-30128 december 1931 tot goedkeuring van
de tweezijdige overeenkomst tussen
Frankrijk en Belgie van 16 mei 1931,
uitdrukkelijk zegt dat, wanneer een
Fransman met Belgie handelsbetrekkingen onderhoudt door de bemiddeling van
een werkelijk zelfstandig agent of maatschappij (makelaar, commissionair, filiaal, enz.), daaruit niet voortvloeit dat de
Fransman in Belgie een vaste inrichting
zou bezitten, en de eisers in toepassing
van dit principe, in hun nota II van
22 maart 1968 uitdrukkelijk opwierpen :
« het feit dat de architect voor de requiranten optreedt, maakt van zijn bureau
geen vaste inrichting voor de requiranten
(nu de eisers). Hij is autonoom en heeft
als vrij beroep een eigen activiteit die hij
niet als dusdanig verhuurt. Hij sluit
overigens geen verkopen af op eigen
verantwoordelijkheid » en in hun eerste
nota van 9 maart 1968 verwezen naar
het arrest van het Hof van beroep te
Brussel van 6 april 1966, het verschil
tussen de activiteit van een mandataris
en de gemE1ndateerde onderlijne~~d, en
het arrest, ook al maakt het een onderscheid tussen de gewone architectenopdracht en de overeenkomst zoals het die
boven omschrijft, niet onderzoekt of
architect Vivane al dan niet autonoom is
in· de zin van de wet, dit is juridisch of
economisch autonoom, en minstens geen
voldoende feiten aanvoert, die toelaten
deze autonomic eruit af te leiden, of uit
de aangevoerde feiten afleidingen maakt
die logisch niet voeren tot het besluit van
het niet-autonoom optreden van architect
Vivane en dus logisch niet correct zijn,
gezien de overeenkomst (buiten de eigenlijke architectenopdracht) zoals boven
omschreven en waarbij deze activiteit
van architect Vivane « vergoed » werd
met een « premievergoeding » van
20.000 frank per verkocht appartement,
zonder dat de architect in naam van de
verkopers (bouwheren) de verkoop kon
afsluiten, niet impliceert dat hij loontrekkende zou zijn geworden, noch dat
hij niet vrij zou zijn in de uitvoering
van dit contract, dit is in het voeren van
zijn reclame, het opzoeken van kopers
enz., en zelfs niet belet dat hij helemaal
niets uitvoerde, gezien hij toch maar vergoed werd per verkocht appartement,
en deze overeenkomst eveneens niet
impliceert dat hij economisch of hoe dan
ook afhankelijk zou zijn van de bouwheren, te meer daar, al gaat het hier om
een nevenactiviteit, het toch gaat om
een activiteit die nauw aansluit bij de
eigenlijke activiteit van een architect, die
toch een vrij beroep uitoefent, en te meer

daar dergelijke overeenkomst niet :belette
dat hij ook voor andere bouwheren hetzelfde contract afsloot, zodat het arrest
niet kan zeggen dat het bureau van
architect Vivane een verkoopbureau was
van de eisers, gezien hij ook voor andere
bonwheren op dezelfde wijze kon optreden en optrad en zijn bureau in hoofdzaak
een zelfstandig architectenbureau bleef,
noch het feit dat Vivane als « tussenpersoon " optrad zijn autonomic zou wegnemen ten opzichte van de eisers en het
feit dat alle facturen rechtstreeks van
de bouwheren uitgingen of naar hun toekwamen, integendeel nog accentueert dat
Vivane niet voor alle verrichtingen de
verkoop der appartementen « Brazilia·"
betreffend, de mandataris van de eisers
was, en dus zeker zijn autonomic behield,
wat overigens nog het geval zou geweest
zijn indien hij tussenkwam als algemene
mandataris :
Overwegende dat, luidens § 1 van
artikel 7 van de tweezijdige overeenkomst
tussen Frankrijk en Belgie niet het doel
dubbele belasting op het stuk van rechtstreekse belastingen te voorkomen, goedgekeurd bij de wet van 28 december
1931, de nijverheids-, mijn-, handels- of
landbouwexploitaties belastbaar zijn in
elk der staten naar rato van de inkomsten
voortgebracht door de aldaar gelegen
vaste inrichtingen ;
.
Overwegende dat, luidens § 3 van voormeld artikel, onder meer de aan- en verkoopkantoren als vaste inrichtingen worden beschouwd ;
Dat echter, luidens diezelfde wetsbepaling, wanneer een in een van beide contracterende staten gevestigde onderneming door de bemiddeling van een werkelijk zelfstandig agent of maatschappij
(makelaar, commissionair, filiaal, enz.)
met het andere land handelsbetrekkingen
onderhoudt, daaruit niet voortvloeit dat
deze handelsonderneming een vaste inrichting in dit laatste land bezit ;
Overwegende dat de eisers stellen dat
.architect Vivane als een werkelijk zelfstandig agent moet worden beschouwd
en dat het arrest nalaat te onderzoeken
of architect Vivane al dan niet autonoom
is in de zin van de wet, of althans geen
voldoende feiten aanvoert waaruit logisch
kan worden besloten dat hij niet autonoom optrad ;
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat de met architect Vivane gesloten en
door hem uitgevoerde overeenkomst hem
opdroeg reclamefolders op te maken,
kopers te ontvangen, en kopers « bij ·de
bouwheren (de eisers) aan te brengen ";

-302Overwegende dat het arrest daaruit
wettelijk heeft kunnen afleiden dat de
eisers door in Belgie in het architectenkantoor Vivane een bestendig verkoop·bureau op te richten een vaste inrichting
hebben in werking gesteld;
Overwegende dat het arrest verder
vaststelt dat door de aannemers en leveranciers aan de eisers en door deze laatsten aan de kopers van de appartementen
werd gefactureerd, zonder dat architect
Vivane daarbij zelfs werd vermeld ;
Overwegende dat het arrest uit die
vaststellingen heeft kunnen afleiden dat
voormelde vaste inrichting in opdracht
en voor rekening van de eisers werkte,
door architect Vivane slechts als tussenpersoon werd beredderd en voorkomt als
de inrichting « van de bouwheren " ;
Overwegende dat het arrest, door die
vaststellingen te doen, wel degelijk onderzoekt of architect Vivane autonoom optrad, en impliciet doch duidelijk beslist
dat hij dit niet deed ;
Overwegende dat, opdat er een vaste
inrichting zou zijn, het niet nodig is dat
de agent de loontrekkende van de in het
ander land gevestigde exploitatie zou
zijn;
Overwegende dat bovenvermelde vaststellingen en beschouwingen een passend
antwoord uitmaken op het in het middel
aangehaalde verweer van de eisers ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om deze redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eisers in de kosten.
25 november 1969. - 2e kamer. Voorzitter, de H. Louveaux, raadsheer
waarnemend voorzitter. - V erslaggever,
de H. de Vreese. - Gelijkluidende cone
clusie, de H. Krings, advocaat-generaal.
-'-- Pleiters, de HR. Delafontaine (van
de balie te Kortrijk) en Fally.

2D

INKOMSTENBELASTINGEN.
AANSLAG EN INKOHIERING.- NIEUWE
AANSLAG.- ARTIKEL 74tll1' VAN DE
GEOOORDINEERDE
WETTEN
DETREF·
FENDE DE INKOMSTENBELASTINGEN.GEDINGVOERENDE PARTIJ.- BEGRIP.

3D

BEWIJS.
VERMOEDENS.
DIREOTE BELASTINGEN. BEWIJS·
WAARDE.- SOEVEREUNE BEOORDELING
DOOR DE FEITENREOHTER.

I D Een juiste toepassing van artikel 74ter
van de gecoo1·dinee1·de wetten bet1:efjende
de inkomstenbelastingen wordt gemaakt
doo1' het arrest dat beslist dat deze wetsbepaling vereist enerzijds dat de belastingplichtige gedingvoerende partij is
geweest in een rechtsvordering waarvan
het voo1·werp door het bestaan van inkomsten beinvloed wordt en die uitwijst dat
die pm·tij, in de loop van een der vijf
jaar v66r dat van het instellen van de
vorde1·ing, haar inkomsten geheel of
ten dele bewimpeld heeft of verzuimd
heeft aan te geven, en anderzijds dat de
1·echtsvordering ingesteld wo1·dt binnen
vijj jam· vanaf de bewimpeling, maar
niet dat de belastingplichtige de hoedanigheid van gedingvoerende partij in
deze 1'echtsvo1·dm·ing heeft verkregen binnen vijf jaar vanaf de bewimpeling.

2D W ordt een gedingvoerende partij in een
strafgeding, in de zin van artikel 74ter
van de gecoo1·dineerde wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, de persoon die
regelmatig te1·echtstaat of als burgerlijke
partij opt1·eedt.
3D De feitenrechter beoordeelt soeverein de

bewijswam·de van de vermoedens die
door de wet niet zijn ingesteld (1).

{WINDERIOKX,
T.
DELGISOHE
STAAT,
MINISTER VAN FINANOIEN.)

ARREST.
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INKOMSTENBELASTINGEN.
AANSLAG EN INKOHIERING. NIEUWE
AANSLAG. ARTIKEL 74ter VAN DE
GEOOORDINEERDE
WETTEN
BETREFFENDE DE INKOMSTENBELASTINGEN. TOEPASSINGSVOORWAARDEN.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 12 november 1968 door het
Hof van beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de

(1) Raadpl. cass., 4 maart 1969 (Arr. cass.,
1969, blz. 631).

-303Grondwet, \74ter van de wetten betreffende de ink,omstenbelastingen, gecoordineerd bij besluit van de Regent van
15 januari 1948, 63, 66, 67, 135 en 136
van het W etboek van strafvordering,

doordat het bestreden arrest, dat uitdrukkelijk op:\nerkt dat eiser slechts op
20 mei 1958 als betichte en op 2 augustus
1958 als burgerlijke partij gedingvoerende partij is geworden in de rechtsv<;>rdering waarop het bestuur steunt om
van hem de belasting te eisen op zogenaamd in 1951 bekomen inkomsten, vermeldt dat aile voorwaarden gesteld voor
de toepassing van voormeld artikel 74ter
in het onderhavige geval vervuld zijn en
dat er geen uitsluiting is, om de reden
dat gezegd artikel enkel bepaalt « dat
de rechtsvordering moet ingesteld worden
binnen de vijf jaar van de bewimpeling,
en dat de belaste persoon erin gedingvoerende partij is geweest, zonder het
verwerven van de hoedanigheid van
gedingvoerende partij binnen diezelfde
termijn van vijf jaar noodzakelijk te
steilen », en dat « de rechtsvordering
waarop het bestuur steunt, te weten een
strafvordering, ingesteld werd op klacht
van eiser, door de vordering tot onderzoek van de procureur des Konings van
25 oktober 1955, dus binnen de vijf jaar
van de bewimpeling, waarbij de onderzoeksrechter opgedragen werd ten laste
van zekere Vervoort Leontine, medevennoot van eiser, de elementen op te sporen
van verduistering en van aile andere of
zwaardere misdrijven »,
terwijl, eerste onde1·deel, in strafzaken
een partij niet als gedingvoerende partij
kan worden beschouwd in een vordering
indien zij niet regelmatig in betichting
werd gesteld en dus de hoedanigheid van
beklaagde heeft, of indien zij zich niet
regelmatig burgerlijke partij heeft gesteld
(schending van de genoemde bepalingen
van het Wetboek van strafvordering, in
de mate dat het arrest oordeelt dat
de ten vroegste op 20 mei 1958 gedingvoerende partij geworden eiser als zodanig dient te worden beschouwd met
terugwerkende kracht sedert 25 oktober
1955);
tweede onderdeel, men niet kan begrijpen dat het bestaan van een rechtsvordering ten opzichte van de belastingplichtige kan worden ingeroepen voor de
toepassing van voormeld artikel 74ter,
zolang deze belastingplichtige niet zelf
gedingvoerende partij is in deze vordering
(schending van voormeld artikel);

derde onderdeel, men niet noodz~~
als een rechtsvordering moet besch_~
~li 'k
waarvan het voorwerp bei'nvloed
~ "\:>v~
door het bestaan van inkomsten v-~~~d~
toepassing van gezegd artikel 74~e ~~ d
vordering die, zoals het arrest il:::t_ 7-- ~
de
vermeldt dat dit hier het geval is g~~ ~~it e
tot voorwerp heeft een telastleggi:c._~ ~~st
verduistering van gel den begaan_
""ar{
een vennoot ten nadele van een ve4 <e:t~ 0
schap en dus van zijn medevennoo1:;. :l':::l_~(J/
het arrest bijgevolg, bij gebreke vq,~; qat
melding van de nauwkeurige eJ::\. _ '->-~-l'
troleerbare bestanddelen die het m(J ~~:fj~
maken te beweren dat de in 1955 ~~l:ijk
stelde rechtsvordering .ten laste v-&.::t~€e
gewezen vennoot van mser op klac:Q_tl:::t Cle
de laatstgenoemde een voorwerp
"'""&.:n
of kon hebben dat bei:nvloed werC~_
1-:._q,d.
het bestaan van inkomsten die de a Cl(Jo_r
nistratie later als belastbaar hee:f't Cl~i
schouwd in hoofde van eiser~
l::Je_
als geldig gemotiveerd kan worden ge l:::tiet
(schending van artikel 97 van de Gl-_r. aG:Q t
wet) noch als wettelijk vaststeilel:l_q0 :t:tq__
de toepassingsvoorwaarden van v Cl.a t
noemd artikel 74ter ten deze ve_r.e 0 .o:r-_
zijn (schending van laatstgenoemq_ l::l:t~q_
kel):
&:t-ti.

wat

het eerste onderdeel betreft

Overw~gende dat het arrest geen_:;:; .
aanneemt dat eiser, hoewel slecht:;:; Z:tl:l_:s
20 mei 1958 gedingvoerende partij lSew- G:p
den, met terugwerkende kracht, v G:t-.
25 oktober 1955, als dusdanig moet !.l:lq,:f
den aangezien;
ol:'.
Overwegende dat het arrest bescho
dat eiser " in de loop van de straf:pr q_Vv-t
dure" gedingvoerende partij werq °Ce.
verdachte op 20 mei 1958, en als b~ a}:s
lijke partij op 2 augustus 1958;
{?;el'.
Dat het dienvolgens aannee:n::tt
iemand in ee~ strafgeding pas _ged.i <lat
voerende partiJ wordt wanneer h1j re l_lg.
matig in betichting wordt gesteld. Ofgel.
burgerlijke partij optreedt ;
airs
Dat dit onderdeel, dat van ee:n_
keerde interpretatie van het arre 8 t v~l'
gaat, feiteliJke grondslag mist ;
ll1t.
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, luidens artikei 7
van de voormelde gecoordineerde Wet{ter
de administratie, zelfs na het verst:t-ijh:en,
van de termijnen tot vestiging of navo d.en
ring van de aanslagen, op grond. l' e.
bewimpelde of niet aangegeven ink Van
sten een nieuwe aanslag ten laste 0 llldezelfde schatplichtige of zijn erfgena~an
mag. vestigen, wanneer een rechtsvord.en
e.

-.~"""=-
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ARREST

(VM'taling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 24 maart 1969 in hager
beroep gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te Luik;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 1, inzonderheid
lid 1 en 2, en 2 van de besluitwet van
J 3 december 1945 betreffende de vergoeding der schade voortspruitende uit
ongevallen die zich op de weg naa.r of
van het werk voordoen, verlengd bij de
wet van 10 juli 1951, 1, 2 en 3 van de
wetten op de vergoeding der schade
voortspruitende uit arbeidsongevallen,
gecoordineerd bij het koninklijk besluit
van 28 september 1931, gewijzigd, wat
artilwl 2 betreft, bij artikel 1 van de wet
van 10 ju.li 1951,

doordat, om te verklaren dat het « het
beroepe:n vonnis bevestigt in zover dit
het bestaan van het ongeval op de weg
van 16 oktober 1967 heeft erkend en in
zover het een deskundigenonderzoek
heeft bevolen » en om aldus aan te nemen
dat het ongeval waardoor verweerder
werd getroffen zich heeft voorgedaan op
de weg naar het werk, het bestrede:n
vonnis hierop steunt « dat het ten deze
vaststaat dat gedaagde in hager beroep
(thans verweerder) zich naar zijn werk
begaf en dat de plaats van het ongeval
gelegen was op een punt van de rechtstreekse en normale geografische weg
tussen het verblijf van de gedaagde in
hager beroep en de plaats waar hij zijn
blz. 678). Verg. cass. fr. soc., 14 mei 1969
(D.-8., 1969, blz. 514 en de noot).
Wat de Franse rechtsleer betreft, Jette men
erop dat artikel L. 415-1 van het decreet
van 10 december 1956, gewijzigd bij de wet
van 23 juli 1957 en bij decreet van 27 september 1958, niet enkel spreekt van het « verblijf »
alleen van de werknemer, maar naast zijn
« hoofdverblijf "• ook nog van « een tweede
verblijf, met een zekere bestendigheid "• waaraan hij dezelfde gevolgen tockent, of van" elke
plaats waar de werknemer zich gewoonlijk
begeeft om familiale aangelegenheden ».
Over het feit dat « het vcrblijf van de
werknemer "• in de betekenis van lid 2 van

genoemd werk verrichtte ; ... ~
punt op het gewone en no=-:- ~t. hij dit
pass~er~~; dat het vermelde :t::i_~q,le uur
· schmd~hJk verbonde!l was :rn.~t ::._GQ onaf- ·
plaatsmg; ... da.t d1entengev-~l_
<d.e ver
elementen voor de vaststell~
'8;~ .. . d~
bestaan van een ongeval op d.~
--v-an het
o~ van. het werk verenigd zij ~~eg naar
mser.es n1 hager beroep (than::g
_;
. .. dat
vere1sten van de wet 'lntbreiQ_~~eres) d
beweren dat gedaagde in hoB;'
d.oar t e
op het ogenblik dat hij de ~~ beroe e
af te leggen., uit zijn verblij :t:l:'Jlg begJ>X:
moeten komen veeleer dan ~- ~ats had
zijn ouders, zoals zulks het
t
clie van
en aldus als vaststaand be~Ql:._v a l was
verweerder, op het ogenbli.k::_
Gl..:i.wt d~~
li~igieuze w~.g W!_LS beginnex;t. a:t:Clat hij de
met v.an ZlJn .~1gen verbhJ:f':pJ t~ leggen
van d1e van ZlJn ouders k\'v-a~ats doch
te1·wijl onder de weg naal:'
•
werk enkel dient ·verstaan i::.6 ~l::l_ van het
door de !_trbeider 1?-.ormaal a:f' 'V-ol:'d~n de
weg om zwh V!ft~ ZlJll verblij:i i::.e 1eggen
plaats waar hlJ gaat et6 4 • 0 :1" van de
plaats waar hij zijn werl~ •
l::taar de
6 l'J::'icht te
begeven, en omgekeerd,
zich naar de plaats te begev
hog om
lonen worden uitbetaald e:q_ el::t waar de
0 l:l:l. erva.n
terug te keren, zonder dat
het begrip zelf van de ald.'Q~ de rechter
omschreven wegen mag uitb:r- . be:Perkend
niet wettelijk kan worden be:1 d.e:n, zodat
overkomen op de weg naar h Ghouwd als
ongeval dat zich, zoals ten d.e et Werk het
in de loop van de weg door ~· Voordoet
afgelegd om zich naar d.e
e arbeider
hij zijn werk verricht te be:Plaats waar
waarbij hij niet van zijn. v €?;even doch
maar van die van zijn oud.el' el'bJijfp1aats
is, zelfs indien dit ongeval zich~ertrokken
voordoet op een plaats die sal:Q 0 0Vendien
een punt van de weg welk:e :n. e:n.va}t met
de arbeider wordt gevolgd, 0 l':t:n.aaJ door
zijn verblijf naar de plaat8 ~lll. Zich van
aa.r hij zijn

g-:;

of

artikel 1 van de besluitwet v-a,l:J.
1945, niet impliceert dat d 1 3 december
slechts een enkele verblijfpla.a.tse Werknemer
raadpl. cass., 9 maart 1956 (.,.., l:l:J.a.g hebben
1956, I, 725); 26 februar1 en_
· el:J. PAsrc.
25
(ibid., 1960, I, 744 en 866).
l:l:l.aart 1960
2
12 mei 1967 (Arr. cass., lg{; 7 februari en
1104).
' hlz. 678 en
Over .het pun~ dat de Werk:o_e
betekems van hd 2 van a.rt·k l:l:l.er, in de
besluitwet van 13 december 19~1) el 1 van de
plaats mag hebben "tijden8 d ' ee:u Verblijfandere " bij zijn ouders, 's zo~;'eek » en een
rende de feestdagen "• raadpl, c a.gs e:u gedu 0
1956 (Bull. en PASIC., 1956 l ~iss., 9 maart
, , 725).
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werk verricht te begeven, en op een uur
dat overeenkomt met het uur waarop hij
er gewoonlij\;:: passeert :
Overwegende dat het bestreden vonnis
vaststelt dat verweerder « zich naar zijn
werk begaf en dat de plaats van het
ongeval gelegen was op een punt van de
rechtstreekse en normale geografische
weg tussen het verblijf van de gedaagde
in hager beroep (thans verweerder) en
de plaats waar · hij zijn (genoemd) werk
verrichtte " en " dat hij dit punt op het
gewone en normale uur passeerde; dat
het vermelde risico onafscheidelijk verbonden was met de verplaatsing " ;
Overwegende dat het vonnis er weliswaar op wijst dat, hoewel verweerder
niet van zijn verblijfplaats maar van
die van zijn ouders vertrokken was, dit
element ten deze niet ter zake dienend
is, gelet op de hierboven vermelde feitelijke vaststellingen ;
Dat immers artikel 1 van de besluitwet
van 13 december 1945 niet vereist dat
de arbeider, om- zich op de weg naar en
van het werk te bevinden, zijn verblijfplaats verlaat, doch zich ertoe beperkt
de door hem te volgen weg te bepalen
door als zijn punt van vertrek of aankomst, naargelang hij zich naar zijn
werk begeeft of ervan terugkeert, « zijn
verblijf" aan te geven, dit wil zeggen
de plaats waar dit verblijf gevestigd is ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
27 november 1969. 1e kamer. Voorzitter·, de H. Valentin, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
Ridder de Schaetzen, Gelijkluidende
conclusie, de H. Ganshof van der Meersch,
procureur-generaal.
Pleiters,
de
HH. Faures en Bayart.
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10 SOOIALE ZEKERHEID.- ZIEKTEEN
INVALIDITEITSVERZEKERING.
VERPLICHTING VAN DE WERKGEVER
OM AAN DE WERKNEMER DE NODIGE
BESCHEIDEN TE VERSCHAFFEN TENEINDE DE PRESTATIES VAN DE ZIEKTEEN INVALIDITEITSVERZEKERING TE BE-

KOMEN.- RECHT VAN DE WERKNEMER
DAT NIET UIT DE ARBEIDSOVEREENKOMST VOORTVLOEIT.

