG NAAR OF
VAN HET vVERK VERBONDEN RISICO,
MAAR DAT DE OORZAAK VAN HET
ONGEVAL NIET BEKEND IS. GEEN
TEGENSTRIJDIGHEID,
0NGEVAL
3o ARBEIDSONGEVAL.
OP DE WEG NAAR OF VAN HET WERK.VoNNIS DAT DE VORDERING VAN DE
GETROFFENE AFWIJST OMDAT NIET
BEWEZEN IS DAT HET ONGEVAL \TEROORZAAKT WERD DOOR DE SCHIELIJKE
WERKING
VAN
EEN
UITWENDIGE
KRACHT. - MIDDEL WAARBIJ AANGEVOERD WORDT DAT OPDAT ER SPRAKE
ZOU ZIJN VAN EEN ONGEVAL DAT
AANLEIDING GEE]'T TOT DE BIJ DE
BESLUITWET VAN 13 DECEMBER 1945
VASTGESTELDE VERGOEDINGEN, NIET
VEREIST VI'ORDT DAT DE WERKING VAN
DE UITWENDIGE KRACHT SCHIELIJK IS
GEWEEST.- VASTSTELLINGEN VAN HET
VONNIS WAARUIT BLIJKT DAT HET VOLGENS DE RECHTER NIET BEWEZEN IS
DAT HET ONGEVAL VEROORZAAKT IS
DOOR DE ZELFS NIET SCHIELIJKE WERKING VAN EEN UITWENDIGE KRACHT.
- MID DEL ONTBLOOT VAN BELANG.

-5431 a l'VanneeT een vorde1'ing tot ve1·goeding
van de uit een ongeval op de weg naa1·
of van het werlc voortsp1'1titende schade
wonlt ingesteld, is de ve1·melding in
de dagvaanling van de duu1· van de
volledige tijclelijlce a1'beidsongeschilctheicl en· het pe1·centage van cle blijvencle
ongeschilctheicl clie doo1' cle get1·o fjene
wonlen aangevom·cl alsmecle van het
bedmg van het dagloon poldoende om
cle toepassing van cle wettelijlce beg1·o. tingsg1·onclslagen mogelijlc te maken (1).

2o Niet tegenstrijdig is het vonnis dat
vaststelt ene1·zijds dat een ongeval op
de weg nam· of van het we1·lc de ve?'wezenlijking is van een 1·isico ve1·bonden
aan de n01·male weg, omsclweven bij
artikel 2 van de besluitwet van 13 december 1945 bet?·efjencle de ve1·goeding
cle1· schade voo1·tsp1·uitende uit de1'gelijke
ongevallen, en ancle1·zijcls dat de oo1·zaak
van het ongeval niet gelcend is.
3° Niet ontvankelijk, wegens gemis aan
belang, is het middel waa1'bij aangevoenl
wonlt clat opdat e1' van een ongeval op
de weg naar of van het werle, in de zin
van de beslttitwet van 13 decembe1' 1945,
spmke zou zijn, het niet veTeist is dat
de we1'king van de ttitwenclige kmcht
die het ongeval heeft veT001'Zaakt schielijlc
is geweest, wannee1·, hoewel het vonnis
ve1·klaa1·t dat niet bewezen is dat het
ongeval geschiecl is doo1• de schielijke
we1·lcing van een ttitwendige k1·acht,
ttit de feitelijlce vaststellinyen waa1·op
de 1'echte1· steunt, eveneens blij let dat hij
geoo1·deeld heeft dat niet bewezen was
dat het ongeval ve?'001'zaalct wenl doo1'
de zelfs niet schielijke we1'7cing van de?'gelijlce kmcht (2).

de schending van de artikelen 21, 27,
lid 1 (gewijzigd bij artikel 6 van het
koninklijk besluit nummer 63 van
13 januari 1935) en 33 van de wet van
25 maart 1876 houdende titel I van het
inleidend boek van het W etboek van
burgerlijke rechtsvordering, 453 van het
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering,
1 van de besluitwet van 13 december
1945 betreffende de vergoeding der
schade voortspruitende uit ongevallen
die zich op de weg naar of van het werk
voordoen, 6, eerste en laatste lid, 24,
lid 1, van de wetten betreffende de
vergoeding der schade voortspruitende
uit arbeidsongevallen, gecoordineerd bij
het koninklijk besluit van 28 september
1931 (welk artikel 24, lid 1, gewijzigd is
bij artikel 1 van het koninldijk besluit
nummer 305 van 31 maart 1936 en bij
artikel 11 van de wet van 10 juli 1951),
doonlat het bestreden vonnis van
1 juni 1966 het hoger beroep ontvangt
dat verweerster heeft ingesteld tegen het
vonnis van het vredegerecht van het
kanton Boussu van 17 j1.mi 1965, dat aan
het litigieuze ongeval de aard had toegekend van een ongeval dat zich op
de weg naar het werk heeft voorgedaan,
te1·wijl noch een procesakte voor de
eerste rechter noch de beslissing van deze
laatste het loon vermelden dat eiseres
heeft ge'i:nd gedm·ende het jaar dat aan
het ongeval voorafging, dat, immers de
vermelding aileen van een dagloon van
twee honderd frank het niet mogelijk
maakt het wettelijk basisloon te bepalen,
zodat het vonnis van het "redegerecht
bij gebrek aan opgave van de wettelijke
begrotingsgrondslagen van de vordering
in laatste aanleg was gewezen :

HET HOF;- Gelet op de bestreden
vonnissen, op 1 juni 1966 en 13 oktober
1967 in hoger beroep gewezen door de
Rechtbank van eerste aanleg te Bergen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit

Overwegende dat eiseres, die beweert
getroffen te zijn door een ongeval op de
weg naar het werk, in haar dagvaarding
haar vordering tot vergoeding hierop
ste1.mde, enerzij ds dat zij namelijk
gedurende ongeveer twee maanden volledig arbeidsongeschikt was geweest en
een definitieve invaliditeit van ongeveer
15 t.h. had opgelopen, anderzijds, dat
haar dagloon 200 frank bedroeg ;
Overwegende dat, om de aanleg te

(1) Raadpl. cass., 18 december 1964 (Bull.
en PAsro., 1965, I, 400); 25 september 1965
en 27 januari 1966 (ibid., 1966, I, 117 en
678).
(2) Het Hof had in het onderhavige geval
niet te onderzoeken of de uitwendige oorzaak
van het organisme van de getroffene, die
sinds de twee arresten van 26 mei 1967

(A?'?', cass., 1967, blz. 1178 en 1179) en door
het arrest van 8 maart 1968 (ibid., 1968,
blz. 906) beschouwd wordt als een bestanddeel van de omschrijving van het arbeidsongeval en van het ongeval op de weg naar
of van het werk, kan of moet worden opgeleverd door een uitwendige kracht.

(LEONE,

T.

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
«LA PAIX ll.)

ARREST

(vm·taling).

-544bepalen, het nodig en voldoende is dat
de elementen worden vermeld die de
toepassing van de wettelijke begrotingsgrondslagen mogelijk maken ;
Dat aan de hand van de berekeningsmodaliteiten die dienaangaande bij artikel 6 van de gecoordineerde wetten
betreffende de vergoeding der schade
voortspruitende uit arbeidsongevallen
zijn bepaald, kan worden vastgesteld,
uitgaande van de in de dagvaarding
verstrekte gegevens, dat de vordering
het bedrag van de laatste aanleg te
hoven ging;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van
de Grondwet, 1 en 2 van de besluitwet
van 13 december 1945 betreffende de
vergoeding der schade voortspruitende
uit ongevallen die zich op de weg naar of
van het werk voordoen, en 1 van de
wetten betreffende de vergoeding der
schade voortspruitende uit arbeidsongevallen, gecoordineerd bij het koninklijk
besluit van 28 september 1931. (welk
artikel aangevuld is bij artikel I van de
besluitwet van 9 juni 1945),
doo1·dat, na als vaststaand te hebben
beschouwd dat eiseres is gevallen op de
weg naar het werk en dat het hier gaat
om een risico dat onafscheidelijk verbonden is aan de noodzakelijkheid,
waarin zij zich bevond, om zich te verplaatsen ten einde zich naar de plaats
van haar werk te begeven, het bestreden
vonnis van 13 oktober 1967 de rechtsvordering van eiseres niet gegrond verklaart ; dat, volgens de redenen ervan,
zo deze val weliswaar ontegenzeglijk
een schielijke en abnormale gebeurtenis
is, het in de gegeven omstandigheden
echter niet bewezen is dat die val door
de plotselin.ge werking van een uitwendige
kracht werd veroorzaakt, aangezien een
getuige deze val hypothetisch toeschrijft
hetzij aan het feit dat de getroffene
tegen een trottoirtegel heeft moeten
staten, terwijl, naar zij zich herinnerde,
het een effen trottoir betrof, hetzij aan
het feit dat de getroffene is n1oeten
uitglijden,
tenvijl, ee1·ste ondenleel, de val van
eisers beschouwen als een risico dat onafscheidelijk verbonden is aan de weg naar
of van het werk, erop neerkomt te verklaren de oorzaak van de val te kennen en
het bestaan vast te stellen van een ongeval dat wettelijk kan worden vergoed;
door vervolgens deze vergoeding te weige-

ren op grand dat de oorzaak van de val
niet zou gekend zijn, de feitenrechter zich
tegenspreekt en deze tegenstrijdigheid
in de redenen van het vonnis met nietmotivering gelijkstaat (schending van
artikel 97 van de .Grondwet) ;
tweede ondenleel, zo het ongeval dat
zich op de weg naar of van het werk
voordoet, evenals het arbeidsongeval,
een schielijke gebeurtenis is die een
lichamelijk letsel teweegbrengt en waarvan de oorzaak -of een van de oorzaken
buiten het organisme van de getroffene
ligt, het begrip ervan niet noodzakelijk
de plotselinge werking van een uitwendige
kracht onderstelt, zodat de verwerping
van de rechtsvordering van eiseres niet
wettelijk gerechtvaardigd is (schending
van aile in het middel vermelde wetsbepalingen) :
Wat het

eerste onderdeel betreft :

Overwegende dat, aangezien het risico
een gevaar is waarin de idee van toeval
zit, hieruit volgt dat de verplichting
waarin eiseres zich bevond om zich te
verplaatsen ten einde zich naar haar
werk te begeven onvermijdelijk een
risico meebracht; dat evenwel, opdat de
verwezenlijking van dit risico een ongeval
op de weg naar het werk zou uitmaken,
de getroffene moet bewijzen dat de
oorzaak of een van de oorzaken ervan
buiten haar organisme lag ;
Dat het vonnis de tegenstrijdigheid
welke dit onderdeel van het middel
inroept dus niet vertoont, en dat gezegd
middel naar recht faalt ;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het bestreden vonnis
overweegt dat, zo de val " ontegensprekelijk een schielijke en abnormale gebeurtenis is, nochtans, gelet op de oinstandigheden van de zaak, niet is be·wezen
dat hij werd veroorzaakt door de plotselinge werking van een uitwendige
kracht " en nadien vaststelt " dat niet
kunnen worden beschouwd als noodzakelijk door de werking van een dergelijke kracht veroorzaakt de letsels opgelopen ten gevolge van een val die een
getuige hypothetisch toeschrijft hetzij
aan het feit dat de getroffene tegen een
trottoirtegel heeft moeten staten terwijl,
naar genoemde getuige zich herinnerde,
het een effen trottoir betrof, hetzij
aan het feit dat de getroffene is :rp_oeten
uitglijden ";
Overwegende dat uit die beschouwingen blijkt dat de rechter de vordering

-545afgewezen heeft, niet omdat de werking
van een uitwendige kracht, welke een
oorzaak buiten het organisme van de
getroffene uitmaakt, niet schielijk zou
geweest zijn, maar omdat de werking,
al dan niet schielijk, van een uitwendige
kracht ten deze niet vaststond ;
Overwegende dat de door de voorziening ingeroepene rechtsdwaling aldus
zonder invloed is gebleven op de wettelijkheid van de bestredene beslissing,
en het tweede onderdeel van het middel,
bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk
is;
01n die redenen,. verwerpt de voorziening ; gelet op de wet van 20 maart
1948, veroordeelt verweerster in de
kosten.
6 februari 1969.- 1e kamer.- Voorzitte?', H. De Bersaques, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1', H.
Valentin. Gelijkluidende oonolusie,
H. Depelchin, advocaat-generaal.- Pleiters, HH. Philips en VanRyn.

1e KAMER. -

7 februari 1969.

1o AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN

OVEREENKOMST). - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE WERKGEVER. ScHADE VEROORZAAKT DOOR DE AANGESTELDE IN ZIJN BEDIENING.
BE GRIP.
20 DIEFSTAL. - BEDOELING OM BEDRIEGLIJK EEN VOORWERP WEG TE
NEMEN EN RET ZIOH KORTSTONDIG TOE
TE EIGENEN. - BESTANDDELEN VAN
RET MISDRIJF.
1o Om een schade te Jcunnen beschouwen

als ve?'OO?'Zaalct doo1· een aangestelde in
de bediening wam·toe deze wenl gebezigd,
is niet ve1·eist dat de om·echtmatige daad
tot de bediening van de aangestelde
behoo1·t ; het volstaat dat deze daad
tijdens de bediening wm·d gepleegd en
met deze bediening i1u verband staat, al
was het onTechtst?·eelcs en toevallig (1)._
(Burg. Wetb., art. 1384, lid 3 en 5.)
(1) Oass., 10 maart 1961 (Bttll. en PAsrc.,
1961, I, 748 en noot get, W. G.); 8 juni 1964
(ibid., 1964, I, 1065); raadpl. cass., 11 december 1964 (ibid., 1965, I, 368) .
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20 W ettelijk ge1•echtvaardigd is het ar1·est
dat, na in jeite en bijgevolg soeveTein te
hebben vastgesteld dat uit geen enlcel
element van de zaalc Jean wm·den afgeleid
dat de belclaagde de bedoeling heeft
gehad het hem dom· zijn · wm·Jcgeve?'
toevertrottwde voorwe1•p bed1•ieglijk weg
te nemen en het zich lco1·tstondig toe te
eigenen, beslist dat de belclaagde zioh
niet schuldig heeft gemaalct aan een
becl?·ieglijlc wegnemen van ande1·mans
goecl voo1· een lcortstondig gebruilc.
(SAMENWERKENDE VENNOOTSCHAP «ANTWERPSE TAXIMAATSCHAPPIJ ll EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « THE OCEAN ACCIDENT AND GUARANTIE CORPORATION
LIMITED ll, T. STIEGE EN GEMEENSCHAPPEIIJK MOTORWAARBORGFONDS.)
ARREST.
HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 11 mei 1967 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1384,
inzonderheid leden 1 en 3, van het
Burgerlijk W etboek en 97 van de
Grondwet,
dom·dat het bestreden arrest, hoewel het
in feite aanneemt dat het ongeval zich
heeft voorgedaan toen de taxibestuurder
Raemdonck, aangestelde van de eerste
eiseres, onregelmatig · reed buiten de
tijdsduur van zijn dienst met het hem
door zijn werkgever toevertrouwde taxivoertuig, niettemin de eiseressen aansprakelijk verklaart, zegt dat zij gehouden
zijn, jegens verweerster, tot vergoeding
van de schade ontstaan uit het zodoende
door de bestuurder veroorzaakte ongeval
en bijgevolg verweerder zonder kosten
buiten de zaak stelt, om de redenen dat,
luidens artikel 1384 van het Burgerlijk
W etboek, er drie bestanddelen vereist
zijn opdat de aansprakelijkheid van de
meester zou kunnen ingeroepen worden,
namelijk : 1° een font van de aangestelde,
2° een band van ondergeschiktheid,
3° een verband tussen de schadelijke
daad en de functies van de aangestelde,
dat ten deze de fout van de aangestelde
en de band van ondergeschiktheid bewezen zijn of niet betwist worden, dat het
volstaat dat de schadelijke daad gepleegd
werd gedurende de functies en, hetzij
onrechtstreeks of bij gelegenheid, in
verband ermee, dat ook het misbruik
van de dienst de aansprakelijkheid van
de meester meebrengt en dat er ten deze
een rechtstreeks verband bestaat tussen

-546de aanrijding, die zich voordeed met het
taxivoertuig van de eerste eiseres, en de
functies van de taxibestuurder, als
aangestelde van die eiseres, met het
voertuig dat hem was toevertrouwd voor
de exploitatie van haar taxibedrijf,

terwijl de aansteller niet aansprakelijk
is voor de schade veroorzaakt door een
daad welke de aangestelde buiten de
tijdsduur van zijn dienst heeft begaan, en
het arrest, hetwelk dit door de eiseressen
aangevoerde beginsel niet tegenspreekt,
mitsdien de eiseressen niet wettelijk
heeft lnmnen veroordelen, op grond van
genoemd artikel 1384, tot vergoeding
van de schade ontstaan uit een ongeval
waarvan het in feite vaststelt dat het
door de aangestelde van de eerste eiseres
werd veroorzaakt buiten de tijd of de
duur van zijn functies, en terwijl zulks
ook zo is, indien, zoals het arrest verklaart, die aangestelde ten gevolge van
een misbruik van zijn functie na zijn
diensttijd is blijven rijden met het hem
door zijn werkgever toevertrouwde taxivoertuig, zo in feite het beweerde misbruik van de dienst niet op zichzelve de
oorzaak is van het ongeval en van de
schade die buiten de tijdsduur van de
dienst is ontstaan, welke omstandigheid
ten deze niet is aangevoerd en door het
arrest evenmin wordt vastgesteld, zodat
de redenen waarop de veroordeling van
de eiseressen steunt deze veroordeling
niet naar de eis van de wet rechtvaardigen:
Overwegende dat, on1 een schade te
kunnen beschouwen als veroorzaakt in
de bediening waartoe de aangestelde
werd gebezigd, niet vereist is dat de
onrechtmatige daad tot de bediening
zelf van de aangestelde zou behoren ;
Dat het volstaat dat de daad binnen de
duur van de bediening werd gepleegd en
met deze bediening in verband staat, al
weze het onrechtstreeks en occasioneel ;
Overwegende dat het arrest geenszins
aanneemt dat het ongeval zich heeft
voorgedaan buiten de duur van de bediening van Raemdonck, aangestelde van
de eerste eiseres, of op een ogenblik
waarop deze niet meer in haar dienst was ;
Dat het arrest enkel aam1.eemt dat
Raemdonck het hem toevertrouwde taxivoertuig is blijven best"Lll'en tot na
middernacht en het ongeval veroorzaakte
te 0 U"Lll' 10, «dan wanneer zijn dienst
te 23 uur 30 geeindigd was "• hiermede
bedoeld : dan wanneer Raemdonck normaal zijn taxivoertuig te 23 miT 30
naar de garage had moeten terugbrengen

daar zijn voorziene diensturen die dag
te 23 uur 30 eindigden ;
Overwegende dat het arrest heeft
kunnen aannemen dat, hoewel het ongeval zich voordeed op een ogenblik waarop
Raemdonck het taxivoertuig reeds naar
de garage had moeten terugbrengen, dit
is na het verstrijken van de door de
eerste eiseres vastgestelde diensturen,
Raemdonck nochtans, die het voertuig
nog. niet had teruggebracht zoals zijn
dienst het hem voorschreef, op het
ogenblik van het ongeval zijn dienst nog
niet had beeindigd en dienvolgens het
ongeval nnet buiten de duur van de
bediening had veroorzaakt maar gedurende deze laatste, zodat de eerste
eiseres aansprakelijk is voor de schadelijke gevolgen van het ongeval ;
Overwegende dat, nu het arrest aanneernt dat het ongeval zich voordeed
binnen de duur van de bediening, het
niet behoefde vast te stellen dat het
rnisbruik van dienst op zichzelf de oorzaak was van het ongeval ;
Dat het middel niet kan worden
aangenon1.en ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen ll07, ll27,
1134, 1135, 1384, 17IO, I779, I780, 2228,
2230, 223I en 2232 van het Burgerlijk
Wetboek, I, 8 en 9 van de wet van
IO maar I900 op de arbeidsovereenkomst, 3 van de wet van I juli I956
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen,
46I en 464 van het Strafwetboek, artikel 46I zoals aangevuld door artikel I
van de wet van 25 juni I964, en 97 van
de Grondwet,

cloonlat het bestreden arrest weigert
aan te nemen dat de taxibestuurder
Raemdonck, die in dienst van de eerste
eiseres was, zich schuldig heeft gemaakt
aan een bedrieglijke wegneming van
andermans goed voor een kortstondig
gebruik, welk feit met diefstal gelijkgesteld is, door wederrechtelijk de detentie vah het taxivoertuig van zijn werkgever te behouden nadat zijn diensttijd
ten einde was en door dat voertuig, als
meester, tot zijn persoonlijk voordeel,
buiten de tijdsdmll' van zijn dienst te
bezigen, en vervolgens verweerder zonder
kosten buiten de zaak stelt en de eiseressen
veroordeelt tot vergoeding van de schade
die voor verweerster en haar rninderjarig
kind uit het door Raemdonck in de
hierboven aangeduide omstandigheden
veroorzaakte ongeval is voortgevloeid,
zulks om de redenen dat ten deze Raem-

-547donck het voertuig niet bedrieglijk weggenomen heeft, dat de eigenaar van het
voertuig hem in. het " bezit » ervan
gesteld had ingevolge zijn arb0idsovereenkomst van taxibestuurder, dat Raemdonck niet aileen de eenvoudige " detentie >> van het voertuig had doch het
" precair bezit >> ervan voor rekening van
de eigenaar, dat uit geen enkel element
van de zaak kan afgeleid worden dat
Raemdonck het inzicht heeft gehad het
taxivoertuig dat hem door zijn werkgever werd toevertrouwd bedrieglijk weg
te nemen en zich het voertuig kortstondig toe te eigenen, dat er ten deze
geen sprake kan zijn van diefstal van het
voertuig, hetwelk ingevolge de arbeidsovereenkomst door de eerste eiseres
aan Raemdonck werd toevertrouwd,
hetgeen de onrechtmatige toeeigening
animo domini uitsluit,

te1·wijl de werkman, aan wie de werkgever een zaak overhandigt om het
verrichten van de in de arbeidsovereenkomst bepaalde arbeid mogelijk te
maken, in beginsel niet het, zelfs eenvoudig precaire, << bezit >> van die zaak
verkrijgt, maar enkel de << materiele
detentie >> die hem geen enkele titel noch
recht op de overhandigde zaak geeft,
en terwijl de eenvoudig materiele << detentie >>, die niet vergezeld gaat van het
verlenen van het bezit, het nemen van
de zaak, dat een element van het wanbedrijf van diefstal vormt, niet uitsluit,
zodat het arrest, door uitspraak te doen
zoals gezegd, aan de arbeidsovereenkomst
en aan het overhandigen van een zaak,
in het raam van dat contract, door de
werkgever aan de werknemer gedaan
met het oog op het verrichten van de
arbeid, zonder een steekhoudende reden
gevolgen toekent welke zij normaal niet
hebben (schending, inzonderheid, van de
aangeduide artikelen van het Burgerlijk
Wetboek, van de wet van 10 maart 1900
en van de Grondwet), en· mitsdien de
beslissing steunt op gronden die naar
recht verkeerd zijn, zodat deze de
beslissing niet wettelijk rechtvaardigen
(schending, inzonderheid, van de aangeduide artikelen 1384 van het Burgerlijk
W etboek, 3 van de wet van 1 juli 1956,
461, 464 van het Strafwetboek en 97 van
de Grondwet) :
Overwegende dat het arrest in feite
en dienvolgens soeverein vaststelt dat
uit geen enkel element van de zaak kan
afgeleid worden dat Raemdonck het
inzicht heeft gehad het taxivoertuig dat
hem door zijn werkgever was toever-

trouwd, bedrieglijk weg te nemen en het
zich kortstondig toe te eigenen ;
Overwegende dat het arrest zodoende
zijn beslissing, luidens welke het weigert
aan te nemen dat Raemdonck zich
schuldig heeft gemaakt aan een bedrieglijke wegneming van andermans goed
voor een kortstondig gebruik, wettelijk
rechtvaardigt ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het derde middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet,

doordat het bestreden arrest, na de
materiele schade door verweerster en
haar minderjarig kind geleden wegens
loonverlies te hebben geraamd op
150.471 D. M., op dit bedrag slechts de
som van 12.049,16 D. M. in mindering
brengt, zijnde de toelagen welke aan
genoemde rechtsopvolgers werden gestort
door het Duitse verzekeringsorganisme
<< Seekasse » volgens een per 31 januari
1967 vastgestelde afrekening, en impliciet en zonder reden de vordering afwijst
van de nam.ens de eiseressen voor de
rechter in hoger beroep regelmatig genamen conclusie, die ertoe strekte te horen
beslissen dat op het bedrag van de
materiele schade wegens loonverlies in
mindering zouden worden gebracht, niet
aileen voormelde som van 12.049,16 D. M.,
maar ook deze van 54.089,24 D. M. en
van 15.037,33 D. M., welke zijn, de eerste,
de huidige waarde van de maandelijkse
lijfrente die verweerster van de << Seekasse » zal blijven ontvangen en, de
andere, de huidige waarde van de maandelijkse renten die hetzelfde organisme
aan het kind zal betalen tot zijn nJ.eerderjarigheid, en dat, nu het arrest niet te
kennen geeft mn welke reden het deze
laatste twee sm.r1men niet in nlindering
brengt, de veroordeling van de eiseressen
om als schadevergoeding voor de materiele
schade wegens loonverlies te betalen de
som van 138.421,84 D. M., vermeerderd
met de interesten en met de kosten van
beide aanleggen, niet naar de eis van de
wet met redenen is omkleed :
Overwegende dat de eiseressen in
conclusie aanvoerden dat van het bedrag
van de wegens derving van loon toe te
kem1.en schadevergoeding moesten worden afgetrokken de door het verzekeringsorganisme << Seekasse » reeds gestorte
toelagen, bij afrekening vastgesteld op
12.049,16 D. M., en ook de huidige
waarde van de maandelijkse lijfrente en
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van de maandelijkse renten welke
voormeld organisme respectievelijk aan
verweerster en aan haar kind verder
zal uitbetalen, weze respectievelijk
54.089,24 D. M. en 15.037, 33 D. M.;
Overwegende dat het arrest, hetwelk
enkel de reeds gestorte toelagen, weze
12.049,16 D. M., aftrekt, en zodoende
impliciet de conclusie van de eiseressen
betreffende de overige af te trekken
bedragen afwijst, die conclusie nopens
deze laatste bedragen niet beantwoordt ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, doch aileen in zover het
weigert van de wegens derving van loon
toe te kennen schadevergoeding af te
trekken de waarde van de renten welke
het verzekeringsorganisme " Seekasse >>
Verder zal moeten uitbetalen, weze
54.089,24 en 15.037,33 D. M.; beveelt
dat n1.elding van dit arrest zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerster in een vierde van de kosten
voortvloeiende uit de tegen haar ingestelde voorziening en de eiseressen in het
overige van de kosten; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van beroep
te Gent.
7 februari 1969.- 18 learner.- VoorzitteJ', H. Belpaire, raadsheer waarnemend
voorzitter.- Ve1·slaggeve1', H. de Vreese,
Gelijkluidencle conclusie, H. Krings,
advocaat-generaal. - Pleite1·s, HH. De
Bruyn en Bayart.

1 8 KAMER. -

7 februari 1969.

BEWIJS. - BEWI.JS DOOR GETUIGEN. BURGERLI.JKE ZAKEN. WRAKING
YAN EEN GETUIGE. - WRAKING GESTEUND OP EEN GESOHRIFT NA DE
VERKLARING VAN DEZE GETUIGE .. VooRDRAGER VAN DE WRAKING DIE DE
WRAKINGSGRONDEN VOOR HET GETUIGENIS KENDE.- VERWERPING VAN
DE VOORGESTELDE WRAKING. - WETTELI.JKHEID,

De wraking van een getuige geste~md op
een gesch1·ijt mag niet woJ"clen voo1'gesteld na het getuigenis, wanneer hij
die de wmking voo1'Clmagt de wmkings-

g1·onden J'eeds voo1' dit getuigenis kende (1). (Wetb. van burg. rechtsv.,
art. 270 en 282.)
(DANIEL, T. STI.JGERS.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 19 december 1967 door het
Hof van beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 282 van het Wetboek van
burgerlijke rechtsvorder:ing,
doordat het bestreden arrest de vordering tot echtscheiding van verweerder
gegrond verklaart en deze beslissing
onder meer steunt op de verklaringen
van de getuigen R. W. en D. G., en de
wrak:ing van deze getu:igen verwerpt,
welke eiseres had gegrond hierop dat
die getu:igen met haar, ingevolge een
geldlening, in onenigheid waren, en dat
zij kost en inwoon verleenden aan verweerder, zulks om de redenen dat eiseres
die wrakingsgronden slechts na het verhoor had laten gelden, dat z:ij niet bewees
noch aanbood te bewijzen dat zij v66r
het verhoor van bedoelde getuigen onwetend was van de feiten welke zij tot
staving van de wraking aanvoerde, en
dat het integendeel, aan de hand van
haar ondervraging door de gerechtelijke
politie, vaststond dat zij die feiten v66r
het getuigenverhoor kende,
terwijl, ee1·ste onde1'Cleel, eiseres in haar
conclusie voor het hof van beroep had
laten gelden, zonder hierin door het
arrest tegengesproken te worden, dat
voormelde wrakingsgronden bleken uit
geschriften wellm zij no!6 niet kende
wanneer gezegde getuigen in het gehouden
verhoor de eed aflegden, deze geschriften
zijnde de verklaringen welke die getuigen
afgelegd hadden in twee strafre~htelijke
onderzoeken welke op het getmgenverhoor volgden, waaruit voortspruit dat
overeenkomstig artikel 282 van het
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering,
en in strijd met wat het arrest beslist,
eiseres het recht had de aldus gestaafde
wraking na het getuigenverhoor te
fonnuleren ;
(1) Verg. cass., 9 juni 1960 (Bttll. en PAsiC.,
1960, I, 1162 en noot 1); raadpl. cass. fr.
16 februari 1931 (Dall. pe1·., 1932,. I, 128)
en 28 maart 1957 (ibid., 1957, I, 467).
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tweede ondenleel, het arrest, alhoewel
het zich uitspreekt over de vraag of
eiseres de tot staving van haar wraking
ingeroepen feiten v66r het getuigenverhoor kende, nagelaten heeft zich uit te
spreken over de vraag of de geschriften,
waaruit die feiten bleken, bestonden v66r
het getuigenverhoor en door eiseres
gekend waren, zodat het Hof niet kan
nagaan welke stelling de rechter heeft
aangenomen betreffende de invloed, op de
aanneembaarheid van de wraking, van
het feit dat eiseres geschriften inriep die
na het getuigenverhoor opgesteld en door
haar gekend werden, waaruit volgt dat
het arrest niet gemotiveerd is zoals
vereist door artikel 97 van de Grondwet :

genverhoor slechts mag voorgesteld wor"
den, wanneer hij die de wraking voordraagt de wrakingsgrond v66r het
getuigenverhoor niet kende ;
Overwegende dat het arrest, door vast
t~ ste!len, aan de hand van de verklaring
dw eiSeres aan de gerechtelijke politie
na het getuigenverhoor afgelegd heeft,
dat deze de wrakingsgronden v66r het
getuigenverhoor kende, het verwerpen
van de voorgestelde wrakingen wettelijk
rechtvaardigt ;
Dat dit onderdeel naar recht faalt ;

"\Vat het tweede onderdeel betreft :

7 februari 1969.- 1e kamer.- Voo1'zitt61', H. Belpaire, raadsheer waarnemend
voorzitter.·- Verslaggeve1·, H. Gerniers.
Gelijkluidende conclusie, H. Krings,
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Bayart en Fally.

Overwegende · dat eiseres in conclusie
voor het hof van beroep stelde dat haar
wrakingsgronden bleken uit geschriften
welke zij niet kende op het ogenblik dat
de door haar gewraakte getuigen de
eed aflegden, en preciseerde dat onder
meer bedoeld werden de verklaringen
welke die getuigen hebben afgelegd in
strafrechtelijke onderzoeken welke op
het getuigenverhoor gevolgd zijn;
Overwegende dat het arrest de voorgestelde WTakingen verwerpt op grond
hiervan dat eiseres niet bewijst noch
aanbiedt te bewijzen dat zij v66r het
verhoor van bedoelde getuigen onwetend
was van de feiten die zij tot staving van
de wraking aanvoerde en dat, integendeel, aan de hand van de verklaring die
zij na het getuigenverhoor aan de gerechtelijke politie aflegde, vaststaat dat zij
die feiten v66r dit getuigenverhoor kende;
Dat het arrest aldus op impliciete maar
duidelijke wijze beslist dat "geschriften
die na het getuigenverhoor opgesteld en
door eiseres gekend werden " de wraking
van getuigen niet kunnen rechtvaardigen,
wanneer de wrakingsgronden die eruit
blijken door eiseres v66r het getuigenverhoor gekend waren, en meteen voormelde conclusie beantwoordt ;
Overwegende dat dit onderdeel feitelijke grondslag mist ;

W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, luidens artikel 282
van het W etboek van burgerlijke rechtsvordering, geen wraking van getuige na
het getuigenis mag voorgesteld worden,
indien zij niet schriftelijk wordt gerechtvaardigd;
Overwegende dat een door gescl>.rift
gerechtvaardigde wraking na het getui-

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

2e
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10 februari 1969.