2°

SOOIALE ZEKERHEID. ZIEKTEEN
INVALIDITEITSVERZEKERING.
VERPLICHTING VAN DE WERKGEVER
OM AAN DE WERKNEMER DE NODIGE
BESCHEIDEN
TE
VERSCHAFFEN.
RECHT DAT ZIJN GRONDSLAG VINDT
IN DE WETS- EN VERORDENINGSBEPALINGEN DIE DIT RECHT IN RET LEVEN
ROEPEN EN ·REGELEN. POLITIEK
RECHT.

3°

HUUR VAN WERK. HuuR vAN
ARBEID. RECHTSVORDERING ON"TSTAAN UIT DE ARBEIDSOVEREENKOMST.
RECHTSVORDERING VERJAARD EEN
JAAR NA RET EINDIGEN
VAN
DE
OVEREENKOMST.

4°

SOOIALE ZEKERHEID. ZIEKTEEN
INVALIDITEITSVERZEKERING.
GEEN UITREIKING AAN DE WERKNEMER
VAN EEN BIJDRAGEBON WAAROP HIJ
RECHT HEEFT. -FElT GESTRAFT MET
EEN CORRECTIONELE STRAF. BuRGERLIJKE RECHTSVORDERING. VERJARINGSTERMIJN VAN DEZE VORDERING.

1° H et recht van de wm·knemer op de
·prestaties van de ziekte- en invaliditeitsverzekering en derhalve dit om de uitvoering te vet·lc!·ijgen van de ver·plichting
vim de wm·kgever· om hem de daartoe
nodige bescheiden te verschatfen vloeien
niet voort uit de arbeidsovereenkomst
die de wer·Jcgever en de werlcnemer
verbindt, maar· vinden h~tn enige grandslag in de wets- en verordeningsbepalingen die dit recht in het leven roepen en
regelen (1).
2° Het .recht van de wer·knemer op de pres-

taties van de ziekte- en invaliditeitsverzelcering en derhalve dit om de uitvoer·ing
te verlcr-ijgen van de verplichting van
de wer·lcgever om hem de daartoe nodige
bescheiden te ver·schatfen vloeien niet
voort uit de arbeidsover·eenkomst die de
werknemer en de weTlcgever verbindt,
maar zijn politielce r·echten die ontstaan
uit de betrelckingen tussen de onderhorige, als zodanig, en de openbare
macht (2).
(1) en (2) Ret recht van de werknemer op de
voordelen van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering is geen recht dat, als
dusdaliig, zijn oorsprong vindt in de arbeids-
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3° De uit de m·beidsovereenkomst ontstane
rechtsvordering verjaart doo1· verloop van
een jaar na het eindigen van de arbeidsovereenkomst (Impliciete oplossing)
(Wet van 10 maart 1900 op de arbeidsovereenkomst, art. 6, vervangen bij
artikel3 van de wet van 4 maart 1954.)
40 Daar het jeit dat de werkgever aan de

we?·knemer geen

bijdragebon uitreikt

overeenkomst. De werknemer haalt dit recht
uit de wet zelf en de aanvullende en verordeningsbepalingen, dit wil zeggen uit artikel 195
van het koninklijk besluit van 4 november
1963 tot uitvoering van de wet van 9 augustus
1963 tot installing en organisatie van een
regeling voor verplichte ziekte- en invalidi,teitsverzekering, waarin het recht wordt
erkend van de werknemer op de bijdragebon,
overeenstemmend met de arbeidsduur.
Weliswaar impliceert de wettelijke verplichting aan de werknemer een « bijdragebon »
af te geven het bestaan van een arbeidsovereenkomst en moest het onderzoek van het
recht waarvan de eiser de inachtneming
vorderde voor het vonnisvellend bureau van
de werkrechtersraad, kamer voor arbeiders,
de rechter ertoe brengen de voorwaarden van
de arbeidsovereenkomst te bepalen. Hieruit
kan niet worden afgeleid dat de betwisting
die, in het kader van de verplichte verzekering,
betrekking heeft op deze wettelijke verplichting, een recht is dat voortvloeit uit de
arbeidsovereenkomst zelf. Dit recht blijft een
recht dat voortkomt uit de wetgeving betreffende de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering.
Het Hof heeft deze rechtsleer gehuldigd en
toegepast op 31 oktober 1963 in een geval
dat veel gelijkenis vertoont met de zaak
die hem bij voorziening was opgedragen en
die aanleiding heeft gegeven tot het onderhavig arrest. Ret arrest van 31 oktober 1963
(Bull. en PASIC., 1964, I, 233) werd gewezen
in een zaak betreffende de werkloosheidsuitkering, waarin het recht van de werknemer
ook zijn grondslag vindt in de wets- en
verordeningsbepalingen, die het in het leven
roepen en regelen.
Gaat het echter om de rechtsvordering van
een werknemer tegen zijn werkgever die tot
doel heeft de betaling van geheel het loon of
van een deel ervan, zoals bepaald bij de tussen
hen gesloten arbeidsovereenkomst inzake huur
van werk, en strekt dus deze overeenkomst
tot enige grondslag van de eis, dan vloeit
het recht niet voort uit de wet. De rechtsvordering is bijgevolg niet vatbaar voor de
verjaring ingesteld bij artikel 10, lid 4, van
de wet van 16 augustus 1887 tot regeling van
de uitbetaling der bezoldiging van de bij een

wam·op hij recht heejt, met een 'Gorrectionele straj wordt gestrajt, overeenkomstig artikel103 van de wet van 9 mtgustus
1963 tot instelling en organisatie van
een regeling voor verplichte ziekte- en
invaliditeitsverzeke1·ing, verjaart de uit
deze ove1·treding volgencle burgerlijke
1'echtsvordering door verloop van vijj
jaren te rekenen van de dag waarop de
, overtreding is gepleegd. (Wet van
arbeidsovereenkomst verbonden werknemers
(cass., 20 juni 1957, twee arresten, Arr. cass.,
1957, blz. 888).
De,rechtsvordering werd ten deze gebracht
voor de werkrechtersraad waarvan de bevoegdheid niet werd betwist, doordat de bevoegdheid haar grondslag vond zowel in artikel 43,
2°, van de wet van 9 juli 1926, als in het feit
dat de rechtsvordering een veroordeling tot
schadev:ergoeding beoogde.
Doch de eis, verre van gegrond te zijn op
de arbeidsovereenkomst, zoals zulks het geval
zou zijn met de eis, die het recht op loon
tot voorwerp zou hebben, was gegrond op het
« politiek » recht dat de eiser vindt in de
wetgeving en de reglementering inzake de
verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering.
Professor Rorion schrijft ten onrechte, zonder
het onderscheid te maken dat volgens ons
moet gemaakt worden, dat « de rechtsvorderingen van de werklieden tegen de werkgevers
inzake sociale zekerheid hun grondslag vinden
in de arbeidsovereenkomst » en besluit hleruit
op absolute wijze dat « de verjaring ingesteld
bij artikel 6 van de wet van 10 maart 1900
op hen van toepassing is » (Examen de jurisprudence, Rev. crit. jur. belge, 1955, nr 17,
blz. 335).

* * *
Ret recht op de voordelen van de verplichte
ziekte- en invaliditeitsverzekering is een van
de rechten die de grondwetgever, in artikel 93,
een « politiek » recht heeft genoemd. Er
bestaan inderdaad naast actieve politieke
rechten, dit zijn rechten van deelneming aau
de uitoefening van de soevereiniteit, zoals
het kiesrecht, het recht om verkozen te
worden of het recht om tot openbare ambten
te worden benoemd, politieke rechten die
geen betrekking hebben op een actieve deelneming van de mens, in zijn hoedanigheid
van burger, aan de uitoefening van de machten
die van de natie uitgaan, maar op het voordeel
van zekere diensten die de openbare macht
hem verleent, met name het recht op de
werkloosheidsuitkeringen, meer in het algemeen het recht op de sociale zekerheid (zie
de conclusie van het openbaar ministerie
voor cass., 21 december 1956, Bull. en PAsrc.,
1957, I, 430, evenals de in deze conclusie

l_~~ ~:_------~--------'
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17 april .1878, art. 26, vervangen bij
artikel 1 van de wet van 30 mei 1961;
wet van ~ augustus 1963, art. 65 en
103; koninklijk besluit van 4 november
1963, art. 195.)
(SERRANO-GUIJA,
T.
NAAMLOZE
VENNOOTSOHAP
« BOULANGERIE PAUWEN
ET SORGELOOS ll, NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « BOULANGERIE LEON PAUWEN"
EN NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « BOULANGERIE,
PATISSERIE,
BISCUIT~RIE
SORGELOOS "·)
ARREST

(ve1·taling).

RET HOF ; - Gelet op de bestreden
sententie, op 23 januari 1968 gewezen
door het vonnisvellend bureau van de
W erkrechtersraad te Brussel, kamer voor
werklieden ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 26 van de wet
van 1 7 april 18 7 8 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van
strafvordering, zoals het werd vervangen
door artikel1 van de wet van 30 mei 1961,

geciteerde auteurs ; raadpl. ook cass., 31 oktober 1963; hierboven geciteerd. Zie omtrent het
begrip « poiitiek recht "• de noot van Professor
CR. GoossENS onder cass., 16 december 1965,
Rev. crit. jur. belge, 1969, biz. 308 en voig;
van dezeifde auteur : « Recherches sur Ies
criteres de distinction des droits individueis.
Droits civils, droits politiques, droits administratifs n, Ann. Fac. droit Liege, 1960,
blz. 149 en volg.).
Om te bepalen of het gaat om een burgerlijk
recht dan wel om een politiek recht zal men
inzonderheid rekening houden met een
wezenlijke maatstaf, die beslissend is voor de
rechter : een recht is een « politiek » recht,
wanneer de wetgever de bevoegdheid om
kennis te nemen van de betwistingen met
betrekking tot dit recht heeft opgedragen
aan een administratief rechtscollege en 'niet
aan de rechtbanken (raadpl. cass., 22 oktober
1954, Bull. en PASIC., 1955, I, 151; raadpi.
oak de conclusie van het openbaar ministerie
v66r cass., 21 december 1956, ibid., 1957, I,
inzonderheid blz. 448, 2• kol., en 449, bovenaan
de eerste koi., v66r cass., 16 december 1965,
ibid., 1966, I, 513 en- Jou1·n. trib., 1966,
biz. 313, en v66r cass., 22 mei 1969, ibid.,
1969, I, 862 ; cf. C. CAMBmR, Traite du
contentieux administratif, d. I, 1961, biz. 284 en
voig. ; van dezeifde auteur, Droit administratif,
1968, blz. 471 en volg.).

1, 3, inzonderheid lid 1, 6 van de wet
van 10 maart 1900 op de arbeidsover.eenkomst, welk artikel 6 vervangen werd bij
artikel 3 van de wet van 4 maart 1954,
1, 65, 66, inzonderheid § 1, 2°, 103,
inzonderheid letter a, 105bis van de wet
van 9 augustus 1963 tot instelling en
organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering,
welk artikel 103 vervangen werd bij
artikel 43 van de wet van 8 april 1965
en welk artikel 105bis toegevoegd werd
aan genoemdo wet van 9 augustus 1963
bij artikel 39 van de wet van 24 december 1963, voor zoveel als nodig van
a_rtikel 103, inzonderheid letter a, van
genoemde wet van 9 augustus 1963,
zoals het werd vervangen bij artikel 37
van de wet van 24 december 1963, en
van artikel 195 van het koninklijk besluit
van 4 november 1963 tot uitvoering van
genoemde wet van 9 augustus 1963,
doordat de bestreden beslissing, op
grond hiervan dat de rechtsvordering
van eiser - die van zijn gewezen werkgever, verweerster "Boulangerie Pauwen
et Sorgeloos "• de uitreiking vorderde
van een bijdragebon inzake de ziekteen invaliditeitsverzekering voor het
tweede kwartaal van 1965 uit de
Deze rechtsleer stemt overeen met die van
de Raad van State. In een arrest van 10 april
1956, gewezen onder de gelding van de besiuitwet van 28 december 1944 tot instelling van
een steisel van ziekte- en invaliditeitsverzekering en van de besiuiten van de Regent van
13 januari en 21 maart 1949, heeft dit hoog
administratief rechtscollege inderdaad eraan
herinnerd dat de commissies bedoeld bij het
besluit van 21 maart 1949 « ingesteld werden
krachtens een wetsbepaling » en Ieidt daaruit
af « dat dientengevoige de betwistingen betreffende de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering niet uitsiuitend onder de bevoegdheid vallen van de rechtbanken ... » (R. S.
nr 5058, 10 april 1956, Deyne t. Rijksfonds
voor ziekte- en invaliditeitsverzekering,
R. J.D. A. C. E., 1957, biz. 11; zie tevens de
arresten van dezelfde datum, n" 5059 en 5060),
Dat de betwistingen betreffende de toepassing van de wetgeving en de regiementering
inzake de verplichte ziekte-en invaliditeitsverzekering het karakter van een politiek
recht hebben, vioeit trouwens ill1pliciet voort
uit tairijke arresten van de Raad van State
(zie onder meer R. S., nr 12287, 17 maart
1967; 13.164, 11 oktober 1968; 13.394,
11 februari 1969, V. A. A. R. S., 1967, blz. 309,
1968, biz. 836, en 1969, blz. 185).
W.G.

-312arbeidsovereenkomst is ontstaan en de
beoordeling vereist van een essentieel
bestanddeel ervan, namelijk de dum·,
verklaart dat deze rechtsvordering verjaard is krachtens artikel 6 van de wet
op de a.rbeidsovereenkomst, daar het
verzoek tot oproeping in verzoening werd
ingediend op 10 oktober 1966, dat is
meer dan een j aar na het eindigen van de
overeenkomst,

terwijl het recht op de verplichte
ziekte- en invaliditeitsverzekering niet
een van de rechten is die voor eiser
voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst
welke hij met de verweerster « Boulangerie Pauwen et Sorgeloos " heeft aangegaan, maar hem, als een politiek recht,
wordt toegekend bij de wets- en verordeningsbepalingen, waaronder strafbepalingen voorkomen, die de regeling van
deze verzekering instellen en organiseren,
met name bij de hierboven aangeduide
bepalingen van de wetten van 9 augustus
en 24 december 1963 en 8 april 1965 en
van het koninklijk besluit van 4 november 1963, waaruit volgt dat de rechtsvordering van de werknemer tot uitvoering, op straffe van schadevergoeding,
door de werkgever van een verplichting
ten laste van deze laatste gelegd bij deze
wets- en verordeningsbepalingen, niet
onderworpen is aan de eenjarige verjaring
die bij artikel 6 van de wet op de arbeidsovereenkomst is ingesteld, maar aan de
verjaring van de bmgerlijke rechtsvordering volgend uit een misdrijf die bij
artikel 26 van de voorafgaande titel van
het W etboek van strafvordering is ingesteld, zodat · de bestreden beslissing,
benevens artikel 6 van de wet op de
arbeidsovereenkomst, in hoofdzaak het
bij de artikelen 1 en 3 van genoemde wet
omschreven wettelijk begrip van deze
overeenkomst miskent :

vergoeding weliswaar ontstaan is naar
aanleiding van de uitoefening van het
ambacht of van het beroep, ze, daarentegen, haar grondslag niet vindt in de
arbeidsovereenkomst die tussen hem en
zijn werkgever bestond ;
Overwegende dat het feit dat tot
grondslag dient voor eisers rechtsvordering met een correctionele straf wordt
gestraft bij artikel 103 van de wet van
9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte
ziekte- en invaliditeitsverzekering; dat,
derhalve de bmgerlijke rechtsvordering
die eruit volgt verjaart door verloop van
vijf jaren;
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 door de feitenrechter zou worden beslist ; verwijst de
zaak naar de W erkrechtersraad te N amen, kamer voor werldieden.
27 november 1969. 1e kamer.
V oo1·zitter, de H. Valentin, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·,
de H. Legros.- Gelijlcluidende conclusie,
de H. Ganshof van der Meersch, procnrem-generaal. - Pleiter, de H. Fally.

1e KAMER. -

28 november 1969.

ARBEIDSONGEVAL. - ONGEVAL
DE WEG NAAR OF VAN HET WERK.
WEG NAAR OF VAN HET WERK.
BEGRIP.

OP

Overwegende dat het recht van de
werknemer op de prestaties van de ziekteen invaliditeitsverzekering en, bijgevolg,
de verplichting van zijn werkgever om De rechter kan wettelijlc beslissen dat de
m·beider die, alvorens zijn voe1·tuig uit
hem de daartoe nodige bescheiden te
zijn garage te rijden om zich van de
verschaffen, niet voortvloeien uit de
plaats van zijn vm·blijf te begeven naar
arbeidsovereenkomst die tussen hen bede plaats waar hij zijn werk verricht,
staat ; dat dit recht een politiek recht is,
nagaat of de staat van de rijbaan het
hetwelk is ontstaan uit de betrekkingen
wegverkeer mogelijk maakt, zich op dat
tussen de onderhorige, als zodanig, en
ogenblik op de weg naar of van het wm·k
de openbare macht, en dat zijn enige
bevindt in de zin van de besluitwet van
grondslag vindt in de wets- en verorde13 december 1945 (1).
ningsbepalingen die het in het leven
roepen en het organism·en ;
Dat zo eisers rechtsvordering tot uit(1) Raadpl. cass., 28 april 1967 (An·. cass.,
reiking van een bijdragebon of, bij ·
gebreke daarvan, tot betaling van schade- 1967, blz. 1054).
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(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « FIDELITAS »,
T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP «HARTOG'S
LEVENSMIDDELEN » EN SAEY.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 4 april 1968 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te V eurne ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 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 en, voor zoveel
als nodig, 1, 2 en 3 van de op 28 september 1931 gecoc5rdineerde wetten betreffende de vergoeding der schade voortspruitende uit arbeidsongevallen en 97
van de Gro~ldwet,
doordat, op de gezamenlijke vordering
door de verweerders ingesteld tEigen
eiseres, verzekeraar-arbeidsongevalleri,
tot betaling van de vergoedingen bepaald
door de gecoordineerde wetten op de
arbeidsongevallen, ten gevolge van het
ongeval aan verweerder overkomen en
bij toepassing van genoemde wetten
gedeeltelijk vergoed door verweerster,
gesubrogeerd in de rechten van haar
werknemer, hetwelk zich op 17 december 1963 heeft voorgedaan toen verweerder, alvorens plaats te nemen in zijn
autovoertuig om naar zijn werk te rijden,
zich op de straat had begeven om een
onderzoek in te stellen naar de toestand
van het wegdek dat ten gevolge van de
weersomstandigheden glibberig was, en
hij, terwijl hij naar zijn garage ging, op
de stoep van zijn woning uitgleed en
zich een been brak, het bestreden vonnis
beslist dat, mits het bewijs te leveren
door alle middelen met inbegrip van
getuigenissen, zoals door de eerste rechter
werd gelast, hiervan " dat het ongeval
van 17 december plaats had v66r zijn
woning toen hij, alvorens zich op weg
naar zijn werk te begeven, de toestand
van het wegdeK ging verkennen », uit deze
feitelijke omstandigheden het karakter
van ongeval op de weg naar het werk
dient te worden afgeleid, en aldus goedkeurt hetgeen door de eerste rechter
werd geoordeeld, met name dat, onder
de omstandigheden van de zaak, het
ongeval de kenmerken van een ongeval
op de weg naar het werk had,
terwijl als een ongeval op de weg naar
of van het werk beschouwd wordt en
aanleiding geeft tot de bij de wetten op

de arbeidsongevallen bepaalde vergoedingen uitsluitend het ongeval dat zich
voordoet op het normale « traject » dat
de werknemer moet afleggen om zich
van zijn verblijf of van de plaats waar
hij gaat eten naar de plaats waar hij
zijn werk verricht te begeven, en omgekeerd, of om zich te begeven naar de
plaats waar de lonen worden uitbetaald
en om ervan terug te keren (artikel 1,
lid 2 en 3, van de besluitwet van
13 december 1945);
terwijl het << traject », afgelegd tussen
de straat waar verweerder de toestand
van het wegdek was gaan verkennen,
ongeacht het doel van deze verkenning,
en zijn verblijf of zijn garage, buiten de
bovenstaande definities valt, inzonderheid de definitie van het << traject » van
het verblijf naar de plaats waar het werk
wordt verricht, en mitsdien niet de weg
naar het werk is ; te.rwijl het vonnis, door
niettemin als een ongeval op de weg
naar het werk aan te zien de val, die
zich heeft voorgedaan onder de feitelijke
omstandigheden waarvan het bewijs
werd toegelaten, het begrip zelve van
de << trajeciten » verruimt, welke limitatief
zijn omschreven in lid 2 en 3 van artikel 1
van gezegde besluitwet en bijgevolg deze
wetsbepaling en, voor zoveel als nodig, de
andere in het middel aangeduide bepalingen schendt :
Overwegende dat het vonnis, bij
bevestiging van de beroepen .beslissing,
verweerder toelaat te bewijzen dat het
ongeval plaats had v66r zijn woning
toen hij, alvorens zich op de weg :O:aar
zijn werk te begeven, de toestand van
het wegdek was gaan verkennen ;
Overwegende dat, wanneer de rechter
de woorden << alvorens zich op op weg
naar zijn werk te begeven » gebruikt,
hij daardoor niet bedoelt dat, naar zijn
oordeel, verweerder nog niet op de weg
naar zijn werk in de zin van deze
woorden in de besluitwet van 13 december 1945 was; dat, integendeel, uit de
regelmatig neergelegde stukken blijkt dat,
wat verweerder· aanbood te bewijzen en
wat hem door het vonnis werd toegelaten
te bewijzen, is dat hij zijn woning vedaten had en zich begaf naar zijn garage
maar dat hij, gedurende het afleggen
van deze afstand, een omweg maakte
om de toestand van het wegdek te verkennen en dat, toen hij daarvan terugkwam om in zijn garage plaats te gaan
nemen in zijn wagen, hij het slachtoffer
werd van bedoeld ongeval ;
Overwegende dat het vonnis uit deze

-314feitelijke omstandigheid wettelijk heeft blijkt dat de eisers en de -ve!weerders
afgeleid dat de handelingen van verweer- onder numniers 4 tot 17, appartementen
der, op 'het ogenblik dat hij aldus door aankochten van de eerste twee verweerhet ongeval getroffen werd, niet moeten . ders, in twee ·gebouwen te Hasselt, het
aangezien worden als voorbereidende ene aan de Maastrichtersteenweg, het
daden welke niet onder de bepaling van andere aan de Bosstraat ; dat de derde
de normale weg naar het werk in de zin verweerder, als notaris, de basisakte
van artikel 1 van gemelde besluitwet heeft opgemaakt alsook het reglement
vallen, maar dat het ongeval de kenmer- van medeeigendom ; dat de eerste, de
ken had van een ongeval op de weg vierde en de vijfde eiser alsook .de
naar het werk ;
twaalfde tot en met de zeventiende
Dat, dienvolgens, het middel naar verweerder eigenaar zijn van een apparrecht faalt ;
tement in het gebouw aan de Bosstraat,
terwijl de tweede en de derde eiser
Om die redenen, verwerpt de voor- alsook de eerste, de tweede en de vierde
ziening; veroordeelt eiseres in de kosten. tot en met de elfde verweerder \)igenaar
zijn van een appartement in het gebouw
aan de Maastrichtersteenweg ;
28 november 1969. 1e kamer. V oorzitte1·, de H. Belpaire, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·,
I. In zover de voorziening tegen de
de H. Hallemans.
Gelijkluidende eerste twee verweerders gericht is door
conclusie, de H. Depelchin, advocaat- de eerste, de vierde en de vijfde eiser :
generaal. - Pleiters, de HH. Dassesse
Over het middel afgeleid uit de scherren DeBruyn.
ding van de artikelen 97 van de Grondwet, 517 tot 526 ,552 tot 555 van het
Burgerlijk W etboek en 1 van de wet van
10 januari 1824 betreffende het recht van
opstal,
1e KAMER. -

28 november 1969.

EIGENDOM. EIGENDOM VAN DE
GROND. - ARTIKEL 552, LID 1, VAN
HETEURGERLIJK WETBOEK.- DRAAGWIJDTE.

De bepaling van artikel 552, lid 1, van
het Burgerlijk vV etboek, kmchtens welke
de eigendom van de grand onder mee?"
de eigendom van hetgeen onder de grand
is in zich bevat, impliceert niet dat een
persoon geen eigenaar van de onclergrond
, kan zijn zonde1· dat hij eigenaar van
de grand is (1).
(VANDENHOUDT EN LITISCONSORTEN,
T. MIGUET EN LITISCONSORTEN.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 7 juni 1968 door het Hof van
beroep te Luik gewezen ;
Overwegende dat uit de processtukken
(1) Raadpl. cass., 26 juni 1890 (Bull. en
PAsrc., 1890, I, 233).

doordat het bestreden arrest de rechtsvordering van de eerste twee verweerders,
welke er toe strekte te horen zeggen dat
zij te privatieven titel eigenaars waren
van de ondergrondse parkeerruimte welke
zich bevindt onder het flatgebouw te
Hasselt, aan de Bosstraat, 13, gegrond
verklaart, zulks zonder tegen te spreken
dat, zoals de eerste eiser, in zijn conclusie
voor het hof van beroep genomen na
het tussenarrest van 24 maart 1967, had
laten gelden, de eerste twee verweerders
geen medeeigenaars waren van de grond
van het flatgebouw aan de Bosstraat
noch van de vloer, noch van de binnenkant van de zijgevels, noch van de
pilasters van de betwiste parkeerruimte,
terwijl, eerste onderdeel, de eerste eiser
terecht nit die omstandigheid afleidde
dat de eerste twee verweerders geen
privatief eigendomsrecht konden hebben
op de oepn ruimte van die parkeerplaats
daar, overeenkomstig artikel 552 van het
Burgerlijk W etboek, de eigendom van de
grond in zich bevat de eigendom van
hetgeen op en onder de grond is, dat
weliswaar, overeenkomstig de artikelen 553 tot 555 van dit wetboek en l van
de wet van 10 januari 1824, men in
zekere omstandigheden eigenaar kan zijn
van zekere onroerende materiele goederen
welke zich op de grond van een ander
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bevinden, dat echter een !outer open
ruimte geen materieel. onroerend goed is
in de zin van de artikelen 517 tot 525
van gezegd wetboek of van artike1 1 van
de wet van 10 januari 1824, dat een
eigendomsrecht op dergelijke open ruimte
evenmin een van de rechten is welke
overeenkomstig artikel 526 van hetzelfde
wetboek op een onroerend goed kunnen
gevestigd worden ;
tweede onderdeel, het arrest het middel,
waardoor de eerste eiser in bedoelde
conclusie liet gelden dat een privatief
eigendomsrecht op een !outer open ruimte
juridisch onmogelijk was, onbeantwoord
heeft gelaten ; waaruit volgt dat het
arrest, met schending van artikel 97 van
de Grondwet, niet naar behoren gemotiveerd is:
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest beslist dat
de kelderverdieping waarover er betwisting bestaat, eigendom van de eerste
twee· verweerders gebleven is ;
Overwegende dat de bepaling van
artikel 552 van het Blirgerlijk Wetboek,
luidens hetwelk de eigendom van de
grond in zich bevat de eigendom van
hetgeen op en onder de grond is, niet
impliceert dat een persoon geen eigenaar
kan zijn van de kelderverdieping van
een onroerend goed waarvan de grond
niet zijn eigendom is ;
Overwegende dat het arrest geen toepassing maakt van de artikelen 517 tot
526, 553 tot 555 van het Burgerlijk
Wetboek en 1 van de wet van 10 januari 1824;
Dat het onderdeel niet kan aangenomen worden,

doordat · het bestreden arrest, na de
oorspronkelijke rechtsvordering van de
eerste twee verweerders gegrond te hebben verklaard, beslist dat zowel de gedwongen als de vrijwillige tussenkomsten
ontvankelijk zijn en dat gezegd arrest
gemeen en tegenstelbaar aan al de tussenkomende partijen zal zijn, znlks zonder
te antwoorden op het middel waardoor
de tweede en de derde eiser in h1.m conclusie in hoger beroep lieten gelden dat
de tegen hen door de eerste twee verweerders gerichte oproeping in. tussenkomst niet ontvankelijk was, daar zij,
de tweede en de derde eiser, medeeigenaars waren van het flatgebouw te
Hasselt aan de Maastrichtersteenweg,
doch niet van het flatgebouw aan de Bosstraat, daar het vonnis, uitgesproken
door de rechtbank van eerste aanleg op
16 november 1964, verklaard had dat de
vordering van de eerste twee verweerders slechts ontvankelijk was in zoverre
zij betrekking had op het flatgeboilw aan
de Bosstraat en niet ontvankelijk ten
aanzien van het flatgebouw aan de
Maastrichtersteenweg, en daar de eerste
twee verweerders in dat vonnis hadden
·berilst, ·
terwijl dit gebrek aan antwoord gelijb
staat met een gebrek . aan de door
artikel 97 van de Grondwet vereiste
motivering :

III. In zover de voorziening tegen de
eerste . tot en met de elfde verweerder
gericht is door de tweede en de derde
eiser :

Overwegende dat de tweede en de
derde eiser in hun conclusie de niet-ontvankelijkheid van de vordering tot tussenkomst, door de eerste twee verweerders ingesteld, hebben ingeroepen daar
zij slechts medeeigenaars zijn van het
gebouw gelegen aan de Maastrichtersteenweg en daar het vonnis van 16 november 1964, waarin de eerste twee verweerders uitdrukkelijk hebben berust,
de oorspronkelijke vordering niet ontvankelijk heeft verklaard wat voormeld
gebouw betreft ;
Overwegende dat het arrest in zijn
beschikkend gedeelte beslist dat de eerste
twee verweerders eigenaars zijn van de
ondergrondse ruimte dienende als par·keerruimte of als garage van het appartementencomplex gelegen aan de Bosstraat en aan de Maastrichtersteenweg ;
Dat het hof van beroep de vordering
tot tussenkomst tegen de tweede en de
derde eiser ontvankelijk verklaart, zonder voormeld verweer te beantwoorden ;
Dat het middel gerond is ;

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

Om die redenen, verwerpt de voorzie-

W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het hof van beroep,
door te beslissen dat de verkopers
eigenaars van de kelderverdieping gebleven zijn, hierdoor bedoelt dat hun eigendomsrecht niet een open ruimte tot
voorwerp heeft maar een verdieping
geschikt om als bergplaats te dienen ;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag
mist;
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eiser en de daarmede verband houdende
eis tot bindendverklaring van het arrest ;
veroordeelt die eisers elk in een vijfde
van de kosten van de voorziening, alsmede in de kosten van oproeping in
tussenkomst van de derde, de twaalfde
tot en met de zeventiende verweerder ;
vernietigt het bestreden arrest in zover
het uitspraak doet over de parkeerruimte gelegen onder het gebouw aan de
Maastrichtersteenweg ; verklaart deze vernietiging bindend voor de vierde tot en
met de elfde verweerder ; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; houdt het overige van
de op de voorziening van de tweede en
de derde eiser gevallen kosten aan,
alsook die van de oproeping in tussenkomst van voornoemde vierde tot en
met elfde verweerder en zegt dat de
feitenrechter hierover zal beslissen; verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van beroep te Brussel.
28 november 1969. 1" kamer. Voorzitter, de H. Belpaire, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever,
de H. Louveaux. Gelijkluidende conclusie, de H. Depelchin, advocaat-generaal. · - Pleiters, de HH. Bayart en
Struye.

2e KAMER.- 1 december 1969.
REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- STRAFZAKEN. -BURGERLIJKE REOHTSVORDERING.- VEROORDELENDE BESLISSING. - VERWEER
VAN DE BEKLAAGDE EN DE VERZEKERAAR VAN ZIJN BURGERREOHTELIJKE
AANSPRAKELIJKHEID ONBEANTWOORD.
- NIET GEMOTIVEERDE BESLISSING.

Niet gemotivee1·d is de beslissing die de
beklaagcie en de verzekeraar van diens
burgerrechtelijke aansprakelijkheid jegens de burgerlijke partij veroordeelt,
zonde?' een door hen regelmatig bij conchtsie voorged?·agen verweer te beantwoO?·den. (Grondwet, art. 97.)

(PERPETE EN NAAMLOZE VE:NNOOTSOHAP
« GROEP JOSI n, T. PERSONE:NVENNOOTSOHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID « HELSMOORTEL n.)
ARREST (vertaling).
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 7 februari 1969 door het Hof
van beroep te Luik gewezen ;
I. In zover eisers voorziening gericht
is tegen de beslissing op de strafvordering die tegen hem is ingesteld :
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 van de verweerster tegen
de eisers :
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen ll34, 1319, 1320,
1322 van het Burgerlijk Wetboek en 97
van de Grondwet,
doordat, na er te hebben op gewezen
dat het door verweerster op 22 december 1967 ondertekende stuk onder de
rubriek « bijzondere voorwaarden n de
vermelding « als saldo van aile rekeningen
76.960 frank>> bevatte en onder de rubriek « algemene betalingsvoorwaarden n
een beding, luidende als volgt : " het
hierboven vermelde bedrag zal door de
maatschappij betaald worden ten gevolge van het ongeval dat zich heeft voorgedaan op de hierboven aangeduide
datum. Ondergetekende verklaart kennis
te hebben genomen van de voormelde
bijzondere voorwaarden zowel als van
de volgende algemene voorwaarden en er
uitdrukkelijk me de in te stemmen. -De
betaling zal een volstrekt en definitief
vast bedrag zijn en verricht worden als
saldo van aile rekeningen. Door deze
betaling te aanvaarden ziet de beneficiant uitdrukkelijk en met voile kennis
van zaken af van elke latere vordering,
ongeacht de latere schadelijke gevolgen
van het ongeval, onverschillig of zij al
dan niet voorzienbaar zijn, bekend of
onbekend, verleden of toekomstig, en
zonder acht te slaan op hun omvang en
de bijkomende kosten, zelfs indien men
de ernst van het letsel en de gevolgen
ervan niet kan verdenken n, het bestreden
arrest beslist heeft dat het bedoelde stuk
geen dading was en dientengevolge de
eisers heeft veroordeeld om aan ver-
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-317weerster als vergoeding van de schade
wegens de arbeidsongeschiktheid van
zijn aangestelde een bedrag van 50.000 fr.
te betalen en deze beslissing heeft verantwoord door de overweging enerzijds dat,
niettegenstaande de nauwkeurige omschrijving van de gestelde voorwaarden,
moest worden onderstreept dat de in het
bedoelde stuk vermelde bedragen juist
overeenstemden met het bedrag van de
schade aan het voertuig van verweerster, zoals op tegenspraak vastgesteld;
dat nit deze vaststelling noodzakelijk
volgde dat dit stuk een gewezen of toekomstig geschil wilde beeindigen door
wederzijdse toegevingen; dat partijen
zeer wel wisten dat er geen twijfel bestand omtrent de rechten betreffende
het bedrag van de schade toegebracht
aan het voertuig van verweerster en dat
er bij het ondertekenen op 22 december 1967, van het stuk dat eiseres aan
verweerster had gezonden, geen sprake
meer was van wederkerige toegevingen,
en door de overweging anderzijds dat
het bedoelde stuk slechts een boekhoudkundig stuk was, dat wil zeggen de
kwijting bestemd om aan te tonen dat
verweerster werkelijk de bedragen had
gekregen die beantwoordden aan de
schade veroorzaakt aan haar wagen en
dat het niet mocht worden beschouwd
als een geschrift waarbij een dading
wordt vastgesteld,
tenvijl, door aldus uitspraak te doen,
het arrest, dat geen enkel feitelijk gegeven
releveert op grand waarvan kan worden
gedacht dat partijen zich omtrent dl;l
duidelijke en nauwkeurige betekenis van
de door hen gebruikte woorden hebben
kunnen vergissen, de bewijskracht heeft
miskend van de hierboven aangehaalde
bewoordingen van de onderhandse overeenkomst van 22 december 1967 (scherrding van de arti~mlen 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk Wetboek) en de verbindende kracht van deze overeenkomst
heeft miskend, zelfs al zou men aannemen dat deze geen dading was aangezien er geen wederzijdse toegevingen
gedaan werden (schending van artikel ll34 van het Burgerlijk Wetboek);
dat ten minste het arrest geen passend
antwoord heeft gegeven op het middel
dat eiseres bij conclusie heeft voorgedragen en volgens hetwelk de bedoelde akte
minder een echte dading was dan de
erkenning door de getroffene dat haar
schade volledig vergoed was door de
betaling waarvan kwijting (schending
van artikel 97 van de Grondwet) :
Overwegende dat het middel geen kri-

tiek uitoefent op het arrest, in zover dit
het hager beroep van verweerster ontvangt en beslist dat het door haar op
22,december 1967 ondertekende geschrift
geen dading :vaststelt ;
Overwegende dat, door zich ter verantwoording van de gegrondheid van de
eis te beperken tot de vaststelling dat
de in het middel vermelde akte geen
dading was, het arrest geen passend antwoord geeft op het door eiseres bij conclusie voorgedragen middel volgens het" welk de genoemde akte minder een echte
darling was dan de erkenning door het
slachtofier van het ongeval dat de voile
schade vergoed was door de betaling
waarvan kwijting;
Dat het arrest aldus artikel 97 van de
Grondwet heeft geschonden ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zover het uitspraak doet
op de burgerliHm rechtsvordering, behalve in zover . het verweersters hager
beroep ontvangt en beslist dat het op
22 december 1967 ondertekende geschrift geen darling vaststelt ; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing; verwerpt de voorziening voor het overige ; veroordeelt
eiser in de helft van de kosten van zijn
voorziening en verweerster in de andere
helft van deze kosten en in de kosten van
de voorziening van eiseres ; verwijst. de
aldus beperkte zaak naar het Hof van
beroep te Brussel.
1 december 1969. - 2e kamer.- V oo1·zitte1·, de H. de Waersegger, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Ligot. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Delange, advocaat-generaal.
Pleitm·, de H. Van Ryn.

2 8 KAMER. -

1 december 1969.

1o AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). RAMING VAN
DE SCHADE NAAR BILLIJKHEID. WETTELIJKHEJD. VooRWAARDEN.

2o

GERECHTSKOSTEN. STRAFZAKEN. FEITENRECHTER BIJ WIE
ALLEEN DE BURGERLIJKE REOHTSVOR-

---:- 318 DERING AANHANGIG IS. KOSTEN
DOOR HET OPENBAAR MINISTERIE GE·
MAAKT OM DE ZAAK IN STAAT VAN
WIJZEN TE BRENGEN. -KOSTEN BE·
TREFFENDE DE BURGERLIJKE .RECHTS·
VORDERING.

1o De raming naar billijkheid van de door

een om·echtmatige daad veroorzaakte
schade wordt wettelijlc toegepast door de
rechter, die de reden opgeejt waarom de
door een partij voorgestelde berelceningswijze niet lean worden aangenomen en de
onmogelijkheid vaststelt om· het juist
bedrag van de schade te bepalen bij
gebrek aan nauwlceurige gegev€ns voo1·
de beoordeling ervan (I). (Grondwet,
art. 97; Burg. Wetb., art. 1382.)
2° W anneer in strajzalcen bij de Jeitenrechter alleen nog de burge1·lijke 1'echtsvordering aanhangig is, zijn de lcosten
doo1· het openbaar ministerie gemaakt
om de zaak in staat van wijzen te b?·engen, lcosten die verband houden met de
burgerlijke rechtsvordering (2).
(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP «LA ROYALE
BELGE », T. FEVRY.)
ARREST

(.vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 24 februari 1969 door het Hof
va beroep te Brussel gewezen ;

I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beschikking van het arrest dat
uitspraak doet over de burgerlijke belangen :
Over het middel afgeleid nit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet, 1382, 1383 van het Burgerlijk Wethoek, 3 en 4 van de wet van 17 april 1878
houdende de voorafgaande titel van het
Wetboek van strafvordering,

doordat het bestreden arrest, na te
hebben gesteld dat de getroffene Jean
Tyrant ten gevolge van bedoeld ongeval
aangetast blijft door een blijvende
arbeidsongeschiktheid van 20 t. h., die
gewis een aantasting is van de lichamelijke gaafheid die een waardevermindering op de arbeidsmarkt medebrengt,
(1) Cass., 10 november 1969, supra, biz. 249.
(2) Cass., 28 oktober 1968 (An·. cass., 1969,
b1z. 231) ; 17 november 1969, supra, blz. 268.

vaststelt dat de getroffene, verre van
een verlies in zijn beroepsinkomen te
hebben ondergaan, thans veel meer verdient dan v66r het ongeval, daar hem
door dezelfde werkgever een gespecialiseerde taak is opgedragen waarvoor het
veruit ergste gevolg van zijn letsel geen
verhindering maar slechts een belemmering oplevert, en daaruit afleidt dat men
voor de raming van de schade, die enkel
neerkomt op een verhoogde lichamelijke
inspanning die niet vergoed wordt, geen
berekening kan maken die gegrond is op
een hoeveelheid van het normale loon
gelijk aan het invaliditeitsprocent, maar
dat. men die schade naar billijkheid moet
beoordelen,

terwijl die motieven geen wettelijke
rechtvaardiging zijn noch voor de verwerping van de raming van de schade,
zoals door eiseres voorgesteld bij conclusie die regelmatig in haar naam bij
het Hof van beroep is ingediend, noch
voor de aanvaarding van een 1aming
naar billijkheid, daar de stelling dat er
bij gebreke van een ongunstige terugslag van de ongeschiktheid op het verdiende loon, geen aantasting is van het
economisch potentwel, niet ter zake is
en in strijd met de vaststelling dat de
bedoelde invaliditeit een waardevermindering op de arbeidsmarkt heeft meegebracht :
Overwegende dat het hof van beroep
niet zegt dat er, bij ontstentenis van een
ongunstige terugslag van de arbeidsongeschiktheid op het loon, geen aantasting van het economisch potentieel is ;
Dat het arrest integendeel stelt dat de
blijvende ongeschiktheid van de getroffene een aantasting is van de lichamelijke
gaafheid die een waardevermindering op
de arbeidsmarkt medebrengt en die als
stoffelijke schade moet worden vergoed;
Dat echter, onder overweging dat deze
aantasting niet tot uiting komt door een
loonderving, maar door de noodzaak voor
de getroffene om een hogere lichamelijke
inspanning te leveren in de uitoefening
van zijn huidig beroep of van aile andere
die hij met het oog op zijn bekwaamheden
zou kunnen uitoefenen, en door een feitelijke en derhalve soevereine beoordeling
van de gegevens der zaak, dat de aldus
werkelijk ondergane schade niet kon
worden berekend op basis van een hoeveelheid van het normale loon gelijk aan
het invaliditeitsprocent, het hof van beroep stelt "dat, bij gebreke van nauwkeurige en zekere gegevens voor de
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EERSTE RECHTER UITGESPROKEN STRAF
VERZWAARD HEEFT. VERZET VAN
DE BEKLAAGDE. ARREST DAT DE
VEROORDELING BIJ VERSTEK HANDHAAFT. - EENPARIGHEID VAJ.'I' STEMMEN VEREIST.

raming van zodanige schade, een raming
naar billijkheid moet worden gedaan >>
en " dat aldus beoordeeld, maar gelet op
de kenmerken van het onderhavige geval
en met name op de leeftijd van de getroffene, de voornoemde schade billijk
zal hersteld zijn door een vergoeding van
175.000 frank, aile vergoedende interesten inbegrepen >> ;
Overwegende dat, op grand van deze
redenen die generlei dubbelzinnigheid
vertonen, het hof van beroep in het
onderhavige geval de wiskundige berekening, door eiseres ter beoordeling van
de schade van de getroffene voorgesteld,
wettelijk heeft kunnen verwerpen en het
werkelijke nadeel naar billijkheid heeft
kunnen schatten ;
Dat het iniddel niet kan worden aangenomen;

Op het verzet van de beklaagde tegen een
bij veTstek uitgespTOken veroordeling
mag het hof van beToep, zonder eenpaTighflid van stemmen en zondeT deze
eenparigheid in het aTTest vast te stellen,
de door de eerste Techter uitgesproken
straf niet verzwaren, ook al is de ve1·oordeling dezelfde als die van het verstekarrest, dat het bewem·t te handhaven
en dat met eenparigheid van stemmen
was uitgesprolcen (1). (Wet van 18 juni
1869, art. 140, aangevuld bij artikel 2
van de wet van 4 september 1891.)