AANSPRAKELIJKHEID
(BUITEN
OVEREENKOMST).- STRAFZAKEN.
VERKEERSONGEVAL. VONNIS
DAT TEN LASTE VAN EEN BEKLAAGDE
BEWEZEN VERKLAART EEN OVERTREDING VAN DE ARTIKELEN 33 EN 34-2, 1o,
VAN HET
WEGVERKEERSREGLEMENT,
GEWIJZIGD
BIJ
HET
KONINKLIJK
BESLUIT VAN 30 APRIL 1963.- VONNIS
DAT BESLIST DAT ER GEEN OORZAKE·
LIJK VERBAND BESTAAT TUSSEN DEZE
OVERTREDING EN DE DOOR DE BURGERLUKE PARTIJ GELEDEN SCHADE.
GEEN TEGENSTRIJDIGHEID,

De jeitenrechte1· kan zonde1· tegenstrijdigheid ten laste van een belclaagde bewezen
verkla1·en een ove1·t1·eding van de artikelen 33 en 34-2, 1°, van het wegverkee1·sreglement, gewijzigd bij het lconinlclijlc besluit van 30 ap1·il 1963, en
beslissen dat M' geen oorzakelijk ve1·band
bestaat t~tssen deze ove1·t1•eding en de
doo1· de bu1·gerlijke pm·tij geleden
schade (1).

(I) Cass., 6 juni 1966 (Bttll. en PAsrc.,
1966, I, 1276).

-550(M. EN G. VERCAMMEN, T.
VOSSE EN
PERSONENVENNOOTSCHAP
MET
BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID « ALGEMENE
ONDERNEMINGEN
HILLAERT
JULES>>.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 11 juni 1968 in hager beroep
gewezen door de Oorrectionele Rechtbank
te Gent;
Over het middel afgeleid nit de
schending van de artikelen 1351, 1382
van het Bnrgerlijk W etboek en 97 van de
Grondwet,

doo1·dat het bestreden vonnis beslist
dat eiseres de volledige aansprakelijkheid
draagt van het kwestiens verkeersonge~
val, om de redenen dat zij gehonden was
de doorgang aan de wagen van de tweede
verweerster die van rechts kwam, vrij
te laten over de gehele breedte van de
door haar gevolgde weg, dat de eerste
verweerder zijn voertnig had laten
stationeren op een verboden plaats waar,
volgens de veroordeling op strafgebied
nitgesproken, het dnidelijk een gevaar
kon betekenen voor andere weggebrnikers
of waar het hen onnodig kon hinderen,
doch dat dit voertnig niet op een znlkdanige wijze het zicht op de Rasphnisstraat beperkte dat eiseres niet in staat
was de doorgang te verlenen op geheel
de breedte van de rijbaan die zij volgde,
en dat bijgevolg geen oorzakelijk verband
bestond tnssen de fontieve gedragi:ng van
eerste verweerder en het ongeval, en om
dezelfde redenen de tweede verweerster
afwijst van haar burgerlijke eis tegen
eerste verweerder,
te1·wijl, eerste onderdeel, het intrinsiek
tegenstrijdig is enerzijds te beslissen dat
de eerste verweerder, op strafrechtelijk
gebied, een font begaan heeft door zijn
voertnig te laten stationeren op een plaats
waar het dnidelijk een gevaar kon
betekenen voor andere weggebrnikers of
waar het hen onnodig kon hinderen
en anderzijds te beslissen dat deze
font zonder oorzakelijk verband is met
het ongeval, des te meer daar het
vonnis expliciet vaststelt dat het voertnig, voor eiseres, het zicht in een zekere
mate beperkte ; dat de rechter minstens
had moeten vaststellen dat het voertnig
in casu geen gevaar betekend had ;
tweede ondenleel, alleszins het soeverein
vastgestelde feit dat eiseres er toe

gehonden was en eveneens in staat was
de doorgang voor de van rechts komende
wagen van de tweede verweerster vrij te
laten over de gehele breedte van de door
eiseres gevolgde straat, van die aard
kon zijn dat dit feit het bewijs bijbracht
dat eiseres een font begaan had, doch
geenszins bewees dat eiseres niet gehinderd
werd
door
het
onwettelijk
stationeren van de wagen van de eerste
verweerder en dat het ongeval of minstens
de schadelijke gevolgen ervan niet gedeeltelijk te wijten waren aan de font van
de eerste verweerder ;

denle onde1·deel, minstens, het vonnis
de conclnsie van eiseres niet beantwoordt,
in zover zij staande hield dat eiseres
« niet wist dat er van rechts komende
bestnurders konden komen >>, dat ze
« niet wist dat er een kruispunt bestond >>
en dat alleszins de aankomende auto
"zeer slecht zichtbaar was>>, en om regelmatig gemotiveerd te zijn, de rechterlijke
beslissingen al de door de partij en in
regehnatig neergelegde conclnsie aangevoerde middelen en excepties moeten
beantwoorden :
Overwegende dat het niet tegenstrijdig
is enerzijds te beslissen dat de eerste
verweerder op strafrechtelijk gebied een
font heeft begaan door zijn voertnig te
laten stationeren op een plaats waar het
dnidelijk een gevaar kon betekenen voor
de andere weggebruikers of waar het hen
onnodig kon hinderen, en anderzijds te
beslissen dat deze font in het onderhavig
geval zonder oorzakelijk verband is gebleven met het ongeval waarbij het door
eerste eiseres bestnurde voertnig in aanrakiilg kwam m.et het voert1.1ig van tweede
verweerster ;
Overwegende dat, om de beweerde
tegenstrijdigheid te vermijden, het niet
nodig was dat het vonnis zon vaststellen
dat het voertnig van de eerste verweerder
in feite geen gevaar heeft betekend ;
Overwegende dat het vonnis geenszins
vaststelt dat het voertnig van de eerste
verweerder, voor eiseres, het zicht in een
zekere mate beperkte ;
Overwegende dat het vonnis het bewijs
van het feit dat eiseres door het onwettelijk stationeren van de wagen van de
eerste verweerder niet werd gehin.derd
en dat de schade niet gedeeltelijk te
wijten is aan de font van de eerste verweerder, niet afieidt nit de omstandigheid
dat eiseres er toe gehonden was en in
staat was de doorgang voor de van rechts
komende wagen over de gehele breedte
van de rijbaan vrij te laten, doch nit de
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vaststelling dat de stationerende wagen
van de eerste verweerder niet op zulkdanige wijze het zicht op de Rasphuisstraat beperkte dat de weggebruikers
die, zoals eiseres, langs de Hoogstraat
naar het centrum van de stad reden, niet
in staat waren, op geheel de breedte van
de rijbaan, de doorgang te verlenen aan
de uit de Rasphuisstraat komende weggebruikers ;
Overwegende dat het vonnis door
voormelde vaststelling meteen de conclusie van eiseres, luidens welke de uit
de Rasphuisstraat komende wagen " zeer
slecht zichtbaar was ,, passend beantwoordt;
Overwegende dat het vonnis, na te
hebben vastgesteld dat tussen de inbreuk
van de eerste verweerder en het ongeval
geen oorzakelijk verband bestaat, en na
te hebben geoordeeld dat de weggebruiker die, uit de Rasphuisstraat
komend, naar links wou afslaan, zich
volledig heeft gedragen naar de voorschriften van de wegcode, wettelijk
heeft kunnen beslissen dat, nu eiseres er
toe gehouden was de doorgang over de
hele breedte van de rijbaan vrij te laten
voor de van rechts komende bestuurders,
en nu zij dit niet heeft gedaan, zij de volle
aansprakelijkheid voor de aanrijding
moet dragen ;
Overwegende dat, in strijd met wat
het middel staande houdt, de conclusie
van eiseres voor de rechter in hoger
beroep nergens aanvoert dat zij " niet
wist dat er een kruispunt bestond en
dat er van rechts komende bestuurders
konden opdagen " ;
Dat geen van de onderdelen van het
middel kan worden aangenomen;
En overwegende dat, wat de beslissing
over de strafvordering betreft, 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 eisers in de kosten.

10 februari 1969.- 2e kamer.- Voo1·zitte1·, H. Rutsaert, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H.
de Vreese. Gelijkluidende conclusie,
H. Charles, advocaat-generaal. -Pleite1·s,
HH. Struye en Fally.

2e KAMER. -

10 februari 1969.

1° VOORZIENING IN CASSATIE. TERMIJN. STRAFZAKEN. BEKLAAGDE BIJ VERSTEK VEROORDEELD,
ARREST OP TEGENSPRAAK TEN
AANZIEN VAN DE VERZEKERAAR VAN
DE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BEKLAAGDE INZAKE
MOTORRIJTUIGEN. - VOORZIENING VAN
DEZE VERZEKERAAR TIJDENS DE GE·
WONE VERZETSTERMIJN DIE VOOR DE
BEKLAAGDE OPENSTAAT.- 0NTVANKE·
LIJKHEID.
2° VOORZIENING IN CASSATIE. PERSONEN TEGEN WIE EEN CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD, STRAFZAKEN. VERZEKERAAR DIE
TOT TUSSENKOMST GEROEPEN IS OF
VRIJWILLIG TUSSENGEKOMEN IS EN DIE
NIET IN KOSTEN JEGENS DE OPENBARE
PARTIJ WERD VEROORDEELD.- VooRZIENING TEGEN RET OPENBAAR MINISTE·
RIE.- NIET-ONTVANKELIJKHEID.

3° VOORZIENING IN CASSATIE. PERSONEN TEGEN WIE EEN CASSATIE·
BEROEP KAN WORDEN INGESTELD. STRAFZAKEN. VERZEKERAAR VAN
DE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BEKLAAGDE, DIE
VRIJWILLIG IS TUSSENGEKOMEN. GEEN GESCHIL TUSSEN HEM EN DE
BEKLAAGDE, NOCH VEROORDEI,ING TE
ZIJNEN LASTE TEN VOORDELE VAN
DEZE LAATSTE.- VOORZIENING TEGEN
DE BEKLAAGDE. NIET-ONTVANKELIJKHEID.
4° WEGVERKEER. - WEGVERKEERSREGLEMENT, ARTIKEL 25-3. RIJWIELPAD GELEGEN NAAST DE RIJBAAN.
- BEGRIP.

1° W anneer een belclaagde bij VM'stelo
wo1·dt ve1·oordeeld do01· een a1'Test dat op
tegenspmalc is gewezen ten aanzien van
de VM'zelceraaT van de buTgm·rechtelijlce
aanspmkelijlcheid inzalce moto1·rijtuigen, dan is de VM'zelcemm· ontvanlcelijk
om zich dadelijk in cassatie te voo1·zien,
hoewel de gewone ve1·zetste1·mijn die
voo1· de belclaagde openstaat niet ve1·st1·eken is (1). (Impliciete oplossing.)
2° De ve1·zelce1·aa1· van de buTgm·1·echtelijlce
aansprakelijkheid van de beklaagde, die
(1) Oass., 26 maart 1962 (Bttll. en PAsrc.,
1962, I, 821).
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in de zaak tot tussenkomst ge1•oepen is
of v1·ijwillig tussengelcomen is in de
1·eohtsvo1·dering van de burgerlijke partij,
is niet ontvanlcelijlc om zioh tegen het
openbaa1' ministe1·ie in oassatie te V001'zien, wannee1· hij niet in lcosten jegens
de openbare pa1·tij We?'d ve1•oo1·deeld (1).

3° De verzekeraa1· van de burge1·reohtelijlce
aansprakelijkheid van de belclaagde,
die v1·ijwillig is tussengekomen in de
rechtsv01'de?·ing van de burgerlijke partij,
is niet ontvankelijk om zioh tegen de
belclaagde in cassatie te voorzien, wanneer e1· tussen hen geen gesohil bestaat
en het w·1·est geen ve1·oo1•deling van de
ve1·zelceraar ten voordele van de
belclaagde uitsp1·eelct (2).
4o Daar het rijwielpad, dat door

een
bijzonde1· verlcee?·stelcen bestemd is voo1'
het ve1·keer van de rijwielen en de
1·ijwielen met hulpmotor, deel uitmaalct
van de openba1·e weg, moet het besohouwd
W01'Clen als gelegen zijnde naast de
rijbaan, in de zin van artilcel 25-3 van
het wegverkee?'sreglement, gewijzigcl bij
het lconinlclijk besluit van 30 april 1963,
zelfs zo het pad zich in zelcere omstandigheden van de 1·ijbaan verwijdert (3).

(DE KEYSER, T. LANDSBOND DER OHRISTELIJKE MUTUALITEITEN EN MIJNS;
NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « LA ROYALE
BELGE "• T. DE KEYSER, LANDSBOND
DER OHRISTELIJKE l\'IUTUALITEITEN EN
MIJNS.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 25 juni 1968 door het Hof van
beroep te Luik gewezen;
I. W at de voorziening van de beklaagde
De Keyser betreft :
Overwegende dat uit het procesverbaal van de terechtzitting van het
hofvan beroep van 4 juni 1968 en uit het
bestreden arrest zelf blijkt dat eiser voor
het hof van beroep niet verschenen is ;
dat derhalve, hoewel het hof van beroep
verklaart uitspraak te doen op tegenspraak, het arrest bij verstek gewezen is
ten opzichte van eiser ;
(I)
1968,
(2)
1962,
1968,
(3)
1967,

Oass., 18 december 1967 (-Arr. cass.,
biz. 562).
Oass., 26 maart 1962 (Bull. en PAsrc.,
I, 82) en 18 september 1967 (A1'1', cass.,
blz. 88).
Raadpi. cass., 17 april 1967 (A1·r. cass.,
biz. 994).

Overwegende dat het arrest aan eiser
betekend werd op 10 juli 1968;
Overwegende dat eiser een cassatieberoep tegen dit arrest ingesteld heeft
op 5 juli 1968, wanneer de gewone termijn
voor het verzet nog niet verstreken was ;
Dat de voorziening derhalve niet
ontvankelijk is ;
II. Wat de voorziening van de naamloze vennootschap «La Royale Beige n,
verzekeraar die vrijwillig is tussengekom.en, betreft :

A. In zover zij gericht is tegen het
openbaar ministerie :
Overwegende dat eiseres niet in kosten
veroordeeld werd jegens het openbaar
ministerie, dat derhalve de voorziening
niet ontvankelijk is ;

B. In zover zij gericht is tegen de
beklaagde De Keyser :
Overwegende dat eiseres, vrijwillig
tussenkomende partij in hoger beroep,
niet ontvankelijk is om zich tegen
verweerder te voorzien, nu er geen geschil
tussen hen gerezen is en het arrest geen
veroordeling ten voordele van die verweerder en ten laste van eiseres uitge·
sproken heeft ;
C. In zover zij gericht is tegen de
bm·gerlijke partij, tweede verweerster :

Over het middel afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 25, § 3, van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer,
doo1·dat de bestreden beslissing, onder
bevestiging van het beroepen vonnis,
verklaart dat (( de rechtspraak thans in
die zin gevestigd is, dat een verplicht
fietspad dat zich in zekere omstandigheden van de rijbaan verwijdert, nochtans beschouwd wordt als deel uitlnakende van deze laatste "• en hieruit
besluit dat het litigieuze ongeval zich
voorgedaan heeft tussen twee berijders
(de beklaagde en de wielrijder, burgerlijke
partij) van dezelfde weg waarvan het
rijwielpad deel uitmaakt, ongeval (( waarbij de gebruiker van de rijbaan deze
verlaat en de weg van de wielrijder
verspert ''•
terwijl deze gronden aangetast zijn
door een dubbelzinnigheid die gelijkstaat
met het ontbreken van gronden, nu de
rechter niet zegt welke de feitelijke
omstandigheden zijn die, volgens hem,
de door hem als behoorlijk gevestigd
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beschouwde regel zouden kunnen wettigen, en hij voorts in het midden laat of
het feit dat het rijwielpad ligt op ongeveer 40 meter van de plaats waar de
beklaagde van richting is veranderd een
van die « zekere omstandigheden >> oplevert (in welk geval hij voormeld artikel25,
§ 3, van het wegverkeersreglement heeft
geschonden), dan wel of integendeel op
de plaats waar het ongeval plaatsgreep
het rijwielpad in werkelijkheid niet zo
ver lag van de rijbaan welke de beklaagde
zoeven had verlaten (in welk geval de
bestreden beslissing miskend heeft de
bewijskracht van de in de loop van het
onderzoek opgemaakte en bij het dossier
van de rechtspleging gevoegde grondschets - stuk nr 3 - in de loop van het
onderzoek opgemaakt door de rijkswacht
te Hasselt, en stuk nr 4 van het dossier
van de rechtspleging in hoger beroep) :
Overwegende dat door te verwijzen
naar een gevestigde rechtspraak volgens
welke een verplicht rijwielpad, dat zich
in zekere omstandigheden van de rijbaan
verwijdert, nochtans beschouwd wordt
als deel uitmakende van de rijbaan,
het bestreden arrest niet ertoe gehouden
was al die omstandigheden nader te
bepalen;
Overwegende dat het zich ertoe kon
beperken vast te stellen dat het door
verweerder Mijns gevolgde rijwielpad
deel uitmaakte van de openbare weg
welke verweerder De Keyser ging verlaten ; dat het aldus ondubbelzinnig te
kennen geeft dat, niettegenstaande de
afstand tussen de plaats van de aanrijding
en die waar verweerder van richting
veranderd is, het rijwielpad niettemin_
client beschouwd te worden als gelegen
zijnde « naast » de rijbaan, in de zin van
artikel 25, 3, van het wegverkeersreglement van 8 april1954;
Overwegende dat deze feitelijke vaststelling soeverein is en geen schending
uitmaakt van bedoeld artikel ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt de eisers in de
kosten.
10 februari 1969.- 2e kamer.- Voo1·zitte1', H. Rutsaert, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1•slaggeve?·, H.
Naulaerts. Gelijkhtidende conclttsie,
H. Charles, advocaat-generaal.
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WEGVERKEER.
WEGVERKEERSREGLEMENT,
GEWIJZIGD
BIJ HET
KONINKLIJK BESLUIT VAN 30 APRIL
1963. BESTUURDER DIE OP DE
REOHTER RIJSTROOK RIJDT VAN EEN
RIJBAAN MET VERSOHEIDENE RIJSTROKEN EN OP EEN KRUISPUNT NAAR LINKS
AFSLAAT OM DE MIDDELSTE RIJSTROOK
VAN DEZE WEG OVER TE STEKEN. BESTUURDER DIE DE DOORGANG AFSNIJDT VAN EEN WEGGEBRUIKER DIE
OP DE DOOR HEM OVERGESTOKEN WEG
IN DEZELFDE RIGHTING RIJDT ALS DIE
WELKE HIJZELF EERST GEVOLGD HAD,
MANEUVER DAT AOHTEREENVOLGENS BEHEERST WORDT DOOR DE ARTIKELEN 25, 2 EN 3, EN 17 VAN HET
WEGVERKEERSREGLEl\'IENT,

De bestuu1·der die op de ?'echtM· 1·ijstrook
1·ijdt van een openba1·e weg met verscheidene 1·ijstToken, die van elkaar
gescheiden zijn zoals voorgesch?'even
tvordt bij a1·tikel 12-3 van het wegvM'kee?'S?'eglement, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 ap1·il 1963, en op een
k1'Uispttnt naa1' links afslaat om de
middelste 1'ijst1·oolc van deze weg oVM' te
steken en aldus de dom·gang ajsnijdt
van de weggebTuikM' die op de dam· hem
ove1·gestoken weg in dezeljde richting
1·ijdt als die welke h~jzelf ee1·st gevolgd
had, is ve1·plicht tot het in acht nemen
achtereenvolgens van de bepalingen van
a1·tikel 25-2 en 3 van bedoeld wegverlcee?·sreglement, wanneer hij de 1·echter
1'ijstroolc ve?'laat, en van a1·tilcel 17 van
hetzeljde ?'eglement, wanneer hij de
middelste 1'ijst?·ook van deze weg ove?'steekt (1).
(VERBRUGGEN, T. MACKEN.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 26 juni 1968 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen ;
I. In zover de voorziening gericht is
tegen het openbaar ministerie :
(1) Raadpl. cass., 5 oktober 1964 (Bull.
en PASJC,, 1965, I, 114), 17 januari 1966
(ibid., 1966, I, 633) en 2 december 1968,
supra, blz. 346.

-554Overwegende dat eiser, burgerlijke
partij, zijn voorziening niet betekend
heeft aan de partij tegen wie zij is gericht ;
Dat de voorziening derhalve niet
ontvankelijk is ;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de burgerlijke
rechtsvordering :
Over het middel afgeleid uit de
schending van de artikelen I6 en I 7 van
het wegverkeersreglement,
doordat het bestreden vonnis verweerster vrijspreekt en de rechtbank
onbevoegd verklaart om uitspraak te
doen over eisers burgerlijke rechtsvordering, om de reden dat verweerster over de
voorrang van rechts beschikte en geen
maneuver uitvoerde in de zin van voormeld artikel I 7,
terwijl een bestuurder die op een
zijrijbaan rijdt en aan een dwarsverbinding links afslaat niet over de voorrang van rechts beschikt ten overstaan
van de voertuigen die op de middenrijbaan rijden in dezelfde richting als de
oorspronkelijke door voormelde bestuurder gevolgde richting, terwijl aileen over
de voorrang van rechts beschikt de
bestuurder die regelmatig van rechts
komt, hetgeen ten deze niet het geval
was, vermits verweerster een maneuver
uitvoerde, en terwijl krachtens hetzelfde
artikel I7 als een maneuver client aangezien te worden elke abnormale rijbeweging zoals ten deze het zich begeven
van ene rijbaan naar een andere :
Overwegende .dat uit de vaststellingen
van het vonnis blijkt dat de aanrijding
zich heeft voorgedaan op een kruispunt
waar een weg met verscheidene rijbanen
en een andere weg samenlopen ; dat het
vonnis erop wijst dat verweerster de
rechterrijbaan volgde, zich naar links
begaf ter hoogte van de dwarsverbinding
en dat zij bij het doorrijden van de
middenrijbaan aangereden werd door
eiser die zich op deze middenrijbaan
verplaatste in dezelfde richting als die
welke verweerster op de zijrijbaan oorspronkelijk had gevolgd ;
Overwegende dat op de datum van de
feiten zulkdanige rijbeweging achtereenvolgens beheerst was door artikel 25,
2 en 3, van het wegverkeersreglement
wanneer de bestmJrder de rechterrijbaan
ging verlaten, en door artikel 17 van hetzelfde reglement wanneer hij de middenrijbaan doorreed ;
Dat het vonnis zijn beslissing dat
verweerster onvoorwaardelijk de voor-

rang van rechts genoot, niet wettelijk
rechtvaardigt ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zover het uitspraak doet
over de door eiser ingestelde burgerlijke
rechtsvordering ; verwerpt de voorziening voor het overige ; beveelt dat
melding van dit arrest zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing; veroordeelt verweerster in drie vierde van de kosten
en eiser in het overige vierde ; verwijst
de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Mechelen, zitting
houdende in hoger beroep.
IO februari 1969.- 2e kamer.- Voo1"·
zitter, H. Rutsaert, raadsheer waarnemend voorzitter.
Ve1•slaggever,
Ridder de Schaetzen. Gelijkhddende
conclusie, H. Charles, advocaat-generaal.
- Pleiter, H. Schiltz (van de balie te
Antwerpen).
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.
DIRECTE
BELAS·
TINGEN. ARREST DAT TEGEN BIJ
CONOLUSIE AANGEVOERDE FEITELIJKE
BEWERINGEN FEITELIJKE VERJ\'WEDENS
OPWERPT. REGELMATIG GEMOTI·
VEERD ARREST.

Regelmatig gemotivee1·d is het arrest dat
tegen bij conclusie aangevom·de jeitelijke
beweringen jeitelijke vermoedens 01J·
we1·pt.
(PROVOT, T. BELGISCHE STAAT, MINISTER
VAN FINANCIEN.)
ARREST

(veTtaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 29 mei I967 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1349, I353 van het Burgerlijk
Wetboek, 61, § 3, van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, gecoiirdineerd bij het besluit van de Regent _van
I5 januari 1948, 38 en 40 van het k~mmk
lijk besluit van 22 september 1937 mzak_e
de uitvoering van de bedoelde gecoiirdrneerde wetten en I3 van de wet van

-55515 oktober 1945 tot invoering van een
speciale belasting op de winsten voortvloeiend uit leveringen en prestaties aan
de vijand,
cloo?·dat, om te verklaren dat de reclamatie van eiser van 10 juni 1963 tegen
de litigieuze aanslagen te laat werd
ingediend en, bijgevolg, niet ontvankelijk
is, het bestreden arrest als bewezen
beschouwt dat eiser de aanslagbiljetten
reeds op 31 maart 1948 of binnen de
acht dagen van deze datum heeft ontvangen ; dat het als vermoedens van
dit ontvangen twee omstandigheden in
aanmerking neemt, namelijk, enerzijds,
dat de litigieuze aanslagbiljetten niet
aan de administratie werden teruggezonden, anderzijds, dat op de datum van
de verzending ervan en althans binnen
de acht dagen die erop volgden eiser,
volgens zijn verklaring zijnde een
brief die op 3 april 1948 aan de Dienst
van het sekwester werd gezonden in de Voltairestraat munmer 9 (in werkelijkheid nmnmer 49) te Schaerbeek
verbleef,
tenoijl deze redenen niet antwoorden
a) noch op het middel volgens hetwelk
eiser de brief van 3 april 1948 t.oeschreef
aan het eenvoudig verlangen om ten opzichte van voornoemde Dienst de voortzetting van zijn verblijf in Belgie te simuleren, en verwees naar andere bewoordingen van genoemde brief waaruit bleek dat
het meubilair werkelijk naar een meubelbewaarplaats was overgebracht; b) noch
op het middel waarbij wordt verklaa.rd
dat de bewering dat de aanslagbiljetten
niet werden teruggezomien moeilijk verenigbaar is met het feit dat het dossier
van de administratie werd vernield,
zodat de feitenrechter de verplicht:ing
zijn beslissing naar de eis van de wet
met redenen te omkleden niet is nagekomen (schending, in beide gevallen,
van aile in het middel vermelde wetsbepalingen):
Overwegende dat eiser in zijn conclusie
betoogde : 1o dat de administratie in
gebreke bleef te bewijzen dat de aanslagbiljetten betrefiende de litigieuze aanslagen werkelijk werden verzonden, 2° dat
hij op 3 april 1948 niet meer verbleef,
Voltairestraat, nummer 49, te Schaerbeek, en dat zijn brief van 3 april 1948
aan de Dienst van het sekwester bestemd
was om de voortzetting van zijn verblijf
in_ Belgie te simuleren ;
Overwegende dat het arrest erop wijst
dat de verblijfplaats van eiser gevestigd
was te Schaerbeek, Voltairestraat nr 49,

dat uit zijn brief van 3 april 1948 aan de
Dienst van het sekwester volgt dat hij
na die datmn « tot nader bericht )) op
dit adres is blijven wonen, dat hij nooit
heeft medegedeeld dat hij deze verblijfplaats had verlaten, en dat de aanslagbiljetten, verzonden" op 31 maart 1948
aan de verblijfplaats van eiser, niet aan
de administratie werden teruggezonden,
daar op het kohier geen vermelding
voorkomt met het oog op de verzending
van nieuwe aanslagbiljetten;
Dat aldus het arrest, dat tegenover de
beweringen van eiser vermoedens stelt
waarvan het vaststelt dat het bepaalde
en met elkaar overeenstemmende vermoedens zijn, impliciet beslist dat deze
beweringen van bewijswaarde ontbloot
zijn en regelmatig de conclusie beantwoordt;
·Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
l l februari 1969.- 2 6 kamer.- Vom·zitte?', H. van Beirs, voorzitter. - Ve1'slaggever, H. Busin. Gelijlcluidende
conclusie, H. Depelchin, advocaat-generaal.- Pleite1·s, HH. Philips en Fally.
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VERGOEDINGSPENSIOENEN.
lNVALIDITEITSPENSIOEN. VERHOGING VAN HET PENSIOEN W AARVAN
SPRAKE IN ARTIKEL 5 VAN DE WET VAN
7 JULI 1964. - NIET VAN TOEPASSING
OP DE INVALIDEN IN VREDESTIJD.

De ve1·hoging van de pensioenen waw·van
spTalce in artilcel ibis, zoals dit doo1·
a1·tilcel 5 van de 1vet van 7 juli 1964.
ingelast we1·d in a1·tilcel10 van de wetten
op de vergoedingspensioenen, gecoo1·dinee1·d op 5 olctobe1· 1948, lean enlcel
wonien toegelcend aan de invaliden die
beho1·en tot de in deze bepaling opgesomde categm·ieen; zij is niet van
toepassing op de invaliden in m·edestijd (1).
(1) Raad van State, 24 oktober en 16 december 1966, drie arresten (Rectteil des a!'!'ets et
avis du Conseil d'Etat, 1966, n" 12044, biz. 854,
en nrs 12110 tot 12112, blz. 985 en volg.),
24 februari en 9 mei 1967 (ibid., 1967, nr 12243,
biz. 227, en nr 12375, blz. 458).

-556(LIESSE, T. BELGISORE STAAT, MINISTER
VAN FINANOIEN EN MINISTER VAN
BEGROTING.)
ARREST

(ve?·taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 7 november 1967 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te Brnssel ;
Over het middel afgeleid nit de
schending van de artikelen I, 4, § I, van
de wet van 9 maart I953 houdende
sommige aanpassingen inzake militaire
pensioenen, I en IO, § Ibis, van de op
5 oktober I948 gecoordineerde wetten
op de vergoedingspensioenen (welk artikel 1 gewijzigd is bij artikel 3, § 1, a,
van de wet van 26 juli 1952, en welke
§ Ibis van artikellO in de gecoordineerde
wetten is ingevoegd bij artikel 5 van de
wet van 7 juli I964 tot wijziging van
het stelsel van sommige pensioenen),
doorclat het bestreden vonnis voor recht
zegt dat artikel 10, § Ibis, van de gecoordineerde wetten op de vergoedingspensioenen, zoals het in die wetten is
ingevoegd bij artikel 5 van de wet van
7 juli 1964, niet van toepassing is op de
invaliden uit vredestijd en, bijgevolg,
aan eiser zijn rechtsvordering tot betaling
van achterstallen van de erin bedoelde
verhoging ontzegt; dat, volgens de
doorslaggevende redenen van het vonnis,
artilml 10, § Ibis, zeer nauwkeurig de
categorieen van invaliden opsomt die
voor de nieuwe bedragen in aanmerk:ing
komen, deze opsomming beperkend is,
de :invaliden uit vredestijd op w:ie de
wet van 9 maart 1953 van toepassing is
daarin niet z:ijn opgenomen, en deze
uitlegging door de verscheidene parlementaire werkzaamheden van de wet
van 7 juli 1964 wordt bevestigd,
tm·1cijl krachtens artikel 4, § 1, van de
wet van 9 maart 1953 de militaire
invaliden van vredestijd onder toepassing
vallen van de wetsbepalingen inzake
vergoedingspensioenen, welke voor de
:invaliden van de oorlog 1940-1945 gelden;
nu artikel 10, § Ibis, van de gecoordineerde wetten de verhoging aanlaatstgenoemden toekent, hetzelfde voordeel ook
moet worden toegekend aan de militaire
invaliden van vredestijd die met hen
werden gelijkgesteld, en bovendien uit
de parlementaire voorbereidende werkzaamheden van de wet van 7 juli 1964,
die genoemde verhoging heeft ingevoerd,
geenszins de wil van de wetgever blijkt
om tussen deze categorieen van invaliden

weer het verschil van regeling in te
stellen dat hij had afgeschaft :
Overwegende dat zowel uit de tekst
van artikel 10, § Ibis, van de gecoordineerde wetten van 5 oktober 1948 op de
vergoedingspensioenen, die in deze wetten
is ingevoegd bij artikel 5 van de WE)t van
7 juli 1964, als nit de voorbereidende
werkzaamheden van die wet blijkt, en
dat insgelijks nit het van kracht blijven
van het artilmllO, § 1, en uit het invoegen
van een alinea 2 in het artikellO, § Ibis,
van genoemde gecoordineerde wetten die,
volgens de stelling van eiser, voortaan
geen voorwerp 1neer zouden hebben,
volgt dat de wetgever van 1964 de toepassing van genoemd artikel 10, § Ibis,
heeft willen beperken uitsluitend tot de
categorieen van rechthebbenden die
speciaal erin worden bedoeld ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
13 februari 1969. -lekamer.- Voorzitter, H. De Bersaques, raadsheer waarlleinend voorzitter. - Ve1•slaggever, H.
Legros.
Gelijkl1tidencle conclusie,
H. Delange, advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Philips en Fally.
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l o VONNISSEN EN ARRESTEN. BURGERLIJKE ZAREN. PARTIJ DIE
EEN PLEITBEZORGER REEFT AANGESTELD EN OVERLEDEN IS VOORDAT DE
ZAAK IN STAAT V .AN WIJZEN WAS. 00NOLUSIE IN ZIJN NAAM GENOJ\'IEN NA
ZIJN
DOOD.
0VERLIJDEN NIET
BETEKEND AAN DE ANDERE PARTIJEN.
REGELJ\'IATIGE OONOLUSIE.

2°

ARBEIDSONGEVAL. VERRAAL
VAN
DE
VERZEKERAAR-ARBEIDSONGEVALLEN
TEGEN
DE
AANSPRAKELIJKE
DERDE.
VERZEKERAARARBEIDSONGEVALLEN DIE RET KAPITAAL REEFT GEVESTIGD DAT DE LIJFRENTE
VERTEGENWOORDIGT,
WELKE
VERSOHULDIGD IS AAN DE OUDERS
VAN DE GETROFFENE VAN EEN DODELIJK ONGEVAL. REOHTSVORDERING
TOT TERUGBETALING TEGEN DE VOOR
RET ONGEVAL AANSPRAKELIJRE DERDE.
GRENZEN.

-5571o JiV annee1' een partij, die een pleitbezo1·ge1· heejt aangesteld, ove1·leden is
voordat de zaak in staat van wijzen was
en zijn overlijden aan de ande1·e partijen
niet we1·d betekend, is de in naam van
deze pa1·tij na haar overlijden genomen
conclttsie 1'egelmatig (1). (Wetb. van
burg. rechtsv., art. 334.)
2o De ve1·zekema1·-arbeidsongevallen, die
het kapitaal heejt gevestigd, dat de aan
de oudm·s van de getrofjene van een
dodelijk Mbeiclsongeval ve1·schttlcligde
lijj1·ente ve1·tegenwoo1·cligt, lean binnen
de grenzen van de schadeve1•goecling die
volgens het gemeen 1•echt tot vergoeding
van dezelfcle mate1·iiile schade doo1• een
voor het ongeval aanspmlcelijke clm·cle
verschuldigd is, tegen laatstgenoemcle een
1'echtsvorcle1·ing instellen tot te1'ttgbetaling van deze lcapitalen (2). (Gecoordineerde wetten van 28 september 1931,
art. 19, lid 9.)
(VAN HEJYIELRIJCK, T. CONSORTEN DE
SMEDT EN NAA:MLOZE VENNOOTSCHA:P
«DE VREDE >>.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 3 mei 1967 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1984 en
2003 van het Burgerlijk Wetboek, 61,
78, 80, 81bis, 173, 342, 343, 344, 345 en
347 van het Wetboek van burgerlijke
rechtsvordering,
clo01•dat het bestreden arrest het middel
verwerpt waardoor eiser in zijn eerste
voor het hof van beroep genomen conclusie liet gelden dat de oorspronkelijke
eiseres, Maria-J osephina Heyvaert, was
overleden toen het geding voor de eerste
rechter in staat gesteld, behandeld en
gevonnist werd, dat namens die overledene conclusie genmnen werd voor de
eerste rechter, en dat derhalve het
beroepen vonnis van 12 maart 1965 als
nietig en niet bestaand moest beschouwd
worden, ook ten opzichte van de achtste
verweerster (de verzekeringsmaatschappij «De Vrede >>) die enkel tussenkwam
als gesubrogeerd in de rechten van de
echtgenoten De Smedt-Heyvaert, zulks
(1) Raadpl. cass., 25 juli 1851 (Bttll. en
PAsiC., 1852, I, 110).
(2) Cass., 9 november 1967 (A1·1·. cass.;
1968, biz. 359).

om de reden dat het kwestieuze overlijden
aan de tegenpartij niet werd betekend,
dat niet werd aangetoond dat deze
ontstentenis van betekening de rechtmatige belangen van deze partij zou
hebben geschaad, en dat derhalve de
eerste zeven verweerders bij conclusie
van 15 maart 1967 het geding geldig
hadden hervat,
tenvijl uit de hager ingeroepen ·wetsbepalingen volgt dat conclusies, die
genomen worden namens· een overledene,
als nietig moeten worden beschouwd, en
dat deze nietigheid gans de verdere
procedure treft en meer bepaald het op
dergelijke conclusies gevelde vonnis,
zulks ongeacht of deze onregelmatigheid
de belangen van de tegenpartij heeft
geschaad:
Overwegende dat, betreffende de zaken
welke niet in. staat zijn, artikel 344 van
het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering enkel bepaalt dat zullen nietig
zijn de procedures die, zonder hervatting
van het geding, werden voortgezet nadat
het overlijden van een partij werd
betekend;
Overwegende dat zulks betekent dat
het overlij den van een partij slechts in
geval van betekening van dit overlijden
aan de tegenpartij, aanleidi:ng geeft tot
onderbreking van het geding en hervatting ervan, terwijl, zolang het overlijden van een gedingvoerende partij
welke pleitbezorger heeft gesteld niet
werd betekend, de procedure regehnatig
wordt voortgezet en ten aanzien van de
overleden partij geldig vonnis wordt
geveld;
Overwegende dat het arrest dienvolgens wettelijk heeft beslist dat, niettegenstaan.de de oorspronkelijke eiseres,
rechtsvoorganger van de huidige eerste
zeven verweerders, overleden was op het
ogenblik waarop voor de eerste rechter in
haar naam conclusie werd genmnen, de
na dit overlijden in haar naam genomen
conclusie en het op die conclusie uitgesproken beroepen vom1is zelf, niet nietig
waren, vermits dit overlijden aan de
huidige eiser niet was betekend ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Over het eerste middel, afgeleid uit dA
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 22 van de wet van l l juni
1874 op de verzekeringen, 4, n:1eer hepaald
2°, 0, en 19 van de wetten betreffende de
vergoeding der schade voortspruitende
cut arbeidsongevallen, gecoordineerd hij
het koninklijk besluit van 28 september
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zowel v66r als na de wijziging aangebracht door de wet van 11 juni 1964,
doonlat het bestreden arrest het middel
verwerpt waardoor eiser in zijn eerste
en tweede voor het hof van beroep genamen conclusie liet gelden dat de vordering
van de achtste verweerster (de verzekeringsnlaatschappij "De Vrede ") slechts
gegrond kon zijn in de mate waarin
het bedrag van de vergoedingen de
schade, werkelijk geleden door de ouders
van de getroffene en berekend volgens
de regels van het gemeen recht, niet
oversch:reed, dat gezegde verweerster in
gebreke bleefte bewijzen dat de getroffene
aan zijn ouders een deel van zijn loon
afgaf dat de kosten van zijn persoonlijk
onderhoud oversch:reed, en dat, in aile
geval, gezegde verweerste:r vanwege eiser
slechts de terugbetaling mocht vorderen
van het door haar gesto:rte kapitaal tot
beloop van de we:rkelijk aan de ouders
gestorte lijfrenten tot aan hun overlijden,
en doordat het arrest, na geconstateerd
te hebben dat de achtste verweerster
aan de ouders van de getroffene ingevolge
het ongeval een totaal bedrag van
66.358 frank had uitgekeerd en aan de
veimootschap
<< Algemene
Verzekeringen " het bedrag van 168.637 frank,
zijnde de wettelijk gevestigde kapitalen
bestemd voor het uitkeren van de renten
door haar verschuldigd, beslist dat eiser
deze twee bedragen aan de achtste
verweerster 1noet betalen in de mate
waarin hij aansprakelijk is voor het
ongeval, zulks mn de reden dat de
jaarlijkse lijfrenten, hetzij 16.605 frank,
door de achtste verweerster aan de ouders
van de getroffene verschuldigd, overeenstemmen met het materieel nadeel
waarvan die ouders gerechtigd waren ten
laste van de aansprakelijke derde de
vergoeding te vorderen volgens het
gemeen recht, en dat de achtste verweerster derhalve, als wettelijk gesubrogeerde, ten laste van de aansprakelijke
derde aanspraak mocht maken op de
betaling van deze bedragen overeenkomstig het laatste lid van artikel 19
van voormelde gecoordineerde wetten
(artikel 3 van de wet van 16 maart 1954),
ongeacht het tijdstip waarop de ouders
zijn overleden,
tenvijl op grond van de artilcelen 22
van de wet van 11 juni 1874 en 19 van
gezegde gecoordineerde wetten, de achtste
verweerster, als gesubrogeerd in de
rechten van de ouders van de getroffene,
ten laste van eiser geen andere vergoedingen kan vorderen dan die welke die

ouders konden vorderen overeenkomstig
de beginselen van het gemeen recht zoals
die bepaald zijn door de artikelen 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, en
dus geen andere vergoedingen dan die
welke beantwoordden aan werkelijk door
de ouders geleden schade,

terwijl de renten, welke de verzekeraar
verplicht is aan de ouders cut te betalen
overeenkomstig artikel 4 van voormelde
gecoordineerde wetten, als voorwerp
hebben de schade te vergoeden welke de
ouders ondergaan door het feit dat ze
het voordeel verliezen van het deel dat
ze ontvingen in de inkomsten van de
getroffene,
en. terwijl de ouders slechts zolang zij
leven deze schade ondergaan, zodat de
werkelijke omvang van deze schade
afhangt van de duur van het leven van
de ouders, zodat bet tegenstrijdig is te
beslissen dat de aan de ouders gestorte
lijfrenten, samen met de voor verdere
lijfrenten gevestigde kapitalen, overeenstemmen met het materieel nadeel waarvan de ouders van de getroffene
gerechtigd waren ten laste van de aansprakelijke derde de vergoeding te vorderen volgens het gemeen recht, ongeacht
het tijdstip waarop de ouders zijn
overleden, en de motivering van het
arrest derhalve niet voldoet aan de
vereisten gesteld door artikel 97 van de
Grondwet:
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat de achtste verweerster, de vennootschap << De Vrede ,, ingevolge een verkeersongeval, als verzekeraar-arbeidsongevallen van de werkgever van de
getroffene, enerzijds, aan de ouders van
de getroffene een totaal bedrag van
66.358 frank heeft uitgekeerd, en anderzijds, aan de vennootschap << Algemene
Verzekeringen "
het
bedrag
van
168.637 frank heeft tutbetaald tot vestiging van de kapitalen bestemd tot uitkering van de verdere door haar aan de
ouders van de getroffene wettelijk verschuldigde renten ;
Overwegende dat de verzekeraararbeidsongevallen die, zoals ten deze,
aan de rechthebbenden van de getroffene
de forfaitaire vergoedingen heeft uitbetaald of het rente-vertegenwoordigend
kapitaal bij een erkend organisme heeft
gevestigd, weliswaar, krachtens de artikelen 22 van de wet van 11 juni 1874
en 19, laatste lid, van de gecoordineerde
wetten betreffende de vergoeding der
schade voortsprtutende tut arbeidsongevallen, vanwege de aansprakelijke derde
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de terugbetali:ng daarvan ka:n eisen in
verhouding van het recht dat hij tegen
hem kan doe:n gelden ;
Overwegende dat dit recht echter
beperkt is tot de vergoedingen welke de
aansprakelijke derde, overeenkomstig het
gemeen recht, wegens materiele schade,
aan de getroffene of zijn rechthebbenden
is verschuldigd ;
Overwegende dat, naar aanleidi11g van
onderhavig o:ngeval, tegen eiser, aansprakelijke derde, twee rechtsvorderingen
werden ingesteld, de ene door de rechthebbenden van de getroffene, namelijk
wijlen zijn ouders, strekkende tot betaling
van de vergoedingen verschuldigd overeenkomstig het gemeen recht, de andere
door de verzekeraar-arbeidsongevallen,
op grond van zijn indeplaatsstelling
in de rechten van gezegde ouders,
strekkende tot terugbetaling van de door
hem, overeenkomstig voormelde geco6rdineerde wetten, uitbetaalde forfaitaire
vergoedingen ;
Overwegende dat het arrest, handelende over de rechtsvordering van de
rechthebbenden van de getroffene, beslist
dat deze door de jaarlijkse renten van
16.605 frank die zij « tijdens hem leven "
van de verzekeraar-arbeidsongevallen
hebben ontvangen, genoegzaam blijken
vergoed te zijn voor hem materiele
schade, zodat zij nog slechts recht hebben
op vergoeding van morele schade ;
Overwegende dat het arrest zodoende
ondubbelzinnig beslist dat de aan de
rechthebbenden van de getroffene krachtens .het gemeen recht verschuldigde
vergoeding wegens materiele schade niets
meer bedraagt dan die jaarlijkse renten
welke zij « tijdens hun leven '' hebben
ontvangen;
Dat het arrest ook beslist dat eiser
enkel voor de drie vierden aansprakelijk
is voor het ongeval ;
Overwegende dat het arrest dienvolgens niet vermocht, zonder artikel 19
van voormelde gecoiirdineerde wetten te
schenden, eiser te veroordelen tot terugbetaling aan de achtste verweerster, van
hogere som:n1en dan de drie vierden van
het totaal bedrag van de tij dens hem
leven door de ouders van de getroffene
ontvangen renten ;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest doch aileen in zover het
uitspraak doet over de rechtsvordering
tot terugbetaling van de vem:iootschap
«De Vrede "; verwerpt de voorziening
voor het overige ; beveelt dat melding
van dit arrest zal worden gemaakt op de

kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing ; veroordeelt eiser in de kosten
ten aanzien van de eerste zeven verweerders ; houdt het overige van de
kosten aan ; zegt dat hierover door de
feitenrechter zal worden beslist; verwijst
de aldus beperkte zaak naar het Hof van
beroep te Gent.
14 februari 1969.- 1 8 kamer.- Voot·zitte?", H. Belpaire, raadsheer waarnemend voorzitter.- Vet·slaggeve?", H. de
Vreese.
Anclet·sluiclende conchtsie
wat bett·eft het eerste micldel (1), gelijkluidencle wat bett·eft het tweede, H. Dumon,
advocaat-generaal.- Pleitet•s, HH. Bayart en Struye.
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ERFDIENSTBAARHEID. - INGESLOTEN ERF. - WETTELIJKE ERFDIENSTBAARHEID VAN UITWEG. - VERKRIJGING DOOR VERJARING VAN DE LIGGING
VAN DE ERFDIENSTBAARHEID.- RECHT
VAN DE EIGENAAR VAN HET INGESLOTEN
ERF DEZE LIGGING IN REOHTE TE DOEN
ERKENNEN, ZELFS INDIEN DEZE LAATSTE LIGGING ZIOH NIET BEVINDT OP
HET ERF WAAROVER DE KORTSTE EN
MINST SOHADELIJKE WEG LOOPT.

De eigenaa?' van een ingesloten e?j heeft
het 1'echt in 1·echte te cloen edcennen dat
de ligging van de wettelijke e?"fdienstbaaTheid van ~titweg clie is welke hij
doo1· de1·tigja1·ige vet•jrn·ing ve1·k1·egen
heeft en niet die wellce bepaald worclt
bij de artikelen 683 en 684 van het
BtwgeTlijk Wetboek (2).
(VAN VLASSELAER,
T. Sli1ETS EN OONSORTEN.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet or het bestreden
vonnis, op 29 jemi 1967 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Leuven ;
Over het eerste middel, afgeleid nit
de schending van de artikelen 97 van
(1) Het openbaar ministerie, dat het eerste
middel op een ande1•e wijze had ge1nterpreteerd, besloot tot de verwerping ervan.
(2) Cass., 3 mei 1963 (Bull. en PMnc.,
1963, I, 941) en de noot.
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van het Burgerlijk W etboek,
doo1·dat, nadat het vonnis door de
vrederechter op 30 november 1959
gewezen de vordering van eiser, strekkende tot erkenning van een recht van
uitweg over de erven van de verweerders,
verworpen had om de reden dat die uitweg niet de kortste en minst schadelijke
is in de zin van de artikelen 683 en 684
van het Burgerlijk W etboek, nadat eiser
een tweede vordering had ingesteld
hebbende hetzelfde voorwerp, doch gegroncl op een verjaring overeenkomstig
de artikelen 682, 2219 en 2262 van het
gezegde wetboek, en het vonnis door
de vrederechter op 30 maart 1962
gewezen ook deze tweede vordering had
verworpen, hadat eiser tegen deze twee
vonnissen boger beroep had ingesteld,
en hij in zijn conclusie gehecht aan
het op 26 oktober 1964 door de rechtbank gewezen tussenvom1is aanbood
te bewijzen dat hij of zijn rechtsvoorgangers door dertigjarige verjaring de
Iigging van de betwiste weg over de
erven van de verweerders naar de
Varentstraat hadden verlrregen, en hij
in zijn conclusie gehecht aan het bestreden vonnis verklaard had te volharden
in zijn vorige conclusies, dit laatste
vmmis beslist dat het goed van eiser
ingesloten is, dat het erf van de verweerders echter niet bezwaard is met een
erfdienstbaarheid van overgang ten voordele van het erf van eiser, gevestigd
door een titel, dat bij gebrek aan titel
eiser aanspraak kan maken op de artikelen 683 en 684 van het Burgerlijk
Wetboek, en dat hij dienvolgens moet
uitweg nmnen, niet over de erven van
de verweerders naar de Varentstraat,
maar langs een uitweg naar de weg nr 28,
om de reden clat deze uitweg aan de door
voonnelde artikelen gestelde vereisten
beantwoordt,
teTwijl, eeTSte ondenleel, de ligging van
het wettelijk recht van uitweg, gevestigd
door artikel 682 van het Burgerlijk
Wetboek, door verjari:ng kan verkregen
worden overeenkomstig de artikelen 2219
en 2262 van gezegd wetboek, in welk
geval gezegd recht van uitweg niet
noodzakelijk uitgeoefend moet worden
langs de kortste en minst schadelijke
weg in de zin van de artikelen 683 en
684 van hetzelfde wetboek ;
tweecle ondeTcleel, voormelde beschouwingen van het bestreden vonnis, dienvolgens geen afdoend antwoord inhouden
op de boger bedoelde conclusies waarin
eiser stelde dat hij de ligging van de

betwiste uitweg door verjaring heeft
verkregen, welk gebrek aan antwoord
gelijkstaat met een gebrek aan de d,oor
artikel 97 van de Grondwet vererste
motivering :
Overwegende dat eiser in conclusie
voor de rechter in hager beroep aanbood
te bewijzen dat hij de ligging van de
erfdienstbaarheid van uitweg waarop hij
ten laste van het erf van de verweerders
aanspraak maakt, door verjaring had
verlrregen ;
Overwegende dat, na te hebben vastgesteld dat het erf van eiser ingesloten
is en dat ten behoeve ervan geen conventionele t:itel van erfdienstbaarheid
voorhanden. is, het bestreden vonnis
beslist dat eiser niet over het erf van de
verweerders mag uitweg nemen, omdat
de weg over dit erf niet aan de door de
artikelen 683 en 684 van het Burgerlijk
Wetboek gestelde vereisten voldoet;
Overwegende dat het vonnis zodoende
voormelde conclusie niet passend beantwoordt;
Dat immers de eigenaar van een
ingesloten erf, welke de titel van de
erfdienstbaarheid van uitweg in de wet
zelf vindt, door de rechter kan doen
erkennen dat de ligging van de wettelijke
erfdienstbaarheid van uitweg niet die
is welke de voormelde artikelen 683 en
684 bepalen, maar die welke hij door
dertigjarige verjaring heeft verkregen,
zelfs i:ndien deze laatste ligging zich niet
bevindt op het erf waarover de kortste
en minst schadelijke weg loopt ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonn:is, doch aileen in zover het de
vordering van eiser, die aanleiding gaf
tot het vellen van het vonnis van 30 maart
1962, ongegrond verklaart voor zoveel
deze vordering op verjaring steunt, en
in zover het eiser in de kosten veroordeelt ; beveelt dat melding van dit arrest
zal worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; houdt
de kosten aan ; zegt dat hierover door
de feitenrechter zal worden beslist ;
verwijst de aldus beperkte zaak naar de
Rechtbank van eerste aanleg te Mechelen,
zetelende in boger beroep.
14 februari 1969.- 1e kamer.- Voo1'zitte1', H. Belpai:re, raadsheer waarnemend voorzitter. VeTslaggeveT, H.
de Vreese. Gelijkluidencle conclusie,
H. Detournay, advocaat-generaal.
Pleiters, HH. Bayart en Van Heeke.
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17 februari 1969.

(DRIE ARRESTEN}.

1°

20

SOCIALE ZEKERHEID.- ZIEKTEEN
INVALIDITEITSVERZEKERING.
0VERTREDINGEN VAN DE WETS- OF
VERORDENINGSBEPALINGEN
BETREFFENDE DE VERZEKERING VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING OF DE UITKERINGSVERZEKERING. lNSTELLEN
VAN DE STRAFVORDERING.

SOCIALE ZEKERHEID. ZIEKTEEN
INVALIDITEITSVERZEKERING.
WET VAN 9 AUGUSTUS 1963, ARTIKEL 8-8o, 12~9o, 40-14°, 79-17° EN
93-10°.
VOORWERP
VAN
DEZE
BEPALINGEN,

3°

BEROEPSGEHEIM. ZIEKTE- EN
INVALIDITEITSVERZEKERING. VEREISTEN OM DE INAORTNEMING VAN RET
J\'IEDISOR BEROEPSGEREIM TE WAARBORGEN. VASTSTELLING DOOR DE
WETC+E"VER.

4°

5o

6°

SOCIALE ZEKERHEID.- ZIEKTEEN
INVALIDITEITSVERZEKERINC+.
VASTSTELLINC+
VAN
DE
OVERTREDINC+EN.
DAARTOE
BEVOEC+DE
AMBTENAREN.

SOCIALE ZEKERHEID. ZIEKTEEN
INVALIDITEITSVERZEKERINC+.
0VERTREDINGEN VAN DE WETS- OF
VERORDENINC+SBEPALINC+EN
BETREFFENDE DE VERZEKERINC+ VOOR GENEESKUNDIC+E VERZORGING OF DE UITKERINGSVERZEKERING. V ASTSTELLING
DOOR INSPEOTEURS VAN DE DIENST
VOOR ADMINISTRATIEVE CONTROLE VAN
RET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTEEN
INVALIDITEITSVERZEKERING.
V ASTSTELLING DIE GEEN SCRENDING
IS VAN RET MEDISOR BEROEPSGEREIM.

SOCIALE ZEKERHEID.- ZIEKTEOF
INVALIDITEITSVERZEKERING.
0VERTREDINGEN VAN DE WETS- OF
VERORDENINGSBEPALINC+EN
BETREFFENDE DE GENEESKUNDIGE VERZORGING OF DE UITKERINGSVERZEKERING.
0VERTREDING 01\'I:SCRREVEN BIJ
ARTIKEL 103, LETTER b, VAN DE WET
VAN 9 AUGUSTUS 1963, GEWIJZIGD BIJ
ARTIKEL 43 VAN DE WET VAN 8 APRIL
1965. WEIGERING DE VOORGESCRREVEN BESCREIDEN AAN DE RECRTREBBENDEN UIT TE REIKEN. - B E GRIP.

fende de vm·zekering voor geneeskundige
verzo1·ging of de ttitkeringsverzeke1'ing,
is alleen het openbaa1· ministe1·ie bevoegd
om de st1·afv01·de1·ing in te stellen en
de zaak aanhangig te maken bij de
politierechtbank, zonde1· dat het instellen
van de rechtsvo1·de1·ing afhankelijk zij
van een klacht ( l). (Wet van 9 augustus
1963, art. 102 en 103, respectievelijk
vervangen bij de wetten van 24 december 1963, art. 36, en 8 april 1965,
art. 43.) (De drie zaken.)
2o De artikelen 8-8°, 12-9o, 4·0-14°, 79-J7o
en 93-JOo van de wet van 9 augustus
1963, tot instelling en o1·ganisatie van
een 1'egeling voo1· vm·plichte ziekte- en
invaliditeitsvm·zelce1·ing, gewijzigd bij
de m·tilcelen 3, 15-2°, 27, 35-4 en 41 van
de wet van 8 ap1•il 1965, zijn v1·eemd
aan het. instellen van de stmfvorde?·ing
en 1·egelen het instellen van de bu1·gerlijlce 1'echtsvo1·deringen voor de gewone
rechtbanlcen of de in a1·tikel 100 bedoelde
1'echtscolleges (2). (De drie zaken.)
3° Het staat aan de wetgever de 1·egelen te
bepalen die ve1·eist zijn voor de besche1'ming van het medisch beroepsgeheim
inzalce vm·plichte zielcte- en invaliditeitsverzelcering (3}. (Wet van 9 augustus
1963, art. 102 en 103, respectievelijk
vervangen bij de wetten van 24 december 1963, art. 36, en 8 april 1965,
art. 43.( (Eerste en tweecle zaak.)
4° Ongeacht de bevoegdheid van de otficiM·en van de gerechtelijlce politic, ktmnen
de overtredingen van de wets- of ver01'deningsbepalingen betreffende de VC1'zelcm·ing voor geneeslcttndige verzorging
of de ttitlceringsve1·zelcering vastgesteld
worden, in het raam va?~ hun cont?·oleopdmcht, niet alleen doo1• de ee?·staanwezende geneesheren-inspecteurs van
het Rijlcsinstituut voor zielcte- en invaliditeitsve?'zelce?'ing, doch ook doo1• de
geneeshe1·en-inspectem•s en de inspecteurs
van de Dienst voo1· administ1·atieve
cont1·ole van clit Instituut (4). (Wet van
9 augustus 1963, art. 102, gewijzigd bij
de wet van 24 decen:tber 1963, art. 36.)
(Eerste en tweede zaak.)
5° De inspecteu1·s van de Dienst voo1·
administmtieve cont1'0le van ket Rijksinstituut voor zielcte- en invaliditeitsVC1'zelcm·ing die doo1· de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en o1·ganisatie
(1) (2) (3) en (4) Cass., 10 juni 1968 (A1·r.

1° In geval van ove1't1·edingen van de
wets- of ve1'o1·deningsbepalingen bet?'ef-

cass., 1968, biz. 1226) en 23 december 1968,
sttpra, biz. 400.
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van een t•egeling voor vet·plichte ziekte
en invaliditeitsverzeket·ing, aangevuld bij
de wet van 24 december 1963, belast zijn
met cle vaststelling van cle ovet·t1·eclingen
van cle wets- en vet·orcleningsbepalingen
betretfencle cle vet·zeket·ing voot• geneeskunclige verzot·ging of cle uitket·ingsver·zekering, schenden, het meclisch
beroepsgeheim niet, wanneet' zij processen-verbaal opmaken waat•in zij, in
het t·aam van h~tn cont1·oleopclracht,
cler·gelijke ovet•tt•eclingen vaststellen (I).
(Wet van 9 augustus 1963, art. 91,
94, 95 en 102; wet van 24 december
1963, a.rt. 36.) (Eerste en tweede zaak.)
6° Artikel 103, letter· b, van cle wet van
9 augustus 1963 tot instelling en ot•ga-'
nisatie van een t·egeling voor verplichte
ziekte- en invaliditeitsvet·zekering, gewijzigcl bij artikel 43 van cle wet van
9 apt·il 1965, stmjt cle herhaalcle weiget·ing, cloor cle beoefenaat·s van de geneeskunst en cle anclet·e pet·sonen clie het
vetmelclt, aan de t•echthebbenden op de
vet·plichte verzelcering cle omscht'even
bescheiclen uit te t•eiken, na cle waat·schuwing clie hmu daat·toe door bevoegcle
ambtenaren wercl betekencl, ongeacht
enig vet·zoek van deze rechthebbenclen (2).
(Tweede zaak.)
Eerste zaak.
(PROOUREUR DES KONINGS
TE AARLEN, T. DESSOY).
ARREST

(vertaling).

RET HOF ; - Gelet op het bestJ;eden
vonnis, op 24 april 1968 gewezen dom de
Correctionele Rechtbank te Aarlen, rechtdoende in hager beroep ;
Over het middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 34quatet•,
12-4°, 91, 93, 94, 95, 102, 103, b, 152 van
de wet van 9 augustus 1963 tot instelling
en organisatie van een regeling voor
verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, zoals zij is gewijzigd bij de wetten
van 24 december 1963 en 8 april 1965, en
van haar uitvoeringsbesluiten en -verordeningen, met name van het koninklijk
besluit van 24 december 1963 houdende
~egeling van de gezondheidsprestaties
mzake verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, aangevuld bij het reglement
van 20 december 1966,
(1) Oass., 10 juni 1968 (A1'1'. cass., 1968,
biz. 1226)
(2) Raadpl. cass., 10 juni 1968, in de vorige
noot aangehaald.

cloonlat het bestreden vonnis, door
bevestiging van het beroepen vonnis en
onder overnen'ling van de redenen ervan,
heeft verklaard dat de zaak bij de politierechtbank onregelmatig aanhangig was
gemaakt en deze derhalve onbevoegd was
om op de vervolging uitspraak te doen,
om de verkeerde redenen enerzijds dat
de processen-verbaal waarop de vervolging berustte, waren opgemaald door
inspecteurs van de Dienst voor administratieve controle van het Rijksinstituut
voor ziekte- en invaliditeitsverzekering,
hoewel de vaststellingen die onder het
medisch geheim vallen, door de wet
voorbehouden worden aan inspecteursgeneesheren, en anderzijds dat de vervolging onwettelijk ingesteld was bij
gebreke van klacht bij de algemene raad
van het Rijksinstituut voor ziekte- en
invaliditeitsverzekering ;
en doonlat, althans, het vonnis dubhelzimlige redenen bevat waaruit niet kan
worden opgemaakt of de rechtbank in
feite en derhalve op onaantastbare wijze
heeft geoordeeld dat de getuigschriften
van verzorging die niet in overeenstemming waren met het reglementaire model,
gedekt waren door het meclisch geheim :
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat geen enkele bepaling
van de wet van 9 augustus 1963 tot
instelling en organisatie van een regeling
voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, zoals ze is gewijzigd en
aangevuld bij de wetten van 24 december
1963 en 8 april 1965, afwijkt van de
regels die voortvloeien uit de artikelen 1
en 2 van de wet van 17 april 1878, houdende de voorafgaande titel van het
Wetboek van strafvordering, en die de
bevoegdheid van het openbaar ministerie
vastleggen om de stra.fvordering bij de
politierechthank in te stellen, zonder dat
in beginsel een voorafgaande klacht
vereist is;
Dat de wijzigingen die in de oorspronkelijke tekst van artikel 102 van de wet
van 9 augustus 1963 aangebracht zijn
bij artikel36 van de wet van 24 december
1963, ten doel hadden deze bevoegdheid
te verzekeren ;
Dat artikel 8-8° van de voornoemde
wet en de artikelen waarnaar het verwijst,
enkel betrekking hebben op de respectieve
bevoegdheden van de alge1nene raad en
van de verschillende comite's van het
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering onl burgerlijke rechtsvorderingen in te stellen voor de gewone
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rechtbanken of de in artikel 100 bedoelde
administratieve rechtscolleges ;
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het de taak is van
de wetgever de regels te bepalen die ter
bescherming van het medisch geheim
noodzakelijk zijn ;
Overwegende dat uit de vergelijking
van artikel 102 van de wet van 9 augustus 1963, zoals het is vervangen door
artikel 36 van de wet van 24 december 1963, en van de artikelen 94 en 95
van bedoelde wet van 9 augustus 1963
blijkt dat de inspecteurs van de Dienst
voor administratieve controle van het
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering gelast zijn, evenzeer als
de eerstaanwezende geneesheren-inspecteurs en de geneesheren-inspecteurs,
processen-verbaal op te maken die bewijskracht hebben, zolang het tegendeel niet
is bewezen, voor elke overtreding van de
wets- en verordeningsbepalingen inzake
de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, zonder enige beperking;
Dat hieruit volgt dat de inspecteurs van
de Dienst voor administratieve controle
processen-verbaal van vaststelling van
de overtredingen van de genoemde wetten
opmaken krachtens een wettelijk voorschr:ift en zonder dat daaruit enige
schending van het medisch geheim kan
voortvloeien;
Dat het middel in elk van zijn onderdelen gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis ; beveelt dat van het thans
gewezen arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de vernietigde
beslissing ; veroordeelt verweerder in de
kosten; verwijst de zaak naar de Correctionele Rechtbank te N eufchateau,
zitting houdende in hoger beroep.
17 februari 1969. - 2e kamer. - Voo?'·
zitte1· en VeTslaggeve1', H. van Beirs, voorzitter. Gelijlcl~tidende conclusie, H.
Mahaux, eerste advocaat-generaal.

Op dezelfde dag zijn er zes arresten in
dezelfde zin gewezen inzake de Procureur
des· Konings te Aarlen tegen Dion,
Gadisseux, Pierre, Pierret, Pottier en
Surlereaux op de voorzieningen tegen
vonnissen op 24 april 1968 door de
correctionele rechtbank van zijn zetel
gewezen.

Tweede zaalc.
(PROOUREUR DES KONINGS
TE DINANT, T. LUTTE.)