II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beschikking van het arrest,
waarbij eiseres in de kosten van hager
beroep jegens de Staat is veroordeeld :

(VERBRUGGEN.)
ARREST (vertaling).

Overwegende dat het arrest, rechtdoende over de burgerlijke belangen
alleen, eiseres weliswaar veroordeelt in
kosten jegens de Staat, maar dat deze
slechts kosten zijn die verband houden
met de burgerlijke rechtsvordering en
die door de openbare partij voorgeschoten zijn om de burgerlijke rechtsvordering in staat van wijzen te brengen;
Overwegende dat eiseres geen enkel
bijzonder middel voorstelt;

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 4 maart 1969 door het Hof
van beroep te Luik gewezen;
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van artikel 140 van de
wet van 18 juni 1869, aangevuld bij
artikel 2 van de wet van 4 september
1891 :
Overwegende dat eiser voor de Correctionele Rechtbank te Namen vervolgd
is met name om, als handelaar, niet in
staat te zijn geweest om in enigerlei
stadium van verdeling of van vervaardiging, de herkomst aan te tonen van
de bater die hij onder zich hield, alsmede de betaalde prijzen, en de bestemming van dit verkocht produkt overeenkomstig het bepaalde in het ministerieel
besluit van 25 september 1950 niet
te hebben kunnen aantonen (telastlegging E);
Dat hij veroordeeld is tot een maand
gevangenisstraf en tot 100 frank geldboete of vijftien dagen vervangende
gevangenisstraf;
Overwegende dat, op hager beroep
van het openbaar ministerie en van de
eiser, het Hof van beroep te Luik,

Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
I december 1969.- 2e kamer.- Voorzittm·, de H. de Waersegger, raadsheer
waarnemend voprzitter. - Verslaggever,
de H. Ligot. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Delange, advocaat-generaal. Pleiters, de HH. Simont en VanRyn.

2e KAMER. -

1 december 1969.

HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN.EENPARIGHEID. - HoF VAN BEROEP.
VERSTEKARREST DAT MET EENPARIGHEID VAN STEMMEN DE DOOR DE

(1) Cass., 17 november 1941 (Bull. en
1941, I, 429) en 23 november 1959
(ibid,, 1960, I, 352),

PASIC,,
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rechtdoende bij verstek op 22 oktober
1968 en met eenparigheid van stemmen,
eiser wegens voornoernde telastlegging
heeft veroordeeld tot een maand gevangenisstraf en tot 1.000 frank geldboete
of drie maanden vervangende gevangenis-·
straf;
Overwegende dat eiser tegen dit arrest
verzet heeft gedaan en dat het hof van
beroep, na het verzet te hebben ontvangen, eiser heeft veroordeeld, zonder
vast te stellen dat het uitspraak deed
met eenparigheid van stemmen, tot
dezelfde straf als uitgesproken bij het
verstekarrest, dit is tot gevangenisstraf
van een maand en tot geldboete van
1.000 frank of vervangende gevangenisstraf'van drie maanden;
Overwegende dat, volgens artikel 2
van de wet van 4 september 1891, het
hof van beroep met eenparigheid van
stemmen uitspraak moet doen, wanneer
zij straffen verzwaart die tegen beklaagde door de eerste rechter zijn uitgesproken;
Overwegende dat deze regel zelfs moet
worden nageleefd wanneer het hof van
beroep, wegens het verzet van de veroordeelde, opnieuw moet uitspraak doen
op het ingestelde hager beroep en zelfs
ofschoon het arrest op het verzet enkel
de veroordeling handhaaft die wettelijk
bij het verstekarrest was uitgesproken ;
Dat het arrest niet vaststelt dat de
beslissing van het hof van beroep
waarbij de bij het beroepen vonnis tegen
eiser uitgesproken straf verzwaard wordt,
met eenparigheid van stemmen is uitgesproken, ·en aldus artikel 2 van de wet
van 4 september 1891 heeft geschonden;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zover het
eisers verzet heeft ontvangen ; beveelt
dat van het thans gewezen arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
de gedeeltelijk vernietigde beslissing ;
laat de kosten ten laste van de Staat ;
verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Hof van beroep te Brussel.
1 december 1969.- 2e kamer.- Voorzitter en Ver·slaggever, de H. de Waersegger, raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijklttidende conclttsie, de H. Delange, advocaat-generaal.

2e KAMER. -

1 december 1969.

WEGVERKEER. BLOEDPROEF.
TEKENEN VAN INTOXICATIE DOOR ALCOHOL OF VAN DRONKENSOHAP. WEIGERING ZONDER WETTIGE REDEN
DE BLOEDPROEF TE LATEN VERRICHTEN. -MAXIMUM GELDBOETE.

De geldboete opgelegd aan degene die
zonder wettige reden geweigerd heejt de
bloedproef te laten ver·richten, in de gevallen waarin dit mocht worden vereist
met toepassing van artikel 4bis van de
wet van 1 augustus 1899, aangevuld bij
die van 15 april 1958, kan, zo er geen
herhaling is, niet meer bedragen dan
100 franlc ( 1). (Wet van 1 augustus
1899, gewijzigd bij die van 5 april1958,
art. 2, 3 en 4bis.)
(BROGNIEZ.)
ARREST (vertaling).
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 5 maart 1969 in hager beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank te Bergen :
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 4bis,
lid 2, van de wet van 1 augustus 1891
houdende herziening van de wetten en
de reglementen op de politie van het
vervoer, zoals voornoemd artikel in
voornoemde wet is ingevoegd bij- artikel 4 van de wet van 15 april 1958,
2-3 en 2-7, § 2, 2°, van dezelfde wet van
1 augustus 1899, zoals die bepalingen in
deze wet zijn ingevoegd bij artikel 3
van de wet van 15 april 1958 :
Overwegende dat eiser vervolgd is
wegens (telastlegging G) overtreding van
artikel 4bis, lid 2, van de wet van
1 augustus 1899, dat aangevuld is bij
artikel 4 van de wet van 15 april 1958,
om, op 17 juni 1967, als vermoedelijk
dader of als slachtoffer van een verkeersongeval geweigerd· te hebben zich

(1) Cass., 3 april 1967 (Arr. cass., 1967,
blz. 931); 16 oktober 1968 (ibid., 1968,
blz. 244).
De aangehaalde bepalingen werden gewij-.
zigd bij de wet van 11 juli 1967 die de toe
te passen straffen heeft verzwaard.
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aan de bloedproef te onderwerpen, terwijl er bij hem aanwijzingen waren van
overtrading van artikel 2-3, lid 1, van
de wet van 1 augustus 1899, van artikel 2-4 van dezelfde wet of van artikel 1
van de besluitwet van 14 november 1939 ;
Dat het vonnis, na te hebben vastgesteld dc>t eiser geen wettelijke weigeringsgrond kon aanvoeren, hem wegens
deze telastlegging heeft veroordeeld tot
geldboete van 200 frank, vermeerderd
met 190 opdeciemen en aldus gebracht
op 4.000 frank, of tot twee maanden
vervangende gevangenisstraf en bovendien, steeds wegens dezelfde telastlegging, hem vervallen heeft verklaard van
het recht om een motorvoertuig te besturen gedurende twee maanden ; dat
eiser veroordeeld is in aile kosten ;
Overwegende dat de geldboete van
200 frank hager is dan het bij de wet
gestelde maximum op de datum van de
feiten;
En ovetwegende voor het overige dat
de substantii:ile 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 veroordelingen uitspreekt wegens de telastlegging 0 en uitspraak doet over de kosten ;
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 twee derde van de kosten ; laat · het overige derde ten laste
van de Staat ; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de Correctionele Rechtbank te
Charleroi, zitting houdende in hager
beroep.
1 december 1969.- 2e kamer.- Voorzitter en Verslaggever, de H. de Waersegger, raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijkluidende conclusie, de H. Delange, advocaat-generaal.

2e RAMER.- 1 december 1969.
STRAFZAKEN.- MIDDEL AFGELEID UIT RET
ONTBREKEN VAN ANTWOORD OP DE
CONCLUSIE WAARBIJ" DE AANSPRAKE·

LIJRHEID VOOR RET ONGEVAL TEN
LASTE VAN DE BURGERI.JJKE PARTIJ"
WORDT GELEGD. - VERZUIM ZONDER
INVLOED OP DE BESORIKKING TEN AANZIEN VAN DE STRAFVORDERING. MID DEL NIET ONTVANRELIJK IN ZOVER
RET TEGEN DEZE BESORIKRING IS .GERIOHT.

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.BURGERLIJRE REOHTSVORDERING. VEROORDELENDE BESLISSING. - VER·
WEER VAN DE BEKLAAGDE ONBEANT·
WOORD. NIET GEMOTIVEERDE BE·
SLISSING.
1° W egens gemis aan belang is niet ontvankelijk, in zover het gericht is tegen
de beslissing op de strafvordm·ing, het
middel afgeleid uit het ontbreken van
antwoord op de conclusie van de beklaagde waarbij de aansprakelijkheid
voor het ongeval ten laste van de burgerlijke partij wordt gelegd, indien dit verzuim zonder invloed is op de bestreden
beschikking (1).

2° Niet gemotiveerd is de besliss·ing die de
belclaagde veroordeelt op de burgerlijlce
rechtsvordering, zonder een door hem
regelmatig bij conclusie voo1·gedragen
verweer te beantwoorden. (Grondwet,
art. 97.)
(WINOKEL, T. MOUTTEAU.)
ARREST (vertaling).
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 10 februari 1969 gewezen in
hager beroep door de Correctionele
Rechtbank te Nijvel ;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van artikel 97 van de Grondwet,

doordat het bestreden vonnis eiser tot
een geldboete van 1.000 frank veroordeelt wegens overtrading van artikel 42
van het wegverkeersbesluit en, rechtdoende op de rechtsvordering van de
burgerlijke partij Moutteau, de beroepen
beslissing waarbij het bedrag van de
schadevergoeding vastgesteld was op
36.546 fr., bevestigt, zonder te antwoorden op de conclusie ingediend namens
eiser, die betwist:te dat het bedoelde

1o CASSATIEMIDDELEN. -

CASSATIE, 1970. -

11

(1) Cass., 20 juli 1964, twee arresten (Bull.
en PASIC., 1964, I, 1175 en 1177).
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de landbouwtractor te 'wijten was, deed
gelden dat, gelet op de zichtbaarheid, verweerder te snel reed en erop wees dat de
botsing zeer geweldig was geweest' hoewei hij geremd had over een lengte van
34 meter :

I. In zover het middel gericht is tegen
de beslissing op de strafvordering :
Overwegende dat eiser bij conclusie
de bevestiging vorderde van de strafrechtelijke veroordeling, tegen hem uitgesproken bij het beroepen vonnis,
en niet aanvoerde dat bij de straftoemeting rekening moest worden gehouden
met de fout die hij aan de burgerlijke
partij toeschreef ;
Overwegende dat uit geen enkele vaststalling van het beroepen vonnis, waarbij
de schuldigverklaring van eiser wordt
bevestigd, blijkt dat het vonnis wegens
de uitsluitende aansprakelijkheid van
laatstgenoemde het bedrag van de tegen
hem uitgesproken geldboete op 50 frank
heeft vastgesteld ;
Dat hieruit volgt, met betrekking tot
deze beslissing, het middel ~liet kan worden aangenomen ;
En overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
vormen in acht genomen zijn en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. In zover het middel gericht is tegen
de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering :
Overwegende dat eiser bij conclusie
deed gelden dat verweerder erkend had
dat hij met zijn kruisingslichten reed
tegen 80 tot 90 kilometer per uur ; dat,
na over een afstand van 34 meter te
hebben geremd, verweerders voertuig
nog met een betrekkelijk grote snelheid
reed, aangezien de botsing geweldig
en de schade aanzienlijk was geweest ;
dat zijn kruisingslichten de rijweg over
een afstand van 25 meter verlichtten en
dat zijn snelheid dus heel wat boger was
dan die welke het mogelijk zou hebben
gemaakt te stoppen binnen de grenzen
van het zicht waarover hij beschikte ;
dat verweerder een fout had begaan die
hem aansprakelijk stelde voor de botsing
en de schadelijke gevolgen ervan door
zijn snelheid niet te verminderen om
deze in overeenstemming te brengen met
het zicht dat zijn kruisingslichten hem
bezorgden;
Overwegende dat, na te hebben gesteld dat « het feit met zijn kruisingslichten aan te rijden op ee~l weg waarop

men zopas andere voertuigen gekruist
heeft, geen fout is, en in elk geval geen
oorzakelijk verband vertoont met het
ongeval "• het vonnis erop wijst « dat
een bestuurder die op de openbare weg
op zijn reglementaire plaats rijdt, niet
op elk ogenblik moet verwachten dat
hij tegenover niet-reglementair verlichte
voertuigen zal komen te staan ; dat, als
hij geen enkel rood licht v66r zich ziet,
hij gerechtigd is te denken dat de weg
vrij is ";
Overwegende dat de eerste van deze
overwegingen niet ter zake is, aangezien
eiser het gebruik van zijn kruisingslichten
niet als een fout aan verweerder toerekende;
Overwegende dat de andere overwegingen niet insluiten dat de snelheid die
verweerder aan zijn voertuig had gegeven, niet foutief was, gelet op het
verlichtingsvermogen van zijn kruisingslichten;
Overwegende dat het vonnis derhalve
niet passend antwoordt op de conclusie
die in het middel is vermeld ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, in zover het uitspraak doet
op de burgerlijke rechtsvordering van
verweerder, behalve in zover het beslist
dat eiser een fout heeft begaan die hem
aansprakelijk maakt jegens verweerder
en dat de schade van laatstgenoemde
36.546 frank bedraagt; verwerpt de voorziening voor het overige ; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; veroordeelt eiser
en verweerder elk in de helft van de
kosten; verwijst de aldus beperkte zaak
naar de Correctionele Rechtbank te
Brussel, zitting houdende in boger beroep.
1 december 1969.- 2e kamer.- Vooren Verslaggever, de H. de Waersegger, raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijkluidende conclusie, de H. Delange, advocaat-generaal. Pleiters,
de HH. Simont en Fally.
~itte1·
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SATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD;
- STRAFZAKEN. - VoNNIS IN EERSTE
AANLEG VAN DE RECHTBANK VAN
POLITIE.
NIET ONTVANKELIJKE
VOORZIENING.

Niet ontvanlcelijk is de voorziening tegen
een vonnis in eerste aanleg van de politierechtbanlc (1). (Wetb. van strafv.,
art. 407 en 413; wet van 4 augustus
1832, art. 15.)
(AMITIE.)
ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 20 maart 1969 gewezen door
de Politierechtbank te Brussel;
Overwegende dat, luidens de artikelen 407 en 413 van het Wetboek
van strafvordering en 15 van de wet
van 4 augustus 1832, het cassatieberoep slechts ontvankelijk is indien de
beslissing waartegen zij is gericht, in
laatste aanleg is gewezen ;
Overwegende dat artikel 5 van de wet
van 1 mei 1848 hager beroep openstelt
tegen de vonnissen van de politierechtbanken;
Overwegende dat het bestreden vonnis
dus niet in laatste aanleg gewezen ·is en
dat de voorziening derhalve niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
1 december 1969. 2e kamer. Voorzitter en Verslaggever, de H. de Waersegger, raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijlcluidende conclusie, de H. Delange, advocaat-generaal.

SING DIE ENKEL UITSPRAAK DOET OP
DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGEN.
- .AFSTAND BEPERKT TOT DE BESCHIK·
KINGEN BETREFFENDE DE REOHTSVORDERINGEN ·VAN DE BURGERLIJKE PAR·
TIJEN.- BEPERKING ZONDER UITWER·
KING.

Indien de belclaagde van zijn voorziening
afstand heeft gedaan, onder voorbehoud
dat hij ze opnieuw lean instellen na de
einduitspraak ove1• de b~wgerlijlce belangen, met beperlcing van zijn ajstand
tot de beschilckingen betrefjende de
rechtsvorderingen van de bu1·gerlijlce
partijen, is deze beperlcing zonder uitwerking wanneer de bestreden beslissing
enkel en alleen uitspraak doet op deze
burgerlijke rechtsvo1·deringen.
(LAMBRICKS.)
ARREST (vertaling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 20 maart 1969 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel, rechtdoende over de burgerlijke belangen
aileen;
,
Overwegende dat eiser bij een schrijven
dat ter griffie van het Hof op 19 juni 1969
is ingediend, afstand heeft gedaan van
zijn voorziening, onder voorbehoud dat
hij ze opnieuw kan instellen na de einduitspraak over de burgerlijke belangen,
en zijn afstand beperkt heeft tot de
beschikkingen betreffende' de rechtsvorderingen van de burgerlijke partijen ;
Overwegende dat deze beperking zonder uitwerking is, aangezien het bestreden
arrest uitspraak doet op deze bmgerlijke
rechtsvorderingen aileen ;
Dat het arrest eiser weliswaar in kosten
jegens de openbare partij veroordeelt,
maar dat deze slechts de burgerlijke
rechtsvorderingen betreffen en door de
openbare partij voorgeschoten zijn om
de zaak in staat van wijzen te brengen ;
Om die redenen, decreteert de afstand
van de voorziening ; veroordeelt eiser in
de kosten.

2e KAMER. -

1 december 1969.

VOORZIENING IN CASSATIE.
.AFRTAND.- STRAFZAKEN.- BESLIS-

(1) Cass., 28. november 1966 en 30 januari
1967 (Arr. cuss., 1967, biz. 417 en 668).

1 december 1969. 2e kamer. Voorzitter, de H. de Waersegger, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, de H. Capelle. Qglijkluidende
conclusie, de H. Delange, advocaatgeneraal.
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1 december 1969.

REGELING VAN RECHTSGEBIED.
STRAFZAKEN.- BESCHIKKING VAN
DE RAADKAMER DIE EEN BEKL·AAGDE
WEGENS EEN REGELMATIG GECORRECTIONALISEERDE MISDAAD, NIET GECOR·
RECTIONALISEERDE MISDADEN EN EEN
WANBEDRIJ"F NAAR DE CORRECTIONELE
RECHTBANK VERWIJST. VoNNISGERECHT DAT ZICH ONBEVOEGD VERKLAART OM VAN DE GEHELE ZAAK
KENNIS TE NEMEN, OMDAT DE MISDADEN
NIET
GECORRECTIONALISEERD
WERDEN EN DE MISDRUVEN SAMENHANGEND ZUN. IN KRACHT VAN
GEWUSDE GEGANE BESLISSINGEN. ONDERZOEK VAN RET HoF.- GEDEELTELUKE VERNIETIGING VAN DE BESCHIKKING. VERWIJ"ZING NAAR DE
KAMER
VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING.

lngeval de raadkame1· een belclaagde wegens een 1·egelmatig gecor1·ectionaliseerde
misdaad, niet gecor1·ectionaliseerde misdaden en een wanbed1·ijj naar de cor1·ec,
tionele rechtbank heeft ve1·wezen en het
vonnisgerecht zich onbevoegd heeft verklaard om van de gehele zaak kennis te
nemen, omdat de misdaden niet gecorrectionalisee1·d werden en de misdrijven
samenhangend zijn, onderzoekt het Hof,
waa1·bij een ve1·zoelc tot regeling van
rechtsgebied aanhangig is, of beide
beslissingen in kmcht van gewijsde zijn
gegaan en of de misdrijven samenhangend schijnen te zijn ; is zullcs het geval,
dan vernietigt het Hof de beschiklcing
van de raadlcamer, behoudens in zovm·
zij het bestaan van ve1·zachtende omstandigheden voo1· de eerste misdaad heeft
aanvaard, en verwijst de zaak naar de
Teamer van inbeschuldigingstelling (1).
(PROCUREUR-GENERAAL TE LUIK,
T. GODFRAIND.)
ARREST

(ve1'taling).

HET HOF ; - Gelet op het verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied, van
(1) Cass., 9 januari 1950 (Bull. en PASIC.,
1950, I, 301); 18 maart 1957 (ibid., 1957, I,
857) en 23 september 1957 (ibid., 1958, I, 36).
Raadpl. noot 1, get. R. H., onder cass.,
18 november 1946 (Bull. en PAsrc., 1946, I,
429).

4 augustus 1969, uitgaande van de Procureur-generaal bij het Hof van beroep
te Luik;

Overwegende dat de raadkamer van
de Rechtbank van eerste aanleg te Luik
bij beschikking van 6 november 1968
Orner Godfraind, geboren te Les Tailles
op 6 september 1939, naar de Correctionele Rechtbank te Luik heeft verwezen
om te Ougree :A) in 1967, v66r 1 november, als openbaar officier of ambtenaar
of met een ope:r_1bare dienst belast persoon,
ope:r_1bare of prrvate gelden, geldswaardige
papwren, stukken, effecten, akten, roerende zaken te hebben verduisterd die
hij _ui~ kracht of. uit hoofde van zijn
bed1emng onder zwh had, in het onderhavige geval geld ten bedrage van
ongeveer 98.000 frank; B) in 1967 als
openbaar officier of ambtenaar of 'met
een open~are dienst be!ast persoon openbare of prrvate gelden, In het onderhavige
geval de tegenwaarde van de verkoop
van postkalenders, geschat op 2.600 frank,
te h~bben verduisterd die hij uit kracht
of mt hoofde van zijn bediening onder
zich ~ad ; G) in 1967, met het oogmerk
om z1ch een zaak toe te eigenen die aan
een ander toebehoort, zich gelden te
hebben doen afgeven of leveren door het
aanwenden van listige ktmstgrepen om
een goede afioop,_ eell: ongeval of enige
andere hersensch1mm1ge gebeurtenis te
doen verwachten of te doen vrezen of
om op andere wijze misbruik te maken
van het vertrouwen of van de lichtgelovi~heid, in het onderhavige geval
door zwh te do en afgeven : a) in augustus
1967 : 1.200 frank door .Jean Hause·
b) in september 1967 : 7.400 frank doo;
.Joseph Muller; c) op 12 september 1967 :
5.800 frank door Germain Walthery;
d) op 12 september 1967 : 5.000 frank
door .Jeanne Dumond; e) op 16 september 1967 : 2.000 frank door . .Joseph
Cornet; f) op 13 oktober 1967 : 3.900 fr.
door Maria Schnoek, echtgenote Dechamps; g) op 23 oktober 1967 : 2.000 fr.
door Anna Dussart, weduwe Renda ·
h) in oktober 1967 : 1.000 frank doo;
dezelfde; i) in oktober 1967 : 6.000 frank
door Raoul Gauthier; j) op 28 oktober
1967 : 14.800 frank door Marie .Joannaux,
weduwe Formans; k) op 30 oktober 1967:
14.800 frank door .Jacques Vranck ·
D) op 20 augustus 1967 een bedrag va~
honderd frank dat toebehoorde aan
Therese Ciebant, weduwe Freuville bed~ieglijk te hebben weggenomen, ~elke
d1efstal gepleegd is door een openbaar
ambtenaar door middel van zijn ambtsbediening;
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Overwegende dat de voornoemde beschikking uitdrukk:elijk aanneemt dat er
verzachtende omstandigheden aanwezig
zijn met betrekking tot het feit dat in de
telastlegging D aan verdachte toegeschreven wordt, en overweegt dat op de feiten
van de telastleggingen A, B en 0 correctionele straffen gesteld zijn ;
Overwegende dat het Hof van beroep
te Luik, bij een op 5 juli 1965 gewezen
arrest, het vonnis van 12 februari 1969
van de Correctionele Rechtbank te Luik
teniet heeft gedaan wegens haar onbevoegdheid om kennis te nemen van de
gezamenlijke vervolgingen ingesteld tegen
beklaagde, op grond dat op de feiten
van de telastleggingen A en B criminele
straffen zijn gesteld, dat de raadkamer,
met betrekking tot deze feiten, niet de
aanwezigheid van verzachtende omstandigheden heeft vastgesteld en de samenhang tussen de verschillende in dezelfde
beschikking vermelde misdrijven de onbevoegdheid van bet vonnisgerecht voor
het geheel rechtvaardigt ;
Overwegende dat voornoemde beschikking en voornoemd arrest in kracht van
gewijsde gegaan zijn en dat hun tegenstrijdigheid een geschil van rechtsmacht
doet ontstaan dat de gang van het
gerecht belemmert ;
Overwegende dat de feiten van de
telastleggingen A en B de in artikel 240,
lid 1, van het Strafwetboek strafbaar
gestelde misdaad schijnen op te leveren
en samenhangen met de feiten van de
telastleggingen 0 en D ;
Om die redenen, beslissende tot regeling van rechtsgebied, vernietigt de
beschikking van de raadkamer van de
Rechtbank van eerste aanleg te Luik van
6 november 1968, behalve in zover zij
beslist dat het in de telastlegging D
omschreven feit geen aanleiding kan
geven tot toepassing van correctionele
straffen wegens de verzachtende omstandigheden die in de beschikking zijn
aangewezen ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ;
verwijst de aldus beperkte zaak naar de
kamer van inbeschuldigingstelling van
het Hof van beroep te Luik.
1 december 1969. 2• kamer.
Voorzitter, de H. de Waersegger, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggevm·, Baron Richard. - Gelijkluidende
conclusie, de H. Delange, advocaat-generaal.

2•

KA.MER. -

1 december 1969.

1o YOORLOPIGE

HECHTENIS.

-

0NREQELMATIGHEID IN DE RECRTSPLEGING BETREFFENDE DE VOORLOPIGE
HECHTENIS.- ZONDER INVLOED OP DE
WETTELIJKHEID VAN DE VEROORDELENDE BESLISSING.

2° CASSATIEMIDDELEN. -

STRAF-

ZAKEN. VEROORDELENDE BESLIS·
SING. MIDDEL AFGELEID UIT EEN
ONREGELMATIGHEID IN DE RECHTSPLE·
GING BETREFFENDE DE VOORLOPIGE
HECHTENIS. NIET ONTVANKELIJK
MIDDEL.

1° Een om·egelmatigheid in de rechtspleging
betretfende de voorlopige lvechtenis heejt
gee7~ invloed op de wettelijkheid van de
veroordelende beslissing (1).

2° N iet ontvankelijlc we gens gebrek aan
belang is het middel dat ajgeleid is uit
een onregelmatigheid in de rechtspleging
betretfende de voo7'lopige hechtenis, daa7'
deze onregelmatigheid geen invloed kan
hebben op de wettelijlcheid van de
veToordelende beslissing (2).
(111. EN F. POTELBERG, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN LANDSVERD.EDIGING.)
ARREST

(ve1·taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 25 september 1969 gewezen
door het Hof van beroep te Luik ;

A. In zover de voorz1eningen gericht
zijn tegen de beslissing op de strafvordering:
Over het middel door de eiser Frenne
Potelberg voorgedragen en hieruit afgeleid dat eiser, volgens de vermeldingen
van het tegen hem verleende bevel tot
medebrenging, van zijn vrijheid beroofd
is op 16 oktober 1968 te 16 uur en eerst
op 17 oktober 1968 te 19 u. 55 door de
onderzoeksrechter is ondervraagd en
dientengevolge onder aanhoudingsbevel
geplaatst 27 uur en 55 minuten nadat
hij van zijn vrijheid was beroofd,
terwijl volgens het Wetboek van strafvordering eiser binnen 24 uur moest

(1) en (2) Cass., 22 januari 1962 (Bull. en
PASIC., 1962, I, 603).

-
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worden ondervraagd, te rekenen van het
ogenblik waarop hij van zijn vrijheid
werd beroofd :
Overwegende dat de onregelmatigheden die zogezegd tijdens de rechtspleging betreffende de voorlopige hechtenis
zijn begaan, geen invloed hebben op de
wettelijkheid van het veroordelend arrest ;
Dat het middel niet ontvankelijk is ;
Overwegende dat de overige beweringen van de memorie en van de brieven
die door de eisers of voor hen tot staving
van hun voorzieningen zijn gezonden,
niet als cassatiemiddelen kunnen worden
beschouwd;
En overwegende, met betrekking tot
de twee eisers, dat de substantiele of op
straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;

B. In zover de. voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering :
Overwegende dat de eisers geen enkel
middel aanvoeren ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt eisers in de kosten
van hun voorziening.
I december I969. 2e kamer. Vom·zitter en Ve1·slaggever, de H. de
Waersegger, raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkluidende conclusie, de
H. Delange, advocaat-generaal.

- VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE
VOOR DE EINDBESLISSING. NIET~
ONTVANKELIJKHEID,
I 0 De bevoegdheid van de raadkamer wordt

niet betwist door de beklaagde die enkel
oplcomt tegen het bestaan van een band
van samenhang tussen twee zaken die
afzonderlijk worden onde1·zocht en samengevoegd worden door de beschikking,
waarbij de beklaagde naar de correctionele rechtbank wo1·dt ve1·wezen, en
betoogt dat deze samenvoeging zijn reckten van de verdediging benadeelt en dat
geen melding wordt gemaakt van de
wetsbepaling die het de madkamer
mogelijk maakt te beoordelen of een
goede rechtsbedeling een samenvoeging
of een splitsing van de vervolgingen
noodzakelijk maakt (I).
2° Niet ontvankelijlc is de voorziening
-die door de beklaagde v66r de eindbeslissing wordt ingesteld tegen het ar1·est van
de kamer van inbeschuldigingstelling
dat, zonder te. beslissen over een geschil
betreffende de bevoegdheid van de onderzoeksgerechten, niet ontvankelijk verklaart het ve1·zet van de beklaagde tegen
de beschikking van de raadkamer die
hem naar de correctionele 1·echtbank
ve1·wijst (2). (Wetb. van strafv.,
art. 4I6.)
(ZALDUKOWSKI.)
ARREST (vertaling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op I oktober I969 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel, kamer
van inbeschuldigingstelling ;

2e KAMER. -

1 december 1969.

I 0 BEVOEGDHEID EN AANLEG. STRAFZAKEN.
BEVOEGDREID. GESCHIL BETREFFENDE DE BEVOEGDHEID VAN DE RAADKAMER. -BEGRIP.
2° VOORZIENING IN CASSATIE. TERMIJN. - STRAFZAXEN. - ARREST
VAN DE KAMER VAN INBESCRULDIGINGSTELLING DAT NIET ONTVANKELIJK
VERKLAART RET VERZET VAN DE
BEKLAAGDE TEGEN EEN BESCRIKKING
VAN DE RAADKAMER DIE REM NAAR DE
CORRECTIONELE RECHTBANK VERWIJST.
-ARREST DAT NIET BESLIST OVER EEN
GESCHIL BETREFFENDE DE BEVOEGDHElD VAN DE ONDERZOEKSGERE.CRTEN.

Over de ontvankelijkheid van de voorziening:
Overwegende dat bij beschikking van
3 september I969 de raadkamer van de
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel,
op vordering van de Procureur des
KoniYJ.gs de samenvoeging van twee
afzonderlijk behandelde zaken heeft
bevolen en de eiser en andere verdachten
verwezen heeft naar de correctionele
rechtbank;
Overwegende dat eiser tegen de voor(1) Omtrent het begrip geschil, raadpl. cass.,
11 mei 1964 (Bttll. en PAsrc., 1964, I, 976),
(2) Cass., 17 maart 1969 (Arr. cass., 1969,

hlz. 661).
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noemde beschikking slechts verzet heeft
gedaan in zover deze de zaken had
gevoegd;
Overwegende dat het bestreden arrest
dit verzet niet ontvankelijk verklaart,
daar de toepassingsvoorwaarden van
artikel 539 van het Wetboek van strafvordering niet aanwezig zijn in het
onderhavige geval ;
Overwegende dat eiser, door zich ertoe
te beperken, wat de samenvoeging van
de zaken betreft, bij conclusie voor de
raadkamer te stellen dat het belang van
een goede rechtsbedeling deze samenvoeging niet vereiste en dat hij er persoonlijk
belang bij had niet voor het vonnisgerecht te verschijnen met de andere
beklaagden << alsof hij had deel uitgemaakt van een georganiseerde bende "•
geen geschil betreffende de bevoegdheid
van voornoemde raadkamer of van de
onderzoeksrechter had opgeworpen ;
Overwegende dat eiser in zijn conclusie
voor de kamer van inbeschuldigingstelling
betwist heeft dat er een band van samenhang was tussen de twee door de raadkamer samengevoegde zaken, aangevoerd
heeft dat deze samenvoeging de rechten
van de verdediging kon schaden en
ingeroepen heeft dat noch de beroepen
beschikl~ing, noch de vordering van de
Procureur-generaal aangaf op grond van
welke wettelijke bepaling de raadkamer
in de plaats van de feitenrechter kon
treden om de noodzakelijkheid van een
samenvoeging of van een splitsing van
de vervolging met het oog op een goede
rechtsbedeling te beoordelen;
Dat eiser aldus evenmin de onbevoegdheid van de raadkamer of van de onderzoeksrechter heeft ingeroepen ;
Overwegende dat, nu het arrest geen
uitspraak heeft gedaan over een bevoegdheidsgeschil en geen eindbeslissing is in
de zin van artikel 416 van het Wetboek
van strafvordering, de voorziening voorbarig en derhalve niet ontvankelijk is;

l

december 1969. -

2e kamer. -

Voorzitter, de H. de Waersegger, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, Baron Richard. - Gelijkluidende
conclttsie, de H. Delange, advocaatgeneraal. - Pleiter, Mevr. Tahon-Chantraine (van de balie bij het Hof van
beroep te Brussel).

2°

KAMER. -

2 december 1969._

INKOMSTENBELASTINGEN. AANVULLENDE PERSONELE BELASTING.
ECHTGENOOT DIE KRACHTENS EE.N
RECHTERLIJKE BESLISSING EEN ALIMENTATIE.RENTE BETAALT AAN ZIJN
ECHTGENOTE WAARVAN HIJ GESCHEIDEN LEEFT. BEDRAG VAN DE DOOR
DE ECHTGENOOT GESTORTE RENTE_ NIET
AFGETROKKEN VAN 2;IJN GEZAMENLIJKE
BELASTBARE INKOMSTEN. BEDRAG
VAN DE DOOR DE ECHTGENOTE ONTV ANGEN RENTE AAN DE BELASTING
ONDERWORPEN EN TE HAREN NAME
AANGESLAGEN. - DUBBELE BELASTING.

Dat de belastbare materie dezelfde is en,
op straffe van dubbele belasting, niet
in de aanvullende personele belasting
tegelijkertijd ten name van beide echtgenoten lean worden aangeslagen, wordt
wettelijk beslist door het arrest, waarbij
wordt vastgesteld dat de echtgenoten die
gescheiden leven ten deze verschillende
belastingplichtigen zijn, en dat het door
de echtgenoot aan zijn echtgenote betaalde bedrag de annuUeit uitmaakt van
een regelmatig gestorte alimentatierente,
waarvan artilcel 44, § 1, 5°, van de
gecoordineerde wetten betreffende de
inlcomstenbelastingen de aftrekking veroorlooft (l) (2). (Art. 6, § 6, van de

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

gecoordineerde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen.)

(1) Raadpl. cass., 22 april 1969 (Arr. cass.,
1969, blz. 790).
(2) De gelden welke de echtgenoten aanwenden voor hun onderhoud, maken geen van
het belastbaar inkomen aftrekbare last uit,
noch van de bedrijfsbelasting noch van de
aanvullende personele belasting ; ze zijn derhalve aan deze belastingen onderworpen.
Door het onderwerpen van deze sommen,
aan de aanvullende personele belasting in
hoofde van de genieter van de rente, welke

hem gestort werden ingevolge de beschikkingen van het Burgerlijk Wetboek, namelijk
aan die echtgenoot die gescheiden· leeft van
deze die de rente stort, heeft de wetgever :riiet
willen afwijken van het beginsel der enkele
belasting en heeft de echtgenoot die deze
rente betaalt toegelaten het bedrag ervan af
te trekken van zijn belastbaar inkomen ten
overstaan van de belasting. Wanneer derhalve de echtgenoot, genieter van de rente,
onderworpen is aan de aanvullende personele
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Overwegende dat de voorziening het
arrest slechts bestrijdt in zover dit
de aanslag in de aanvullende personele
belasting over het dienstjaar 1963, navordering over 1962, vernietigt in zover deze
aanslag ten laste van verweerder werd
gevestigd zonder dat van de gezamenlijke
aan genoemde aanv'ullende personelc
belasting onderhevige inkomsten, met
toepassing van artikel 44, § 1, 5°, van de

gecoi:irdineerde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, het totale bedrag
v~n 110.000 frank werd afgetrokken,
ZIJnde de rente die verweerder had
betaald aan zijn echtgenote van wie hij
gescheiden leefde ;
Overwegende dat krachtens artikel 44,
§ 1, 5°, van de gezamenlijke aan de
aanvullende personele belasting . onderhevige inkomsten, als last, mogen worden
afgetrokken de renten regelmatig aestort
door de belastingplichtige, kra"chtens
bewijskrachtig erkende bescheiden aan
personen die niet met hem won~n en
aan wie hij, krachtens bepalingen van het
Burgerlijk W etboek, alirnentatie verschuldigd is ;
Dat ~:mder . uitdrukkel~jke verwijzing
naar d1t art1kel de ahmentatierenten
worden vastgesteld die, enerzijds, door
artikel 29, § 1, lid 1, worden uitgesloten
uit de gelijkstelling van de renten en
pensioenen met bedrijfsinkomsten ten
opzichte van de verkrijgers en die
anderzijds, door artikel 42, § 1, ten last~
van laatstgenoemden aan de aanvullende
personele belasting worden onderworpen ;
Dat aldus blijkt dat de wet, die
rekening houdt met de aard van de
burgerrechtelijke alimentatieverplichting
die de globale inkomsten van de schuldenaar bezwaart naargelang van de behoeften van de schuldeiser, heeft vermoed
dat normaal een gedeelte van de inkomsten door de schuldenaar verkregen en,
volgens hun aard, te zijnen laste aangeslagen door deze laatste wordt aangewend
tot nakoming van zijn verplichting en
dat, derhalve, de starting van de rente
voor de schuldenaar een last vertegenwoordigt die, ten belope van het bedrag
ervan, de gezamenlijke te zijnen laste
aan de aanvullende personele belasting
ond.erhevige inkomsten vermindert terwijl deze rente, hoewel ze vo'lgens
haar aard niet kan worden gelijkgesteld
met een bedrijfsinkomen ten opzichte
van de verkrijger, niettemin voor deze
laatste een aan de aanvullende personele
belasting onderworpen inkomen uitmaakt;
Overwegende dat uit de processtukken
blijkt dat het bedrag van 110.000 frank
dat volgens de administratie niet mocht

belasting op het bedrag ervan en deze rente
niet werd afgetrokken van het belastbaar
inkomen van de echtgenoot die ze start, dan
bestaat er, naar dit arrest, dubbele belasting
in de zin van artikel 61, § 6, van de gecoordi-

neerde wetten betreffende de inkomstenbelasting. (Zie het verslag aan de Koning dat het
koninklijk besluit nr 14 van 3 juli 1939 voorafgaat dat artikel 42 van het koninklijk
besluit van 22 februari 1935 wijzigt.)

(BELGISOHE STAAT, MINISTER
VAN FINANOIEN, T. HARMEGNIES.)

ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 15 mei 1968 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de scherr·
ding van artikel 61 van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, gecoi:irdineerd bij het besluit van de Regent van
15 januari 1948, en inzonderheid § 6,
terug opgenomen bij artikel 2 van de
wet van 24 maart 1959 tot wijziging
van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, inzake bezwaarschriften en
terugbetalingen van ambtswege,

doordat het hof van beroep, met
betrekking tot het dienstjaar 1962,
verklaart dat een last (de alimentatierente) voor de man verwerpen of een
gelijk bedrag aan de brutoinkomsten
van de vrouw toevoegen, in beide gevallen
neerkomt op een verhoging van de
belastbare grondslag ; dat de belaste
stof dezelfde blijft en, op straffe van
dubbele belasting, niet tegelijkertijd bij
de een en bij de andere kan worden
aangeslagen,
terwijl het, opdat er dubbele belasting
zou zijn in de zin van artikel 61, § 6,
van de belastingwetten, vereist is dat
op een zelfde inkomen verscheidene aanslagen werden gevestigd die elkaar wettelijk uitsluiten, wat hier niet het geval
is, daar het niet om hetzelfde inkomen
gaat en in elk geval de aanslag van de
schuldenaar wettelijk de aanslag van de
begunstigde niet uitsluit :

-·----1
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worden afgetrokken met toepassing van
artikel 44, § 1, 5°, en dat, dientengevolge,
ten laste van verweerder aan de aanvullende personele belasting werd onderworpen met toepassing van artikel 42, § 1,
lid 1, ten laste van de echtgenote van deze
laatste in de aanvullende personele
belasting werd aangeslagen, omdat het
werkelijk de annuYteit uitmaakt van een
alimentatierente zoals bedoeld in genoemd artikel 44, § 1, 5°;
Overwegende dat, onder vaststelling
dat de echtgenoten gescheiden leven en
de man en de vrouw dus ten deze verschillende belastingplichtigen zijn en dat
de administratie aanneemt dat het bedrag
van 110.000 frank wel degelijk een
regelmatig gestorte rente is die krachtens
artikel 44, § 1, mag worden afgetrokken,
het arrest wettelijk heeft kunnen beslissen
dat de belastbare stof dezelfde blijft en,
op straffe van dubbele belasting, niet
tegelijkertijd bij de een en bij de andere
kan worden aangeslagen ; dat immers de
scheiding van de echtgenoten die de
toepassing van artikel 43, § 1, van de
gecoordineerde wetten uitsluit en meebrengt dat er twee verschillende belastingplichtigen zijn, niet tot gevolg kan
hebben dat de inkomsten door de echtgenoot aangewend tot nakoming van zijn
alimentatieverplichting jegens zijn vrouw,
ten opzichte van deze laatste een oorspronkelijk afzonderlijk inkomen zijn ;
Dat het dus wel degelijk om hetzelfde
inkomen gaat hetwelk ten laste van de
echtgenote aan de aanvullende personele
belasting is onderworpen omdat het de
in artikel44, § 1, 5°, bedoelde alimentatierente uitmaakt, en ook ten laste van de
echtgenoot aan de aanvullende belasting
werd onderworpen, daar het volgens de
administratie niet mocht worden afgetrokken ; dat evenwel in de aanslag van
dit inkomen in de aanvullende belasting
ten laste van de vrouw slechts bij de wet
wordt voorzien indien de alimentatierente
die dit inkomen oplevert de rente is
waarvan het bedrag wettelijk aftrekbaar
is van de gezamenlijke inkomsten van
de man welke onderworpen zijn aan de
aanvullende personele belasting die op
hem betrekking heeft ;
Dat het arrest, dientengevolge, wettelijk heeft beslist dat er ten deze dubbele
belasting was ;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.

2 december 1969. 2e kamer. Voorzitter, de H. van Beirs, voorzitter.
- Verslaggever, de H. de Waersegger.Gelijkluidende conclusie, de H. Charles,
advocaat-generaal.
Pleiters,
de
HH. Fally en Van Fraeyenhoven (laatstgenoemde van de balie bij het Hof
van beroep te Brussel).
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KAMER, -

2 december 1969,

INKOMSTENBELASTINGEN.
RAMING VAN DE BELASTBARE GROND·
SLAG. -DOOR DE BELASTINGPLICHTIGE
AAN DE ADMINISTRATIE TEGENGEWOR·
PEN OVEREENKOMST. BESLISSING
VAN HET HOF VAN BEROEP DAT DE
OVEREENKOMST EEN VERDICHT KARAK·
TER HEEFT.- VERDIOHTING BEWEZEN
DOOR ALLE RECHTSMIDDELEN EN MET
NAME DOOR FEITELIJKE VERMOEDENS.
WETTELIJKHEID.

2° VOORZlENING IN CASSATIE.
VORM. MEMORIES. DIRECTE
BELASTINGEN. MEMORIE VAN ANTWOORD. 0NTVANKELIJKHEID.
VOORWAARDE.

1o Het hof van beroep, waarbij aanhangig
is het beroep van de belastingplichtige
tegen de beslissing van de directeur der
belastingen, kan wettelijk door alle
rechtsmiddelen en met name door jeitelijke vermoedens, het verdicht lcarakter
aannemen van de akten die aan de
administratie zijn tegengeworpen (1).

2° De eiser is slechts ontvankelijk om
inzalce directe belastingen een memorie
van antwoord neer te leggen, wanneer
en in zover de verweerder een grond
van niet-ontvanlcelijkheid tegen de voorziening opwerpt (2). (Wet van 6 september 1895, art. 14.)