ARREST

(ve1•taling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 7 mei 1968 door de Correctionele Rechtbank te D:inant in hoger
beroep gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 8-8°, 93-10o
en 100 van de wet van 9 augustus 1963
tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, zoals zij is aangevuld en
gewijzigd bij de wetten van 24 december
1963 en 8 april 1965,
doonlat het vonnis voor recht zegt dat
de Dienst voor administratieve controle
van het Rijksinstituut voor ziekte- en
invaliditeitsverzekering niet bevoegd was
om de verweten feiten bij de ambtenaar
van het openbaar ministerie aanhangig te
maken, behalve indien hij daartoe een
bijzonder bevel van de Algemene Raad
van voornoemd Instituut had gekregen,
nadat deze had beslist, welk feit niet
bewezen is, dat het geraden was vervolgingen in te stellen door de zaak bij
de bevoegde ambtenaar van het openbaar
ministerie aanhangig te maken,
te1·wijl artikel 8-8o van de gewijzigde en
aangevulde wet van 9 augustus 1963
weliswaar aan de algemene raad van
het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering het recht verleent
om een zaak bij het openbaar ministerie
aanhangig te maken, maar niet aan het
comite van de Dienst voor administratieve controle de bevoegdheid ontneemt
om een zaak bij het openbaar ministerie
aanhangig te maken, welke bevoegdheid
hem wo1dt verleend bij artikel 93-10°
van dezelfde wet, en terwijl bovendien
geen enkele bepaling van de voornoemde
wet aan het openbaar ministerie het
recht ontneemt om de strafvordering in
te stellen voor de politierechtbank :
Overwegende dat geen enkele bepaling
van de wet van 9 augustus 1963 tot
instelling en organisatie van een regeling
voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, zoals zij is gewijzigd en
aangevuld, afwijkt van de regels die
voortvloeien uit de artikelen 1 en 2 van
de wet van 17 april 1878, houdende de
voorafgaande titel van het W etboek
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van het openbaar ministerie vastleggen
om de strafvordering bij de politierechtbank in te stellen. zonder dat in beginsel
een voorafgaande klacht vereist is ;
Dat de wijzigingen die in de oorspronkelijke tekst van artikel 102 van de wet
van 9 augustus 1963 aangebracht zijn bij
artikel 36 van de wet van 24 decem.ber
1963 ten doel hadden deze bevoegdheid
te verzekeren ;
Dat artikel 8-8° van de voornomnde
wet en de artikelen waarnaar het verwijst,
enkel betrekking hebben op de respectieve
bevoegdheden van de Algemene Raad
en van de verschillende comite's van het
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekerin_g om burgerlijke rechtsvorderingen in te stellen voor de gewone
rechtbanken of de in artikel100 bedoelde
rechtscolleges;
Dat het middel derhalve gegrond is ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 103, b, van de
wet van 9 augustus 1963 tot instelling
en organisatie van een regeling voor
verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, zoals zij is gewijzigd bij artikel 43
van de wet van 8 april 1965,
dom·dat het bestreden vonnis beslist
dat er van " weigering " om aan de rechthebbenden de voorgesclu:even bescheiden
uit te reiken geen sprake kan zijn, als er
niet een " voorafgaand verzoek " van de
gerechtigden is geweest,
teTwijl de weigering die door deze
bepali:ngen strafbaar wordt gesteld, slaat
op de weigering gevolg te geven aan de
waarschuwing die een tot vaststelling
van het misdrijf bevoegd beambte aan de
beoefenaar van de geneeskunst heeft
betekend;
Overwegende dat het vonnis, ofschoon
het de vervolgingen zoals zij ingesteld
zijn, als niet ontvankelijk aanziet, niettemin de overtreding van artikel 103, b,
van de wet van 9 augustus 1963, zoals
deze is gewijzigd bij artikel 43 van de
wet van 8 april 1965, niet bewezen verldaart, omdat " een weigering niet kan
geschieden dan op een voorafgaand verzoek en dat zodanige weigering niet
blijkt nit enig gegeven van het door de
arnbtenaar van het openbaar ministerie
wettelijk gedane onderzoek >> ;
Overwegende dat de voornoemde bepalingen de beoefenaars van de geneeskunst
straffen die, na een waarschuwing betekend door tot vaststelling van het
misdrijf bevoegde beambten, meermaals

weigeren aan de gerechtigden op de
ziekte- en invaliditeitsverzekering in de
vaste vormen de bescheiden uit te reiken
die bij de wet en de uitvoeringsbesluiten
en verordeningen zijn voorgeschreven ;
Overwegende dat uit de bewoordingen
van deze bepali:ngen en uit de voorbereidende werkzaamheden betreffende
artikel 43 van de wet van 8 april 1965
blijkt dat de wetgever straf heeft willen
stellen op het feit dat beoefenaars van
de geneeskunst meermaals aan de verzekeringsgerechtigden de voorgeschreven
bescheiden niet uitreiken nadat hun
een waarschuwing betekend is door de
bevoegde beambten, ongeacht enig verzoek van deze gerechtigden,
Dat het middel derhalve gegrond is ;
Over het middel, ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 91, 94,
95 en 102 van de wet van 9 augustus 1963
tot instelling en organisatie van een
regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, zoals zij is aangevuld
en gewijzigd bij de wetten van 24 december 1963 en 8 april1965 :
Overwegende dat het vonnis cie processen-verbaal, tegen eiser opgemaakt
door de niet-geneeslnmdige inspecteurs
van de Dienst voor administratieve
controle van het Rijksinstituut voor
ziekte- en invaliditeitsverzekering, nit de
debatten weert, op grond dat zij inlichtingen bevatten die ingewonnen zijn
met schending van het beroepsgeheim
dat eiser moet bewaren ;
Overwegende dat de wetgever bevoegd
is om regels tot bescherming van het
beroepsgeheiln vast te stellen ;
Overwegende dat uit de il1. het middel
vermelde wetsbepalingen blijkt dat de
wet van 9 augustus 1963, zoals zij is
aangevuld en gewijzigd, aan de inspecteurs van de Dienst voor administratieve
controle van het Rijksinstituut voor
ziekte- en inv.aliditeitsverzekering de
bevoegdheid heeft gegeven om overtredingen van de wets- en verordeningsbepalingen betreffende de verzekering
voor geneeskundige verzorging of de uitkeringsverzekering vast te stellen, de
strafrechtelijk
gesanctioneerde
misclrijven niet uitgezonderd :
Dat derhalve de processen-verbaal die
zij in het kader van hun bevoegdheid
opmaken, geen schendil1.g van het beroepsgeheim kunnen opleveren ;
Overwegende dat het vonnis, dat, on1.
deze reden aileen, de bedoelde processenverbaal die overeenkomstig de wet
bewijskrachtig zijn tenzij het tegendeel
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het Hof onmogelijk maakt te onderzoeken of de vrijspraak niet is geschied
met schending van de voornoemde
bewijskracht ; dat dientengevolge het
ontslag van de rechtsvervolging niet
wettelijk verantwoord is ;
'
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt
verweerder in de kosten ; verwijst de
zaak naar de Correctionele Rechtbank te
Namen, zitting houdende in hoger beroep.
17 februari 1969.- 2e kamer.- Voo1·zitte1· en Ve1·slaggeve1·, H. van Beirs, voorzitter. Gelijkluirlende conclusie, H.
Mahaux, eerste advocaat-generaal.

Derrle zaak.
(PROCUREUR DES KONINGS
TE NIJVEL, T. LENNAERTZ.)
ARREST

(vertaling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 3 mei 1968 gewezen door de
Correctionele Rechtbank te Nijvel, rechtdoende in hager beroep ;
Over het middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1 van de wet
van 17 april 1878, 8, 9, 22 van het
Wetboek van strafvorderin.g, 8-8° en
93-10° van de wet van 9 augustus 1963,
die gewijzigd zijn bij de artikelen 3 en
41 van de wet van 8 april1965,
doonlat het bestreden vonnis de artikelen 8-8° en 93-10o van de wet van
9 augustus 1963, die gewijzigd zijn bij
de artikelen 3 en 41 van de wet van
8 april 1965, verkeerd heeft toegepast
enerzijds door aan de algemene raad van
het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering ten onrechte de uitsluitende bevoegdheid toe te kmmen om
een strafvordering te doen instellen ter
oplegging van de straf bepaald bij de
artikelen 102 tot 105bis van de voornoemde wet, en anderzijds door te
loochenen dat het openbaar ministerie
onafhankelijk en vrij was om deze
vordering in te stellen :
Overwegende dat, om de dagvaardingen , betekend op verzoek van de

ambtenaar van het openbaar ministerie
bij de politierechtbank, niet ontvankelijk
te verklaren omdat de vervolging ingesteld is op klacht van de Dienst voor
administratieve controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, het vmmis overweegt dat de wet
van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte
ziekte- en invaliditeitsverzekering, gewijzigd en aangevuld bij de wet van 8 april
1965, in artikel 8-8° aan de algemene
raad van het Instituut de uitsluitende
bevoegdheid zou hebben verleend om de
raadzaamheid van de strafvervolging
te beoordelen ;
Overwegende dat artikel 8-8° voornoemd niet slaat op het instellen van de
strafvordering ; dat het, samen met de
artikelen 12-9°, 40-14°, 79-17o en 93-10o,
waarnaar het verwijst, uitsluitend betrekking heeft op het instellen, door de
verschillende organen en diensten van
het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, van burgerlijke rechtsvorderingen voor de gewone rechtbanken
of voor de in artikel 100 van de wet
bedoelde rechtscolleges ;
Overwegende dat geen enkele bepaling
van de voornoemde wet van 9 augustus
1963, zoals deze is gewijzigd en aangevuld
bij de wetten van 24 december 1963 en
8 april 1965, afwijkt van de regels der
artikelen 1 en 2 van de wet van 1 7 april
1878, houdende de voorafgaande titel
van het Wetboek van strafvordering,
volgens welke artikelen het openbaar
ministerie bevoegd is om de strafvordering aanhangig te maken bij de
strafgerechten, zonder dat een voorafgaande klacht in beginsel vereist is ;
Dat de wijzigingen die in de oorspronkelijke tekst van artikel 102 van
de wet van 9 augustus 1963 zijn aangebracht bij artik(;ll 36 van de wet van
22 december 1963, ten doel hebben gehad
die bevoegdheid te verzekeren ;
Dat de strafvordering dus wettelijk
is ingesteld ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis ; oordeelt 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 de
Correctionele Rechtbank te Brussel, zitzing houdende in hoger beroep.
17 februari 1969.- 2e kamer.- Voo1·zitte1• en Vm·slaggeve1·, H. van Beirs, voor-

-566zitter. Gelijklnidende conclnsie, H.
Mahaux, eerste advocaat-generaal.
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17 februari 1969.

1° WETTEN EN BESLUITEN.
UITLEGGING. WETSBEPALINGEN TOT
BEPERKINC+ VAN DE NIJVERHEJ:D EN DE
ARBEID. BEPALINC+EN DIE, IN DE
REGEL, STRIKT MOETEN WORDEN UITGELEGD.

2° ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL). 0NVERENIC+BAARHEID TUSSEN DE UITOEFENINC+ VAN HET BEROEP VAN ARCHITECT EN DAT VAN AANNEMER VAN
WERKEN. -BEC+RIP.

1° De wetsbepalingen die de vrijheid van
nijve?·heid en m·beid bepe1·ken moeten, in
de ?'egel, st1·ikt wonlen uitgelegd ( 1).

2° De onve1•enigbam·heid tussen de ~tit
oefening van het beroep van architect en
dat van aanneme1' van openbare of
p1·ivate we1·ken, waa1·van sprake in
artikel 6 van de wet van 20 feb?·uari
1939, st1·ekt zich niet nit tot de We?'kzaamheid van een a1·chitect in dienst
van een vennootschap wam·van het
maatschappelijk doel het onde1·nemen
van openbare of private We?'ken mogelijk
maakt, doch die in werkelijkheid dergelijke wm·ken niet ondeTneemt (2).
(CLERBOIS,
T. ORDE VAN ARCHITECTEN.)
ARREST

(ve1•taling).

HET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 21 februari 1968 gewezen
door de franstalige raad van beroep van
de Orde van Architecten ;
Over het middel, hieruit afgeleid dat
de bestreden beslissing overweegt dat de
enkele mogelijkheid voor een vennootschap om krachtens haar statuten bouwwerken te kurm.en ondernemen voor
andermans rekening voldoende is om voor
(1) en (2) Cass., 18 december 1967 (A1'1'.

cass., 1968, blz. 553).

de bezoldigde architect in haar dienst
tussen de uitoefening van het beroep van
architect en de uitoefening van het beroep
van aannemer van openbare of particuliere werken de onverenigbaarheid te
doen onstaan, bepaald bij artikel 6 van
de wet van 20 februari 1939 op de
bescherming van de titel en van het
beroep van architect,
tenvijl, om een vennootschap te kunnen
gelijkstellen met een aannemer, deze
werkelijk
aannemingsovereenkomsten
moet aangaan en niet aileen het recht
hebben om zulks te doen, zodat de
beslissing de tuchtstraf die zij tegen
eiser uitspreekt niet wettelijk rechtvaardigt:
Overwegende dat, na, zonder kritiek
deswege, te hebben vastgesteld dat de
eiser, architect, door de vennootschap
Bureco bezoldigd werd tijdens de jaren
1964, 1965 en 1966, en dat die velmootschap overeenkomstig artikel 3 van haar
statuten ten doel heeft << de studie van het
bouwen, de algemene bouwaanneming,
aile verrichtingen betreffende onroerende
goederen, :financiering en verzekeringen,
de koop, verkoop en vertegenwoordiging
van bouwmaterialen, alsmede aile verrichtingen in rechtstreeks of zijdelings
verband met genoemd maatschappelijk
doel "• de beslissing stelt « dat de eiser
in hoger beroep, (thans eiser) tevergeefs
aanvoert dat genoemde vennootschap er
zich toe beperkt met haar klanten studieovereenkomsten te sluiten ; dat in de
ondersteiling dat zulks juist is, deze
vennootschap niettemin luidens voornoemd artikel 3 het recht heeft om
bouwwerken voor andermans rekening
te ondernemen ; dat deze mogelijkheid
op zichzelf voldoende is om de onverenigbaarheid mede te brengen >> die bij
artikel 6 van de wet van 20 februari 1939
bepaald is;
Overwegende dat deze wetsbepaling,
die onverenigbaarheid instelt tussen de
uitoefening van het beroep van architect
en de uitoefening van het beroep van
aamlenwr van openbare of particuliere
werken, strikt moet worden uitgelegd,
zoals elke bepaling waarbij de vrijheid
van nijverheid en arbeid beperkt wordt ;
Dat de wetgever door het insteilen
van deze onverenigbaarheid de conceptie
en het toezicht op de werken enerzijds
en de uitvoering ervan anderzijds heeft
willen scheiden in het belang van het
beroep van architect zowel als in dat van
de opdrachtgever ;
Overwegende dat dientengevolge de
enkele mogelijkheid voor de vennoot-
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bezoldigd, krachtens haar maatschappelijk doel werken te ondernemen voor
andermans rekening, niet voldoende is
om in afwezigheid van elke werkelijke
verwezenlijking van dit doel, voor de
architect de bij voornoemde wetsbepaling ingestelde onverenigbaarheid te
doen ontstaan en dat de beslissing riet
het tegendeel heeft kunnen beslissen
zonder laatstgenoemde bepaling te schenden;
Dat het middel gegrond is ;

I

Om die redenen, vernietigt de bestreden beslissing ; 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 de,
anders samengestelde, franstalige raad
van beroep van de Orde van Architecten.

2° H'annee1· in st1·ajzalcen de vernietiging
wordt 'uitgespToken op de voorziening
alleen van de ve1·oorcleelde en de zaak
vm·wezen wordt naa1· een andeTe rechtm·,
heejt deze 1·echte1' dezeljrle bevoegdheid
als de 1·echte1· wiens beslissing wenl
vemietigd; hij kan rle1·halve elke st1·aj
uitsp1·elcen wellce deze 1'echte1• wettelijk
had kunnen uitsp1•eken en de ttitgesp?·oken stmj vm·zwa1·en (2).

17 februari 1969.- 2• kamer.- Voorzitter, H. van Beirs, voorzitter. - Verslaggeve1·, Baron Richard. Gelijkluidende conclusie, H. Mahaux, eerste
advocaat-generaal. - Pleite1·s, HH. Delvaux (van de balie bij het Hof van beroep
te Brussel) en Ansiaux.

2• KAMER. -

17 februari 1969.

1° VALSHEID EN GEBRUIK VAN
VALSE GESCHRIFTEN. VER·
OORDELING WEGENS GEBRUIK VAN
VALSE GESOHRIFTEN. - MIDDEL DAT
AAN DE REOHTER VERWIJT GEEN
ANTWOORD TE HEBBEN VERSTREKT OP
DE OONOLUSIE VAN DE BEKLAAGDE DIE
RET BESTAAN BETWIST VAN EEN
BEDRIEGLIJK OPZET EN VAN EEN
NADEEL BIJ RET OPMAKEN VAN DE
VALSE STUKKEN, ZONDER DE VERDRAAIING VAN DE WAARHEID IN DE
GEBRUIKTE AKTE TE BETWISTEN.
NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.
2° VERWIJZING NA CASSATIE.
STRAFZAKEN. BEVOEGDHEID VAN
DE REOHTER OP VERWIJZING. - VER·
l'!IETIGING, MET VERWIJZING, OP DE
VOORZIENING ALLEEN VAN DE BEKLAAGDE.- BEVOEGDHEID VAN DE REOHTER
OP VERWIJZING OM DE STRAF TE
VERZWAREN.

0

N iet ontvankelijk, bij gebreke van
belang, is het mirldel dat aan de 1·echter
ve1·wijt geen antwoo1-rl te hebben verstrekt
op de conclusie van de beklaagde, die
het bestaan betwist van een becb·ieglijk
opzet en van een nadeel bij het opmaken
van de van valsheid betichte akte,
wannee1• de beklaagde alleen wegens het
geb1·uik van het valse stttk we1•d vm·ooJ•deelcl en zijn conchtsie de venlraaiing
van de waarheicl in deze akte niet
betwist (1). (Strafwetb., art. 193, 196,
197 en 213.)

(ALBERT STROUWEN EN
ARSENE STROUWEN, T. LAl\1BINON.)
ARREST (vm·taling).
HET HOF; - Gelet' op het bestreden
arrest, op 19 juni 1968 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel, rechtdoende
als gerecht waarnaar de zaak is verwezen;
Gelet op het arrest van het Hof van
18 december 1967 (3),
I. In zover de vomzieningen gericht
zijn tegen de beslissingen op de strafvordering:

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 193, 196,
197 van het Strafwetboek en 97 van de
Grondwet,

dom·dat het bestreden arrest heeft
beslist dat de bedoelde factuur een
valsheid was, omdat zij een vervalsing
van de waarheid in de aangegeven prijs
was, daar deze factuur 50.000 frank (plus
de belasting) als prijs vermeldde, of(1) Raadpl. cass., 13 april 1953, twee
arresten (Bttll. en PAsrc., 1953, I, 608 en 611);
verg. cass., 2 mei 1960 (ibid., 1960, I, 1011).
(2) Oass., 2 december 1963 (Bttll. en PAsro.,
1964, I, 355); raadpi. noot 2 onder cass.,
17 oktober 1966 (_Arr. cass., 1967, biz. 217).
(3) A1'1'. cass., 1968, biz. 564.
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prijs van de levering 100.000 frank
bedroeg,
te1'wijl het vaststaat dat, volgens de
stellingen van de beklaagde die door het
arrest als gegrond zijn aangen01nen,
alsmede volgens de processtukken en de
vaststellingen van het arrest zelf, de
voormelde prijs van 100.000 frank betaald
is in twee stortingen van 50.000 frank, de
eerste als betaling in mindering " waaraan
de bedoelde factuur van 1 december 1964
beantwoordde », en de tweede die volgens
de stelling van de };:lager gedaan is op
13 december 1964 bij het wegnemen van
het voertuig ; het arrest heeft vastgesteld
dat de " vermeldingen van de factuur
inderdaad slechts een deel van de
werkelijk uitgevoerde wer).mn schijnen te
betreffen '' en het dus tegenstrijdig was
tegelijk vast te stellen dat de factuur
een materiiile valsheid opleverde omdat
zij, zoals zij voorgesteld was, op alle
gedane leveringen en werken sloeg en
dat diezelfde factuur slechts een deel
van deze werken vermeldde en betrof;
te1·wijl, op zijn minst, uit de motivering van het arrest niet kan worden
opgemaakt of de in de factuur vermelde
werken al dan niet heantwoordden aan
de eerste starting van 50.000 frank;
indien zij aan deze betaling beantwoordden, zou er geen sprake kunnen zijn van
vervalsing van de waarheid en de latere
gedraging van de eisers, evenmin als
het zelfs schuldige gebruik dat zij van
de factuur zouden hebben gemaakt,
valsheid of gebruik van valse stukken
zou k1.mnen opleveren :

op te maken die wordt voorgesteld alsof
zij betrekking heeft op aile werken en
leveringen ofschoon· zij slechts op een
deel van deze werken slaat ;
Overwegende dat, door te beslissen
dat de factuur « voorgesteld » is alsof zij
betrekking heeft op aile leveringen en
werken, het arrest impliciet maar zeker
zegt dat de in de factum· vermelde werken
niet beantwoorden aan het bedrag van
de eerste hetaling ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;

Overwegende dat het arrest, als besluit
van verscheidene vaststellingen en overwegingen, beslist dat de " bedoelde
factuur die volgens de voorstelling van de
beklaagde op alle gedane leveringen en
werken slaat, een vervalsing van de
waarheid is in de aangegeven prijs en
derhalve een materiiile valsheid oplevert »; dat het arrest aldus niet lijdt aan
de tegenstrijdigheid of dubbelzinnigheid
die in het middel wordt aangevoerd ;
Overwegende dat het niet tegenstrijdig
is te beslissen enerzijds dat de hedoelde
factum· een materiiile valsheid oplevert
omdat zij wordt voorgesteld als een stuk
dat betrekking heeft op aile leveringen
en werken, en anderzijds te stellen dat
de vermeldingen van de factuur slechts
een deel van de werkelijk uitgevoerde
werken schijnen te betreffen, daar de
valsheid er juist in bestaat een factuur

Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van artikel 9 van het
besluit van 15 maart 1815 van de
Soevereine Vorst, houdende het organiek
reglement van de rechtspleging in cassatie
en van de rechten der verdediging,
cloo1'clat het bestreden arrest de eisers
tot zes maanden gevangenisstraf heeft
veroordeeld,
te1'wijl het arrest van het Hof van
beroep te Luik van 18 mei 1967 waartegen
de twee eisers cassatieberoep hadden
ingesteld en dat vernietigd is bij het
arrest van het Hofvan 18 december 1967,
de eisers slechts tot een maand gevangenisstraf had veroordeeld en de rechter
waarnaar de zaak was verwezen kem1is
ervan heeft genomen ten gevolge van een
vernietiging, uitgesproken op de voorziening van de veroordeelde aileen, en in

Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet,
clom·dat het bestreden arrest niet heeft
geantwoord op de conclusie van de eisers,
in zover zij stelde " dat het bestaan van
een nadeel niet bewezen is, aangezien het
bedrag van de in de factuur vermelde
prijs geen invloed kan hebben op de
gebeurlijkheid van een bouwgebrek wanneer de gerechtelijke desklmdige verklaart dat de caravaan degelijk gebouwd
is en dat de materialen van goede kwaliteit zijn, en dat het bedrieglijk opzet niet
bewezen is bij .de beklaa.gden, die geen
enkel onrechtmatig voordeel zouden hebhen gehad door het opmaken van het
valse stuk » :
Overwegende dat de grief slechts
betrekking heeft op bestanddelen van
het ten laste gelegde misdrijf van opmaking van valse stukken, en niet van de
vervalsing van de waarheid ; dat de
eisers niet veroordeelt zijn wegens valsheid ; zodat het middel niet ontvankelijk
is wegens het ontbreken van belang ;
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geen geval de bij de vernietigde beslissing
opgelegde straffen mag verzwaren :
Overwegende dat wanneer in strafzaken de vernietiging wordt uitgesproken
op voorziening van de veroordeelde
alleen en de zaak naar een andere re0hter
wordt verwezen, deze. dezelfde bevoegdheden heeft als de rechter wiens beslissing
is vernietigd ; dat hij derhalve elke straf
kan uitspreken die deze rechter wettelijk
had kcmnen uitspreken en eventueel
de uitgesproken straf kan verzwaren ;
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 voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering :
(Zander belang.)
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt de eisers in de
kosten.
17 februari 1969.- 2e kamer.- Vom·zitter en Ve1·slaggeve1', H. van Beirs, voorzitter.
Gelijkluidende
conclusie,
H. Mahaux, eerste advocaat-generaal.
- Pleite~·, H. Struye. ·

2e KA]\'[ER. -

17 februari 1969.

1° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN.
EUROPESE GE:MEENSCHAP VOOR
ATOO]\'[ENERGIE.- PROTOCOL BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN I:M:MUNITEITEN. - PREJUDICIEEL GESCHIL, VRIJSTELLING VAN RECHTSVERVOLGING.
- DRAAGWIJDTE.

2° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN.
EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR
ATOO:MENERGIE. - PROTOCOL BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMJ\iUNITEITEN. - PREJUDICIEEL GESCHIL.VRIJSTELLING VAN RECHTSVERVOLGING,
- BESTUREN VAN EEN VOERTUIG DOOR
EEN A:MBTENAAR VAN DE GE]\'[EENSCHAP. VoORWAARDEN VAN DE
I:M:MUNITEIT.
3° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN.
EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR
ATOO]\'[ENERGIE.
PREJUDICIEEL
GESCHIL. - GESCHIL BETREFFENDE DE
UITLEGGING VAN HET VERDRAG TOT

OPRICH'.riNG VAN DE EUROPESE GE:MEENSCHAP VOOR ATOO]\'[ENERGIE, INZONDERHEID VAN ARTIKEL 188, LID 2.
- GESCHIL ONTSTAAN IN EEN VOOR
HET HoF VAN CASSATIE AANHANGIGE
ZAAK, - HoF VAN CASSATIE VERPLICHT
DE ZAAK VOOR HET HoF VAN JUSTITIE
VAN DE EUROPESE GE:MEENSCHAPPEN
TE BRENGEN.

4° CASSATIE. BEVOEGDHEID. STRAFZAKEN
PREJUDICIEEL
GESCHIL.- GESCHIL BETREFFENDE DE
UITLEGGING VAN HET VERDRAG TOT
OPRICHTING VAN DE EUROPESE GE1\iEENSCHAP VOOR ATOO:MENERGIE, INZONDERHEID VAN ARTIKEL 188, LID 2.
UITSPRAAK UITGESTELD TOTDAT
HET HoF VAN JusTITIE VAN DE EuRoPESE GE:MEENSCHAPPEN BIJ WIJZE VAN
PREJUDICIELE BESLISSING OVER DEZE
UITLEGGING UITSPRAAK HEEFT GEDAAN.
0

1° Overeenkomstig de uitlegging op 11 juli
1968 gegeven doo1• het Hof van Justitie
van de Europese Gemeenschappen, ingevolge de ve1·wijzing van het Hoj van
cassatie, is de v1·ijstelling van ver·volging
waarvan sp1·ake in het protocol bet1'efjende de voo?•rechten en imrnuniteiten
van de Eu1·opese Gerneenschappen, voor
de handelingen die « in, zijn otficiele
hoedanigheid » doo1' een ambtenacw van
de Eu1·opese Gemeenschappen en inzondedwid van de Eu1·opese Gemeenschap
voor atoomenm·gie werden ve?Ticht, uitsluitencl van toepassing op de handelingen die ttite1·aa1'd wijzen op een
deelneming van de gene, d1:e de immttniteit
in1·oept, aan de ttitvoe1·ing van de
opdrachten van de instelling warn·toe hij
behom·t. (Verdrag tot instelling van de
Europese Gemeenschap voor atoomenergie, art. 150 en 191, en protocol
betreffende de voorrechten en itninuniteiten, art. II, a, goedgekeurd bij
de wet van 2 december 1957.)

2° Overeenkomstig de uitlegging op 11 juli
1968 gegeven doo1· het Hoj van Jttstitie
van de Eu1·opese Gemeenschappen, ingevolge de veTwijzing van het Hof van
cassatie, heeft het jeit vooT een arnbtenaar
van een Etwopese Gerneenschap en
inzonderheid voor een ambtenaar van de
Europese Gemeenschap voo1· atoomenergie een voe1·tuig te besturen, het
kaTakte?' van een handeling, die hij
in zijn << otficiele hoedrn~ig heicl » vm'1'icht,
enkel en alleen in de uitzonclerlijke
gevallen waa1·in deze activiteit slechts
kon doorgevoe1·d wo1·den onclm· het gezag
van de Etwopese Gemeenschap en door
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haar ambtenaren zelf. Het feit voor een
ambtenam·, om ingevolge een opdmchtsbevel met zijn wagen pe1·sonen te vervoeren naar de installaties van de
Gemeenschap om hen deze te laten
bezichtigen, vo1·mt deze activiteit 1~iet.
(Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor atoom.energie,
art. 150 en 191, en protocol betreffende
de voorrechten enimmuniteiten, art. 11,
a, goedgekeurd bij de wet van 2 december 1957.)
3° T'Vannee1· een geschil betretfende de

uitleggin(J van het Verdmg tot oprichting
van de Eu1·opese Gemeenschap voo1·
atoomenergie, inzonderheid van a1·tikel188, lid 2, ontstaat voor een nationaal
{je1'echt waa1·van de beslissingen niet
vatbaar zijn voor enig rechtsmiddel van
inte1·n 1'echt, met name voor het Hof van
cassatie, dan is dit H of e1·toe ve1·plicht
de zaak aanhangig te maken bij het
Hoj van Justitie van de Ettropese
Gemeenschappen ( 1). (Verdrag tot
oprichting van de Europese Gemeenschap voor atoomenergie, art. 150,
goedgekeurd bij de wet van 2 december 1957.)
4° TiJ1annee1' het Hoj van cassatie kennis
neemt van een geschil bet1·efjende de
uitlegging van het Venlmg tot op1·ichting
van de Eu1·opese Gemeenschap voor
atoomene1'gie, inzonderheid van m·tikel 188, lid 2, stelt het Hoj de ttitspmak
uit totdat het Hoj van Justitie bij p1'ejudiciiile beBlissing uitspmak heejt
gedaan ove1· deze uitlegging (2). (Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap
voor
atoomenergie,
art. 150, goedgekeurd bij de wet van
2 december 1957.)
(SAYAG EN NAAMLOZE VENNOOTSCRAP
"ZURICH ll, T. ECRTGENOTEN LEDUCTRONNON EN NAAMLOZE VENNOOTSCRAP
"LA CONCORDE ll,)
ARREST (VC1'taling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 21 december 1966 door het
Hof van beroep te Brussel gewezen (3);
Gelet op het arrest, op 12 februari 1968
door het Hof gewezen (4) ;
(1)
(An·.
(3)
(4)

en (2) Raadpl. cass., 12 februari 1968
cass., 1968, blz. 765).
PAsrc., 1967, II, 180.
An·. ca8s,, 1968, blz. 765,

Gelet op het arrest, op 11 juli 1968 door
het Hof van J ustitie van de Europese
Gemeenschappen gewezen ( 5) ;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 11 en 17
van het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese
Gemeenschap voor atoomenergie, op
17 april 1957 te Brussel ondertekend en
goedgekeurd bij de wet van 2 december
1967, en 97 van de Grondwet,
doordat, kennisnemende van een conclusie waari:n de ontvankelijkheid van de
vervolgingen werd betwist en de opschorting van de uitspraak verzocht op grand
dat het litigieuze ongeval gebeurd is
gedurende het uitvoeren van een opdracht
door eiser als ambtenaar van Euratom,
zodat hij de bij voornoemd arti:kel l l
i:ngevoerde vrijstellin.g van rechtsvervolging genoot zolang deze immuniteit
niet door de bevoegde instelling was
opgeheven, het Hof van beroep te Brussel
deze verdediging ongegrond verklaart
en, rechtdoende op de strafvordering, de
telastlegging tegen eiser bewezen verklaart, hem veroordeelt tot vier maanden
gevangenisstraf en vijfduizend frank
geldboete, hem in de kosten van het
hoger beroep veroordeelt en hem ver·
vallen verklaart van het recht tot het
besturen van een voertuig -van de
categorieen B tot F gedurende twee jaar,
en om aldus te beslissen, oordeelt dat
de vervolgingen ten deze niet afhankelijk
waren van het opheffen van de bij voormeld artikel l l bepaalde innnuniteit,
daar, enerzijds, de bedoelde immuniteit
de handelingen van de ambtenaren en
overige personeelsleden van de Gemeenschap slechts dekte in de mate waarin
deze handelingen naar htm aard uit het
ambt voortvloeiden, of, met andere
woorden, slechts gold voor hetgeen zij
in het werkelijk uitoefenen van hun ambt
hebben gedaan en niet hetgeen zij naar
aanleiding van de uitoefening van hun
ambt hebben gedaan, en daar, anderzijds,
eiser het ambt van ingenieur uitoefende
en hij dus geen chauffeur in dienst van
Euratom was, waaruit diende te worden
afgeleid dat noch de verplaatsing om zich
naar de plaats van de opdracht te begeven
noch, bijgevolg, het misdrijf gepleegd
tijdens die verplaatsi:ng een handeling
van het ambt van eiser uitrnaakte, doch
(5) Rev. gen. ass. et resp., 1968, nr 8140,
met opm. l\'L MARIEU; Jou.rn. t?·ib., 1969,
blz. 172 met opm. M. W AELBROECK en
G. VANDERSANDEN.
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slechts een handeling naar aanleiding van
de uitoefening van zijn ambt, waarvoor
hij niet van rechtsvervolging was vrijgesteld,
terwijl uit het arrest, dat erop wijst
dat eiser zich op het ogenblik van het
ongeval naar Mol begaf om er de hem
opgedragen taak te vervullen, volgt dat de
verplaatsing tijdens welke het hem ten
laste gelegde misdrijf is gepleegd niet
kon worden gescheiden van de hem
gegeven opdracht ; de ambtenaren en
overige personeelsleden van de Europese
Gemeenschap voor atoomenergie, luidens
artikel 11 van het Protocol, vrijgesteld
zijn van rechtsvervolging voor al wat
zij « in_ hun officiele hoedanigheid "
hebben gedaan, dat wil zeggen al wat
een ambtenaar of een personeelslid in
de uitoefenin.g van zijn ambt heeft gedaan
in verband met zijn bedrijfsactiviteit,
zodat de bovengemelde omstandigheid
voldoende was om de toepassing van
genoemd artikel 11 in deze zaak te
rechtvaardigen, waaruit volgt dat, door
bovendien te eisen dat de handeling
door eiser is gepleegd in de werkelijke
uitoefening van zijn an1.bt van ingenieur,
het arrest deze bepaling heeft geschonden
en, niettegenstaande het feit dat, zoals
het vaststelt, de immnniteit niet was
opgeheven, slechts in weerwil van die
bepaling op de strafvordering heeft
kunnen uitspraak doen (schending van
de artikelen 11 en 17 van het Protocol
betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Enropese Gemeenschap
voor atoomenergie, op 17 april 1957 te
Brussel ondertekend en goedgekeurd bij
de wet van 2 december 1957),
en tM'tVijl minstens de hierboven overgenomen motivering van het arrest niet
passend en niet ondnbbelzinnig antwoordt
op de conclusie waarbij eiser heeft
betoogd dat de OlTistandigheid dat hij
op het ogenblik van het ongeva.l een
officiele opdracht nitvoerde en, derhalve,
in zijn officiele hoedanigheid handelde
niet aileen hieruit voortvloeide dat het
ongeval gebeurd was gedcrrende het
uitvoeren van een opdracht als ambtenaar
van Euratom, maar ook hiernit dat zijn
opdracht « nitdrukkelijk zijn persoonlijke
wagen als vervoermiddel vermeldde "
(schending van artikel 97 van de Grandwet):
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het Hof van J nstitie
van de Europese Gemeenschappen, nitspraak doende over de door het Hof
voorgelegde vraag, « voor recht zegt :

" 1° De vrijstelling van rechtsvervolging, voorzien in artikel ll, a, van het
Protocol betreffende de voorrechten en
immuniteiten der E. G. A.- artikel 12,
a, van het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten der Enropese
Gemeenschappen - , is uitslnitend van
toepassing op de handelingen welke,
naar hun aard, behoren tot die waarmede
hij, die de immuniteit inroept, deeh1.eemt
aan de taaknitoefening van de instelling
waartoe hij behoort ;
"2° Meer in het bijzonder, het besturen
van een automo biel is naar zijn aard
slechts een handeling, in officiele hoedanigheid verricht, in de uitzonderingsgevallen waarin deze werkzaamheid
nitslnitend onder het gezag van de
Gemeenschap en door haar ambtenaren
zelf kan worden nitgeoefend " ;
Overwegende dat ingevolge deze beslissing het aan het Hof voorgelegde vraagstuk terug te brengen is tot de vraag of
de werkzaamheid waarvoor de eisers
de immuniteit inroepen, namelijk het
besturen van het bij het ongeval betrokken voertnig, naar haar aard een werkzaamheid nitmaakt die nitsluitend onder
het gezag van de Gemeenschap en door
haar ambtenaren zelf had lumnen nitgeoefend worden ;
Overwegende dat het bestreden arrest
soeverein vaststelt dat het ongeval zich
te Herselt heeft voorgedaan, terwijl de
inrichtingen van de Gemeenschap die
eiser, krachtens zijn opdracht, moest
laten bezoeken te Mol gelegen zijn ;
Dat derhalve, zelfs in de onderstelling
dat het bezoek aan die inrichtingen een
handeling is die, naar haar aard, behoort
tot die waarmede eiser deelneemt aan
de taaknitoefening van de instelling
waartoe hij behoort, nit deze vaststelling
noodzakelijk voortvloeit dat het feit,
tot deze plaats, de personen te vervoeren
met wie_ hij aldns dit bezoek moest
verrichten geen werkzaamheid nitmaakt
die uitslnitend onder het gezag van de
Gemeenschap en door een van haar
ambtenaren kan worden nitgeoefend ;
Dat nit deze overwegingen volgt dat,
ten deze, het feit dat eiser het motorvoertuig heeft bestnurd waarmede het
ongeval werd veroorzaakt de voorwaarden, gesteld in het bij het verdrag
gevoegde Protocol en omschreven door
het Hof van Jnstitie, niet vervnlt om
naar zijn aard een handeling te zijn, die
in officiiile hoedanigheid werd verricht ;
Dat de tegeit het arrest aangevoerde
grief aldus zonder invloed blijkt te zijn
op de wettelijkheid van de beslissing ;

572W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, zodra de feiten.rechter vaststelde dat de verplaatsing
van eiser per motorvoertuig op zichzelf
geen handeling uitmaakte die in officiele
hoedanigheid was verricht, de modaliteiten van deze verplaatsing geen belang
meer vertoonden en de rechter de uit
genoemde modaliteiten afgeleide argurnenten niet moest beantwoorden ;
Dat geen enkel onderdeel van het
middel kan worden aangenomen ;
En overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing op de strafvordering overeenkomstig de wet is ;
Over het tweede en het derde middel,
afgeleid, het tweede, uit de schending
van de artikelen 151 en 188, lid 2 en 3,
van het Verdrag tot oprichting van de
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, op 25 maart 1957 te Rome
ondertekend en goedgekemd bij de wet
van 2 december 1957, 1382 en 1383 van
het Burgerlijk Wetboek, 3 en 4 van de
wet van 17 april 1878 houdende de
voorafgaande titel van het W etboek van
strafvorderi:ng, en 97 van de Grondwet,

cloonlat het Hof van beroep te Brussel
overweegt dat eiser persoonlijk aansprakelijk was in deze zaak en zich
bevoegd verklaart om uitspraak te doen
over de burgerlijke rechtsvorderingen die
de verweerders tegen hem hebben i:ngesteld, op grond dat, daar de schadelijke
handeling door eiser n:iet werd verricht
" in de uitoefening van zijn ftmctie "•
deze laatste, op het ogenblik van het
ongeval, niet handelde als een orgaan
van de Europese Gemeenschap voor
atoornenergie,
te1·wijl uit de vaststellingen zelf van
het arrest volgens welke eiser zich op
het ogenblik van de feiten, die het voorwerp van de telastlegging zijn, aan het
stuur van zijn persoonlijke wagen naar
Mol begaf om aldaar de in zijn opdracht
bepaalde taak te vervullen, en uit de
conclusie, die dienaangaande niet wordt
tegengesproken, waari:n eiser heeft doen
gelden dat genoemde opdracht " uitdrukkelijk zijn persoonlijke wagen als
vervoermiddel vermeldde "• blijkt dat, op
het ogenblik waarop het ongeval zich
heeft voorgedaan, eiser, die zijn wagen
bestumde, een handeling uitvoerde die
hij, wegens de hem opgedragen taak,
mocht en moest verrichten en, derhalve,
handelde als orgaan van de Gerneenschap

of, althans, in de uitoefening van zijn
functie, waaruit volgt dat door de persoonlijke aansprakelijkheid van eiser in
aanmerking te nemen en zich bevoegd te
verklaren om kennis te nomen van de
tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen, de feitenrechters de artikelen 151 en 188 van het Verdrag hebben
geschonden, naar luid waarvan de Gemeenschap rechtstreeks aansprakelijk is
voor de schade die door haar personeelsleden in de uitoefening van htm functies
is veroorzaakt en de uitsluitende ken:nisneming van geschillen over de vergoeding
van bedoelde schade aan het Hof van
J ustitie van de Gemeenschappen wordt
opgedragen ;
het clenle, uit de schending van de
artikelen 151 en 188, lid 2 en 3, van het
Verdrag tot· oprichting van de Emopese
Gemeenschap voor Atoomenergie, op
25 maart 1957 te Rome ondertekend en
goedgekeurd bij de wet van 2 december
1957, 1382, 1383 en 1384 van het Bmgerlijk W etboek, 3 en 4 van de wet van
17 april 1878 houdende de voorafgaande
titel van het W etboek van strafvordering,
cloonlat, onder overweging dat de schadelijke handeling door eiser niet was
gepleegd '' in de uitoefening van zijn
ftmctie bij de Gemeenschap van Euratom ''• de feitenrechter zich bevoegd verklaart om uitspraak te doen over de
bmgerlijke i·echtsvorderingen die de verweerders hebben ingesteld tegen eiseres
als verzekeraar van de bmgerlijke aansprakelijkheid van eiser, en het middel
verwerpt dat eiseres bij conclusie heeft
voorgedragen en volgens hetwelk eiser en,
bijgevolg, zijzelf slechts overeenkomstig
de bepalingen van a.rtikel 188, lid 2, van
het Verdrag tot vergoeding van de schade
konden gehouden zijn,
terwijl uit het arrest, dat erop wijst dat
eiser zich op het ogenblik van de feiten,
die het voorwerp van de telastlegging
zijn, aan het stum van zijn persoonlijke
wagen naar Mol begaf om aldaar de in
zijn opdracht bepaalde taak te vervullen,
en uit de niet-tegengesproken conclusie
van eiseres waarin werd aangevoerd dat
genoemde opdracht " uitdrukkelijk de
persoonlijke wagen van concluant (thans
eiser) als vervoermiddel vermeldde ''•
voortvloeit dat op het ogen blik waarop
het ongeval zich heeft voorgedaan eiser de
taak uitvoerde die hem was opgedragen
door de autoriteit waarvan hij afhing en
zich, derhalve, bevond in de uitoefening
van de functie die hij bij de Gemeenschap
vervulde; hieruit volgt dat de feiten-
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van het V erdrag heeft geschonden,
krachtens welke, enerzijds, de tegen
eiseres ingestelde burgerlijke rechtsvorderiilgen tot de uitsluitende bevoegdheid
van het Hofvan Justitie van de Gemeenschappen behoorden en anderzijds, eiser
en, bijgevolg, eiseres, bij voorkomend
geval, slechts tot vergoeding van de door
de burgerlijke partijen geleden schade
konden worden veroordeeld overeenkomstig de algemene beginselen welke
de rechtsstelsels der Lid-Staten gemeen
hebben:
Overwegende dat de artikelen 188,
lid 2, en 151 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor
atoomenergie bepalen, het eerste, dat
inzake de niet-contractuele aansprakelijkheid de Gemeenschap, overeenkomstig de
algemene beginselen welke de rechtsstelsels der Lid-Staten gemeen hebben, de
schade n1.oet vergoeden die door haar
instellingen of door haar personeelsleden
in de uitoefening van hun fcmcties is
veroorzaakt, het tweede, dat het Hof van
J ustitie bevoegd is om kennis te nemen
van geschillen over de vergoeding van
de aldus bedoelde schade ;
Overwegende dat uit het antwoord op
het eerste middel blijkt dat eiser, bij
het ongeval, niet in officiele hoedanigheid
handelde in de zin van artikel ll, a, dat
12, a, is geworden, van het Protocol
betreffende de voorrechten en immtmiteiten, maar dat het arrest van het Hof
van Justitie erop wijst dat deze beslissing
niet vooruitloopt op de eventuele aansprakelijkheid van de Gemeenschap ;
Dat aldus de aan het Hof voorgelegde
vraag of eiser, bij het ongeval, " in de
uitoefening van zijn functie >> handelde in
de zin van artikel 188, lid 2, evenals de
vraagstukken inzake aansprakelijkheid
en bevoegdheid die het antwoord op
deze vraag opwerpt, tot de uitlegging
van het V erdrag behoren, en dat, naar
luid van artikel 150 van dit Verdrag,
aileen het Hof van J ustitie bevoegd is
om, bij wijze van prejudiciele beslissing,
over deze uitlegging uitspraak te doen ;
Om die redenen, uitspraak doende op
de voorziening die tegen de beslissing op
de strafvordering is ingesteld : verwerpt
deze voorziening ; veroordeelt de eisers
in de helft van de tot nu toe voor het
Hof gemaakte kosten en in de kosten
van de rechtspleging voor het Hof van
Justitie; wat de voorziening betreft
die tegen de beslissing op de burgerlijke
rechtsvorderingen is ingesteld : stelt de

uitspraak uit totdat het Hof van Justitie
van de Europese Gemeenschappen, bij
wijze van prejudiciele beslissing, uitspraak zal gedaan hebben over de nitlegging die moet worden gegeven aan
de artikelen 188, lid 2, en 151 van het
Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap voor atoomenergie, door
de zin te bepalen van de uitdrukking
<< in de uitoefening van hun functies »,
en, voor het geval dat een schadelijke
handeling in de uitoefening van zijn
functie zou gepleegd zijn door een personeelslid dat niet in officiele hoedanigheid
heeft gehandeld, door te zeggen of door
dit feit het personeelslid persoonlijk
aansprakelijk is dan wei of deze aansprakelijkheid wordt opgeslorpt door
die van de Gemeenschap, en eventueel
door te preciseren welke rechtsregeling
van toepassing is op de aansprakelijkheidsvordering tegen het personeelslid
en zijn verzekeraar, en door te zeggen
of het bevoegde rechtscollege om kennis
te nemen van deze rechtsvordering
uitsluitend het in artikel 151 van het
Verdrag bedoelde rechtscollege is ; houdt
de overige kosten aan.
17 februari 1969.- 2elmmer.- Voo?'zitte?', H. van Beirs, voorzitter. VeTslaggeve?·, H. Valentin. - Gelijlcluidende
conchtsie (1), H. Mahaux, eerste advocaatgeneraal.
Pleite1's, HH. Van Ryn en
Faures.

2e KA.l\'I:ER. -

17 februari 1969.

1° WEGVERKEER. VERVAL VAN
HET RECHT TOT STUREN.- 0VERTRE·
DING. - BESTUREN VAN EEN VOERTUIG
OP DE OPENBARE WEG. - BESTANDDEEL VAN DE OVERTREDING.
2° WEGVERKEER.- BESTUREN VAN
EEN VOERTUIG OP DE OPENBARE WEG
NIETTEGENSTAANDE EEN VERVALLENVERKLARING VAN HET RECHT TOT
STUREN. - VEROORDELENDE BESLISSING. - GEEN VASTSTELLING VAN HET
BESTAAN VAN EEN IN KRACHT VAN
GEWIJSDE
GEGANE
RECHTERLIJKE
BESLISSING TOT VERVALLENVERKLARING. - GEEN VERMELDING VAN DE
DATUM WAAROP DE KENNISGEVING,
( 1) De conclusie van het openbaar ministerie
werd gepubliceerd in de Cahiers de droit
eu?·opeen, 1969, blz. 412 en volg.
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§ 4, VAN DE WET VAN 1 AUGUSTUS 1899,
IS GEGEVEN. NIET REGELMATIG
GEMOTIVEERDE VEROORDELENDE BESLISSING.

3°

WEGVERKEER.- BESTUREN VAN
EEN VOERTUIG OP DE OPENBARE WEG
NIETTEGENSTAANDE EEN VERVALLENVERKLARING VAN HET RECHT TOT
STUREN. 0VERTREDING VAN ARTIKEL 2-17, § 1, 1°, VAN DE WET VAN
1 AUGUSTUS 1899, GEWIJZIGD BIJ
ARTIKEL 7 VAN DE WET VAN 1 AUGUSTUS
1963.- GEEN WETTELIJKE HERHALING.

1° Van overt?·ecling van het verval van
het 1·echt een voertuig te best~wen, die
gestmjt wonlt clam· artikel 2-17, § 1,
van cle wet van 1 attg~tstus 1899,
gewijzigcl bij a1·tikel 7 van cle wet van
1 a~tgusttts 1963, is alleen sp1·ake
wanneer cle ve1·vallen verklaanle pe1•soon
een VOe?'tttig bestuurt op cle openba1·e
weg of op een voo1· het openbaar verkeer
openstaancle weg (1).
2° Niet regelmatig gemotivee1Yl is cle
beslissing, die een beklaagcle VM'001'deelt omclat hij een voe1·ttdg op de
openbm·e weg best~m1·t, niettegenstaancle
hij van clit 1·echt ve1•vallen verklaa1·cl
wenl, zoncle1· het bestaan vast te stellen
van een in k1·acht van gewijscle gegane
1'echte1·lijke beslissing tot ve1·vallenve1'lclaring en evenmin cle clatwn te
ve1•melclen waa1·op de kennisgeving,
voorgesclweven bij artikel 2-7, § 4, van
cle wet van 1 april 1899 is gegeven (2).
(Grondwet, art. 97 ; wet van 1 augustus 1963, art. 2-17, § 1, 1°.)
3° A1·tikel 2-17, § 1, 1°, van cle wet van
1 augttshts 1899, gewijzigcl bij cle wet
vmv 1 augustus 1963, wam·bij wonlt
gestrajt clegene die een voertuig op cle
openbare weg bestu~wt niettegenstaancle
hij vervallen wenl ve1·klaanl, bepaalt
geen bijzoncle1·e st1·aj in geval van
herlwling.
(FRANQUET.)
ARREST

(vertaling).

RET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 20 nove1nber 1968 gewezen
(1) en (2) Raadpl. cass., 13 december 1965
en 23 mei 1966 (Bttll. en PASIC., 1966, I,
500 en 1198); 25 november 1968, sup1•a,
b1z. 321.

door de Correctionele Rechtbank te
Luik, rechtdoende in hager beroep;
Over het middel, ambtshalve afgeleid
uit de schending van artikel 97 van de
Grondwet, cloonlat de veroordeling niet
regelmatig met redenen is omkleed :
Overwegende dat eiser vervolgd wordt
om op 14 september 1967 te Momalle
een voertuig, een luchtschip of een
rijdier te hebben bestuurd niettegenstaande het tegen hem uitgesproken
verval en terwijl hij zich in staat van
wettelijke herhaling bevond, daar hij
op 29 november 1966 door de Politierechtbank te Hollogne-aux-Pierres veroordeeld was wegens dezelfde feiten ;
Overwegende dat het bestreden vonnis
eiser veroordeelt nate hebben verklaard
dat het bewezen is dat deze op 14 september 1967 een voertuig bestuurde,
ofschoon hij meer dan vijf dagen tevoren
door het openbaar ministerie wettelijk
in kennis werd gesteld dat hij een straf
van drie maanden vervallenverklaring
had opgelopen ;
Overwegende, enerzijds, dat artikel 2-17, § 1, van de wet van 1 augustus
1899 houdende herziening van de wetgeving en de reglementen op de politie
van het wegvervoer, die gewijzigd is bij
artikel 7 van de wet van 1 augustus 1963,
die in werking was op de datum van de
ten laste gelegde feiten, geen herhaling
voorziet voor deze feiten ;
Overwegende, anderzijds, dat het vonnis niet vaststelt dat eiser zijn voertuig
op de openbare weg of op een voor het
openbaar verkeer openstaande weg heeft
bestuurd, of dat het verval, niettegenstaande hetwelk eiser zijn voertuig heeft
bestuurd, uitgesproken is bij een in
kracht van gewijsde gegane beslissing;
dat het evenmin de datmn aangeeft
waarop de kennisgeving, voorgeschreven
bij artikel 2-7, § 4, van de wet van
1 augustus 1899, welke is gewijzigd bij
artikel 3 van de wet van 15 april 1958,
regelmatig aan veroordeelde is gedaan ;
Dat het aldus voor het Hof omnogelijk
is toezicht te oefenen op de wettelijkheid
van de gewezen beslissing ;
On1. die redenen, vernietigt het bestreden vonnis ; beveelt dat van het thans
gewezen arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de vernietigde
beslissing ; laat de kosten ten laste van
de Staat ; verwijst de zaak naar de
Correctionele Rechtbank te Hoei, zitting
houdende in hager beroep.
17 februari 1969.- 2e kamer.- Voorzittm·, H. van Beirs, voorzitter. -- Ver-
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advocaat-generaal.

2e KAMER. -

17 februari 1969.

CASSATIE.- BEVEL VAN DE MINISTER
VAN JUSTITIE.- STRAFZAKEN.- VoNNIS VAN DE POLITIEREOHTBANK DAT DE
BEKLAAGDE VEROORDEELT TOT EEN
GELDBOETE VAN 26 FRANK, WEGENS
OVERTREDING VAN ARTIKEL 84 VAN
DE WET VAN 8 APRIL 1965 BETREFFENDE
DE JEUGDBESOHERMING. - VERNIETIGING EN VERWIJZING.

Op de voo1·ziening van de p1·ocu1·eu1'genemal, ingesteld op bevel van de
Ministe1· van justitie, ve1·nietigt het
Hoj het vonnis van de politie1·echtbanlc
dat een belclaagde ve1·oordeelt tot een
geldboete van 26 jmnlc wegens overt1•eding van m·tilcel 84 van de wet van
8 ap1·il 1965 bet1·efjende de jeugdbesche1·ming, en ve1·wijst de zaalc naa1·
een ande1·e politie1·echtbanlc (1). (Wetb.
van strafv., art. 441 en 427.)
(PROOUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF
VAN OASSATIE, IN ZAKE DANLOY.)
ARREST (ve1·taling).
RET HOF ; - Gelet op de vordering
van de Procureur-generaal bij het Hof
van cassatie, welke luidt als volgt :
" Aan de tweede kamer van het Hof
van cassatie,
" Ondergetekende, Procureur-generaal,
heeft de eer hierbij uiteen te zetten dat
de Minister van justitie hem, bij brief
van 31 oktober 1968, Bestuur der Wetgeving, eerste afdeling, nr 130.836/137 j
APJDiv., uitdrukkelijk opdracht heeft
gegeven om overeenkomstig artikel 441
van het vVetboek van strafvordering bij
het Hof aangifte te .do en van het in
kracht van gewijsde gegane vonnis dat
op 21 mei 1968 gewezen is door de Politierechtbank te La Roche-en-Ardemle
en waarbij Fernand Danloy, landbouwer,
geboren te Hives op 29 juli 1921, tot een
(1) Cass., 8 april 1968 (A1'1', cass., 1968,
biz. 1035); raadpl. cass., 21 oktober 1968,
supra, biz. 207.

geldboete van 26 frank veroordeeld is
wegens overtreding van artikel 84 van
de wet van 8 april 1965 betreffende de
jeugdbescherming om door een gemis
aan toezicht het als misdrijf omschreven
feit, begaan door een minderjarige beneden 18 jaar die onder zijn bewaring
stond, te hebben vergemakkelijkt.
» Artikel 84 van deze wet stelt op dit
misdrijf gevangenisstraf van een tot
zeven dagen en geldboete van een tot
vijfentwintig frank of een van die straffen aileen, zodat de uitgesproken straf
onwettelijk is en het vonnis gewezen is
met overtreding van deze wetsbepaling.
>> Om die redenen, vordert ondergetekende, Procureur-generaal, dat het
aan het Hof moge behagen het aangegeven vonnis te vernietigen, te bevelen
dat van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de vernietigde
beslissing en de zaak te verwijzen naar
een andere politierechtbank.

» Brussel, 5 november 1968.
>>
>>

Voor de Procureur-generaal,
De Eerste Advocaat-generaal,
>>(get.) Paul Mahaux >>;

Gelet op artikel 441 van het W etboek
van strafvordering, met overneming van
de redenen van gezegde vordering,
vernietigt het aangegeven vonnis van
21 mei 1968; beveelt dat van het thans
gewezen arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de vernietigde
beslissing ; verwijst de zaak naar de
Politierechtbank te N assogne.
17 februari 1969.- 2ekamer.- Voo1'zitte1', H. van Beirs, voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. Ligot. Gelijlcluidende
conclusie, H. Mahaux, eerste advocaatgeneraal.

2e KAMER. -

17 februari 1969.

CASSATIE. --BEVEL VAN DE MINISTER
VAN JUSTITIE. STRAFZAKEN. VoNNIS TOT VEROORDELING VAN EEN
BEKLAAGDE DIE REEDS VROEGER VOOR
HETZELFDE FElT WERD VEROORDEELD,
- VERNIETIGING.

Op de voo1·ziening van de p1·octwetwgenemal, ingesteld op bevel van de
M iniste1· van justitie, vemietigt het
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wegens een jeit waarvoo?' hij dom· een
m·oegere in lcracht van gewijsde gegane
beslissing reeds Ve?'Oo1·deeld we1·d (l).
(Wetb. van strafv., art. 441.)
(PROOUREUR-GENERAAL BIJ RET HOF
VAN OASSATIE, IN ZAKE HOREMANS.)
ARREST (vertaling).
HET HOF; - Gelet op de vordering
van de Procureur-generaal bij het Hof
van cassatie, welke lui.dt als volgt :
« Aan de tweede kamer van het Hof
van cassatie,
>> Ondergetekende
Procureur-generaal
heeft de eer hierbij cuteen te zetten dat
de Minister van justitie hem, bij brief
van 3 december 1968, Bestuur der
Wetgeving, nr 95.537/29/AP, opdracht
heeft gegeven om overeenkomstig artikel 441 van het Wetboek van strafvordering bij het Hof aangifte te doen
van het vonnis dat op 27 april 1967 door
de Correctionele Rechtbank te Dinant
gewezen is en waarbij Frans Horemans,
radio-electricien, geboren te Herentals
op 3 december 1919, veroordeeld is
wegens overtreding van artikel 64 van
de wet van 29 maart 1962 houdende
organisatie van de ruimtelijke ordening
en van de stedebouw, welke overtreding
begaan is te Membre in maart 1965
(zaak nr 4894/65) ;
>> Deze veroordeling, die in kracht van
gewijsde is gegaan, is uitgesproken
ofschoon de genoemde Horemans reeds
wegens hetzelfde feit door dezelfde
rechtbank op dezelfde dag was veroordeeld (zaak nr 1891/65), welk vonnis
ook in kracht van gewijsde is gegaan;
>> De strafvordering is vervallen ten
gevolge van het vonnis in de zaak
nr 1891/65, zodat het vmmis, dat in de
zaak nr 4894/65 gewezen is met schending
van de regel non bis in idem, onwettelijk
is;

geven vonnis te vernietigen, in zover het
veroordelingen tegen Frans Horemans
"Lutspreekt, te bevelen dat van zijn arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing,
te zeggen dat er geen reden is tot verwi.jzing.
>> Brussel, 4 december 1968,
>> Voor de Procureur-generaal,
>> De Eerste Advocaat-generaal,
>> (get.)
Paul Mahaux >> ;
Gelet op arti.kel 441 van het W etboek
van strafvordering, met overneming van
de redenen van gezegde vordering, vernietigt het voormelde vonnis dat op
27 april 1967 door de Correctionele
Rechtbank te Dinant gewezen is in de
zaak nr 4894/65, in zover het veroordelingen tegen Frans Horemans ui.tspreekt ; beveelt dat van het thans
gewezen arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; zegt dat er geen
reden is tot verwijzing.
17 februari 1969.-2 8 kamer.- Voorzitte?·, H. van Beirs, voorzitter. - Verslaggeve1', H. Ligot. Gelijlcl1tidende
conclusie, H. Mahaux, eerste advocaatgeneraal.

2e KAMER. -

17 februari 1969.

CASSATIE.- BEVEL VAN DE MINISTER
VAN JUSTITIE. STRAFZAKEN. VoNNIS VAN DE OORREOTIONELE RECHTBANK TOT VEROORDELING VAN EEN
l\IIINDERJARIGE DIE NOG GEEN AOHTTIEN
JAAR WAS OP DE DATUM VAN DE FEITEN,
- VERNIETIGING EN VERWIJZING.

>> Om die redenen, vordert de ondergetekende Procureur-generaal dat het
aan het Hof moge behagen bet aange-

Op de vom·ziening van de procurew·gene?·aal, ingesteld op bevel van de
Minister van justitie, vernietigt het
Hof het vonnis, waarbij een co1·rectionele
?'echtbanlc een ve1'0o?'Cleling 1titspreelct
tegen een belclaagde die, op het ogenblilc
van de jei{en waarop de ve1•oordeling
bentst, jonger was dan achttien jaar,
en ve1·wijst de zaalc naar de proctweu?'
des Konings (2). (Wetb. van strafv.,
art. 36, 4°, en 44.)

(1) Oass., 12 februari 1968 (A1•r. cass., 1968,
biz. 776).
(2) Oass., 19 februari 1968 (A1'1'. cass., 1968,
biz. 819). Daar geen van de personen vermeid
in artikei 44 van de wet van 8 april 1965 een

verblijfpiaats in Beigie had en de minderjarige in het buitenland woonde, werd de
zaak verwezen naar de procureur des Konings
van de piaats van de feiten ais misdrijf
omschreven.
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(PROCUREUR DES KONINGS BIJ RET ROF
VAN CASSATIE, IN ZAKE SCRMUDERICR.)
ARREST (ve?'taling).
HET HOF; - Gelet op de vordering
van de Procureur-generaal bij het Hof
van cassatie, welke als volgt luidt :
« Aan de tweede kamer van het Hof
van cassatie,

'' Ondergetekende Procureur-generaal
heeft de eer hierbij uiteen te zetten dat
de Minister van justitie hem, bij de
brief van 20 januari 1969, Bestuur der
Wetgeving, nr 95.537 /29/APJPourv., uitdrukkelijk opdracht heeft gegeven om
overeenkomstig artikel 441 van het
W etboek van strafvordering bij het Hof
aangifte te doen van het in kracht van
gewijsde gegane vonnis dat op 1 augustus
1968 door de Oorrectionele Rechtbank
te Aarlen gewezen is, en waarbij Hans
Jurgen Schmuderich, mecanicien, geboren te Minden op 10 maart 1950, tot
gevangenisstraf en geldboete veroordeeld
is, wegens diefstallen te J?on_nert begaan
in de nacht van 26 op 27 JUUl 1968.
'' Blijkens de geboorteakte die thans
bij het dossier is gevoegd, is de veroordeelde geboren op 10 maart 1951.
'' Schmuderich was derhalve minder
dan 18 jaar oud toen hij de feiten heeft
begaan, nadat op 1 september 1966. de
wet van 8 april 1965 betreffende de
jeugdbescherming in werking getreden
was.
'' De veroordelingen zijn dientengevolge
1.utgesproken met schending van artikel 36, 4o, van deze wet, daar krachtens
deze bepaling aileen de jeugdrechtbank
bevoegd is om kennis te nemen van de
feiten.
" Om die redenen, vordert ondergetekende Procureur-generaal dat het
aan het Hof moge behagen het aangegeven vonnis te vernietigen, in zover het
Hans J urgen Schmuderich veroordeelt
wegens de voornoemde feiten, te bevelen
dat van zijn arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing, en de zaak. te
verwijzen naar de Procureur des Komngs
te Aarlen.
"Brussel, 21 januari 1969,
" Voor de Procureur-generaal,
· " De Eerste Advocaat-generaal,
"(get.) Paul Mahaux ";
CASSATIE, 1969. - 19

Gelet op artikel 441 van het W etboek
van strafvordering, met overneming van
de redenen van de voorafgaande vordering, vernietigt het aangegeven vonnis
dat op 1 augustus 1968 door de Oorrectionele Rechtbank te Aarlen gewezen
is, in zover het Hans Jurgen Schmuderich
·veroordeelt wegens diefstallen te Bonnert
begaan in de nacht van 26 op 27 juni
1968 ; 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 Procureur des Konings
te Aarlen.
17 februari 1969. - 2e kamer. - V oorzittm·, H. van Beirs, voorzitter. - VerGelijklttidende
slaggeve?', H. Ligot. conclusie, H. Mahaux, eerste advocaatgeneraal.

2e KAMER. -

18 februari 1969.

1° BELASTING. GELIJKREID VAN
ALLEN VOOR DE BELASTING.- BEGRIP.
2° GEMEENTELIJKE EN PROVINOIALE BELASTINGEN.- BEVOEGD·
REID VAN DE PROVINCIERAAD OlVI DE
ZETTING VAN DE GEMEENTELIJKE BELASTING VRIJ VAST TE STELLEN EN RET
BEDRAG ERVAN TE BEPALEN.
1° Het beginsel van de gelijkheid voor de
belasting vm·biedt niet sommige catego1'ieen van burgm·s in de belasting aan
te slaan, in zover al diegenen clie in
dezelfde jeitelijke voorwaa1·den ve1·km·en,
gelijkelijk wm·den aangeslagen (1).
(Grondwet, art. 112.)
2° De p?"ovincieraden, hebben, wegens hun
automie, en behoudens de bij de wet
bepaalde uitzonde1·ingen, de macht om
vrij, onde?" het toezicht van de hogere overheid, de zetting en het bedmg van hun
belastingen alsmecle de m·ijstellingen
vast te stellen (2). (Grondwet, art. 108;
provinciale wet, art. 65 en 66).
(GRAFF, T. PROVINCIE LUIK.)
ARREST (ve1·taling).
HET HOF; -

Gelet op het bestreden

(1) en (2) Raadpl. cass., 29 oktober 1968,
supra, blz. 235.
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de Bestendige Deputatie van de Provincieraad van Luik;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 6 en 112 van
de Grondwet,
doonlat de bestreden beslissing de pro-·
vinciale belasting op opslagplaatsen van
schroot en gebruikte voertuigen wettig
verklaart die bij besluit van de provincieraad van 11 maart 1966 werd ingevoerd
en bij het koninklijk besluit van 19 april
daaropvolgend werd goedgeke1.rrd, welke
belasting berekend wordt naar de oppervlakte van de opslagplaats van schroot
en gebruikte voertuigen, met dien verstande dat aileen in aanmer;king komen
openluchtopslagplaatsen die langs de
openbare weg aangelegd zijn of uit enig
punt ervan zichtbaar zijn,
tenvijl een dergelijke taks het beginsel
schendt van de gelijkheid van de Belgen,
inzonderheid inzake belastingen, in zover
ze ten laste van sommige bm·gers een
willekemige belasting vestigt, terwijl er
geen verband kan worden ontdekt tussen
de belasting zelf en de voorwaarden van
opeisbaarheid ervan:
Overwegende, enerzijds, dat het beginsel van de gelijkheid voor de belasting
niet verbiedt bepaalde categorieen van
b1.rrgers te treffen, op voorwaarde dat al
degenen die zich in dezelfde feitelijke
toestand bevinden gelijkelijk aangeslagen
worden, wat ten deze het geval is ;
Overwegende, anderzijds, dat het niet
aan de rechterlijke macht staat de opportuniteit te beoordelen van de verordeningen die door de provincies werden uitgevaardigd in het kader van h1.m bevoegdheden;
Dat het middel niet kan worden aangenom.en;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.

H. Charles, advocaat-generaal. - Pleitet•s, HR. Gothot (van de balie bij het
Hof van beroep te Luik) en Fally.

2e

KAMER. -

INKOMSTENBELASTINGEN.
AFTREK VAN DE REEDS BELASTE BESTANDDELEN TER VOORKOMING VAN
DUBBELE BELASTING. VASTSTELLING
VAN RET BEDRAG VAN DE FINANCIELE
LAST DIE GEDIEND REEFT TOT RET
AANSORAFFEN OF AANLEGGEN VAN DE
AOTIVABESTANDDELEN DIE REEDS AANGESLAGEN INKOMSTEN OPBRENGEN. SoEVEREINE BEOORDELING DOOR DE
FEITENREOHTER.

Bij gebreke van wettelijke schattingsbepalingen, wor·dt het bedrag van de financiele last, die gediend heeft tot het aanschaffen of aanleggen van activabestanddelen die 1·eeds aangeslagen inkomsten
opbr·engen, soeverein in feite, zonde1·
schending van artikel 52, § 4, van de
bij het beslttit van de Regent van 15 januMi 1.948 gecoonlineet·de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, vastgesteld
door de beslissing die het bedmg van
deze financiele last bepaalt op gTond van
feitelijke gegevens, welke niet v1·eemd
blijken te zijn aan de aanschatfings- of
aanleggingswaa1·de van bedoelde activabestanddelen (1) (2).
(NAAMLOZE
VENNOOTSOHAP
« ELEOTRISOHE CENTRALEN VOOR VLAANDEREN
EN BRABANT))' IN VEREFFENING, T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN.)

ARREST

ze

18 februari 1969.

(vertaling).