( 1) Cass., 17 december 1968 en 15 april
1969 (An·. cass., 1969, blz. 387 en 769).
(2) Cass., 17 januari 1967 (Arr. cass., 1967,
blz. 607); verg. cass., 21 mei 1968 (ibid.,
1968, blz. 1156).
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(FELIX, T. BELGISOHE STAAT,
MINISTER VAN FINANOIEN.)
ARREST (vertaling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 4 juni 1969 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;

Over het vierde middel, afgeleid uit
de schending van artikel 1353 van het
Burgerlijk \'V etboek,

doordat het bestreden arrest het vermoedensbewijs· heeft aangenomen,
te1·wijl het geschil geen handelskarakter
had, eiser, beheerder van vennootschappen, geen handelaar is en het nooit
geweest is en tegen de bestreden akte
noch uit hoofde van· arglist noch uit
hoofde van bedrog opgekomen werd :
Overwegende dat het arrest met alle
rechtsmiddelen, en met name op grand
van rechterlijke vermoedens, heeft kunnen aannemen dat de overeenkomst die
aan het bestuur werd tegengeworpen
verdicht was ;
Dat het middel naar recht faalt ;

Over het zevende middel, afgeleid uit
de schending van artikel 1341 van het
Burgerlijk W etboek,

doordat het arrest beslist dat de huurovereenkomst van 23 oktober 1959, die
reglmatig geregistreerd is op dezelfde
dag, moet worden beschouwd als een
aanvullende en verdichte bezoldiging van
vereffenaar van de naamloze vennootschap « Repousmetal »,
terwijl eisers benoeming tot vereffenaar
volgt uit de authentieke akte van
24 december 1959 en het proces-verbaal
van de vergadering van aandeelhouders,
die eveneens op deze datum van
24 december 1959 is gehouden, de bezoldiging van de vereffenaar vaststelt op
15.000 frank per maand; het arrest aldus
het beginsel heeft miskend volgens hetwelk tegen iemand die geen koopman is
geen enkel bewijs wordt toeglaten tegen
en hoven de inhoud van de akten :
Overwegende dat het verdicht karakter van de alden die inzake directe
belastingen aan het bestuur worden

tegengeworpen, ka:p. worden bewezen
door alle rechtsmiddelen, en met name
tegen de vermeldingen van de geschriften
die niet oprecht zijn bevonden ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Om die redenen, en zonder acht te
slaan op de memorie van antwoord,
die eiser niet kon indienen, daar verweerder geen enkel middel van nietontvankelijkheid tegen de voorziening
had aangevoerd, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
2 december 1969. 2e kamer.
V oo1·zitter, de H. van Beirs, voorzitter. TTerslaggever, de H. Capelle. Gelijkluidencle conclusie, de H. Charles, advocaat-generaal. - Pleiter, de H. Fally.

1e KAMER.- 5 december 1969.
1° RECHTERLIJK GEWIJSDE.
BURGERLIJKE ZAKEN. - VONNIS I/AT
EEN OP EEN HUUROVEREENKOMST
GEGRONDE EIS INWILLIGT. - LATER
VONNIS DAT DEZE HUUROVEREENKOMST
NIETIG VERKLAART.- GEEN MISKENNING VAN HET GEWIJSDE DOOR HET
EERSTE VONNIS.

2° REDENEN VAN DE VON,NISSEN
EN ARRESTEN. BURGERLIJKE
ZAKEN.- HANDELSHUUR.- NIETIGHEID VAN EEN BEDING. - CONOLUSIE
WAARBIJ WORDT BETOOGD DAT DE
NIETIGHEID VAN DIT BEDING NIET
LEIDT TOT DE NIETIGHEID VAN DE
HUUROVEREENKOMST, OMDAT DE GELDIGHEID VAN DIT BEDING NIET BESLISSEND WAS GEWEEST VOOR DE TOESTEMMING VAN DE PARTIJEN. - VONNIS
DAT BESLIST DAT DE HUUROVEREEN c
KOMST VOLLEDIG NIETIG IS, ZONDER
EEN ANTWOORD OP DIT VERWEER TE
VERSTREKKEN. N lET REGELMATIG
GEMOTIVEERDE BESLISSING.
1 o I ndien een eerste vonnis een op een
huurove1·eenkomst gegTDnde eis heeft
ingewilligd, zonder te beslissen over de
geldigheid van de toen niet betwiste
huurovereenkomst, wordt het gezag van
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-331het aldus gewijsde niet miskend door
het tussen dezeljde partijen gewezen
vonnis dat nadien deze huurovereenkomst nietig verlclaart (1). (Burg. Wetb.,
art. 1351.)
2° Niet regelmatig gemotiveerd is het vonnis
dat volledig nietig verlclaart een handelshuur waarvan een beding door nietigheid
is aangetast, zonder een antwoord te
verstrelclcen op de conclusie waarbij
wordt betoogd dat de nietigheid van dit
beding niet leidde tot de nietigheid van
de huurovereenlcomst omdat de geldigheid
van het beding niet beslissend was
geweest voor de ove?·eenstemming de?'
pa?·tijen. (Grondwet, art. 97.)

(VENNOOTSCHAP ONDER GEMEENSCHAPPELIJKE NAAM « BLOMME EN COORENS »,
T. STEURS.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 8 mei 1968 in hager 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, 1349, 1350, 1351, 1352 van
het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden vonnis de rechtsvordering van eiseres afwijst en de tegenvordering van verweerder gegrond verklaart door voor recht te zeggen dat de
tussen partijen gesloten huurovereenkomst nietig is,

terwijl, eerste onderdeel, het vonnis niet
antwoordt op de middelen door eiseres
in haar conclusie afgeleid hieruit, enerzijds, dat de rechten en verplichtingen
welke uit de bestaande huurovereenkomst
voortvloeien reeds herhaaldelijk tussen de
gedingvoerende partijen of hun rechtsvoorgangers werden bekrachtigd en ten
uitvoer gelegd, inzonderheid door een
vonnis van 21 maart 1966, zodat het
bestaan van de huurovereenkomst, al
weze het niet de duur ervan, het voordeel
van de ?'es judicata tussen partijen
geniet, en, anderzijds, dat sedert de
datum van de gevorderde huurhernieuwing, verweerder regelmatig de maandelijkse huur in ontvangst neemt, zonder
(1) Verg. cass., 9 januari 1969 (Arr. cass.,
1969, blz. 454).

voorbehoud, zodat het bestreden vonnis
als niet gemotiveerd voorkomt (schending
van artikel 97 van de Grondwet) ;

tweede onderdeel, voor zoveel geacht
moest worden dat de in het eerste onderdee! aangehaalde conclusie werd beantwoord, het bestreden vonnis, door te
overwegen dat eiseres vergeefs opwerpt
dat de rechtbank in vroegere procedures
het principe van de handelshuurovereenkomst heeft aanvaard vermits de duur
van de overeenkomst in die procedures
niet ter sprake kwam en niemand de
nietigheid van de overeenkomst opwierp,
het gezag van het gewijsde van het vonitis
van 21 maart 1966 miskent (schending,
in het bijzonder, van de artikelen 1346,
1350, 1351, 1352 van het Burgerlijk
Wetboek):
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het vonnis verklaart,
enerzijds, dat eiseres vergeefs opwerpt
dat de rechtbank in vroegere procedures
het principe van de handelshuurovereenkomst heeft aanvaard, zodat dit niet
meer in betwisting zou kunnen komen,
daar in die procedures de duur van de
overeenkomst niet ter sprake kwam en
niemand de nietigheid van de overeenkomst opwierp, en, anderzijds, dat het
niet betwistbaar is dat partijen een
« mondelinge huurovereenkomst uitgevoerd hebben » ;
Dat zodoende het vonnis gepast antwoordt op de in het onderdeel aangehaalde aanvoeringen ;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het vonnis van
21 maart 1966, waarvan het gewijsde, ·
volgens het onderdeel, door het bestreden
vonnis zou miskend zijn, niets beslist
betreffende de- geldigheid van de geschreven huurovereenkomt van 15 augcistus
1958; dat het weliswaar van die overeenkomst gewag maakt om de ontvankelijkheid van de eis tot hernieuwing van de
huur door eiseres ingesteld, alsook de
geldigheid van de overdracht aan deze
laatste van de handelshuur door de
oorspronkelijke huurder, na te gaan,
maar dat het geenszins nagaat of bedoelde huurovereenlwmst rechtsgeldig
was, zodat het bestreden vonnis het gezag
van het eerst gemeld vonnis niet miskent
wanneer het aanneemt dat die overeenkomst nietig is ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
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de schending van artikel 97 van de
Grondwet,

doofdat het bestreden vonnis de rechtsvordering van eiseres afwijst en de tegenvordering van verweerder gegrond verklaart door voor recht te zeggen dat de
tussen partijen gesloten huurovereenkomst nietig is,
tefwijl het niet antwoordt op het middel
waarbij eiseres in haar conclusie deed
gelden dat, zo het beding van de huurovereenkomst luidens hetwelk eiseres,
huurster, het recht had om een onbepaald
aantal malen de hernieuwing van de
huur telkens voor negen jaren te bekomen, strijdig is met de gebiedende
bepaJingen van de wet van 30 april 1951
betreffende de handelshuur, dit beding
enkel nietig kan verklaard worden in de
mate waarin het niet met die wet strookt
en dient behouden te worden in de mate
waarin het met die wet strookt, zodat
eiseres, krachtens de overeenkomst aangepast aan gezegdEi wet, recht heeft op
twee verlengingen van negen jaren ieder,
en waarbij eiseres die stelling steunde
hierop dat een nietig beding aileen de
nietigheid van de ganse overeenkomst
medebrengt wanneer al de bedingen ervan
een ondeelbaar geheel uitmakeri, terwijl,
ten deze, de onbeperkte duur van de
overeenkomst zeker niet de conditio sine
qua non was zonder welke partijen zeker
niet zouden gecontracteerd hebben, en
hierop dat, om bepaalde redenen in de
conclusie ingeroepen met betrekking tot
de handelszaak van eiseres, partijen
zeker zouden gecontracteerd hebben,
zelfs indien zij geweten hadden dat zij
slechts voor zevenentwintig jaren elkander konden binden, zodat het vonnis niet
behoorlijk gemotiveerd is :

gevoerd hebben die dezelfde bedingen,
behalve het beding dat met de wet
strijdig is, bevat en dat, bij gebrek aan
geldig akkoord over een bepaalde duur,
deze laatste overeenkomst slechts gesloten kon zijn voor de wettelijke minimumduur van negen jaren, met mogelijkheid
van hernieuwing binnen de wettelijke
perken;
Dat het dispositief voor recht zegt dat
artikel 2 va;n de geschreven huurovereenkomst nietig is en dat de voorwaarden
van die overeenkomst, met uitzondering
van gezegd artikel, hernomen werden in
een mondelinge overeenkomst die, wat
de duur betreft, onderworpen is aan het
wettelijk minimum van negen jaren en
die ten einde kwam op 15 augustus 1967;
Overwegende dat hieruit blijkt dat, zo
de rechter beslist dat de ganse geschreven
huurovereenkomst nietig is wegens het
besproken beding, hij echter van die
beslissing geen verantwoording geeft en
aldus de hiervoor bedoelde conclusie niet
passend beantwoordt ;
Dat het middel gegrond is;
En overwegende, enerzijds, dat het
vonnis niet bestreden wordt in zover het
eiseres veroordeelt tot het betalen van
een taks op de collecteur en, anderzijds,
dat de andere beslissingen het gevolg zijn
van de onwettige beslissing over de
geldigheid van de huurovereenkomst ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zover het de door
eiseres opgeworpen exceptie van het
gewijsde verwerpt en het eiseres veroordeelt tot het betalen van de taks op de
collecteur ; verwerpt de voorziening voor
het overige ; beveelt dat melding van dit
arrest zal gemaakt worden op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ;
houdt de kosten aan ; zegt dat erover
door de feit€lnrechter zal beslist worden ;
verwijst de aldus beperkte zaak naar de
Rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, zitting houdende in hager beroep.

Overwegende dat de rechter, aangaande het aldus door eiseres -opgeworpen
middel, enkel releveert dat de rechtsleer,
in principe, stelt dat een huurovereenkomst van meer dan negenennegentig
jaren geheel nietig is, doch dat nopens
5 december 1969. 1e kamer. de gevolgen van die nietigheid de recht- ·
spraak verdeeld is en dat, volgens een Voorzitter, de H. Belpaire, raadsheer
deel van deze laatste, de overeenkomst waarnemend voorzitter. - Ve1'slaggeve1·,
Gelijkluidende
niet vernietigd wordt, maar de duur van de H. Hallemans.
de huur verminderd wordt overeenkom- conclusie, de H. P. Mahaux, ·eerste
advocaat-generaal.
Pleiters,
de
stig de wettelijke normen ;
HH. Van Ryn en Bayart.
Dat hij, verder, verklaart dat de
geschreven huurovereenkomst nietig is
wegens hiervoorvermeld beding, maar
dat het niet betwistbaar is dat partijen
een mondelinge huurovereenkomst uit-
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5 december 1969.

1° SOCIALE ZEKERHEID.- BESLUITWET VAN 28 DECEMBER 1944.
ONDER WIJZEND PERSONEEL VAN HET
VRIJ ONDERWIJS. VOORWAARDEN
VAN TOEPASSELIJKHEID.
20 SOCIALE ZEKERHEID.- ONDERWIJZEND PERSONEEL VAN HET VRIJ
ONDERWIJS. WET VAN 29 MEl 1959
TOT WIJZIGING VAN DE WETGEVING
B]\:TREFFENDE HET BEWAARSCHOOLONDERWIJS, HET LAGER-, MIDDELBAAR·,
NORMAAL-,
TECHNISCH·
EN KUNST·
ONDERWIJS, .ARTIKELEN 40 EN 47. WET VAN
30 JANUARI 1954 TOT
REGELING VAN DE PENSIOENEN DER
LEDEN VAN HET PERSONEEL DER PRIVEINRICHTINGEN VOOR TEOHNISCH ONDER·
WIJS, ARTIKELEN 6 EN 7.- BEPALINGEN WAARBIJ HET PERSONEEL VAN
HET VRI.J ONDERWIJS NIET UIT DE
REGELING VAN DE SOCIALE ZEKERHEID
WORDT UITGESLOTEN.
30 SOCIALE ZEKERHEID.- ONDERWIJZEND PERSONEEL VAN HET VRIJ
ONDERWIJS. VoORWAARDEN VAN
TOEPASSELIJKHEID. WIJZIGINGEN
VAN DE BESLUITWET VAN 28 DECEMBER
1944 BIJ DE WET VAN 14 JULI 1961
EN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN
25 MAART 1969. - DRAAGWIJDTE VAN
DEZE BEPALINGEN.

1° Onder de gelding van artikel 2 van de
besluitwet van 28 december 1944, zoals
het van kracht was v66r de wet van
14 · juli 1961, was de regeling van de
bij deze besluitwet inge1·ichte sociale
zekerheid ?'echtstreeks toepasselijk op het
onderwijzend personeel van het vrij
onderwijs, zeljs ingeval dit personeel
aan de onderwiJ'sinrichting verbonden
was door een arbeidsovereenlcomst voor
bedienden ( 1).

van de wetgeving betreffende het bewaarschoolonderwijs, het lager-, middelbaar-,
normaal-, technisch- en lcunstonderwijs,
die vanaj 1 september 1958 ten laste
van de Schatlcist een pensioen toekennen
aan het onderwijzend personeel van het
vrij onderwijs, en voor de berelcening
van dit pensioen voorlopig verwijzen
naar de wet van 30 januari 1954 tot
regeling van de pensioenen der leden
van het personeel der prive-inrichtingen
voo1· technisch onderwijs, hebben niet tot
gevolg vanaj deze datum dit personeel
uit de regeling van de sociale zekerheid
uit te sluiten.

3° Artilcel 1 van de wet van 14 juli.1961
heejt de bepalingen van artikel 2 van
de besluitwet van 28 december 1944
vervangen door bepalingen, waaronder
§ 5, luidens wellce de besluitwet " binnen
de voorwaarden en volgens de modaliteiten vastgesteld door de Koning "
toepasselijlc is op de leken, leden van
het onderwijzend personeel van de oificiele en vrije instellingen voor lcleuter-,
lager-, middelbaar-, normaal-, technischen kunstonde1·wijs; deze " voorwaarden "
en " modaliteiten " werden vastgesteld
door het lconinklijlc besluit van 25 maart
1969 (2). Deze wet en dit koninklijlc
besluit hebben niet beschikt voor het
verleden en hebben geen terugwerlcende
kracht (3).
(VERENIGING
ZONDER
WINSTOOGMERK
« SINT JAN BERCHMANS COLLEGE "•
T. RIJKSDIENST VOOR MAATSCHAPPE·
LIJKE ZEKERHEID.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 14 maart 1967 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Brussel ;

2° De bepalingen van de artilcelen 40 en 47
van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging

Over de eerste twee middelen samen,
het eerste, afgeleid uit de schending van
de artikelen 7 van de wet van 30 januari

(1) Cass., 21 december 1962 (Bull. en PAsro.,
1963, I, 499) en noot 4.
(2) Over hetgeen moet verstaan worden
onder de « voorwaarden " en « modaliteiten "
waarvan de vaststelling aan de Koning toevertrouwd was, raadpl. het versiag van de
commissies van de Kamer van Voiksvertegenwoordigers en de Senaat (Pari. st. Kamer,
zitt. 1958-1959, nr 327-5, biz. 21, en Pari. St.
Senaat, buiteng. zitt. 1961, nr 63,. biz. 5),

het advies van de Raad van State voor het
koninklijk besiuit van 25 maart 1969 (Belg,
Staatsbl. van 1 april1969, biz. 2808, enPasin.,
1969, biz. 274), evenais noot 5 onder cass.,
21 december 1962, in de vorige noot geciteerd.
(3) Raadpl. de verklaring van de Minister
van Sociaie voorzorg voor de Senaat afgeiegd
op 5 juli 1961 (Parl. Hand., Senaat, 1961,
biz. 528) en het advies van de Raad van State,
in de vorige noot geciteerd.
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leden van het personeel der prive-inrichtingen voor technisch onderwijs, 40 en
47 van de wet van 29 mei 1959 tot
wijziging van de wetgeving betreffende
het bewaarschoolonderwijs, het lager-,
middelbaar-, normaal-, technisch- en
kunstonderwijs, 2, meer bepaald § 5, van
de besluitwet van 28 december 1944
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, zoals dit artikel werd
vervangen door artikel 1 van de wet van
14 juli 1961, en 7 van laatstvermelde
wet,

doordat, na geconstateerd en beslist te
hebben dat eiseres terecht stelde dat zij
een bedrag van 46.261 frank betaald had
als bijdragen voor drie van haar leraars
voor de periode tussen 1 september 1958
en 31 maart 1960, dat volgens artikel 40
van de wet van 29 mei 1959 die leraars
hun rechten op een pensioen ten laste
van de Schatkist mochten laten gelden,
wanneer zij zich in de voorwaarden
bevonden welke vereist zijn door de wet
die op hen toepasselijk zou zijn indien
zij tot het onderwijzend personeel van
de Staat zouden behoren, dat artikel 47
van gezegde wet naar de .wet van
30 januari 1954 verwijst en dat artikel 7,
2°, van laatstvermelde wet bepaalt dat
de besluitwet van 28 december 1944 niet
meer toepasselijk is op de leden van het
onderwijzend personeel van de priveinrichtingen voor technisch onderwijs, en
na impliciet doch dl.)idelijk te hebben
aangenomen dat de voorwaarden, vereist
opdat eiseres betreffende gezegde leraars
de bepalingen van de wetten van 30 januari 1954 en 29 mei 1959 zou kunnen
inroepen, ten deze aanwezig waren, het
bestreden vonnis niettemin de stelling
van eiseres verwerpt luidens welke uit
wat zoeven is 'uiteengezet volgt dat
gedurende de periode van 1 september
1958 tot 31 maart 1960 eiseres, wat
betreft de drie leraars, niet onderworpen
was aan de besluitwet van 28 december
1944 zodat de som van 46.261 frank
het voorwerp van een onverschuldigde
betaling was geweest, de rechtsvordering
van verweerder gegrond verklaart welke
strekte tot het veroordelen van eiseres
- om te betalen een som van 36.261 frank,
zijnde verschuldigde bijdragen voor het
jaar 1961, plus 6.226 frank bijdrageopslag en 2.658 frank interesten, en de
tegenvordering van eiseres ongegrond
verklaart welke strekte tot het terugbetalen van de sorn van 46.261 frank en
meer bepaald tot het toepassen :van de
wettelijke schuldvergelijking met het

bedrag van 36.261 frank en tot het
veroordelen van verweerder tot het betalen van het saldo van 10.000 frank,
zulks om de redenen dat artikel 2 van
de besluitwet van 28 december 1944,
vervangen zoals gezegd, bepaalt dat die
besluitwet, binnen de voorwaarden en
volgens de modaliteiten vastgesteld door
de Koning, toepasselijk is op bepaalde
onderwijsinstellingen zoals eiseres, en op
de leken, leden van hun onderwijzend
of bestuurlijk personeel, dat dienvolgens,
hoewel tot dan toe de Koning die voorwaarden en modaliteiten niet bepaald
had, de schuldvordering van eiseres niet
vaststond en omtrent deze vordering een
ernstige betwisting bestond, dat in
afwachting van de voorwaarden en modaliteiten tot toepassing van deze wet men
niet met zekerheid kon stellen dat eiseres
onverschuldigd betaald had, dat haar
gebeurlijke aanspraak op terugbetaling
zou afhangen van de nog te treffen
koninklijke maatregelen, dat. deze onzekerheid nog groter bleek te zijn indien
men besefte dat het door eiseres betaalde
becb:ag niet uitsluitend bestemd was tot
het berekenen van een pensioenstelsel,
maar sociale bijdragen bevatte strekkende tot andere doeleinden, dat men tot
dan toe niet wist of het te nemen koninklijk besluit rekening zou hmiden met die
stortingen of hun terugbetaling geheel
of gedeeltelijk zou toestaan, dat dienvolgens de schuldvordering van eiseres
niet vaststond en er geen reden bestond
om een schuldvergelijking aan te nemen,
terwijl uit artikel 7 van de wet van
14 juli 1961 volgt dat deze wet, en meer
bepaald artikel 1 hetwelk artikel 2 van
de besluitwet van 28 december 1944
vervangt, slechts uitwerking zou hebben
voor de periode ingaande met haar
bekendmaking in het Belgisch Staatsblad
zodat de Koning niet zou ktmnen beslissen dat voor de periode tussen 1 september 1958 en 31 maart 1960 eiseres, wat
betreft haar leraars, onder toepassing viel
van de besluitwet van 28 december 1944,
en het dienvolgens vaststaat dat, op
grond van de ingeroepen bepalingen van
de wetten van 30 januari 1954 en 29 mei
1959, eiseres de door haar gestorte
bijdragen ten belope van 46.261 frank
niet verschuldigd was ;
het tweede, afgeleid uit de schending
van de artikelen 97 van de Grondwet,
1289, 1290, 1291, 1293, 1376 en 1377 van
het Burgerlijk W etboek, 7 van de wet
van 30 januari 1954 tot regeling van de
pensioenen der !eden van het personeel
der prive-inrichtingen voor technisch
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29 mei 1959 tot wijziging van de wetgeving betreffende het bewaarschoolonderwijs, het lager-, middelbaar-, normaal-,
technisch- en kunstonderwijs, en 2, meer
bepaald § 5, van de besluitwet van
28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid. der arbeiders,
zoals dit artikel werd vervangen door
artikel 1 van de wet van I4 juli I96I,