18 februari 1969. kamer.
Voo1·zitter, H. Valentin., raadsheer waarnemend voorzitter.
Ve1·slaggeve1·,
H. Busin. Gelijkluidende conclusie,

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 21 juni 1967 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;

(1) Raadpl. SCHREUilER, Jrnpots sU1' les
reventts, Cornplthnent, nr 279, en C. DE MEY en
BALTUS, " Oommentaires de la loi du 13 juillet
1959 "• Jott1'1t. pmt. dr. fisc., 1959, blz. 241
en volg.
(2) De wijziging die artikel 1 van de wet

van 13 juli 1959 (I) invoert met betrekking
tot artikel 52, § 5, is slechts toepasselijk vanaf
het dienstjaar 1959, behalve wat de aanslagen
voor dit dienstjaar, bij navordering van
rechten betreft, en slaat dus niet op de onderhavige zaak.
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wetten betreffende de inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij het besluit van
de Regent van 15 januari 1948, en 97 van
de Grondwet,
dom·dat, om het bedrag van de financiele lasten, die op de aftrekbare, reeds
aangeslagen inkomsten, drukken, vast te
steilen op het bij de laatste z~n van § .5
van bedoeld artikel 52 voorzl6ne maximum en om te overwegen dat het reeel
bedrag van die lasten, bepaald volgens
de regel van drieen, hoger is dan dit
maximum het bestreden arrest, zonder
te ontken~en dat de rnaatschappelijke
aandelen A van de intercomrnunale maatschappijen Sobralec en Imeloost uitgegeven werden als tegenwaarde voor de
tijdelijke afstand van het gebruik van
zekere onroerende goederen onder voorwaarden die geen versnippering van de
eigendom met zich meeb.rengen en .dat
die inbrenO' "bij degene die hem verrwht
een eenvo~dige verbintenis om iets te
doen doet ontstaan ))' de aanschaffingswaarde van die maatschappelijke aan'
delen A niettemin vaststelt op de waarde
in voile eigendom van de aldus in gebruik
ingebrachte onroerende goederen om de
reden dat : 1° wanneer het gaat om het
netto-bedrag van de krachtens artikel 52
aftrekbare reeds aangeslagen inkomsten
vast te steilen, « de modaliteiten van de
inbreng- in gebruik liever dan in eigendom - geen wijziging brenge~ .aan de
waarde van de titels, waarvan die mbreng
de tegenwaarde is, vermits de produktiviteit van de goederen, voorwerp van het
gebruik niet verschilt naargelang zij
geduren'de gans het besch<?uwd j aar op
industriele wijze werden 1-ntgebaat door
de inbrenger, die eigenaar is gebleven, of
zoals ten deze door de intercomrnunale,
titularis van het recht van gebruik, in
nauwe samenwerking overigens met diezelfde eigenaar )) ; 2° « de ak~~n van de
intercommunale maatschappiJen, waarvan het vermeerderd oorspronkelijk kapitaal niets te maken heeft met de werkelijke waarde van de in gebruik ingebrachte goederen, nietternin de grootte
van de herkrijgbare dividenden, die in
mindering dienen gebracht te worden van
de winsten welke dit gebruik hielp voortbrengen, vastgesteld hebben in _functie
van de waarde van die goederen m voile
eigendom >> en het dan ook << op die basis
is dat partijen zelf ee:r;t wa~rde ~ebben
wiilen geven aan de activa dl6 de mkomsten op brengen >>,
te1·wijl, eerste onderdeel, om de lasten

van de leningen vast te steilen die gediend
hebben tot het aanleggen of het verkrijgen van activabestanddelen die reeds
aangeslagen inkomsten kunnen opbrengen, uitsluitend de aanschaffings- of de
aanleggingswaarde van die activabestanddelen in acht dient te worden
genomen; door de schatting van de
maatschappelijke aandelen A te gronden
op de produktiviteit van de goederen in
gebruik ingebracht en op de waarde die
voor de verdeling van de dividenden in
aanmerking genomen werd, het arrest
beroep heeft gedaan op schattingscriteria
die vreernd zijn aan de aanschaffings- of
aanleggingswaarde van activabestanddelen en de in het ·rniddel bedoelde
bepalingvande gecoordineerdewetten betreffende de inkomstenbelastingen heeft
geschonden ;
·

terwijl, tweede onderdeeZ, door te verklaren de « aanschaffingswaarde )) van de
maatschappelijke aandelen A van de
intercommunale rnaatschappijen vast te
steilen maar door in werkelijkheid zijn
schatting te gronden op de produktiviteit
van de goederen in gebruik ingebracht en
op de waarde die voor de verdeling van
de dividenden in aanmerking genomen
werden, het arrest in tegenstrijdigheid
verzeild geraakt, wat gelijkstaat met het
ontbreken van redenen (schending van
artikel 97 van de Grondwet) :
W at het eerste onderdeel betreft
Overwegende dat bij gebreke van aanduiding in de maatschappelijke boekingen
of in de akten van de nominale waarde
van de maatschappelijke aandelen A van
de
intercomrnunale
maatschappijen
Sobralec en Imeloost, welke aandelen
door deze maatschappijen aan eiseres
werden overhandigd in ruil voor de
inbreng in gebruik van haar voor de
elektriciteitsverdeling noodzakelijke installaties, maatschappelijke aandelen
waarvan niet meer betwist wordt dat zij
de activabestanddelen zijn die de reeds
aangeslagen inkornsten opbrengen, welke
voor hem netto-bedrag dienen afgetrokken te worden van de opnieuw belastbare
inkornsten, het arrest heeft aangenomen
dat « de aanschaffingswaarde van die
aandelen )) vastgesteld moet worden op·
het bedrag van de waarde van die installaties in voile eigendon1. om de in het
middel vermelde redenen ;
Overwegende dat het arrest, bij gebreke van wettelijke schattingsbepalingen
en zonder artikel 52, § 5, van de wetten
betreffende de inkomstenbelastingen ge-
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coordineerd bij het besluit van de Regent
van 15 januari 1946 te sc.henden, uit de
vermelde feitelijke bestanddelen het
besluit heeft lnmnen afleiden dat het
maakt ; dat het hier gaat om schattingselementen die niet vreemd blijken te zijn
aan de aanschaffings- of aanleggingswaarde van de activabestanddelen die de
reeds aangeslagen inkomsten opbrengen;
Dat, in die mate, de door het hof van
beroep gedane schatting soeverein is, en
het niet in de bevoegdheid van het Hof
ligt na te gaan of het hof van beroep die
bestanddelen in feite, goed of niet goed
heeft geschat;

vV at

ToEREKENING VAN BETALINGEN. lNTERESTGEVENDE SCHULD.- BE GRIP.
2D

3D

het tweede onderdeel betreft :

Overwegende dat het niet tegenstrijdig
is de aanschaffingswaarde van het gebruik van een goed te onderzoeken, door
die waarde te gronden op de schatting
bepaald in ftmctie van de produktiviteit
van het in gebruik ingebrachte goed,
en in functie van de waarde van dit goed
zoals die voor de verdeling van de
dividenden in aanmerking genomen
werd; dat het hier gaat om schattingselementen die niet vreemd blijken te zijn
aan de aanschaffings- of aanleggingswaarde van de activa-bestanddelen die
reeds aangeslagen inkomsten opbrengen;
Dat geen enkel onderdeel van het middel kan worden aangenomen ;
Om. die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
18 februari 1969. 2e kamer. Vom·zitte1·, H. Valentin, raadsheer waarnemend voorzitter.
Vm·slaggeveT,
H. Capelle. Gelijklnidende conclusie,
H. Charles, advocaat-generaal. - Pleite?'S, HH. Kirkpatrik (van de balie bij
het Hof van beroep te Brussel), Ansiaux
en Fally.
Op dezelfde dag is een arrest in dezelfde
zin gewezen inzake de naamloze vennootschap cc Verenigde energiebedrijven van
het Scheldeland )) op voorziening ingesteld tegen een arrest van 21 jtmi 1967
van het Hof van beroep te Brussel.

1e KAMER. -

20 februari 1969.

lD VERBINTENIS. -

BETALING. -

4°

INKOMSTENBELASTINGEN.
0NTHEFFING.- TERUGBETALING VAN
BELASTINGEN EN VERPLIOHTING lVIORATOIRE INTERESTEN TE BETALEN. EEN ENKELE VERPLIOHTING. - 00RZAAK.- WETTELIJKE GRONDSLAG.

INKOMSTENBELASTINGEN.
0NTHEFFING.- TERUGBETALING VAN
BELASTINGEN EN BETALING VAN lVIORATOlRE INTERESTEN OP DE TEN ON·
REOHTE GEINDE BEDRAGEN.- TOEREKENING VAN BETALINGEN.- TOEPASSELIJKE REGELS.

INKOMSTENBELASTINGEN.
0NTHEFFING. - TERUGBETALING VAN
BELASTINGEN EN BETALING VAN MORATOIRE INTERESTEN OP DE TEN ONREOHTE GEINDE BEDRAGEN.- ToEREKENING VAN BETALINGEN.- MoDALITEITEN.

1D De bepaling van a1·tikel 1254 van het

BnTgedijk W etboek, volgens welke de
schuldenaa1· van een schuld die interest
geejt, b~~iten de toestemrning van de
sch~~ldeise?', de betaling die hij doet, niet
kan toe1·ekenen op het kapitaal eenlm·
dan op de inteTesten, maalct geen onderscheid t~~ssen de sch~~lden waaTvoor de
intensten verschuldigd zijn krachtens
een ovm·eenkornst en de sch~tlden waaTvoor de inte1·esten vm·sch~tldigd zijn
kTachtens een wet.
2D De veTplichting de ten onTechte

ge~nde

inlcomstenbelastingen teTug te betalen
en de ve1•plichting orn op de aldus ge~nde
bedTagen moTatoiTe inteT£?Sten te betalen,
malcen maa1· een enkele veTplichting uit,
die een cl~~bbel vom·we1'p heejt, waa1'van
de oo?'Zaalc in eenzeljde ?'echtsjeit ligt,
met name de inning van de belastingen
die niet veTschuldigcl zijn, en waaTvan
de wettelijlce g1·ondslag te vinden is in
eenzelfde bepaling, aTtikel 74, lid 5, van
de gecoo1·clinem·de wetten betTefjende de
inkomstenbelastingen.
3D Bij geb?'eke van bepaling in de gecoih·-

dinee?·de wetten bet?·efjencle de inkornstenbelastingen, wonlt de toeTekening van de
doo1· de Staat gedane betalingen tot teTttgbetaling van de niet vm·schuldigde belastingen en tot aanzni~·eTing van mo1·atoi1·e
inte1·esten de op ten onTechte ge~nde
bedTagen beheeTst dooT de Tegels van het
BnTgeTlijk Wetboelc bet1·efjende de toeTekening van betalingen. (Impliciete
oplossing.)

-581-

doordat het bestreden arrest, mn te
beslissen dat "de schuldenaar, ten deze
de Staat, terecht zijn betalingen °P het
bedrag van de aanslagen veeleer dan °P
de interesten heeft toegerekend "• overweegt dat artikel 1254 van het Burgerlijk
W etboek niet van toepassing was, 0 P
grond clat de hoofdschuld van verweerder
en zijn schuld uit hoofde van moratoire
interesten niet een schuld uitmaakten in
de zin van deze bepaling, maar · twee
afzonderlijke schulden waa.rvan de schuldenaar krachtens artikel 1253 van het
Burgerlijk W etboek het recht heeft om,
wanneer hij betaalt, te verklaren welke
schuld hij wil voldoen,
tm·wijl artikel 1254 van het Burgerlijk
W etboek geen onderscheid maakt volgens
de aard van de interesten die door een
geldsom worden gegeven en de hoofdschuld en de schuld wegens interesten,
zelfs wa1meer het om moratoire interesten
gaat, zodat ze in de zin van deze bepaling
geen twee afzonderlijke schulden uitmaken, zodanig dat de wijze van toerekening
die ze voorschrijft ten deze moest worden
gevolgd :

bij arrest van 30 december 1960, aanslagen ten laste van eiseres gevestigd, nietig
heeft verldaard en dat verweerder, ingevolge dit arrest, in 1961, 2.688.647 frank
en ll2.190 frank, vervolgens in 1963,
3.ll6.390 frank aan eiseres heeft betaald;
Overwegende dat, volgens de administratie van financien, de in 1961 gestorte geldsommen het bedrag zijn van de
belastingen waarvan het arrest van
30 december 1960 de terugbetaling heeft
bevolen en de in 1963 gestorte geldsom
het bedrag is van de moratoire interesten
die aan eiseres werden toegekend krachtens artikel 74, alinea 5, van de wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, gecoi:irdineerd op 15 januari 1948;
Overwegende dat eiseres betoogt dat
de betalingen in 1961 gedaan in de eerste
plaats op de interesten moesten worden
toegerekend ;
Overwegende dat de schuldenaar van
een schuld die interest draagt, buiten de
toesten=ing van de schuldeiser, de betaling die hij doet niet kan toerekenen op
het kapitaal eerder dan op de interesten ;
Overwegende dat artikel 1254 van het
Burgerlijk Wetboek, dat deze regel uitdrukt, geen onderscheid maakt tussen de
schulden waarvoor de interesten verschuldigd zijn krachtens een overeenkomst en de schulden waarvoor de interesten verschuldigd zijn krachtens een
wet ;
Overwegende dat de verplichting om
het bedrag van ten onrechte gei:nde belastingen terug te betalen en de verplichting
om op de aldus gei'nde bedragen moratoire interesten te betalen geen verschilIende schulden uitmaken, maar een enkele
verbintenis die bepaald is bij artikel 74,
lid 5, van de gecoi:irdineerde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, dat
gewijzigd is bij artikel 5 van de wet van
27 juli 1953; dat deze verplichting een
dubbel voorwerp heeft, maar dat de twee
elementen die ze omvat voortspruiten uit
hetzelfde :techtsfeit, namelijk de inning
van belastingen die niet verschuldigd
waren ;
Overwegende dat, door te beslissen dat
artikel 1254 van het Burgerlijk Wetboek
ten deze niet van toepassing is omdat de
verplichting om de Iitigieuze belastingen
terug te betalen en de verplichting om
_moratoire interesten te betalen niet
dezelfde oorzaak zouden hebben, het
arrest de zin en de draagwijdte van deze
wetsbepaling miskent ;
Dat het middel gegrond is ;

Overwegende dat uit de bestreden
beslissing blijkt dat het hof van beroep,

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest ; beveelt dat van dit arrest

4° H1 annee1' de Staat, die e1·toe gehou.den
is ten mu·echte ge~nde belastingen te1'ttg
te betalen en momtoi1·e inte1·esten te
betalen, zich van zijn sclmld kwijt door
gedeeltelijke betalingen kan hij, zonde1·
de toestemming van de schuldeisende
belastingplichtige, de betalingen niet toe1'ekenen op het kapitaal em·de1· dan op
de interesten. (Burg. Wetb., art. 1254.)
(<C COMPAGNIE BELGE ET CONTINENTALE
DE GAZ ET D'ELEOTRICITE CONTIBEL ll,
T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN
FINANCIEN.)

Zie de conclusie van het openbaar
ministerie in Bull. en PAsrc., 1968,
blz. 550 en volg.
ARREST

(vm·taling).

HET HOF;- Gelet 0 P het bestreden
arrest, op 4 mei 1966 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 1253, 1254 van het
Burgerlijk Wetboek, 74 van de gecoi:irdineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen en 51 van het koninklijk
besluit van 22 september 1937,
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melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; houdt de
kosten aan ten einde dat erover zou
worden beslist door de feitenrechter ;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Luik.
20 februari 1969. 1e kamer. Voorzitter, H. Bayot, eerste voorzitter.Ver·slaggever·, H. Polet. - Gelijkluidende
conclusie, H. Mahaux, eerste advocaatgeneraal. - Pleiters, HH. Van Ryn en
Van Leynseele.

aanleg wordt vermeld in artikel 158,
lid 2, van dit wetback en die kmchtens
de ar·tikelen 436 en 470 van dit wetback
van toepassing is op de r·echtbanken van
koophandel en de appelger·echten, geldt
niet voor de vonrvissen van de vr·ederechtet• (1) (2).
2D De eis tot bindendverklaring van het
arT est, door· eiser tot cassatie ingesteld,

is niet ontvankelijk, wanneer deze niet
laat blijken van een belang om het ar-r-est
bindend te laten ver·klaren voor- de tot
tussenkomst opgeroepen par·tij (3).
3D Wanneer· in bur-gerlijke zaken het Hof

1e KAMER. -

20 februari 1969.

1D VERZET. -

BURGERLIJKE ZAKEN. VERSTEKVONNIS VAN DE VRE1DERECHTER. VONNIS AAN DE PARTIJ BETEKEND, ZONDER MET HAAR TE SPREKEN.
VERZETTERMIJN.

2D TUSSENKOMST. -

BuRGERLIJKE
ZAKEN. 0ASSATIEGEDING. Ers
TOT BINDENDVERKLARING DOOR DE
ElSER TOT CASSATIE INGESTELD. 0NTVANRELIJRHEID.- VooRWAARDE.

3D GEREOHTSKOSTEN. -

BURGERLURE ZAKEN. 0ASSATIEGEDING. GEHELE VERNIETIGING EN VERWERPING
VAN DE EIS TOT TUSSENKOMST.
BESLISSING VAN RET HoF.

1 D H et verzet tegen het door· de vrederechter

bij ver·stek gewezen vonnis moet overeenkomstig ar·tikel 20 van het W etboek van
bur·get·lijke r·echtsvoroder·ing ingesteld worden binnen dde dagen na de betokening
van het vonnis aan de partij, zelfs zo de
betokening gedaan is zonder met haar·
te spr-eken. De r·egel volgens welke, wanneer- het vonnis niet aan de per·soon werd
betekend, het vet•zet ontvankelijk is tot
aan de tenuitvoet•legging, en die voor· de
vonnissen van de rechtbanken van eerste
(1) GARSONNET en C:E:zAR-BRU, d. VI, nr 306;
CARRE en CHAUVEAU, Question 193, 2°;
BoTARD, d. I, biz. 413; THOMINE - DEMAZLT·
RES, d. I, biz. 81 ; DALLOZ, Repe1·toi1'e, V 0
Jugement par defaut, nr 363; BRAAS, P1·ecis
de prDcedu1·e civile, d. II, nr 1356; cass. fr.,
13 december 1809 (Sirey, 1809, biz. 419) en
19 mei 1931 (Dall. hebd., 1936, biz. 377 en
opm.).
(2) Ret Gerechtelijk Wetboek onderwerpt
voortaan het verzet tegen de vonnissen van

de gehele vemietiging van de beslissing
uitspreekt en de door eiset• ingestelde eis
tot tussenkomst ve1'wer-pt, en de omstandigheden van de zaak het wettigen, cloet
het uitspmak over de kosten van het
cassatiegeding (4). (Gerechtel. Wetb.,
art. 1111, lid 4.)
(RIJKSDIENST VOOR MAATSOHAPPELIJKE
ZEKERHEID, T. J. EN A. HENRARD, IN
TEGENWOORDIGHEID VAN DISKEUVE.)
ARREST

(vertaling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis in hoger beroep gewezen op
13 april 1967 door de Rechtbank van
eerste aanleg te Dinant ;

Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 20, 21, 156, 157,
158 en 159 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, artikel 20 gewijzigd
en aangevuld bij artikel1 van het koninklijk besluit nummer 300 van 30 maart
1936, de artikelen 156 tot 159 bij artijml 8
van hetzelfde koninklijk besluit, en 97
van de Grondwet;
door·dat het bestreden vonnis beslist
heeft dat de vrederechter ten onrechte
het verzet, door de verweerders gedaan
meer dan drie dagen. na de beteken.ing
van het vonnis, tegen het op 25 september
de vrederechter aan dezeifde regeis ais het
verzet tegen de vonnissen van de andere
rechtbanken van eerste aanleg en de appeigerechten, de artikeien 1047 tot 1049 hebben
het recht om verzet aan te tekenen tot aan de
tenuitvoeriegging van het vonnis opgeheven
en artikei 1048 steit een enkeie verzettermijn
vast van een maand vanaf de betekening van
het vonnis.
(3) Cass., 9 januari 1969, sup1·a, biz. 450.
(4) Verg. cass., 31 januari 1969, supra,
biz. 522.
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ontvankelijkheeft verklaard en dit verzet
ontvankelijk heeft verklaard om de reden
dat de artikelen 158 en 159 van het Wethoek van burgerlijke rechtsvordering de
algemene beg:i:nselen vermelden die van
toepassing zijn op het verzet, dat artikel 20, hetwelk speciaal slaat op de vonnissen van de vrederechters, voor het
verzet een termijn vaststelt van drie
dagen te rekenen van de dag der betekening van het bij verstek gewezen vonnis,
dat het slechts afwijkt van artikel 158
wat die termijn betreft maar niet ten
aanzien van de wijze van betekening, dat
artikel 21 de mogelijkheid in. aa:nmerking
neemt die termijn te verlengen, dat artikel 159 bepaalt wat verstaan dient te
worden door de bij artikel 158 bedoelde
tenuitvoerlegging, dat in de gegeven
omstandigheden men niet a p1·io1'i uit het
:inactief blijven van consorten Henrard
kan afieiden dat deze laatsten zich stelselmatig aan de techtspleging onttrokken
hebben om te trachten te ontsnappen
aan htm wettelijke verplichtingen en dat
uit de elementen van het geding niet voldoende blijkt dat de tenuitvoerlegging,
die aileen tegen Joseph Henrard werd
vervolgd, hem bekend was v66r dat hij
zijn verzet betekende,
te1wijl de artikelen 158 en 159 van het
W etboek van burgerlijke rechtsvordering
niet van toepassing zijn op de door de
vrederechter bij verstek gewezen vonnissen, het verzet tegen die vonnissen uitsluitend geregeld wordt bij de artikelen 20 en 21 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering en het vom1.is
het bestaan niet vaststelt van een der
omstandigheden die volgens bedoeld
artikel21 de rechter toestaan de verweerder die niet verschijnt van de stipte
naleving van. de termijn van drie dagen
vanaf de betekening te ontheffen, termijn
die verleend is bij artikel 20 aan bedoelde
verweerder om verzet te doen tege:n een
door de vrederechter tegen hem bij verstek gewezen vonnis :

Overwegende dat uit de bepalingen van
artikel 21 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, die in het voordeel
genomen zijn van de verweerder die van
de rechtspleging voor de vrederechter
niet in kennis kon gesteld worden, volgt
dat de wetgever het verzet op de door de
vrederechter bij verstek gewezen vonnissen, die niet aan de persoon werden
betekend, niet heeft willen onderwerpen
aan de regel van de ontvankelijkheid
totdat het vonnis is ten uitvoer gelegd,

regel voorzien bij artikel 158, lid 2, voor
de vonnissen van de rechtbank van eerste
aanleg en bij de artikelen 436 en 470 van
dit wetboek van toepassing verklaard op
de vonnissen van de rechtbanken van
koophandel en van de rechtbanken van
hager beroep ;
Dat het dus aan een niet gerechtvaardigde uitbreiding van dit artikel 158 en
derhalve bij schending van de bepalingen
van artikel 20 te wijten is dat het bestreden vonnis het verzet van de verweerders
tegen het door de vrederechter tegen hen
gewezen vonnis bij verstek, verzet gedaan
meer dan drie dagen na de betekening
van dit vonnis, ontvangen heeft ;
Dat het middel gegrond is ;
En overwegende dat het geschil, wat
deze kwestie betreft, niet ondeeibaar
is, zodat de oproeping tot tussenkomst en
tot bindendverklaring van het arrest niet
ontvankelijk is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt
de verweerders in de kosten behalve die
van de oproeping tot tussenkomst en tot
bindendverklari:ng van het arrest, die ten
laste blijven van eiser ; verwijst de zaak
naar de Rechtbank van eerste aanleg te
N amen, zitting houdende in hager beroep.
20 februari 1969. 1e kamer. Voo1'zitte1', H. Bayot, eerste voorzitter.Ve1·slaggeve1', H. Legros. - Gel1jkluidende
conclusie, H. Mahaux, eerste advocaatgeneraal.- Pleite1', H. DeBruyn.

1e KAMER. -

20 februari 1969.

1 o RECHTERLIJKE ORGANISATIE.
SAMENSTELLING VAN RET REORTSCOLLEGE.
REGELMATIGREID.
V ASTSTELLING.

2° RECHTERLIJKE ORGANISATIE.
BURGERLIJKE ZAKEN. HoF VAN
BEROEP. VERENIGDE KAMERS. ARREST DAT VASTSTELT DAT EEN
BEPAALDE VOORZITTER RET VOORZITTERSORAP REEFT WAARGENOMEN, DAAR
DE EERSTE VOORZITTER WETTELIJK
VERRINDERD WAS.- WETTELIJK vERMOEDEN VAN VERRINDERING VAN DE
OUDERE IN RANG BENOEMDE VOORZITTERS.
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in de bestnden beslissing of in de processen-verbaal van de te1·echtzitting kan
de regelmatigheid van de samenstelling
van het 1'echtscollege, dat deze beslissing
hezft gewezen, blijken uit wettelijke en
openba1•e bescheiden, met name de in
artikel 189 en volgende van de wet van
18 juli 1869 bedoelde mnglijst (1).

2° T¥annee1' het a1'1'est van het hof van
beroep, met ve1'enigde kamers zitting
houdende, in burgel'lijke zaken vaststelt
dat een bepaalde voo1·zitte1· het voorzitterschap heejt waa1•genomen, daa1· de em·ste
vom·zitte1· wettelijk ve1·hinderd was, wordt
er tot tegenbew~js vermoed dat de oude1·e
in 1'ang benoemde voorzitte1'B e'lleneens
wettelijk verhindenl waren (2).
(BORREMANS EN OONSORTEN, T. BEL·
GISOHE DIENST VOOR BEDRIJFSLEVEN
EN LANDBOUW.)
ARREST

(ve1·taling).

HET HOF ; - Gelet op de bestreden
arresten op 24 mei 1966 en 6 juni 1967
door het Hof van beroep te Luik gewezen,
eerste en derde kamer verenigd, rechtdoende als hof waarnaar de zaak is verwezen;
Gelet op het arrest op 6 april1961 door
het Hof gewezen (3);
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 22 van de
wet van 4 augustus 1832 tot organisatie
van de rechterlijke orde, 201, 202 van de
wet van 18 juni 1869 op de rechterlijke
organisatie van het enige artikel, lid XI,
van de wet van 25 oktober 1919 tot tijdelijke wijziging van de rechterlijke organisatie en van de rechtspleging voor de
hoven en rechtbanken, zonder vervaltermijn verlengd bij de wet van 18 augustus
1928,
dom'Clat de processen-verbaal van de
terechtzittingen gewijd aan de behandeling van de zaak en gehouden op 26 januari 1966, 9 februari 1966, en 14 juni 1966
tegenstrijdige vermeldingen bevatten met
betrekking tot de samenstelling van de
(1) Oass., 20 juni 1966' (Bull. en PAsiO.,
1966, I, 1335) en noot 1 ; raadpl. cass., 15 oktober 1951 (ibicl., 1952, I, 77) en 9 maart 1953
(ibicl., 1953, I, 529).
(2) Raadpl. cass., 20 juni 1966 en de andere
in de vorige noot aangehaalde arresten.
(3) Btdl. en PAsrc., 1961, I, 838.

zetel, vermits de heer voorzitter Renard
wordt voorgesteld nu eens als de oudste
in rang benoemde voorzitter, zitting houdende ter vervanging van de heer eerste
voorzitter die wettelijk verhinderd was,
dan weer als voorzitter die zitting houdt
ter vervanging van de heer eerste voorzitter en van de oudste in rang benoemde
voorzitter die verhinderd waren, hetgeen
noodzakelijk zou impliceren dat de heer
Renard niet de hoedanigheid had van
oudste in rang benoemde voorzitter,

te1'wijl de plechtige terechtzittingen,
ter kennisneming van na cassatie verwezen zaken, bestaan uit twee verenigde
kamers door de eerste voorzitter aan te
wijzen en voor te zitten en wanneer de
eerste voorzitter van een hof moet vervangen worden in de hem bepaaldelijk
opgedragen ambtsverrichtingen, hij vervangen wordt door de oudstbenoemde
onder de voorzitters of, bij gebreke van
dezen, door de oudstbenoemde onder de
raadsheren, waaruit volgt dat de tegenstrijdige vermeldingen in de processenverbaal van de terechtzitting het niet
mogelijk maken de regelmatigheid van
de samenstelling van de zetel na te gaan :
Overwegende dat het middel betrekking heeft op de twee bestreden arresten ;
Overwegende dat de zittingbladen van
de terechtzittingen van het Hof van
beroep te Luik, eerste en derde kamer
verenigd, zitting houdende ter kennisnelning van de na cassatie verwezen zaak,
vermelden dat op de terechtzittingen van
26 januari 1966 en 9 februari 1966 het
voorzitterschap werd waargenomen door
de heer Renard, « de oudste in rang
benoemde voorzitter, daar de heer eerste
voorzitter wettelijk verhinderd was >>,
terwijl op de terechtzitting van 14 juni
1966, waarop de behandeling van de zaak
werd voortgezet, deze zelfde magistraat
het voorzitterschap heeft waargenomen
« ter vervanging van de heer eerste voorzitter en van de oudste in rang benoemde
voorzitter, die verhinderd waren " ;
Overwegende dat bij gebreke van voldoende vaststellingen in de gewezen
beslissingen en in de processenverbaal
van de terechtzittingen gewijd aan de
behandeling en de berechting van de zaak,
de regelmatigheid van de samenstelling
van de zetel van het hof van beroep, namelijk kan blijken uit het wettelijk en
openbaar document uitgemaakt door de
ranglijst, die in artikel189 van de wet van
18 juni 1869 op de rechterlijke inrichting
wordt bedoeld ;
Dat uit de ranglijst van het Hof van
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beroep te Luik van het gerechtelijk jaar
1965-1966 blijkt dat, van de voorzitters
bij genoemd hof van beroep naar orde
van .'hun dienstonderdom beschonwd,
voorzitter Renard de tweede is ;
Overwegende dat daar de processenverbaal van de terechtzittingen van
26 jannari en 9 febrnari 1966 vaststellen
dat het voorzitterschap werd waargenomen door de heer voorzitter Renard,
omdat de eerste voorzitter wettelijk verhinderd was, er wordt vermoed, tot bewijs
van het tegendeel, dat de ondstbenoemde
voorzitter, die op de ranglijst v66r de
heer Renard stand, ook wettelijk verhinderd was ;
Overwegende dat hiernit blijkt, enerzijds, dat de tegenstrijdigheid van de
vermeldingen van de zittingsbladen van
de terechtzitting, waarop het middel
stennt, slechts schijnbaar is, en, anderzijds, dat het Hof, in strijd met wat het
middel beweert, in staat is om zijn controle uit te oefenen op de regelmatigheid
van de samenstelling van de zetel ten
opzichte, namelijk, van de bepalingen
van het enig artikel, XI, van de wet van
25 oktober 1919 en van artikel 201 van
de wet van 18 juni 1869;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;

(Het ove1·ige zonde1· belang.)
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eisers in de kosten.
20 febrnari 1969. 1e kamer. VooTzitte?·, H. Bayot, eerste voorzitter.Ve1·slaggeveT, H. De Bersaqnes.- Gelijklttidende conclusie, H. Mahanx, eerste
advocaat-generaal.- Pleite1·s, HH. Van
Ryn en Philips.