doordat het bestreden vonnis, om de in
het eerste middel aangehaalde vaststellingen en redenen, de door gezegd middel
bekritiseerde beslissingen heeft genomen,
te1·wijl, zolang de Koning de voorwaarden en de modaliteiten niet had bepaald
met het oog op de toepassing van de
besluitwet van 28 december 1944 op
eiseres en haar onderwijzend personeel,
er in hoofde van eiseres niet een twijfelachtige verplichting, maar hoegenaamd
geen verplichting bestond om bijdragen
te betalen voor gezegd personeel, zodat
eiseres, overeenkomstig de artikelen I376
en I377 van het Burgerlijk Wetboek, de
terugbetaling mocht vorderen van voormelde som van 46.261 frank,
en terwijl bovendien de schuldvordering van eiseres voldoende zeker en
vaststaand was opdat eiseres, overeenkomstig de artikelen I289, I290, 1291
en I293 van het Burgerlijk W etboek,
gerechtigd weze toepassing te vragen
van de wettelijke schuldvergelijking met
de schuldvordering van verweerder :
Overwegende dat eiseres in haar
conclusie aanvoerde dat « vanaf I september I958 » het regime van de maatschappelijke zekerheid wettelijk niet meer
toepasselijk was op het onderwijzend
personeel van het vrij onderwijs, omdat
de wet van 29 mei I959, toepasselijk
vanaf voormelde datum, in de artikelen 40 en 47, aan de leden van dit
personeel recht geeft op een pensioen
ten laste van de Schatkist, en zij, derhalve, tussen I september I958 en
31 maart 1960, een bedrag van 46.26I fr.
onverschuldigde bijdragen voor drie van
haar leraars heeft betaald ;
Overwegende dat v66r het in werking
treden van de wet van I4 juli I961, dit
is v66r I2 augustus I961, het.regime van
de maatschappelijke zekerheid, krachtens
artikel 2 van de besluitwet van 28 december 1944, op het onderwijzend personeel
van het vrij onderwijs toepasselijk was,
zonder dat een voorafgaand koninklijk
besluit vereist was, ingeval dit personeel
met de onderwijsinrichting door een

arbeidsovereenkomst voor bedienden verbonden was;
Overwegende dat eiseres, in voormelde
conclusie, impliciet te kennen gaf dat
v66r 1 september 1958, haar leraars aan
het regime van de maatschappelijke
zekerheid onderworpen waren, aldus
aannemende dat deze met haar door
dergelijke overeenkomst verbonden
waren;
Overwegende dat uit de artikelen 40
en 47 van de wet van 29 mei I959, die
vanaf I september 1958 ten laste van
de Schatkist een pensioen toekennen aan
de personeelsleden van het vrij onderwijs,
niet kan afgeleid worden dat vanaf
voornoemde datum het regime van de
maatschappelijke zekerheid op die personeelsleden wettelijk niet meer toepasselijk was;
Dat zo voormeld artikel 47, in afwachting van een algemene · herziening van
het pensioenstelsel, voorlopig naar het
stelsel van de wet van 30 januari I954
verwijst voor het geval nog geen pensioenregeling is ingesteld, uit de samenlezing
van dit artikel 4 7 en van de artikelen 6
en 7 van laatstgezegde wet blijkt dat het
stelsel van de wet van 30 januari 1954
enkel dient tot grondslag voor de berekening van het pensioen der leden van het
in voormeld artikel 40 bedoelde personeel
en dat het regime van de maatschappelijke zekerheid slechts uitgesloten is op
het stuk van de· pensioenregeling en voor
zoveel dit regime, op dit stuk, dubbel
gebruik maakt met het stelsel van de
wet van 30 januari I954;
Overwegende weliswaar dat artikel 1
van de wet van 14 juli 1961 de bepalingen
van artikel 2 van de besluitwet van
28 december 1944 vervangen heeft door
bepalingen, waaronder § 5, luidens welke
de besluitwet, « binnen de voorwaarden
en volgens de modaliteiten vastgesteld
door de Koning >>, toepasselijk is op de
officiiile en vrije instellingen voor kleuter-,
lager-, middelbaar-, normaal-, technischen kunstonderwijs evenals op de leken,
leden van het onderwijzend ofbestuurlijk
personeel in dienst van die instellingen ;
dat die « voorwaarden >> en « modaliteiten >> vastgesteld werden door het koninklijk besluit van 25 maart 1969;
Maar overwegende dat noch de wet
van I4 juli I961 noch het koninklijk
besluit van 25 maart 1969 voor het
verleden hebben beschikt en zij geen
terugwerkende kracht hebben, derwijze
dat eiseres de bijdragen voor de periode
van I september 1958 tot 31 maart I960
niet onverschuldigd heeft betaald ;
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Overwegende dat derhalve het bestreden dispositief wettelijk is, zodat de
middelen, bij gebrek aan belang, niet
ontvankelijk zijn ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
5 december 1969. 1e kamer. Voorzitter, de H. Belpaire, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Louveaux. Gelijkluidende conclusie, de H. P. Mahaux, eerste advocaatgeneraal. - Pleiters, de HH. Bayart en
DeBruyn.

UITKERING VERSOHULDIGD SPIJTS 'DE
TEKORTKOMINGEN VAN DEZE ECHTGENOOT.
1° en 2° De uitlcering tot onderhoud staande
de echtscheidingsprocedure verschuldigd
aan de echtgenoot die gemachtigd werd
een ajzonderlijke verblijjplaats te hebben,
moet worden vastgesteld naa1· verhouding
van de behoejten van hem die ze vordert,
daar het begrip << behoejte » relatiej is en
rekening houdt met de maatschappelijke
positie van de schuldeiser tijdens het
gemeenschappelijk leven (1). (Burg.
Wetb., art. 208, 212 en 268.)
3o en 4° De ve1·plichting tot hulp en bij-
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1o ECHTSCHEIDING EN SCHEIDlNG
VAN TAFEL EN BED.- UITKERING
TOT LEVENSONDERHOUD STAANDE DE
);]CHTSCHEIDINGSPROCEDURE VERSCHULDIGD AAN DE ECHTGENOOT DIE
GEMACHTIGD WERD EEN AFZONDERLIJKE VERBLIJFPLAATS TE HEBBEN. UITKERING DIE MOET WORDEN VASTGESTELD NAAR VERHOUDING VAN DE
BEHOEFTEN VAN DEZE ECHTGENOOT.
- BEGRIP.

2o LEVENSONDERHOUD. -

EcHTSCHEIDINGSPROCEDURE.- UITKERING
TOT ONDERHOUD VERSCHULDIGD AAN
DE ECHTGENOOT DIE GEMACHTIGD WERD
EEN AFZONDERLIJKE VERBLIJFPLAATS
TE HEBBEN. - UITKERING DIE MOET
WORDEN VASTGESTELD NAAR VERHOUDING VAN DE BEHOEFTEN VAN DEZE
ECHTGENOOT. - BEGRIP.

30 HUWELIJK.- WEDERZIJDSE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE ECHTGENOTEN.- VERPLICHTING TOT HULP
EN BIJSTAND. VERPLICHTING DIE
TIJDENS DE ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE BLIJFT BESTAAN SPIJTS DE
TEKORTKOMINGEN VAN DE ECHTGENOTEN.
40 LEVENSONDERHOUD. ECHTSCHEIDINGSPROOEDURE.- UITKERING
TOT ONDERHOUD VAN DE ECHTGENOOT
DIE GEMACHTIGD WERD EEN AFZONDERLIJKE VERBLIJFPLAATS TE HEBBEN. (1) DE PAGE, Traite de droit civU belge,

d. I, nr• 957, 705 tot 705tm· en 550bis; Rep.
· prat. dr. belge, Bijv., v 0 Divorce, nr 198;
raadpl. cass., 18 juni 1954 (Bull. en PAsm.,

stand en derhalve ·de ve1plichting om een
'Uitlcering tot onderhoud te betalen aan
de echtgenoot, die gemachtigd werd een
ajzonde1·lijlce verblijjplaats te hebben,
blijjt tijdens de echtscheidingsprocedure
bestaan, spijts de tekortkomingen van
deze echtgenoot (2). (Burg. Wetb., art.
212 en 268.)
{VAN DEN BROUOK,

T.

MATTHEYSES.)

ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 27 maart 1969 door het Hof
van beroep te Gent gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 212, 268 van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grandwet,
doordat het bestreden arrest, recht
sprekende over de rechtsvordering van
verweerster tot levensonderhoud bij wijze
van voorlopige maatregel tijdens de
procedure tot echtscheiding, eiser er toe
veroordeelt aan verweerster, aan wie een
afzonderlijke verblijfplaats wordt toegewezen, voor haar persoonlijk onderhoud
5.000 frank per maand te betalen, op de
rechtsgrond dat nu het huwelijk, staande
de procedure tot echtscheiding, zijn
uitwerking behoudt, de verplichting tot
bijstand en onderhoud tot aan de antbinding van het huwelijk blijft stand
houden, en op grand van feitelijke overwegingen waaruit voor eiser de mogelijkheid moet blijken om een betrekkelijk
1954, I, 894) en de noot; 7 maart 1968 (Arr.
cass., 1968, biz. 897); 2 januari 1969 (ibid.,
1969, biz. 411) en noot 1.
(2) DE PAGE, op. cit., nr• 705 in fine en
957, 4°.
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ruime uitkering tot 6nderhoud aan ver-weerster te betalen, maar zonder enige
vaststelling van een staat van beh9efte
van verweerster en integendeel na vastgesteld te hebben dat laatstgenoemde uit
werken gaat en dat niet blijkt dat ze
ziekelijk zou zijn,
terwijl, ee1·ste onderdeel, de wederkerige
verplichting tot hulp tussen echtgenoten
de verplichting van de man om tijdens
een echtscheidingsprocedure een uitkering tot onderhoud te betalen aan zijn
afzonderlijk verblijvende echtgenote aileen kan meebrengen, indien er niet aileen
voldoende geldmiddelen zijn bij de man
maar ook een staat van behoefte bij de
echtgenote (schending van de artike212 en 268 van het BurgerlijkWetboek);
tweede onderdeel, de overwegingen van
het arrest die het bestaan van de verplichting tot hulp bevestigen en het
bestaan van voldoende geldmiddelen bij
eiser vaststellen geen passend antwoord
vormen op het door eiser in zijn grievenschrift gestelde middel « dat gei'ntimeerde
een nog jonge vrouw is; dat zij steeds
gewerkt heeft en nu ook, volgens inlichtingen die appellant vernam, op het punt
staat een plaats van gouvernante aan te
nemen ; dat zij dus zelf ook kan en zal
werken ; dat het feit, dat zij zonder enige
gegronde reden het echtelijk dak verliet,
haar niet het recht geeft aanspraak te
maken op een onderhoudsgeld ; dat haar
derhalve geen enkel onderhoudsgeld noch
een provisio ad litem kan toegestaan
worden », zodat het arrest niet naar
behoren met redenen is omkleed (scherrding van artikel 97 van de Grondwet)

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, door er op
te wijzen dat, bij gebrek aan elke uitkering tot onderhoud sedert de scheiding
van de echtgenoten, verweerster « genoopt werd » te arbeiden om in haar
behoeften te voorzien, op passende wijze
het verweermiddel beantwoordt waarbij
eiser aanvoerde dat verweerster, die jong
is en werkt, geen levensonderhoud mag
vorderen;
Dat het eveneens een passend antwoord
verstrekt op het middel waarbij eiser
staande hield dat hij geen levensonderhoud verschuldigd was vermits verweerster zonder reden de echtelijke verblijfplaats heeft verlaten, door te releveren
dat, staande de procedure tot echtscheiding, de verplichting tot bijstand en
onderhoud blijft bestaan, aldus bedoelend
dat die verplichting, spijts de beweerde
tekortkoming van verweerster, steeds
voortduurt ;
Overwegende, derhalve, dat geen van
beide onderdelen kan worden aangenoInen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
5· december 1969. Ie kamer.
V oorzitter, de H. Belpaire, raadsheer
waarnemend voorzitter. - V erslaggevm·,
de H. De Bersaques. Gelijkluidende
conclusie, de H. P. Mahaux, eerste
advocaat-generaal.
Pleiters,
de
HH. van Heeke en Bayart.

W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het levensonderhoud,
dat tijdens de procedure tot echtscheiding
aan de echtgenoot, bij toepassing van de
artikelen 212 en 268 van het Burgerlijk
Wetboek verschuldigd is, krachtens artikel 208 van gezegd wetboek, naar verhouding van de behoeften van de schuldeiser moet worden bepaald ;
Overwegende dat het begrip « behoefte >> relatief is en dient te worden
verklaard met inachtneming van de
maatschappelijke positie welke de schuldeiser tijdens het gemeenschappelijk leven
genoot;
Overwegende dat, naar de vaststellingen van het arrest, die positie voorspoedig
was, zodat de rechter deze in acht
vermocht te nemen om te oordelen ·of het
toestaan van levensonderhoud gerechtvaardigd was ;
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0VERTREDING VAN ARTIKEL 10, LID l,
VAN DE WET VAN 26 JANUARI 1960
BE.TREFFENDE DE TAKSEN OP DE TOESTELLEN VOOR HET ONTVANGEN VAN
RADIO-OMROEPUITZENDINGEN.

De overt1·edingen van de bepalingen van
artikel 10, lid 1, van de wet van 26 janua1·i 1960 betretfende de taksen op de
toestellen voor het ontvangen van 1'ad•:oomroepuitzendingen zijn enkel voltooid
op de 1e februari van het jaar waarop
deze taksen betrekking hebben.

338
(MERCKX.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op I7 april I969 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brugge ;
Over het middel van ambtswege
afgeleid uit de schending van artikel I 0
van de wet van I6 januari I960,
do01·dat het bestreden vonnis eiser veroordeelt wegens feiten gepleegd v66r
I februari I967,
terwijl gezegd artikel bepaalt dat de
taksen verschuldigd zijn voor het ganse
jaar en ten laatste op 3I januari van het
jaar moeten betaald worden :
Overwegende dat .eiser vervolgd werd
om houder zijnde (A) van een toestel
voor het ontvangen van klankuitzendingen van de radio-omroep, (B) van
een toestel voor het ontvangen van
omgeroepen televisie-uitzendingen, verzuimd te hebben, namelijk voor het
jaar I967, de jaarlijkse taksen te betalen
v66r I februari I967;
Overwegende dat luidens artikel IO
van de wet van 26 januari I960 de taksen
voor gans het jaar verschuldigd zijn en
moeten worden gekweten ten laatste
op 3I januari van het jaar waarop de
taks betrekking heeft ;
Overwegende dienvolgens dat de rechter door eiser te veroordelen wegens het
niet betalen v66r 1 februari 1967 van de
taksen versch1..udigd van het jaar 1967
gezegd artikel IO schendt;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis ; beveelt dat van dit arrest
melding zal gemaakt worden op de kant
van de vernietigde beslissing ; laat de
kosten ten laste van de Staat ; verwijst
de zaak naar de Correctionele Rechtbank
te Gent, zetelende in hoger beroep.
8 december 1969.- 2ekamer.- Voorzitter, de H. Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter. Vm·slaggever, de
H. Delahaye. - Gelijkl~tidende conclusie,
de H. Krings, advocaat-generaal. Pleiter, de H. Gevaert (van de balie te
Drugge).

(1) Raadpl, cass., 3 maart 1966 (Bull. en
PAsrc., 1966, I, 851) en noot.
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BEWIJS. -BEWIJS DOOR GESOHRIFT.BEWIJSKRAOHT VAN DE AKTEN. STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE REOHTSVORDERING. KWIJTING DOOR HET
SLAOHTOFFER VAN EEN ONGEVAL GEGEVEN TER SALDOBETALING. ARREST WAARBIJ WORDT BESLIST DAT
RET SLAOHTOFFER ALDUS NIET ERVAN
AFGEZIEN HEEFT EEN VERGOEDING TE
VRAGEN VOOR RET SLEPEN EN DE
GENOTSDERVING VAN ZIJN WAGEN. MISKENNING VAN DE BEWIJSKRAOHT
VAN DE AKTEN.

De bewijskracht van de akten wo1·dt miskend door het a1-rest~dat beslist dat de
schuldeiser van een wegens een verkeersongeval verschuldigde vergoeding die
een kwijting heejt onde1·tekend volgens
dewellce hij e1'7cent een bedmg te hebben
ontvangen als dading en minnelijke
schikking ter salclobetaling, zonder enig
voo1·behoud ten aanzien van alle tegenwoordige en toekomstige gevolgen van
het ongeval, aldus niet heejt ajgezien
van zijn recht op vergoeding voor het
slepen en de genotsdm·ving van zijn
wagen (1). (Burg. Wetb., art. 1317 tot
1320 en 1322.)
(VAN DUUREN EN NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « AOCINAUTO », T. PERSONENVENNOOTSOHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
« SINT - FRANOISCUS
XAVERIUS GESTIOHT >>.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 23 april 1969 door het Hof van
beroep te Gent gewezen ;
Nopens de voorziening van eiseres,
burgerlijk aansprakelijke partij :
Overwegende dat uit de stukken der
rechtspleging niet blijkt dat de voorziening aan verweerster, burgerlijke partij,
tegen wie zij gericht is, betekend werd ;
Dat de voorziening, derhalve, niet ontvankelijk is ;
Nopens de voorziening van eiser,
beklaagde :
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, I317 tot 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek, 2044, 2048, 2049,
2052 en 2053 van hetzelfde Wetboek,
doordat het bestreden arrest het beroepen vonnis bevestigt hetwelk eiseres
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veroordeeld had tot betaling aan verweerster van de som van 2.974 frank,
vermeerderd met de vergoedende interesten, de gerechtelijke interesten en de
kosten, op de grand dat, in de feitelijke
Dmstandigheden, de rechter zegt dat
« van een dergelijke verzaking geen
afdoende bewijs voorgelegd wordt "•
terwijl, eerste onde1·deel, deze grond geen
passend antwoord oplevert op de in
naam van eisers neergelegde conclusie,
waaruit volgt dat het arrest niet regelmatig met redenen omkleed is ;

tweede onderdeel, deze beslissing aan de
op 21 oktober 1968 gesloten transactie
een draagwijdte toeschrijft die niet kan
verenigd worden met de termen daarvan, naar welke verweerder ·erkende een
som van 20.572 frank te hebben ontvangen " als transactie. en in minnelijke
regeling tot slot van alle rekening en
zonder enig voorbehoud voor al de tegenwoordige en toekomstige gevolgen van
het ongeval overkomen op 14 februari
1968 te Sint-Andries ";
dat aldus het arrest de bewijskracht
heeft geschonden van de termen van
voormelde overeenkomst en van de
conclusie van eisers, waarin de termen
van bewuste overeenkomst zijn aangehaald:

Om die redenen, en zonder acht te
slaan op het eerste onderdeel v:an het
middel, dat geen ruimere vernietiging
zou meebrengen, vernietigt het bestreden
arrest in zover het uitspraak doet over
de door verweerster tegen eiser ingestelde burgerlijke vordering en in zover
het eiser veroordeelt in de kosten van
deze vordering, de beslissing waarbij
eiseres als burgerlijk aansprakelijk en
solidair met eiser veroordeeld wordt tot
het betalen van 2.974 frank, te vermeerderen met de vergoedende interesten
vanaf 13 februari 1968, de gerechtelijke
interesten en de kosten voor deze tegen
eiser uitgesproken veroordeling aldus
zonder voorwerp wordende ; verwerpt de
voorziening van eiseres; beveelt dat melding van dit arrest zal worden gemaakt
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerster
in de kosten en eiseres in de kosten van
haar voorziening ; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van beroep te
Brussel.
8 december 1969.- 2e kamer.- Voorzitter, de H. Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Delahaye.- Gelijlcluidende conclusie,
de H. Krings, advocaat-generaal.
Pleiter, de H. Ansiaux.

W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende .dat de rechter beslist
dat voor het ondertekenen van dit stuk
verweerster niet moet geacht worden
haar recht verzaakt te hebben op schadevergoeding voor het wegslepen en voor
de genotsderving van de auto op grand
dat uit het feit dat zij voor de eerste
rechter de facturen betreffende die
diverse kosten heeft overgelegd genoegzaam blijkt dat zij het inzicht niet heeft
gehad haar vordering te beperken tot
het bedrag der schade in het deskundig
verslag bepaald op 20.572 frank noch
wanneer zij dit verslag onderschreef
noch wanneer zij de kwijting ondertekende;
Overwegende dat door te beslissen,
in strijd met de bewoordingen van het
kwijtschrift, dat verweerster het inzicht
niet heeft gehad haar recht te verzaken
op schadevergoeding buiten het haar door
dit kwijtschrift toegekend bedrag, de
rechtbank de bewijskracht aan voormeld
kwijtschrift gehecht miskend heeft ;
Dat het tweeds onderdeel van het
middel gegrond is ;
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1° VERJARING. STRAFZAKEN. STRAFVORDERING.
0VERTREDING
OMSCHREVEN BIJ EEN GEMEENTEVERORDENING. - TERMIJN.
2° VERJARING. STRAFZAKEN. STRAFVORDERING.- VONNIS WAARBIJ
DE ZAAK IN BERAAD WORDT GEHOUDEN. - STUITING VAN DE VERJARING
VAN DE STRAFVORDERING.
3° VERJARING. STRAFZAKEN.
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING.
STRAFVORDERING VERJAARD. 0MSTANDIGHEID ZONDER GEVOLG OP DE
TE BEKWAMER TIJD INGESTELDE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING.
4° VERWIJZING NA CASSATIE. STRAFZAKEN, - 0ASSATIE VAN DE BESLISSING OP DE STRAFORDERING OMDAT DEZE RECHTSVORDERING VERVAL-
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-340LEN I S . - KOSTEN VAN DEZE RECHTSVORDERING MOETEN TEN LASTE VAN DE
STAAT BLIJVEN. 0ASSATIE ZONDER
VERWIJZING.