1e KAlYIER. -

21 februari 1969,

1° ARBElDSONGEVAL. - GECOORDINEERDE WETTEN VAN 28 SEPTEMBER
1931. ToEPASSINGSSFEER. - · IN
AANMERKING GENOMEN SCHADE.
2° VOORZIENING IN OASSATIE.
PERSONEN TEGEN WIE EEN OASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD.
- BURGERLIJKE ZAKEN. - VOORZIENING GERIOHT TEGEN ALLE PARTIJEN
DIE IN DE ZAAK VOOR DE REOHTER IN
HOGER BEROEP BETROKKEN WAREN.-

MIDDEL DAT NIET STREKT TOT VERNIETIGING VAN DE BEPALINGEN BETREFFENDE DE TEGEN EEN DER PARTIJEN INGESTELDE RECHTSVORDERINGEN.- VOORZIENING NIET ONTVANKELIJK TEN AANZIEN VAN DEZE PARTIJ.VooRWAARDEN.
1° De wetten bet1·effende de ve1•goeding der
schade voortspTuitende uit m·beidsongevallen, nemen enkel in aamne1·king het
he1'stel van de schade die voortsp1'Uit uit
een. aantasting van de persoon van de
we1·knemers; zij zijn niet van toepassing
op de ongevallen die alleen aan hun
goede1·en schade hebben Ve1'001'zaakt, en
ook niet op de a1'beidsongevallen, in
zove1· zij aan dez.e goederen schade hebben
ve1'oo1·zaakt (l). (Gecoi:irdineerde wetten
van 28 september 1931, art. 1 en 19.)
(Impliciete oplossing.)
2° N iet ontvankelijk, bij geb1'eke van
belang, is de voo1·ziening geTicht
tegen een paTtij, wannee?' geen enkel
middel st1·ekt tot vemietiging van het
beschikkend gedeelte van het a1·1·est
dat deze pa1·tij aanbelangt en noch de
vernietiging van het m"Test, noch het
late?· onde1·zoek van de zaak voo1' het hof
op ve1·wijzing van aa1'd zijn de 1'echtsve1'houdingen tussen deze pm·tij en de
ancle1'e bet1'olcken pa1'tijen te be~nvloeden.
(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP «LA ROYALE
BELGE "• T. PATTIJN EN GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 6 jannari 1967 door het Hof
van beroep te Gent gewezen ;

A. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de door de eerste
verweerder tegen eiseres ingestelde vordering :
Over het middel afgeleid nit de scherrding van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest, dat uitspraak moest doen over de vordering van
verweerder tot betaling van een provisionele vergoeding wegens stoffelijke en
morele schade ontstaan nit een verkeersongeval waarvan de aansprakelijkheid
(1) Cass., 20 november 1967 (Ar1•. cass.,
1968, blz. 408).
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wordt toegeschreven, beslist dat die vordering tegen eiseres gegrond is en deze
veroordeelt dergelijke vergoeding te betalen, zonder echter te preciseren of deze
ofwel de stoffelijke ofwel de morele schade
van verweerder, ofwel beide soorten
schade moet vergoeden,
tenvijl, eerste onde1·deel, eiseres in haar
conclusie subsidiair staande gehouden
had dat verweerder het slachtoffer van
een arbeidsongeval geweest was en dat,
bijgevolg, krachtens artikel 19 van de
gecoordineerde wetten betreffende de
arbeidsongevallen, hij « geen verhaal kan
nemen overeenkomstig het gemeen recht
tegen Deschamps, tenzij voor zijn louter
stoffelijke schade )), bovendien aanvoerend dat verweerder zelf het ongeval als
een arbeidsongeval beschouwd had nu
hij aangifte ervan aan zijn verzekeraararbeidsongevallen gedaan had, en het
arrest deze conclusie niet beantwoord
heeft;

tweede onclerdeel, nit de motivering en
het beschikkend gedeelte van het arrest
onmogelijk kan uitgemaakt worden of
de rechter, door de vordering van verweerder voor principieel gegrond te verklaren en door hem een provisionele vergoeding toe te kennen, heeft willen
beslissen dat verweerder tegen eiseres een
vordering kon instellen tot vergoeding
van zijn stoffelijke en zijn morele schade,
dan wel of hij zich niet heeft uitgesproken
over de vraag of verweerder het slachtoffer van een arbeidsongeval geweest was
en dienvolgens tegenover eiseres geen
vergoeding kon vorderen wegens morele
schade, en alleszins het arrest zich niet
uitgesproken heeft over de toepasselijkheid, ten deze, van artikel 19 van de
gecoordineerde wetten betreffende de
arbeidsongevallen;
dercle onclenleel, minstens uit de bewoordingen van het arrest onmogelijk kan
uitgemaakt worden of de provisionele
vergoeding toegekend werd wegens stoffelijke en wegens morele schade, en of
de vordering van verweerder voor gegrond verklaard werd zowel wat de morele
als wat de stoffelijke schade betreft, en
deze onvoldoende of minstens onduidelijke motivering het Hofin de onmogelijkheid stelt zijn controle uit te oefenen over
de wettelijkheid van de bestreden beslissing :
Overwegende dat blijkt uit de st1.ili:ken
van de rechtspleging dat verweerder,
terwijl hij vervoerd werd in de auto

bestuurd door Deschamps, het slachtoffer
werd van een verkeersongeval dat hem
schade veroorzaakte; dat hij de rechtsvordering instelde tegen eiseres, verzekeraar van de burgerlijke aansprakelijkheid
van Deschamps, en deze steunde op
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek
en op inbreuken op het verkeersreglement; dat verweerder, aanvoerende dat
het bedrag van de schade nog niet kon
vastgesteld worden, in de dagvaarding
en voor de rechter slechts een provisionele
vergoeding vroeg wegens '' materiele en
morele schade >> en verder concludeerde
tot het bevelen van een onderzoeksmaatregel;
Overwegende dat eiseres subsidiair in
haar conclusie deed gel den dat verweerder
zich op het ogenblik van het ongeval in
dienstverband bevond met gezegde Deschamps zodat hij, lrr~chtens artikel 19
van de gecoordineerde wetten betreffende
de vergoeding der schade voortspruitende
nit arbeidsongevallen, geen schadevergoeding kon bekomen va:r1 zijn werkgever
Deschamps of van dezes verzekeraar,
tenzij wegens zijn louter stoffelijke
schade;
Overwegende dat het arrest, zonder op
deze conclusie acht te slaan, de vordering
van verweerder tegen eiseres « principieel
gegrond >> verklaart, eiseres veroordeelt
een provisie te betalen en een onderzoeksmaatregel beveelt ;
Dat het arrest niet preciseert of het de
vordering van verweerder gegrond acht
voor morele schade en schade wegens
lichamelijke letsels zowel als voor louter
stoffelijke schade, noch of de toegekende
provisie een deel van deze beide soorten
schade vertegenwoordigt of enkel stoffelijke schade · moet vergoeden ; dat het
zich niet uitspreekt over het opgeworpen
verweer dat het ten deze om een arbeidsongeval ging, wat toepassing van gemeld
artikel 19 medebracht;
Dat het middel gegrond is ;

B. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de door de eerste
verweerder tegen de tweede verweerder
ingestelde vordering :
Over de grond van niet-ontvankelijkheid van de voorziening door de tweede
verweerder aangevoerd :
Overwegende dat het enige dispositief
van het arrest dat de tweede verweerder
aanbelangt dat is waardoor de tegen hem
door de eerste verweerder ingestelde vordering wordt afgewezen ;
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Overwegende dat, enerzijds, het enig
cassatiemiddel er niet toe strekt dit dispositief te doen vernietigen ;
Overwegende dat, anderzijds, noch de
vernietiging van het arrest, noch de
verdere behandeling van de zaak voor
het hof van verwijzing van die aard
kunnen zijn dat zij enige invloed kunnen
hebben op de rechtsverhoudingen tussen
de verweerders of op de rechtsverhoudingen tussen de tweede verweerder en
eiseres;
Dat dienvolgens de voorziening, bij
gebrek aan belang, niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest behoudens in zover het
Deschamps aansprakelijk verklaart voor
het ongeval, het de tweede verweerder
buiten de zaak stelt en de eerste verweerder veroordeelt in de kosten van de door
hem tegen de tweede verweerder ingestelde vordering ; verwerpt de voorziening
voor het overige ; beveelt dat melding
van dit arrest zal gemaakt worden op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; veroordeelt eiseres in de kosten gevallen op haar voorziening tegen
de tweede verweerder en houdt het
overige van de kosten aan ; zegt dat hierover door de feitenrechter zal worden
beslist; verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van beroep te Brussel.
21 februari 1969. 1 8 kamer. Voo1·zitter, H. Belpaire, raadsheer waarnemend voorzitter.
Ve1·slaggeve1·,
H. Hallemans. Gelijkluidende conclusie, H. Krings, advocaat-gerieraal.
Pleiters, HH. De Bruyn en Bayart.

l8
1°

KAMER. -
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UITVOERENDE MACHT.- 0NTDER DIREOTE BELASTINGEN
BELAST MET DE INVORDERING VAN DE
BELASTINGEN. 0RGAAN VAN DE
STAAT.- BEGRIP.

v ANGER

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
VERVOLGINGEN TOT INVORDERING.

(1) Verg. cass., 27 mei 1963 (Bull. en PAsiO.,
1963, I, 1033); raadpl. BUTTGENBACH, Mamtel
de droit administratif, urs 352 en 352bis,
blz. 324 ; 0AMBIEJR, Responsabilite de la puissance pttblique et de ses agents, Brussel, 1947,
blz. 354 ; OAMBIER, in Administratief Lexicon,
v 0 Aanspmlcelijkheid van de openba1·e bestu1·en,
nr 14; OAMBIER, Droit administ?·atif, Brussel,

0NTVANGER DER DIREOTE BELASTINGEN.- 0NTVANGER DIE DE BELASTINGEN INVORDERT. 0NTVANGER DIE
HANDELT ALS ORGAAN VAN DE STAAT
EN NIET KRAOHTENS EEN ADMINISTRATIEVE OPDRAOHT.

3°

INKOMSTENBELASTINGEN.
VERVOLGINGEN. UITVOERBAAR VERKLAARD KOHlER. BEGRIP,

4°

BESLAG. ---'- DERDENBESLAG. DERDE-BESLAGENE. VERKLARING
VAN DE DERDE-BESLAGENE. TE
LATE VERKLARING. DERDE-BESLAGENE DIE ZUIVER SCHULDENAAR VAN
DE OORZAKEN VAN HET BE SLAG WORDT
VERKLAARD.- SOEVEREINE BEOORDELING DOOR DE FEITENREOHTER.

1° en 2° De ontvange1· de1· di?·ecte belastingen die de belastingen invo1'de1·t kmchtens de hem do01· de wet zelf ve1'leende
bevoegdheid, hanclelt als o?"gaan van de
Staat en niet k?·achtens een aclminist?·atieve opcl1·acht ( l).

3° Opdat een kohie1' inzake cli1·ecte belastingen ten aanzien van een bepaalcle
belastingschulclige 1'egelmatig zou zijn,
is het niet noclig dat elk m·tikel afzonde1'lijk uitvoe1·baa1· wo1·clt ve1·klaa1·cl en cloo1•
cle di1·ecte~w oncle1·telcencl is (2).
4° De 1·echter beoo?"cleelt soeve1'ein de 1·eclenen
waa1·om cle de1·de-beslagene, die zijn
aangijte niet heeft ingecliend binnen de
te1'mijn voo1'gesch1'even bij a?"tilcel 571
van het .Wetboelc van bu1·ge1'lijlce 1'echtsvorcle1'ing, zuive1' schulclenaa1· van cle
oo?'zalcen van het beslag lean ve?·lclaa1·cl
worden, claa1· m·tikel 577 van dit wetboek
de ?"eclenen niet ve1'melclt waa?"om de1·gelijlce sanctie lean wo?"clen ~titgesp1'olcen.
(ERFGENAMEN VAN EENAEME EN PERSONENVENNOOTSCHAP
MET
BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID
<< GARAGE
DE
L'YSER "• T. BELGISOHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN, EN ONTVANGER
VAN DE DIREOTE BELASTINGEN TE
lEPER.)
ARREST.

HET HOF ; -

Gelet op het bestreden

1968, blz. 579 en 580 en noot 1 ; MAsT, Ovm·zicht van het Belgisch administmtief 1'echt,
Gent, 1964, nr 451, blz. 360; en de conclusie
van Procureur-generaal P. Leclercq voor
cass., 30 april 1936, Bull. en PAsiO., 1936,
I, blz. 231.
(2) Raadpl. cass., 7 juni 1968 (A1·r. cass.,
1968, blz. 1215).

-588arrest, op 24 juni 1966 door het Hof van
beroep te Gent gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 1317, 1319,
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek,
97 van de Grondwet, 6 en 10 van de wet
van 15 mei 1846 op de Rijkscomptabiliteit, 60, lid 2, van de wetten op de inkmnstenbelastingen, gecoordineerd bij het
besluit van de Regent van 15 januari
1948, waarvan de bepalingen zijn overgenomen in artikel 207 van het W etboek
van de inkomstenbelastingen, 42, 56, 59,
61, 63 van het koninklijk besluit van
22 september 1937 genomen tot uitvoering van de gecoordineerde wetten op de
inkomstenbelastingen, 61, 173 en 456 van
het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering,
doo1'dat, hoewel het beroepen vonnis
had beslist dat, nu het ten deze gaat om
de invordering van directe rijksbelastingen, de Belgische Staat noch de ontvanger
als inandataris van de Staat handelend
kon optreden, maar aileen de ontvanger
persoonlijk, als ambtenaar met de daartoe wettelijk verleende machtiging bedoeld door de wet op de Rijkscomptabiliteit, en nu het onderhavig beslag onder
derden en de vordering tot geldigverklaring in feite gelegd en betekend werden
ten verzoeke niet van de ontvanger der
belastingen te leper, maar van de Belgiselle Staat en het beslag onder derden
nietig was, als gedaan door een niet
bevoegd rechtspersoon, en de vorderingen
tot geldigverklaring gericht tegen AloYs
Van Eenaeme, rechtsvoorganger van de
eerste eisers, en tegen de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid «Garage de l'Yser », tweede eiseres,
niet ontvankelijk waren, het bestreden
arrest het hoger beroep tegen genoemd
vonnis gegTond verklaart, na geconstateerd te hebben dat het beslag onder
derden alsmede de dagvaardingen tot
geldigverklaring gedaan werden « ten
verzoeke van de Belgische Staat, in de
persoon van de Minister van financien,
vervolging en benaarstiging van Van
lseghem Daniel, ontvanger der directe
belastingen te leper >>, om de redenen da~
de Belgische Staat weliswaar de hoedanigheid niet bezit om krachtens de uitvoerbaar verklaarde kohieren tot gedwongen
uitvoering over te gaan en dat de ontvanger der directe belastin.gen zelf deze
hoedanigheid bezit, hetgeen uitsluit dat
deze als mandataris van de Staat zou
optreden, maar dat de kwalificatie van de
vervolgende partij, voorkomend in de
inleidende dagvaardingen, dusdanig dient

te worden begrepen dat zij uitsluitend
betrekking heeft op de persoon van de
ontvanger der belastingen als orgaan van
de Staat, en de eisers zich over de identiteit van de litigerende partijen niet
hebben kunnen vergissen,

terwijl, ee1·ste onde1'deel, nit de kwalificatie welke in de inleidende dagvaardingen werd gegeven en welke het arrest nog
eens omschrijft, duidelijk blijkt dat de
ontvanger hoe dan ook slechts optreedt
voor de Belgische Staat, eigenlijk als
mandataris blijkens de tekst, en de Staat
de eigenlijke verzoeker en beslaglegger is,
en niet de ontvanger der directe belastingen in eigen naam qualitate qua,
en het arrest zodoende de bevvijskracht
van de genoemde inleidende dagvaardingen, met name deze van 16 en 21 november 1962 en, zo nodig, deze van het beslag
onder derden van 10 november 1962
miskent (schending van de ai·tikelen 131 7,
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek);
tweede onderdeel, het arrest, nu het
uitsluitend steunt op de kwalificatie van
de genoemde dagvaardingen zelf, zoals
in het eerste onderdeel gezegd, door de
termen van die akten gebonden is en
hiervan slechts zou kmmen afwijken mits
duidelijk de reden aan te geven waarom
het op dit punt het beroepen vonnis niet
bijtreedt of mits de b1.uten de genoemde
alden gelegen redenen aan te geven, wat
het niet doet, zodat geen redenen worden
gegeven die de beslissing in hoger beroep
rechtvaardigen (schending van artikel 97
van de Grondwet) :
Overwegende dat het beslag onder
derden alsmede de dagvaardingen tot
geldigverklaring geschiedden « ten verzoeke van de Belgische Staat, in de persoon van de Minister van financien, vervolging en benaarstiging van Van
lseghem Daniel, ontvanger der directe
belastingen te leper >> ;
Overwegende dat bet arrest, door de
hierboven aangeha11lde kwalificatie van
de vervolgende partij aldus te interpreteren dat zij « uitsluitend betrekking
heeft op de persoon van de ontvanger der
directe belastingen als orgaan van de
Staat >>, bedoelt dat het geheel van die
kwalificatie aldus moet worden begrepen
dat het eigenlijk, zoals de wet voorschrijft,
de ontvanger is die het beslag onder
derden betekent en dagvaardt, maar
dat hij . zulks doet, niet als privaat persoon, maar in zijn hoedanigheid van ontvanger, dit is als « ambtenaar, orgaan van
de Staat>>;
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met de termen van voormelde kwalificatie in hun geheel genomen, des te min
onverenigbaar is daar, indien de wet de
ontvanger en niet de Staat aancluidt als
hebbende bevoegdheid om op te treden
dit niet belet dat de ontvanger optreedt
voor rekening van de Staat, hetgeen
voormelde kwali:ficatie op minder gelukkige wijze tot uiting brengt door de
woorden " ten verzoeke van de Belgische
Staat », zonder dat wordt bedoeld dat de
Staat de vervolgende partij is ;
Overwegende dat het arrest de beslissing luidens welke, bij afwijking van de
stelling van de eerste rechter, niet de
Staat maar de ontvanger de vervolgende
partij was, voldoende motiveert door te
verkla:ren dat de in de inleidende dagvaardmgen voorkomende kwalificatie van
de vervolgende partij aldus moet worden
begrepen dat zij uitsluitend betrekking
heeft op de persoon van de ontvanger van
de directe belastingen als orgaan van de
Staat;
Overwegende dat het arrest meteen
impliciet beslist dat de ontvanger niet
als vertegenwoordiger of mandataris van
de Staat optrad, aldus een passend antwoord gevend op de conclusie van de
eisers op dit punt ;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 6, 10 van de wet van 15 mei
1846 op de Rijkscomptabiliteit, 60, lid 2,
van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij het besluit
van de Regent van 15 januari 1948, 42,
55, 56, 59, 61, 63, 70, 72 en 74 van het
koninklijk besluit van 22 september 1937
genomen tot uitvoering van de gecoordineerde wetten op de inkomstenbelastingen,
. doo1·dat het bestreden arrest, onderzoekend wie, in het beslag onder derden
en in de inleidende dagvaardingen van
de vervolgende partij, krachtens de uitvoerbaar verklaarde kohieren, tot gedwongen uitvoering overging, nu genoemde alden vermelden << ten verzoeke van
de. ~elgische Staat, in de persoon van de
Mmrster van :financien, vervolgil<g en
benaarstiging van Van Iseghem Daniel,
ontvanger der directe belastingen te
Ieper », verklaart dat weliswaar niet de
Belgische Staat die hoedan!gheid bezit,
doch de ontvanger der directe belastingen
zelf, hetgeen uitsluit dat deze als mandataris van de Staat zou optreden, maar dat
genoemde libelle moet opgevat worden

als uitsluitend betrekking hebbend op de
P.ersoon van de ontvanger van de belastmgen « als orgaan van de Staat » en
dienvolgens de genoemde alden als' gedaan ten verzoeke van de vervolgende
ontv:anger beschouwt en aldus, in tegenstellmg met het vonnis, de nietigheid van
het beslag onder derden verwerpt en de
dagvaardingen tot geldigverklaring ontvankelijk verklaart,
te1•wijl, ee1·ste onde1·deel, nu het arrest
verklaart, enerzijds, dat de ontvanger
zelf bevoegd is, en niet als mandataris
van de Staat, en, anderzijds, dat hij als
o~.gaan van de Staat wel zou bevoegd
ZIJn, het tegenstrijdige motieven aanvoert, vermits eigenlijk · uit de termen
« als orgaan van de Staat » aileen maar
blijkt dat de ontvanger niet n< eigen
~<aam q1talitate qua optreedt, maar slechts
~ naam, als vertegenwoordiger van, als
~tvoerend orgaan van de rechtspersoon
dre de Belgische Staat is, of mil<stens niet
voldoende gemotiveerd is, of een niet
adequaat antwoord geeft vermits het
verschil tussen de termen ~ als mandataris van d~ Staat ll en " als orgaan van de
Staat ll met of onvoldoende gemotiveerd
of omschreven wordt om het Hof in de
mogelijkheid te stellen controle uit te
oefenen over de rechtsopvatting van de
rechter omtrent de bevoegde invorderende persoon ;
tweede onde1·deel, zo de termen " als
orgaan van de Staat )) voldoende dcudelijk
en ondubbelzinnig zijn, dan meteen blijkt
dat de rechter van oordeel is dat niet de
ontvanger qualitate qua bevoegd is om
krachtens de uitvoerbaar verklaarde lmhieren t.ot uitvoeril<g over te gaan, maar
de Belgrsche Staat, die als rechtspersoon
noodgedwongen moet handelen door een
natuurlijke persoon, met name de ontvanger:
Overwegende dat het arrest beslist
enerzijds, dat niet de Staat maar de ont~
vanger v~n de directe belastingen zelf
bevoegd ~s om krachtens uitvoerbaar
verk~aarde kohieren tot gedwongen uitvoermg over te gaan en dat zulks insluit
dat de ontvanger onmogelijk kan optreden als mandataris van de Staat en
ander~ijds, dat de in de inleidende 'dag:
vaardmgen voorkomende kwali:ficatie van
de vervolgende partij aldus moet worden
begrepen dat " zij uitsluitend betreld>:u<g
heeft op de persoon van de ontvanger der
belastingen als orgaan van de Staat )) ;
Overwegende dat het geenszins tegenstrijdig is te beslissen dat de ontvanger
van de belastingen niet als mandataris
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zijn orgaan ; dat de ontvanger van de
belastingen inderdaad door de wet zelf
bevoegd gemaakt werd om de belastingen
in te vorderen en dat deze ambtenaar
dus niet handelt ingevolge een bestuurIijke delegatie ;
Overwegende dat die beslissing evenmin dubbelzinnig is;
Dat, door erop te wijzen dat de ontvanger als orgaan van de Staat bevoegd
is om tot de gedwongen uitvoering over
te gaan, het arrest geenszins beslist dat
· het niet de ontvanger is maar de Staat
die daartoe bevoegd is ;
Dat het middel niet kan worden
aangenon1en;
Over het derde middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 60 van de wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, gecoordineerd
bij het besluit van de Regent van 15 januari 1948, vooral het eerste en het laatste
lid, 37, 38, 39 van het koninklijk besluit
van 22 september 1937 genomen tot uitvoering van voormeld artikel 60 en verder
·de artikelen in verband met de vorm van
de authentieke akten van de notarissen,
vooral 13, 15 en 16 van de organieke wet
van 25 ventOse jaar XI, 1317, 1319,
1320 en 1322 van hetBu:rgerlijk Wetboek,
doonlat het .bestreden arrest b~slist dat
er ten deze een regelmatig en authentiek
uitvoerbaar verklaard kohier voorhanden
is en daartoe de volgende vaststellingen
in feite maakt : dat op het titelblad van
dit kohier de uitvoerbaarverklaring van
de directeur van de belastingen voorkomt
alsmede de samenvatting van de inhoud,
dit is de artikelen waarop de uitvoerbaarverklaring slaat, dat artikel 414.792 van
het dienstjaar 1954 verwijst naar de
naan:1, voornaam en adres van Aloi:s Van
Eenaeme, rechtsvoorganger van de eerste
eisers, het belastbaar bedrag opgeeft en
het bedrag van de door deze belastingplichtige verschuldigde speciale belasting,
en zodoende, blijkens de door beide partijen voor het hof van beroep genomen
conclusies, welke het arrest niet tegenspreekt, toegeeft: a) dat de handtekening
en de uitvoerbaarverklaring van de directeu:r dragen op de artikelen van het
kohier, dit is op cijfers, welke het arrest
als samenvatting kwali:ficeert, maar niet
op de vaststelling van een bepaalde
belastingschuld (dit is een te beta! en
bedrag in een bepaalde belasting) ten
laste van een bepaalde belastingplichtige
(aanduiding van naam en adres), b) en dat
het kohier bestaat uit verscheidene bladen (aileen het « titelblad '' is onderte-

kend), die los zijn en samengehecht werden met nietjes, nu echter weer los of
half los zijn, en die niet genummerd,
getekend of geparafeerd zijn, of enig
ander teken van materiele eenheid vertonen, en waarvan het tweede blad, niet
de keerzijde van het titelblad, een opgeplakt blad heeft, waarop twee namen en
adressen, kohierartikelen en belastingschulden voorkomen, dit alles met miskenning van de bewijskracht van de
eerste conclusie van de eerste eisers,
waarin deze het zogenaamd kohier naar
zijn materiele samenstelling en uitzicht
beschrijven, alsook van de bewijskracht
van de conclusie voor het hof van beroep
genomen door de tegenpartij die deze
omschrijving nooit heeft tegengesproken,

tM·wijl, vermits een regelmatig, authentiek uitvoerbaar verklaard kohier de
handtekening impliceert van de daartoe
bevoegde persoon, de vestiging van een
bepaalde belastingschuld (te betalen bedrag en soort van belasting) ten laste van
een bepaalde persoon (identi:ficatie door
naam en adres), ten deze wijlen Aloi:s Van
Eenaeme, en de vermelding van de uitvoerbaarverklaring, de ondertekeningvan
een kohierartikel, dit is een cijfer zonder
meer, aan deze de:finitie niet voldoet, en
het feit dat dit kohierartikel, met toevoeging nu van het belastbaar bedrag, de belastingschuld (bedrag en soort van belasting) en de belastingplichtige (naam en
adres), hernomen wordt op een blad dat
geplakt werd op een tweede blad, zonder
nummering, handtekening of paraaf, dat
ooit eens met nietjes is vastgehecht geweest aan het ondertekende titelblad,zonder dat enige handtekening of uitvoerbaarverklaring op dit tweede blad voorkomt
of op een volgend blad of keerzijde volgt,
de stelling niet ontzenuwt luidens welke
dit kohier aan de wettelijke omschrijving
van het kohier als authentieke akte niet
voldoet, gezien bovendien niet eens vaststaat dat de ondertekenende directeur dit
tweede blad, zoals het nu werd voorgebracht, heeft gezien of bedoeld, wat
overigens uit de akte zelf moet blijken,
en het arrest zodoende uit de gedane
vaststellingen niet tot de regelmatigheid
en authenticiteit van het onderhavig
zogenaamd kohier kon besluiten :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat op het titelblad van het kohler en de
uitvoerbaarverklaring van de directeur
en de samenvatting van de inhoud van
het kohier, namelijk de artikelen waarop
de uitvoerbaarverklaring slaat, voorkomen;
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van die artikelen, namelijk artikel414. 792
van het dienstjaar 1954, hetwelk op een
van de volgende bladen van het kohier
wordt hernomen, « verwijst" naar de
naam, voornaam en adres van de rechtsvoorganger van de eerste eisers en het
bedrag van de door deze belastingplichtige te betalen belastingschuld opgeeft ;
Overwegende dat voor de regelmatigheid van een kohier ten aanzien van een
bepaalde belastingplichtige niet is vereist
d~t elk arti~el erva1_1 van een afzonderlijke
mtvoerbaarverklarmg en handtekening
van de directeur zou zijn voorzien ;
Dat het daartoe volstaat dat de uitvoerbaarverklaring de bepaalde belastingschuld van die belastingplichtige,
eventueel samen met de opneming van
andere belastingp lichtigen, duidelijk dekt,
hetgeen, onder voorbehoud van betichting van valsheid waartoe niet werd
overgegaan, het geval is wanneer, zoals
ten deze, het artikel van die belastingplichtige voorkomt op het titelblad
dat door de directeur voor uitvoerbaarv~rklaring :vordt . ondertekend, terwijl
drtzelfde artrkel, drtmaal met alle nodige
vermeldingen, verder in het kohier wordt
hernomen;
Overwegende dat, in zover het middel
aanvoert dat die herneming gebeurt op
een blad dat geplakt is op een met haakjes aan het titelblad vastgehecht, niet
genurnmerd, ondertekend of geparafeerd
bijblad van het kohier, het stecmt op
feitelijke bestanddelen die niet uit de
vaststellingen van het arrest voortvloeien
en door het Hof niet mogen worden na~egaan, en dienvolgens niet ontvankelijk
IS;

Overwegende dat het arrest wettelijk
heeft kunnen beslissen dat het kwestieuze
kohier een regelmatige, authentieke en
uitvoerbare titel vormde van de bepaalde
belastingschuld van de eerste eisers ;
. Ove~wegende dat het arrest zijn beslissmg met op de conclusies van partijen
grondt en derhalve de bewijskracht ervan
niet heeft knnnen miskennen ;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;
Over het vierde en het vijfde middel,
het vierde, afgeleid uit de schending van
de artikelen 97 van de Grondwet, 570,
571, 577 van het Wetboek van burgerlijke
rechtsvordering,
cloo1·clat het bestreden arrest beslist dat
de verklaring bedoeld door voormeld
artikel 571 ter griffie van de rechtbank
van eerste aanleg gedaan werd op 25 okto-

ber 1963, hetzij buiten de termijn van
veertien dagen vanaf de daturn van de
dagvaa~ding van de derde-beslagene tot
verklarmg, en als zonder waarde dient
aangezien te worden en dat de omstandigheden van de zaak in a;ht genomen,
onder meei: het feit dat Alai's Van Eenaeme, rechtsvoorganger van de eerste eisers,
bekend stond als garagehouder en dat de
zetel van de personenvennootschap met
beperkte aansprakelijkheid « Garage de
l'Yser ."' t:veede eiseres, in zijn eigen huis
gevestrgd rs, deze laatste als zuiver schuldenaar van de oorzaken van het kwes-tieus beslag client verklaard te worden 1
teTwijl, ee1·ste oncle?·cleel, nu voormeld
artikel 577 geen vervaltermijn van dwingend recht heeft ingevoerd, voor de verklaring van de derde-beslagene, maar, in
ge.val deze te laat wordt gedaan, aan de
fertenrechter overlaat soeverein te beslissen of, de omstandigheden in acht genamen, de derde-beslagene al dan niet
« zuiver schuldenaar van de oorzaken van
het beslag " moet verklaard worden, de
rechter niettemin steeds motieven zal
moeten a~nvoeren die zijn beslissing
n;ch~vaardrgen en wel bepaald motieven
dre m verband staan met de 1'atio legis
van de voormelde artikelen 570, 571 en
5?7, met name hiermede dat de wetgever
dregene wrl bestraffen die uit kwade
trouw, slechte wil of schuldige nalatigheid, het gerecht de elementen of controlemiddelen onthoudt die nodig zijn voor
de toepassing van het principe dat de
g<;>ederen van de schuldenaar het pand
mtmaken van zijn schuldeisers, en de ten
deze aangevoerde constataties helemaal
geen verband houden met deze 1·atio legis
en zodoende de bestreden beslissing niet
rechtvaardigen (schending van artikel 97
van de Grondwet) ofwel van een verkeerde opvatting van de voormelde artikelen 570, 571 en 577 laten blijken;
t~?eede onde1·deel, de rechter, in een dergehJk geval van appreciatie ten gronde
de rechtvaardigingen in verband n~et d~
te laat gedane verklaring dient te beantwoorden en het arrest dit niet doet
hoewel de conclusie van de tweede eiseres:
de venno?tschap « Garage de l'Yser "•
staande hreld dat de verklaring wel werd
gedaan en zulks op 25 oktober 1963 dit
is v~6r de akte van beroep, en voo; het
overrge verwees naar de conclusie van de
eerste eisers, waarin werd uiteengezet dat
de controle1.~ van de vennootschappen,
de Belgrsche Staat was immers in
zake, - die uit hoofde van zijn ambt de
boekhouding van de voornoemde ven-
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moest weten dat wijlen Alo'is Van Eenaeme geen schuldvordering had op de derdebeslagene, maar integendeel bij zijn overlijden zelf een schuld van 64.451 frank
had, zodat de Belgische Staat zelf de
nauwkeurige en nodige gegevens aan de
rechter kon verstrekken, welk gemis aan
antwoord de schending van artikel 97
van de Grondwet meebrengt ofwel van
een verkeerde opvatting van de voormelde artikelen 570, 571 en 577 laat
blijken;
het vijjde, afgeleid uit de schending van
de artikelen 97 van de Grondwet, 1134,
1317, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk
Wetboek,
doonlat het bestreden arrest beslist dat
de verklaring bedoeld door artikel 571
van het W etboek van burgerlijke rechtsvordering, ter griffie van de rechtbank
van eerste aanleg gedaan werd op 25 oktober 1963, hetzij buiten de termijn van
veertien dagen vanaf de datum van de
dagvaarding van de derde-beslagene tot
verklaring, enter zake als zonder waarde
client aangezien te worden en dat, de
omstandigheden van de zaak in acht
genomen, onder meer het feit dat Alo'is
Van Eenaeme, rechtsvoorganger van de
eerste eisers, bekend stond als garagehouder en dat de zetel van de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid «Garage de l'Yser "' tweede
eiseres, in zijn eigen huis gevestigd is,
deze laatste als zuivere schuldenaar van
de oorzaken van het kwestieus beslag
client verklaard te worden,

te1·wijl het grievenschrift van de Belgiselle Staat, hetwelk juist de twee omstandigheden aanhaalde die nu door het
arrest worden aangevoerd om de sanctie
gesteld door artikel 577 van het Wetboek
van burgerlijke rechtsvordering toe te
passen, in dit verband staande hield dat
« deze beschouwingen weliswaar niet
onmiddellijk het twistpunt van de zaak
aanraken " en zodoende er geen bepaalde
eis uit afleidde, wat in de conclusie van
de eerste eisers de reactie uitlokte dat de
beschouwingen omtrent de zogenaamde
moraliteit niet het minste nut hadden
voor " de redelijke beoordeling van de
zaak "' en die eisers zodoende, bij gebrek
aan belang, op de opgeworpen feiten niet
verder deed ingaan, alhoewel, zoals blijkt
nit het hoofd van de conclusie van de
eerste eisers en van de tweede eiseres, de
eerste het straatnummer 25 vermeldden,
de tweede het straatnummer 29,
en te1'wijl dit grievenschrift verder de

verklaring betwistte en aldus haar bestaan aanvaardde, wat de sanctie van
voormeld artikel 577 uitsluit, en de
tweede conclusie van de Belgische Staat
niet meer gewaagt van genoemde twee
omstandigheden, maar bij vergissing
staande houdt dat de door artikel 571
bedoelde verklaring niet zou zijn gedaan,
wat blijkens het arrest en de conclusie van
de tweede eiseres wel is gebeurd, alsook
dat die eiseres voor het hof niet zou verschenen zijn of een conclusie zou hebben
neergelegd, wat blijkens het arrest en de
conclusie van die eiseres wel is geschied,
en de Staat uiteindelijk aileen nog vroeg
dat het beslag onder derden geldig zou
verklaard worden voor de 25 deelbewijzen
van de voormelde vennootschap, waarvan
wijlen Alo'is Van Eenaeme eigenaar was,
zodat uit de in dit onderdeel ingeroepen
stukken blijkt dat aile partijen voor het
hof van beroep het erover eens waren dat
de genoemde omstandigheden geen reden
waren mn de sanctie van artikel 577 toe
te passen zodat er op dit ptmt en nopens
deze feitelijkheden dan ook niet verder
werd geconcludeerd, dat de redenen door
de Staat aangevoerd om artikel 577 toe
te passen op vergissingen rustten of door
de feiten achterhaald werden, en aileen
het geldig verklaren van het beslag onder
derden voor 25 deelbewijzen van de
genoemde vennootschap als eis overbleef
en zich zodoende de rechtsvraag stelt of
het arrest << le principe dispositif '' niet
geschonden heeft door de grenzen te
overschrijden die de partijen (meer
bepaald de Staat) aan hun eisen en middelen en dus aan het gerechtelijk contract
hadden gesteld, wat de miskenning medebrengt van de bewijskracht van het
grievenschrift, van de tweede conclusie
van de Staat, van de conclusie van de
eerste eisers, alsook van deze van de
tweede eiseres, zoals boven omschreven
(schending van de artikelen 1317, 1319,
1320 en 1322 en desgevallend 1134 van
het Burgerlijk Wetboek), dan wei of het
arrest voldoende motievon aanvoert om
de aan het gerechtelijk contract gestelde
grenzen te overschrijden :
Overwegende da het hof van beroep
de redenen waarom het van oordeel is
dat de tweede eiseres, de vennootschap
« Garage de I 'Yser "' zuiver schuldenaar
van de oorzaken van het kwestieuze
beslag moet worden verklaard uitdrukkelijk opgeeft, namelijk : " de omstandigheden van de zaak, onder meer het feit
dat wijlen Alo'is Van Eenaeme bekend
stond als garagehouder en dat de zetel
van de personenvmmootschap met be-
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perkte aansprakelijkheid " Garage de
l'Yser » in zijn eigen huis gevestigd is »;
Overwegende dat de wet de redenen
die de rechter mag doen gelden niet
restrictief bepaalt ;
Dat de door het arrest opgegeven
redenen behoren tot de soevereine beoordeling van de rechter en voldoen aan het
algemeen voorschrift van artikel 97 van
de Grondwet ;
Overwegende dat het arrest, door,
enerzijds, vast te stellen dat de door
artikel 571 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering bedoelde verklaring
werd gedaan op 25 oktober 1963, dit is
buiten de wettelijke termijn, en door,
anderzijds, · de hierboven aangehaaJde
redenen op te geven waarom de tweede
eiseres zuiver schuldenaar moet worden
verklaard, de conclusie van de eisende
partijen beantwoordt en zijn dispositief
wettelijk rechtvaardigt ;
Overwegende dat het arrest zodoende
binnen de perken is gebleven van het
geschil zoaJs dit door partijen aan het
hof van beroep was onderworpen, vermits
ook de tweede conclusie van de verweerders, indien zij in subsidiaire orde van
"minstens » 25 deelbewijzen gewaagt, in
hoofdorde vroeg dat de derde-beslagene
voor het geheel van de schuldvordering
zuiver schuldenaar zou worden verklaard;
Overwegende dat het arrest de bewijskracht van de conclusie van partijen, die
uit het laattijdig karakter van de verklaring of uit de in het arrest ingeroepen
feitelijke omstandigheden afwijkende gevolgtrekkingen afleidden, niet heeft kuJlnen miskennen door ambtshalve een
rechtsgrond in te roepen, zoals de rechter
doen mag mits noch de oorzaak noch het
voorwerp van de vordering te wijzigen;
Dat geen van de middelen kan worden
aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eisers in de kosten.
21 februari 1969. 1e kamer. Voo1·zittm·, H. Belpaire, raadsheer waarnemend voorzitter.
Ve1·slaggevm·,
H. de Vreese. - Gelijkluidende conclttsie,
H. Krings, advocaat-generaal. - PleitMs, HH. Bayart en Van Leynseele.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- BURGERLIJKE ZAKEN.
Ers VAN DE HUURDER TEGEN
DE VERHUURDER EN TEGENEIS VAN DE
VERHUURDER TEGE~ DE HUURDER. VERHUURDER DIE ZOWEL ZIJN VERWEER TEGEN DE HOOFDEIS ALS ZIJN
TEGENEIS
OP
HETZELFDE
MIDDEL
GRONDT. GEEN ANTWOORD OP DIT
MIDDEL. BESLISSING DIE NIET IS
GEGROND OP DE HOOFDEIS EN EVENl\UN
OP DE TEGENEIS.

Niet 1·egelrnatig gernotiveerd, zowel ten
opzichte van de hoofdeis als ten opzichte
van de tegeneis, is het m·1·est dat de
hoofdeis, .die e1·toe st1·ekt de vm·huurder te
doen verom·delen orn g1·ote werken uit te
voenn, geg1·ond vm·klaart, en dat de
tegeneis die e1·toe strekt de ontbinding
van. de huu1·ove1·eenkornst te hm·efb uitspreken ten nadele van de huurdm· alsrnede de eis tot schadevergoeding verwerpt, zonder te antwoo1·den op het rniddel
vom·gedragen door de verhuu1·der, die
zowel zijn verwee1· tegen de hoojdeis als
zijn tegeneis g1·ondt op de niet-naleving
doo1· de huu1·de1· van zijn verplichtingen
zich te gedragen als een goede huisvade1•.
(Grondwet, art. 97.)
(BEEUWSAERT, T. GELDOF.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 20 december 1967 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te leper ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden vonnis, bij bevestiging van de beroepen beslissing, eiser
veroordeelt om bepaalde grate werken
uit te voeren aan het door hem aan verweerder verhuurde goed, namelijk aan
het hennenhok, de veranda, de vensterramen en de kroonlijsten, en bij gebreke
hiervan verweerder machtigt om zelf die
werken uit te voeren op de kosten van
eiser, en de tegenvordering van deze
laatste verwerpt welke er toe strekte de
ontbinding van de huurovereenkomst te
horen uitspreken ten nadele van verweerder en deze te lwren veroordelen tot een
schadevergoeding van 50.000 frank, alsmede tot zijn uitdrijving, zonder te ant-
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zijn conclusie voor de rechtbank van
eerste aanleg had afgeleid hieruit : 1° dat
gans de schade aan de veranda vermeden
zou geweest zijn indien verweerder zelf
de lekke plaatsen aan de goten had hersteld, en dat, overeenkomstig de plaatselijke gebruiken, waa.rnaar artikel 1754
van het Burgerlijk Wetboek verwijst,
dergelijke kleine herstellingen ten laste
van de hucrrder zijn, 2° dat de schade aan
de vensterramen ontstaan is onder meer
doordat verweerder nagelaten heeft de
vensters regelmatig te openen, 3° dat de
schade aan de kroonlijsten het gevolg is
van enkele lekke plekken in de goten en
dat, zoals gezegd, verweerder deze kleine
herstellingen zelf had moeten uitvoeren
overeenkomstig de plaatselijke gebruiken,
4° dat verweerder in gebreke is gebleven
de achterstallige huurprijs, meer bepaald
35.000 frank, te betalen,

te1'wijl dit gebrek aan antwoord gelijkstaat met een gebrek aan de door artikel 97 van de Grondwet vereiste motivering :
Overwegende dat uit de stukken van
de rechtspleging blijkt dat het vonnis
uitspraak moest doen : 1o over de vordering van verweerder strekkende tot veroordeling van eiser om bepaalde werken
aan het door deze laatste aan verweerder
verhuurde goed uit te voeren, tot machtiging van verweerder om, bij gebreke
hiervan, zelf die werken te do en uitvoeren
op de kosten van eiser, 2o over een tegenvordering van eiser welke tot doel had de
ontbinding van de huurovereenkomst ten
nadele van verweerder te horen uitspreken, met veroordeling tot schadevergoeding ; dat, in bijkomende orde, eiser vroeg
dat verweerder zou veroordeeld worden
tot het uitvoeren van al de herstellingswerken waarvan spraak ;
Overwegende dat eiser zowel zijn verweer tegen de hoofdeis als zijn tegeneis
steunde op het niet-naleven door verweerder van zijn verplichtingen, als hucU'·
der, zich als een goede huisvader te
gedragen, de nodige kleine herstelli:ngen
zelf uit te voeren en, wat de andere herstellingen betreft, eiser tijdig op de hoogte
te brengen van hun noodzakelijkheid ;
dat hij onder meer deed gelden dat, zo
verweerder zijn verplichtingen nagekomen had, de herstellingen door verweerder geeist niet zouden noodzakelijk
geworden zijn ; dat hij verder deed gelden
dat verweerder in gebreke was gebleven
de huurprijs te betalen en uit dien hoofde
35.000 frank verschuldigd was; dat hij

in hoofdorde vroeg dat verweerder zou
veroordeeld worden hem te betalen,
boven de achterstallige huurgelden, een
schadevergoeding van 50.000 frank dat,
van zijn kant, verweerder de veroordeling
van eiser vroeg tot schadevergoeding
wegens tergend en roekeloos geding ;
Overwegende dat het vonnis de hoofdeis gegrond verklaart en de tegeneis verwerpt, alsmede de eis wegens tergend en
roekeloos geding ; dat zo het, on1 zulks
te doen, aantoont dat eiser tijdig door
verweerder was op de hoogte gesteld van
de noodzakelijkheid van het uitvoeren
van herstellingen, het echter in gebreke
blijft het middel te onderzoeken door
eiser hieruit afgeleid dat verweerder zijn
verplichtingen als huurder niet nageleefd
had en namelijk dat de schade voortvloeiende uit het niet-uitvoeren van grote
herstellingen zou vermeden geweest zijn
indien deze laatste zelf de op hem rustende verplichting bepaalde herstellingen te
doen had nageleefd ; dat het vonnis
evenmin de eis tot ontbinding van de
hucrrovereenkomst wegens het niet-betalen van huurgelden onderzoekt ;
Dat, dienvolgens, de rechter zijn
beslissing zowel over de hoofdeis als over
de tegeneis, niet regelmatig met redenen
omkleed heeft ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis behalve in zover het de eis
van verweerder wegens tergend en roekeloos geding afwijst ; beveelt dat melding
van dit arrest zal gemaakt worden op de
kant van de aldus gedeeltelijk vernietigde beslissing ; houdt de kosten aan ;
zegt dat hierover door de feitenrechter
zal worden beslist ; verwijst de aldus
beperkte zaak naar de Rechtbank van
eerste aanleg te Kortrijk, zetelende in
hoger beroep.

21 februari 1969. 1e kamer. Voo1·zitte1·, H. Belpai:re, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever,
H. Hallemans. Gelijkl!nidende conclusie, H. Krings, advocaat-generaal.
Pleitet, H. Bayart.
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VOORZIENING

24 februari 1969.
IN

CASSATIE.

BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CASSA·
TIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD.
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STRAFZAKEN.- BESCHIKKING VAN
DE RAADKAMER DIE DE INTERNERING
VAN DE BEKLAAGDE BEVEELT, NIET
ONTVANKELIJKE VOORZIENING.

Niet ontvanlcelijk is de vooTziening tegen
een beschilcking van de madlcameT die
de intemm·ing van de belclaagde beveelt,
daaT de1·gelijke beschikking niet in
laatste aanleg wordt gewezen (1). (Wet
van 4 augustus 1832, art. 15, 1°; wet
van 9 april 1930, art. 8, waarvan de
bepalingen bij de wet van 1 juli 1964
vervangen werden.)
(AESSELOOS.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op de bestreden
bescbikking op 24. juni 1968 door de
Raadkamer van de Recbtbank van eerste
aanleg te Antwerpen gewezen ;
Overwegende dat deze bescbikking
waarbij de internering van eiser gelast
werd, vatbaar was voor boger beroep
overeenkomstig artikel 8 van de wet van
9 april 1930, waarvan de bepalingen vervangen werden door de wet van 1 juli
1964, en dienvolgens niet in laatste
aanleg gewezen was ;
Dat derhalve de voorziening niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
24 februari 1969. 2e kamer. Voo1·zitte1·, H. van Beirs, voorzitter. VeTslaggeve1·, H. de Vreese. - Gelijkluidende conclusie, H. Detournay, advocaatgeneraal.
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10 STRAF. VERBEURDVERKLARING.
GEEN VASTSTELLING VAN DE BIJ DE
WET VEREISTE VOORWAARDEN.- NIET
GEMOTIVEERDE BESLISSING.

2°

VOORZIENING IN CASSATIE. BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD.

STRAFZAKEN.- VooRZIENING VAN
DE BEKLAAGDE TEGEN EEN BESLISSING
DIE DE AFSTAND VAN DE RECHTSVORDERING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ
DECRETEERT EN HAAR IN DE KOSTEN
VEROORDEELT. NIET ONTVANKELIJKE VOORZIENING.

1° N iet gemotivee1·d is de beslissing die in
stTajzaken een ve1·beu1·dve?·lclaTing uitspreelct, zonde?' het bestaan van de bij
de wet veTeiste voorwaw·den vast te
stellen (2). (Grondwet, art. 97, en
Strafwetb., art. 42.)
2° Niet ontvankelijk, bij geb1·ek aan belang,
is de voo1·ziening van de beklaagde tegen
een beslissing die de ajstand van de
1'echtsvo1·dering van de bu1·ge1·lijke pMtij
decTetee?'t en haaT in de kosten verooTdeelt (3).
(BELAYATI, T. DEKEIREL.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op bet bestreden
arrest, op 5 december 1968 door bet Hof
van beroep te Gent gewezen ;
I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de strafvordering :
Over het middel ambtsbalve afgeleid
uit de scbending van de artikelen 97 van
de Grondwet, 42 en 43 van bet Strafwetboek:
Overwegende dat bet bestreden arrest,
bij bevestiging van het beroepen vonnis,
de verbeurdverklaring van zekere in
beslag genomen overtuigingsstukken beveelt, zonder bet bestaan vast te stellen
van de voorwaarden waarvan de wet
deze straf afbankelijk stelt ;
Dat bet, derbalve, op dit pcmt niet
regelmatig gemotiveerd is ;
En overwegende, voor bet overige, dat
de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenlmmstig de wet is ;
II. In zover de voorziening gericbt is
tegen de beslissing over de burgerlijke
vordering :
Overwegende dat het arrest zich ertoe

(1) Cass., 23 december 1968, supra, biz. 403.
(2) Cass., 18 december 1967 (A1·r. cass.,
1968, biz. 569).

(3) Raadpi. cass., 6 januari 1969, supm,
biz. 425.
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beperkt akte te verlenen aan verweerder
van de afstand van zijn vordering en deze
afstand te decreteren, met verwijzing van
verweerder in de kosten ;
Dat derhalve de voorziening, bij gebrek
aan voorwerp, niet ontvankelijk is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zover het, bij bevestiging
van het beroepen vonnis, de verbeurdverklaring beveelt ; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat van
het thans gewezen arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt eiser in drie vierde van de kosten ; laat een vierde ten laste van de
Staat; verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van beroep te Brussel.
24 februari 1969. 2e kamer.
Voo1·zitte1·, H. van Beirs, voorzitter.
Ve1·slaggeve1', H. Naulaerts.- Gelijkluidende conclttsie, H. Detournay, advocaatgeneraal.

2e KAMER. -

24 februari 1969.

1° WEGVERKEER. - PERSOON DIE IN
STAAT VAN DRONKENSOHAP EEN VOERTUIG BESTUURT OP EEN OPENBARE
PLAATS. - HERHALING. -MINIMUM
VAN DE GELDBOETE.
2° OASSATIE. - OMVANG. - STRAFZAKEN. VEROORDELING WEGENS
TWEE MISDRIJVEN TOT VERSOHILLENDE
STRAFFEN. - BEIDE MISDRIJVEN DIE
FAOULTATIEF KUNNEN GESTRAFT WORDEN MET HET VERVAL VAN HET RECHT
TOT HET BESTUREN VAN EEN VOERTUIG.
- BESLISSING DTE SLEOHTS EEN ENKEL
VERVAL UITSPREEKT, ZONDER HET MISDRIJF TE PREOISEREN. 0ASSATIE
VAN DE BESLISSING WE GENS EEN VAN
DE MISDRIJVEN. - VERVAL DAT WETTELIJK GEREOHTVAARDIGD BLIJFT DOOR
HET ANDER MISDRIJF. VERNIETIGING DIE ZIOH NIET UITSTREKT TOT
HET VERVAL.

1° De geldboete opgelegd aan clegene die in
staat van d1•onkenschap een voertuig
heeft bestutwd op een openbare plaats,
met de ve1·zwa1·encle omstandigheicl van
herhaling, mag niet lager zijn dan
200 frank (1). (Wet van 1 augustus

1899, gewijzigd bij de wet van ll juli
1967, art. 2-4 en 2-5.)
2° W annee1· een beklaagde tot ve1•schillencle
st1·a[Jen wonlt ve1·oonleelcl wegens twee
misd1·ijven die beide jacttltatiej kttnnen
gest1·ajt worden met het veTval van het
1·echt tot het besturen van een voertttig en
de 1·echter slechts een enkel verval heejt
uitgesproken, zonde1' het misclrijj te pTecise1·en waarom hij het opgelegde, st1·ekt
de vernietiging van de veroonleling wegens een van deze misdrijven zich niet
ttit tot het ve1·val dat wettelijk gerechtvaanligcl blijjt dooT het ancle1·e misdrijj (2).
(PROOUREUR DES KONINGS TE VEURNE,
T. DEBEAUSSART.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 5 november 1968 in hager
beroep gewezen door de Oorrectionele
Rechtbank te V eurne ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 2-5 van de wet van
1 augustus 1899,
doo1·dat de politierechtbank en de correctionele rechtbank, wat de telastleggingen A en B betreft, aannemen dat verweerder zich in staat van wettelijke
herhaling bevond en de correctionele
rechtvank het vonnis van de politierechtbank teniet doet en verweerder tot
een gevangenisstraf van een maand en
een geldboete van 100 frank veroordeelt,
terwijl, in geval van herhaling, het
minimum van de geldboete 200 frank
bedraagt en dit minimum niet kan verrni:nderd worden door aanne1r1ing van
verzachtende ornstandigheden :
Overwegende dat het bestreden vonnis
de telastleggingen A en B ten laste van
verweerder bewezen verklaart, dit is A)
bij inbreuk op artikel 1-1 van de beslnitwet van 14 november 1939, op een openbare plaats in staat van dronkenschap
te zijn bevonden, B) bij inbreuk op de
artikelen 2-4 en 2-5 van de wet van
1 augustus 1899, op een openbare plaats
(1) Cass., 17 november 1965 (Bnll. en PAsiC.,
1966, I, 357) ; wat het minimum van de
gevangenisstraf betreft, zie cass., 17 oktober
1966 (ibid., 1967, I, 221).
(2) Cass., 30 april 1962 (Bttll. en PAsrc.,
1962, I, 952).
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te hebben bestuurd, zulks binnen drie
jaar na een veroordeling met toepassing
van artikel 2-4 ,voormeld;
Overwegende dat het bestreden vonnis,
bij toepassing van artikel 65 van het
Strafwetboek, verweerder wegens de
telastleggingen A en B tot een gevangenisstraf van een maand en een geldboete
van 100 frank veroordeelt;
Overwegende dat de zwaarste straf
diende uitgesproken te worden, ten deze
die welke voor de telastlegging B bepaald
is, zijnde een inbreuk op artikel 2-5 van
de wet van 1 augustus 1899, zoals gewijzigd bij de wet van 11 juli 1967;
Overwegende dat bedoeld artikel met
gevangenisstraf van een maand tot een
jaar en met geldboete van 200 frank tot
1.000 frank, of met een van die straffen
aileen, degene straft die, na een veroordeling met toepassing van artikel 2-3 of
artikel 2-4, deze bepalingen binnen drie
jaar opnieuw overtreedt;
Overwegende mitsdien dat de opgelegde straf, dit is een gevangenisstraf van
een maand en een geldboete van 100 fr.,
onwettelijk is ;
Dat het middel gegrond is ;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet,
doordat het bestreden vom1is, na het
beroepen vonnis te niet te hebben gedaan
wat betreft de telastleggingen A en B,
dit vonnis voor het overige bevestigt en
derhalve het door dit vonnis opgelegde
verval van het recht tot het besturen van
een voertuig in stand schijnt te houden,
hoewel dit vonnis had nagelaten te vermelden op grand van welke inbreuk dit
verval werd uitgesproken en het bestreden vonnis zulks evemin preciseert,

terwijl alleszins niet kan worden uitgemaakt of het bestreden vonnis dit verval heeft aangezien als voortspruitende
nit de feiten A en B en het derhalve heeft
ingetrokken doo:r dienaangaande geen
nieuwe uitspraak te doen, of als voortspruitende nit het feit 0 en het derhalve
heeft bevestigd :
Overwegende dat zo uit de redenen
als uit het dispositief van het bestreden
vonnis blijkt dat de rechter in hager
beroep enkel de door de eerste rechter
uitgesproken geldboete en vervangende
gevangenisstraf wegens de telastleggingen A en B gewijzigd heeft, en dat hij
het beroepen vonnis in al zijn overige
beschikkingen en namelijk die betreffende

het verval van het recht tot het bestm·en
van een voertuig, bevestigd heeft ;
Overwegende dat verweerder bij het
beroepen vonnis 'veroordeeld werd tot
100 frank boete wegens vluchtmisdrijf
(telastlegging 0, artikelen 2-2, 2-7, § 1,
1°, en 2-9 van de wet van 1 augustus 1899
zoals gewijzigd door de wet van 11 juli
1967); dat, nu de rechter slechts een
enkele straf van verval uitgesproken heeft
zonder de inbreuk die daartoe aanleiding
gaf te preciseren, de vernietiging van de
veroordeling ten aanzien van de telastleggingen A en B zich niet tot de straf
van verval uitstrekt, daar deze wettelijk
gerechtvaardigd blijft wat de telastlegging 0 betreft ;
Dat het middel bij gebrek aan belang,
niet ontvankelijk is ;
En overwegende, voor het overige, dat
de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zover het uitspraak doet
over de telastleggingen A en B en over de
kosten van de strafvordering ; 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 in de helft van de
kosten; laat de wederhelft ten laste van
de Staat ; verwijst de aldus beperkte zaak
naar de Oorrectionele Rechtbank te leper,
zetelende in hager beroep.

24 februari 1969. 2• kamer. Voo1·zitter, H. van Beirs, voorzitter. Ve1·slaggeve1·, H. Naulaerts. - Gelijkluidende conclusie, H. Deto1.rrnay, advocaatgeneraal.

2• KAMER. -

24 februari 1969.

1° SPORTWEDSTRIJDEN. WET
VAN 2 APRIL 1965 WAARBIJ DE DOPINGPRAKTIJK WORDT VERBODEN. - BEWIJS VAN DE MISDRIJVEN. - PROOESVERBAAL WAARVAN RET AFSOHRIFT
AAN DE OVERTREDER NIET WEJ;tD OVERGEJ\'IAAKT. GEEN BIJZONDERE BEWIJSKRAOHT. - WETTELIJKHEID VAN
DE VASTSTELLINGEN.
2° REOHTEN VAN DE VERDEDIGING. - STRAFZAKEN. - WET VAN

-5982 APRIL 1965 WAARBIJ DE DOPING·
PRAKTIJK WORDT VERBODEN. -PRO·
CES·VERBAAL WAARVAN RET AFSCHRIFT
AAN DE
OVERTREDER NIET WERD
OVERGE:MAAKT.- 0MSTANDIGHEID DIE
OP ZICHZELF GEEN SCHENDING VAN DE
RECHTEN VAN DE VERDEDIGING IS. SOEVEREINE BEOORDELING DOOR DE
FEITENRECHTER.
1° Het niet-verzenden aan de ove1·trede1'
binnen de termijn, gesteld bij artikel 4,
§ 2, van de wet van 2 ap?·il1965 waa1·bij
de dopingpmktijk wo1·dt ve1·boden bij
spoTtcompetities, van een ajschrijt van
het p1·oces-ve1'baal dat een oveTtrecling
van cleze wet vaststelt, belet dat het
p?·oces-ve?·baal bewijs opleve1·t zolang
het tegenbewijs niet wonlt geleve1·d, doch
is zonde1· invloecl op de wettelijkheicl van
de vaststellingen die daaTtoe bevoegcle
pe1·sonen hebben geclaan (1).
2° Uit de omstandigheid alleen, dat een
ajscMift van het p1·oces-ve1·baal clat een
overtTecling van de wet vaststelt van de
wet van 2 ap1·il 1965 waa1·bij de clopingpmktijk wo1·clt ve1·boden bij spo?·tcompetities aan cle ove1·t?·ecle1' niet we1·cl
ove1•gemaakt binnen de bij a1·tikel 4,
§ 2, van cleze wet gestelcle te1·mijn, volgt
geen schending van de 1·echten van cle
venlecliging; de jeitem·echte1' beooTdeelt
soeveTein of clit verzuim dergelijke schending heejt meclegebmcht (2).
(LEMAGE.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 28 oktober 1968 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 4, § 2, van de wet
van 2 april 1965 waarbij de dopingpraktijk verboden wordt bij sportcompetities,
doo1·clat uit geen enkel stuk van het
dossier blijkt dat een afschrift van het
proces-verbaal aan eiser binnen drie
dagen na de vaststelling van de inbreuk
noch nadien toegezonden werd, zoals
door deze wetsbepaling voorgeschreven
is, zodat het misdrijf niet wettelijk werd
vastgesteld en de rechten van de verdediging geschonden werden :
Overwegende dat indien het niet toe(1) en (2) Raadpl. cass., 13 april1964 (Bull.
en PASIO,, 1964, I, 868).

zenden, binnen de door artikel 4, § 2, van
de wet van 2 april 1965 voorgeschreven
termijn, van een afschrift van het proces-verbaal waarin een inbreuk op deze
wet wordt vastgesteld, dit proces-verbaal
van de door bedoeld artikel eraan toegekend bijzondere bewijskracht berooft,
de niet-naleving van deze bepaling nochtans de wettelijkheid niet aantast van de
door de bevoegde personen gedane vaststellingen ;
Dat de eerste grief van het middel naar
recht faalt ;
Overwegende dat, in zover het middel
de schending van de rechten van de
verdediging :i:nroept, het niet kan aangenomen worden ; dat u:i:t de enkele
omstandigheid dat een afschrift van het
proces-verbaal aan de overtreder niet
toegezonden werd geen schending van de
rechten van de verdediging volgt en dat
uit de stukken waarop het Hof vermag
acht te slaan niet blijkt dat eiser voor de
feitelijke rechter aangevoerd heeft dat de
ontstentenis van deze toezending ten
deze de verdediging benadeeld heeft ;
Over het tweede middel, hieruit afgeleid dat noch het vonnis van eerste aanleg
noch het arrest van het hof van beroep
gemotiveerd zijn wat de telastlegging
tegen eiser betreft, en dat uit de elementen van het dossier niet blijkt dat eiser
zich schuldig heeft gemaakt aan een
maneuver ten einde doping te vergemakkelijken :
Overwegende dat, in zover het middel
een gebrek aan motivering van het beroepen vonnis :i:nroept, het niet ontvankelijk
is;
Overwegende dat het evenmin ontvankelijk is, in zover het de feitelijke en derhalve soevereine beoordeli:ng door het
hof van beroep van de elementen van
het dossier kritiseert ;
Overwegende dat, in zover het een
gebrek aan motivering van het bestreden
arrest inroept, het niet kan aangenomen
worden; dat, bij ontstentenis van conclusie, het arrest zijn beslissing van veroordeling regelmatig gemotiveerd heeft
door in de termen van de wet de bestanddelen van het misdrijf vast te stellen ;
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.
24 februari 1969. 2e kamer.
V oo?·zitte1·, H. van Beirs, voorzitter.
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V e1'slaggeve1·, H. Wauters. - Gelijkluidende conalusie, H. Detournay, advocaatgeneraal.- Pleite1's, HH. Delvaux (van
de balie bij het Hofvan beroep te Brussel)
en Lambeets (van de balie te Hasselt).
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SOEVEREINE
BEOORDELING
DOOR DE FEITENRECHTER. STRAFZAKEN. -BURGERLIJKE RECHTS·
VORDERING. 0oRZAKELIJK VERBAND
TUSSEN DE FOUT VAN DE BEKLAAGDE
EN DE SCHADE.- FEITELIJKE BEOOR·
DELING. SOEVEREINE BEOORDELING.

De jeiten1'echte1' beoo1•deelt soeve1'ein in
jeite of e1' al dan niet een oo1'zakelijk
ve1'band bestaat tussen een jout en de
schacle (1).
(MORTELE, T. THUMELAIRE EN LUXEM·
BURGSE
VERZEKERINGSJHAATSCHAPPIJ
« LE FOYER ll,)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 10 oktober 1968 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Brugge ;
I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de strafvordering:
Over het eerste middel, hie1·uit ajgeleid
dat het bestreden vonnis geen rekening
heeft gehouden met het door eiser neergelegde stuk, zijnde een door verweerder
ThUilielaire geschreven verklaring waarbij deze bevestigt dat er enkel schade
was langs de achterkant van de auto en
niet op de zijkant, zoals ten onrechte
door de rijkswacht een jaar na de feiten
verklaard werd :
Overwegende dat de rechter soeverein
de waarde en de draagwijdte van de verklaringen van de partijen en van de
getuigen beoordeelt ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
(1) Cass., 20 december 1965 (Bull, en PAsrc.,
1966, I, 543); raadpl. cass., 16 september
1968, st~p?•a, biz. 52.

Over het tweede middel hie1·uit afgeleid
dat het bestreden vonnis niet gemotiveerd
is en niet zegt waarom het eiser veroordeelt,
tm·wijl hij in eerste aanlegvrijgesproken
werd:
Overwegende dat het vonnis eiser
schuldig verklaart aan inbreuk op artikel 21-4 v;m het koninklijk besluit van
8 april 1954 en in de bewoordingen van
de wet de bestanddelen van het misdrijf
vaststelt;
Dat het, aldus, bij ontstentenis van
conclusie zijn beslissing regelmatig motiveert;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het .derde, het vierde en het zesde
middel samen, het derde ajgeleid uit de
niet-toepasselijkheid van artikel 21-4 van
het wegverkeersreglement, daar verweerder Thumelaire beweert dat eiser na
rechts gereden te zijn opeens opnieuw
naar links reed en eiser verklaart dat hij
niet opnieuw naar links reed, en daar
volgens de verklaring van verweerder
Thumelaire zelf er enkel schade was langs
de achterkant en niet op de zijkant van
de auto;
het vierde hie1'uit ajgeleid dat verweerder Thumelaire moest wachten vooraleer
in te halen totdat eiser volledig rechts
reed, wat de zin is van bovengemeld
artikel 21-4;
het zesde ajgeleid uit de schending van
bovengemeld artikel21-4, daar dit artikel
niet toepasselijk is op de bestuurder die
van de linkerkant van het baanvak van
de autosnelweg naar het rechtervak rij ·
dende is doch wei op hem die reeds rechts
rijdende is :
Overwegende dat de middelen het feit
en het recht vermengen, en derhalve niet
ontvankelijk zijn ;
·
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 :
Over het vijfde middel, him·ttit ajgeleid
dat er in ieder geval geen oorzakelijk
verband zou zijn tussen een overtreding
van artikel 21-4 van het wegverkeersreglement en de aanrijding :
Overwegende dat het bestreden vonnis
op grond van een soevereine beoordeling
van de feitelijke elementen beslist dat de
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schade << in oorzakelijk verband staat tot
het feit bewezen in hoofde van de beklaagde en waarvoor deze laatste alleen en
volledig verantwoordelijk is, nu in hoofde
van de hurgerlijke partij Thumelaire geen
fout, oorzaak of medeoorzaak te vinden
is die zou bijgedragen hebben tot het
schadegeval » ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
24 februari 1969. 2e kamer.
Voo1·zitte1·, H. van Beirs, voorzitter.
Ve1'slaggeve1·, H. Wauters. - Gelijkluidende conclttsie, H. Detournay, advocaatgeneraal.
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1° VERJARING. STRAFZAKEN.
STRAFVORDERING.
0VERTREDING
VAN RET WEGVERKEERSREGLEMENT.
- TERJ\UJN.
2° VERJARING. STRAFZAKEN. STRAFVORDERING. - BESLISSING VAN
VERDAGING.- STUITINGSDAAD VAN DE
VERJARING.
3° MISDADIGE DEELNEMING. HULPVERLENING OF BIJSTAND WAAR·
VAN SPRAKE IN DE ARTIKELEN 66 EN
67 VAN RET STRAFWETBOEK. - NooDZAAK VAN EEN VOORAFGAANDE OF
GELIJKTIJDIGE POSITIEVE DAAD.
1° De stmfvo1·de1·ing voo1'tvloeiend uit een
ove1't1·eding van het wegve1'keM'S1'eglement
ve1jaa1·t na een jaa?' te 1·ekenen vanaf
de dag waa1·op de ove1't1'eding is gepleegd,
behottclens tijclige stuiting of scho1'sing
van cle ve1jMing (1). (Wet van 1 augustus 1899, art. 7; wet van 17 april 1878,
gewijzigd bij die van 30 mei 1961,
art. 22 tot 25.)
2° Een tijclig gewezen beslissing die de zaak
uitstelt, stuit de verja1'ing van de stmfvo1·cle1·ing (2).
(1) Cass., 16 december 1968, sttpm, blz. 382.
(2) Cass., 3 januari 1966 (Bull. en PASIC.,
1966, I, 573).

3° Alleen een voomfgaande of gelijktijclige
positieve claacl kan een hulpveTlening of
bijstancl ttitmaken zoals bepaalcl in de
a1·tikelen 66 en 67 van het Stmjwetboek (3).
(PROCUREUR·GENERAAL TE GENT,
T. DHONDT EN LACANTE.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 28 september 1968 door het
Hof van beroep te Gent gewezen ;
I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing gewezen over de strafvordering ten laste van eerste verweerder :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 7 van de wet van 1 augustus
1899, 21, 22 en 28 van de wet van 17 april
1878,
doo1·clat het bestreden arrest beslist dat
de strafvordering, wat de feiten D en E
ten laste van eerste verweerder betreft,
verjaard was,
te1'wijl de strafvordering, ingevolge
artikel 7 van de wet van 1 augustus 1899,
slechts verviel na verloop van een jaar
te rekenen van de dag waarop de misdrijven begaan werden, dit is op 18 maart
1967, en de strafvordering regelmatig
gestuit werd op 1 maart 1968 door de
verwijzing van de behandeling van de
zaak, in aanwezigheid van de beklaagde,
naar een andere terechtzitting :
Overwegende dat, naar luid van artikel 7 van de wet van 1 augustus 1899,
de strafvordering voortspruitende uit een
misdrijf tegen de wet en de verordeningen
betreffende de politie op het vervoer,
verjaart na verloop van een jaar, te rekenen van de dag waarop het misdrijf werd
begaan; dat, ingevolge artikel 22 van
de wet van 17 april1878, de verjaring van
de strafvordering gestuit wordt door
daden van onderzoek of van vervolging,
verricht bilmen de door de wet bepaalde
termijn, en met die daden een nieuwe
termijn van gelijke duur begint te lopen;
Overwegende dat eerste verweerder
onder meer vervolgd werd wegens inbreuk
op de bepalingen van de artikelen 2-4
(betichting D) en 2-3 (betichting E) van
(3) Cass., 23 september 1951 (Bull. en

PAsiC., 1952, I, 13) en noot 1, getekend R. H.