1° De strajvordering volgend uit een over-

treding van een gemeenteverordening
verjaart wanneer er geen oorzaak van
schorsing van de ve1jaring bestaat, door
verloop van zes maanden, te rekenen van
de laatste daad van onderzoek of van
ve1·volging verricht binnen zes maanden
vanaf de dag wam·op het misd1·ijj is
gepleegd (1). (Wet van 17 april 1878,
gewijzigd bij de wet van 30 mei 1961,
artikelen 21, 22, 25 en 28.)
2° De verjaring van de strafvordering wordt
gestuit door het vonnis waarbij de zaalc
in beraad · wordt gehottden en de ttitspraalc van het vonnis tot een latere
datum wordt ttitgesteld (2).
3° De verjaring van de strajvordering
brengt de verjaring niet mede van de te
belcwamer tijd ingestelde burgerlijlce
1·echtsvordering (3). (Wet van 17 april
1878, art. 26, gewijzigd bij de wet van
30 mei 1961, art. 1.)

4° W ordt de beslissing op de strafvordering
vernietigd wegens verval van deze rechtsvordm·ing, dan geschiedt de vernietiging
zonder verwijzing, vermits de lcosten van
deze vordering ten laste van de Staat
moeten blijven (4).
(PROCUREUR DES KONINGS TE VEURNE .
T. D'HOOGE. D'HOOGE, T.
STAD
NIEUWPOORT.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
v'onnis, op 27 mei 1969 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank te Veurne ;
I. Wat betreft de voorziening van het
Openbaar Ministerie :
A. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering :
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 21 en 22 van de
(1f Cass.; 2 oktober 1967 (A1'1'. cass., 1968,
biz. 156).
(2) Raadpl. cass., 24 februari 1969 (Arr.
cass., 1969, biz. 600). Dat de verjaring van
de strafvordering niet geschorst is gedurende
de beraadslaging van de rechters, raadpi.

wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het W etboek van
strafvordering, zoals vervangen door artikel 1 van de wet van 30 mei 1961,
doordat het vonnis, bij bevestiting van
de beroepen beslissing, D'Hooge veroordeelt tot een geldboete van 25 frank,
en tot het betalen van schadevergoeding,
wegens inbreuk op de artikelen 159bis,
160 en 161 van het politiereglement van
de stad Nieuwpoort van 29 maart 1951,
betreffende het bouwen, zoals gewijzigd
bij besluit van de gemeenteraad van
20 oktober 1961,
terwijl de strafvordering verjaard was
op het ogenblik dat het vonnis gewezen
werd:
Overwegende dat het vonnis vaststelt
dat de feiten tussen 4 en 12 juli 1968 op
voortgezette wijze begaan zijn ;
Dat uit de stukken, die regelmatig
aan het Hof zijn overgelegd, blijkt dat
de laatste stuitingsdaad van de strafvordering die heeft plaatsgevonden binnen
de zes maanden te rekenen vanaf 12 juli
1968, het vonnis is van 20 november 1968
waarbij de politierechtbank de zaak in
beraad hield en de uitspraak van het
vonnis stelde op 22 januari 1969;
Dat, in afwezigheid van een oorzaak
van schorsing van de verjaring, de nieuwe
termijn van zes maanden te rekenen
vanaf 20 november 1968 verstreken was
op 20 mei 1969;
Dat derhalve de strafvordering op
27 mei 1969, datum van het bestreden
vonnis, verjaard was;
Dat het middel gegrond is ;
Overwegende dat de kosten van de
strafvordering ten deze ten laste van de
Staat moeten blijven ;

B, In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de bmgerlijke vordering :
Overwegende dat het openbaar ministerie niet bevoegd is om tegen die beslissing beroep in cassatie in te stellen ;
II. Wat betreft de voorziening van
D'Hooge:
In zover de voorziening gericht is tegen
cass., 11 juni 1951 (Bull. en PAsiC., 1951, I,
708).
(3) Cass., 17 juni 1963 (Bull. en PAsiC., 1963,
1
I, 1086); verg. cass., 6 januari en 3 maart
1969 (Ar1·. cass., 1969, biz. 431 en 616).
(4) Cass., 11 juni 1969 (Arr. cass., 1969,
biz. 999).

-341de beslissing op de burgerlijke vorde- ' betekening ervan aan verweerster, welke
ring:
ten laste van eiser zullen blijven; zegt
Overwegende dat de burgerlijke vorde- dat er geen reden is tot verwijzing wat
ring regelmatig ingesteld werd op 26 fe- de strafvordering betreft ; verwijst de
bruari 1969, hetzij v66r de verjaring van zaak naar de Correctionele Rechtbank te
leper, zetelende in hager beroep, wat
de strafvordering ;
Dat de verjaring van de strafvordering betreft de burgerlijke vordering.
niet de verjaring medebrengt van de
8 december 1969.- 2e kamer.- Voo?"burgerlijke vordering die op tijd is ingezitter, de H. Louveaux, raadsheer waarsteld;
nemend voorzitter. Verslaggever, de
Over het middel afgeleid uit de schending van artikel 97 van de Grondwet,

doordat het vonnis, bij bevestiging van
de beroepen beslissing, eiser veroordeelt
tot het betalen van schadevergoeding
ingevolge inbreuk op de artikelen 159bis,
160 en 161 van het politiereglement van
de stad Nieuwpoort van 29 maart 1951
betreffende het bouwen, zoals gewijzigd
bij besluit van de gemeenteraad van
20 oktober 1961, zonder te antwoorden
op de conclusie van eiser die deed
gelden : 1° dat verweerster de uitvoering
van bedoeld politiereglement opgedragen
heeft aan het College van burgemeester
en schepenen, wanneer artikel 90 van de
gemeentewet van· 30 maart 1836, zoals
gewijzigd bij artikel 18 van de wet van
30 · december 1887, de burgemeester
uitsluitend belast met de uitvoering van
de politiereglementen, zodat gans de
procedure nietig is daar de vervolging
gesteund is op uitvoeringsbesluiten van
het college van burgemeester en schepenen, 2° dat, door te bepalen dat in een
deel van de gemeente er niet en in een
ander gedeelte er wei mag gewerkt
worden, verweerster het in artikel 6 van
de Grondwet gehuldigde gelijkheidsbeginsel in verband met het recht op arbeid
geschonden heeft :
Overwegende dat het vonnis de stelling van eiser onbeantwoord laat ;
Dat het middel gegrond is ;
Overwegende dat eiser zijn voorziening nutteloos heeft doen betekenen aan
verweerster ; dat de kosten van die betekening te zijnen laste moeten blijven ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis ; beveelt dat van dit arrest
melding zal gemaakt worden op de kant
van de vernietigde beslissing ; laat de
kosten van de voorziening van het Openbaar Ministerie en de helft van de kosten
van de voorziening van D'Hooge ten
laste van de Staat ; veroordeelt verweerster tot de wederhelft van de kosten van
de voorziening van D'Hooge, behalve
die welke veroorzaakt werden door de

H. Gerniers. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Krings, advocaat-generaal.
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1° WEGVERKEER. - WEGVERKEERSREGLEMENT, ARTIKEL 25, 2, d. BESTUURDER DIE LINKS AFSLAAT. BESLISSING WAARBIJ DEZE BESTUURDER VE.ROORDE.ELD WORDT OM DIT MANEUVER TE KORT EN TE SCHERP TE
HEBBEN UITGEVOERD.- WETTELIJRE
BESLISSING.
2° WEGVERKEER.- WEGVERKEERSREGLEMENT, ARTIKELEN 16 EN 25, 3.
- KRUISPUNT.- TOEPASSING VAN D,E
VOORRANGSREGELS EN NIET VAN DE
REGELS INZAKE RICHTINGSVERANDERING.
3° WEGVERKEER. - WEGVERKEERSREGLEMENT, ARTIKELEN 16 EN 25, 2, d.
- VOORRANGHEBBENDE BESTUURDER.
- VONNIS WAARBIJ BESLIST WORDT
DAT DEZE BESTUURDER NIETTEMIN
ARTIKEL 25, 2, d, HEEFT OVERTREDEN,
- WETTELIJKHEID.
1o De veroordeling van de bestuu1·der ver-

volgd wegens overtreding van artikel 25,
2, d, van het Wegverkeersreglement,
wordt wettelijk gerechtvaardigd door het
vonnis waarbij wordt vastgesteld .dat de
bestuU?·der die links ajsloeg het maneuver
te kort en te scherp heejt uitgevoerd ( 1).
(Wegverkeersreglement, art. 25, 2, d.)
2° Op een kruispunt wordt het verkeer van
twee voertuigen geregeld door de bepalingen inzalce voorrang en niet door
de bepalingen inzake richtingsverande(1) Cass., 1 juni 1964 (Bull. en PASIC.,
1964, I, 1029).

-- ·3421·ing (1). (Wegverkeersreglement, artikelen 16 en 25, 3.)

3° Zelfs indien het verkeer van twee voertuigen geregeld wordt door de bepalingen van a1·tikel 16 van het W egv'erkeersreglement, kan de. rechter niettemin beslissen clat een van de twee besttturde1·s,
die links afslaat, artikel 25, 2, d, van
dit reglement ovenreden heejt.
(HOL

EN

NAAMLOZE

VENNOOTSCHAP
T. CAMUS
EN PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID « INTERVRACHT )),)

« HESSEN~TIE-NEPTUNUS "•

ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 30 april 1969 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen ;

I. In zover de voorzien:ing gericht is
tegen de beslissing op de strafvorcler:ing
ingestelcl tegen :
a) •de verweerclers :
Overwegencle clat de eisers niet bevoegd zijn om een voorzien:ing in te
stellen tegen een beslissing die een meclebeklaagde vrijspreekt en de voor hem
burgerlijk aansprakelijke partij buiten
zaak stelt ; dat de voorzien:ing niet ontvankelijk is ;
b) de eisers :
Over het middel afgeleid uit de schen-.
cling van de artikelen 16 en 25; 2, d,
van het wegverkeersbesluit,
doordat het vonnis verweerder vrijspreekt wegens inbreuk op artikel 16
van voormeld besluit en eiser veroordeelt wegens overtrading van artikel 25, 2, d, van gezegd besluit, om de
redenen dat uit de schets van de aanrijding. is gebleken dat de rijrichtingen
van de beide betrokken bestuurders
elkaar niet dienden te snijden of zich
vermengen en artikel 16 van het wegverkeersbesluit niet ter sprake komt,
vermits hierbij wordt gereglementeerd
wie van de twee bestuurders voor de
andere client te wachten, dat inderclaad wanneer beide bestuurders hun
reglementaire plaats op de rijbaan hadden gehouden er geen aanrijd:ing was geweest, dat verweerder, bij het nemen
(1) Raadpl. cass., 30 oktober 1967 (.Arr.

cass., 1968, biz. 317).

van zijn draai naar rechts, zich zoveel
mogelijk rechts bevond ... en dat eiser
zijn draai naar links veel te kort en te
scherp heeft genomen ... ,
terwijl het ontmoeten van twee voertuigen op een kruispunt geregeld is door
de prioriteitsregelen en niet door deze
betreffende het kruisen of het veranderen
van richt:ing, de prioriteit zich over de
ganse breedte van het kruispunt uitstrekt, en verweerder, bij toepassing van
artikel 18 van het wegverkeersreglement,
rekening diende te houden, onder andere,
met de plaats van de door eiser bestuurcle
wagen :
Overwegende clat eiser vervolgd werd
wegens overtrading van artikel 25, 2, d,
van het wegverkeersbesluit : om, op de
openbare weg bestuurder zijnde die links
afslaat op een kruispunt, verzu md te
hebben een zo groot mogelijke draai te
nemen ... ;
Overwegende dat het vonnis, door vast
te stellen dat eiser zijn draai naar links
veel te kort en te scherp heeft genomen,
zijn beslissing van veroordeling van
eiseres wettelijk rechtvaardigt ;
Dat, zelfs wanneer het elkander ontmoeten van twee voertuigen geregeld
wordt door de bepalingen van artikel 16,
de rechter niettemin kan vaststellen
dat een bestuurder bij het afslaan naar
l:inks een :inbreuk pleegt op voorrneld
artikel 25 ;
·
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;
II. In zover de voorzien:ing gericht is
tegen de besliss:ing op de burgerlijke vorderingen van verweerster tegen de eisers
E<n van eiseres tegen de verweerders :
Overwegencle dat het elkander ontmoeten van twee voertuigen op een
kruispunt geregeld is door de bepal:ingen
betreffende de voorrang en niet door die
welke de richtingsverandering betreffen ;
Dat het vonnis, door te beslissen, op
grond van de in het middel aangehaalde
redenen, dat artikel 16 van het wegverkeersbesluit niet ter sprake komt en de
regelen betreffende de richtingsverandering toe te passen, zonder vast te stellen
dat het ongeval buiten het kruispunt
plaatsvond, de in het middel aaiigehaalde wetsbepalingen schendt, zodat dit
gegrond is;
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Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zover het op de burgerlijke
vorderingen en over de kosten van die
rechtsvorderingen beslist ; verwerpt de
voorziening voor het overige ; beveelt
dat van dit arrest melding zal gemaakt
worden op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; veroordeelt de
eisers in de helft van de kosten van hun
voorziening en in de kosten van de betekening ervan aan het openbaar ministerie ; veroordeelt verweerders tot de
overige kosten ; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Mechelen, zetelende in hoger
beroep.
8 december 1969.- 2• kamer.- Voorzitter, de H. Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, de
H. Gerniers. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Krings, advocaat-generaal. Pleiter, de H. Dierckxsens (van de balie
te Antwerpen).
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KAMER. -

VOORZIENING

9 december 1969.
IN

CASSATIE.

VORM. DIRECTE BELASTINGEN.
VOORZIENING INGESTELD DOOR EEN
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP.
STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP WAARIN
BEPAALD WORDT DAT DE RECHTSVORDERINGEN NAMENS DE VENNOOTSCHAP
INGESTELD WORDEN DOOR DE RAAD
VAN BEHEER,
OP VERVO:L·<HNG
EN
BENAARSTIG:LNG, NAMELIJK, VAN EEN
AFGEVAARDIGD-BEHEERDER.
BESLISSING VAN DE RAAD VAN BEHEER
DAT EEN CASSATIEBEROEP ZAL WORDEN
INGESTELD. YERZOEKSCHRIFT TOT
CASSATIE ALLEEN ONDERTEKEND DOOR
DEZE AFGEVAARDIGD-BEHEERDER. -

(1) Raadpl. cass., 29 mei 1969 (Bull. en
PASIO., 1969, I, 877).
Op 8 januari I940 (ibid., 1940, I, 2) heeft
het Hof beslist dat niet ontvankelijk is een
voorziening die in naam van een naamloze
vennootschap inzake directe belaqtingen wordt
ingesteld bij een verzoekschrift dat ter griffie
wordt neergelegd door een pleitbezorger die
daartoe van een beheerder volmacht heeft
gekregen, hoewel de statuten beslissen dat
«de rechtsvorderingen namens de vennoot-.
schap zullen ingesteld worden door de raad
van beheer, op vervolging en benaarstiging van

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN HET
HOF VAN BEROEP VAN BEDOELD VERZOEKSCHRIFT EN VAN DE ANDERE PROCESSTUKKEN DOOR DE AFGEVAARDIGDBEHEERDER. ~ 0NTVANKELIJKE VOORZIENING.

Indien de statuten van een naamloze vennootschap bepalen dat de rechtsvo1·deringen namens de vennootschap door de
raad van beheer worden ingesteld, op
vervolging en benaarstiging, namelijk,
van de ajgevaardigd-beheerder, en dat
bedoelde mad beslist heejt zich in cassatie te voorzien tegen een arrest van een
hoj van bei"Oep, inzake directe belastingen rechtdoende, dan is ontvanlcelijk
de voorziening die namens bedoelde
vennootschap tegen dit arrest wordt ingesteld bij een verzoekschrijt dat alleen
door deze ajgevaardigd-beheerde1· ondertekend werd en binnen de wettelijke tm·mijn ter griffie van het hof van beroep
met de andere processtukken werd neergelegd do01· dezeljde beheerder of door
een derde die daartoe van hem een bijzondere volmacht had gekregen (1). (Wet
van 6 september 1895, art. 14, wet
van 23 juli 1953, art. 1, en Wetb. van
de inkomstenbelastingen, art. 289.)
(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP «VANDEN
AVENNE-OOIGEM », T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 9 december 1968 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel, uitspraak
doende op verwijzing ;
Gelet op het arrest van het Hof van
29 maart 1966 (2);
Over de grond van niet-ontvankelijkheid van de voorziening door verweerder
haar voorzitter of een dam·toe afgevaardigdbeheerder », en dat niet vastgesteld is dat de
beheerder die de volmacht aan de pleitbezorger had gegeven, daartoe een bij de
statuten vereiste bijzondere delegatie had
bekomen.
In verband met een andere betekenis die
in een voorziening in cassatie wordt gegeven
aan het begrip » vervolging en benaarstiging »,
raadplege men cass., 18 januari 1966, redenen
(Bull. en PASIO., 1966, I, 644). Raadpl. ook
VAN RYN, Principes de droit commercial,
d. I, nr 473.
(2) Bull. en PASIO., 1966, I, 984.

-344opgeworpen en hieruit afgeleid dat het
inleidend verzoekschrift en de bijzondere
volmacht werden ondertekend door W alter Vanden Avenne, afgevaardigd-beheerder, alleen,
terwijl, luidens artikel 23 van de statuten van eiseres, de rechtsvorderingen
worden ingesteld door de beheerraad,
zodat de volledige beheerraad het verzoekschrift en de volmacht had moeten
ondertekenen :
Overwegende dat, naar luid van artikel 23 van de statuten van de vennootschap-eiseres, «de rechtsvorderingen in
naam van de vennootschap ingespannen
worden door de raad van beheer, op
vervolging en benaarstiging van een
afgevaardigd-beheerder, van de voorzitter, de ondervoorzitter of de daartoe
gemachtigde beheerder die zich niet zullen
moeten beroepen op hun bevoegdheid
ter zake »;
Ov:erwegende dat het verzoekschrift
tot cassatie ingediend werd namens de
naamloze vennootschap Vanden AvenneOoigem, vertegenwoordigd door haar beheerraad samengesteld nit de HR. Georges, Arsene, Walter en Roland Vanden
Avenne, op vervolging en benaarstiging
van haar afgevaardigd-beheerder Walter
Van den A venne die het verzoekschrift
ondertekend heeft ;
Overwegende dat bedoeld verzoekschrift alsook het aan verweerder betekend exploot ter griffie van het hof
van beroep neergelegd werden door
Mer Gerard Devriendt ingevolge een bijzondere volmacht hem door voornoemde
afgevaardigd-beheerder gegeven;
Overwegende dat uit de bijlage van
het Belgisch Staatsblad van 18 juli 1968,
regelmatig aan het Hof overgelegd (1),
blijkt dat door beslissing van 25 juni
1968 van de raad van beheer, Walter
Vanden Avenne in hoedanigheid van
afgevaardigd-beheerder benoemd werd;
Overwegende dat uit artikel 23 van
de statuten volgt dat wanneer de beheerraad beslist heeft zich in cassatie te
voorzien, Walter Vanden Avenne bevoegdheid heeft zonder verder bewijs te
moeten leveren dan dit van zijn hoedanigheid van afgevaardigd-beheerder, om
namens de beheerraad die regelmatig de
vennootschap vertegenwoordigt, het verzoekschrift tot cassatie alleen te ondertekenen en het samen met de andere
(1) Raadpl. cass., 5 september 1969, supra,

z. 14.

vereiste stukken van de rechtspleging ter
griffie neer te leggen of een bijzondere
mandataris met deze neerlegging te
belasten;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan aangenomen worden ;
Dat de middelen feitelijke grondslag
missen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
9 december 1969.- 2e kamer.- Voorzitter, de H. vanBeirs, voorzitter.- Verslaggever, Ridder de Schaetzen. - Gelijkluidende conclusie, de H. F. Dumon,
advocaat-generaal.- Pleiter, de H. Biitzler (van de Balie bij het Hof van beroep
te Brussel).
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9 december 1969.

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEROEP BIJ HET HOF VAN BEROEP.SUBSIDIAIRE AANSLAG ONDERWORPEN
AAN DE BEOORDELING VAN HET HOF
VAN BEROEP.- BETWISTINGEN WAARVAN HET HOF KENNIS MAG NEMEN.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
AANSLAG EN INKOHIERING. ~ NIEUWE
AANSLAG, SUBSIDIAIRE AANSLAG.
DEZELFDE BELASTINGELEMENTEN.
BEGRIP.

3°

INKOMSTENBELASTINGEN.
AANsLAG EN rN'KOHIERING. SuBSIDIAIRE AANSLAG. 00RSPRONKELIJKE AANSLAG IN DE MOBILIENBELASTING EN DE N'ATIONALE CRISISBELASTINGEN TEN NAME VAN DE VENNOOTSCHAP. SUBSIDIAIRE AANSLAG IN
DE MOBILIENBELASTING OF DE BEDRIJFS·
BELASTING EN DE AANVULLENDE PER·
SONELE BELASTING TEN NAME VAN
EEN VENNOOT. DEZELFDE BEJ,ASTINGELEMENTEN. ---'- WETTEI,IJKHEID.

4o

INKOMSTENBELASTINGEN.
AANSLAG EN INKOHIERING. SuB-·
SIDIAIRE AANSLAG. 00RSPRONKELIJKE AANSLAG IN DE MOBIJ.IENBELASTING EN DE NATIONALE CRISISBELASTING TEN NAME VAN EEN VENNOOT·
SCRAP.- SUBSIDIAIRE AANSLAGEN IN
DE MOBILIENBELASTING EN DE NATIONALE CRISISBEJ,ASTING TEN NAME VAN

I
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DEZE VEN'NOOTSCHAP EN IN DE AANVULLENDE PERSONELE BELASTING TEN
NAME VAN EEN VENNOOT.- 0NWETTELIJKHEID.

5°

VERBINTENIS.- KWIJTSCHELDING
VAN SCHULD.- STILZWIJGENDE KWIJTSCHELDING VAN SCHULD.- BEGRIP.

6°

CASSATIE. OMVANG. DIRECTE BELASTINGEN. VERNIETIGING GEGROND OP DE TEGENSTRIJDIGHEID TUSSEN TWEE BESLISSINGEN VAN
EENZELFDE ARREST. VERNIETIGING
SLAANDE OP BEIDE BESLISSINGEN.

7°

VERWIJZING NA CASSATIE.
DIRECTE BELASTINGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER OP VERWIJZING. VERNIETIGING VAN EEN
ARREST VAN EEN HOF VAN BEROEP IN
ZOVER HET UITSPRAAK DOET OVER DE
WETTELIJKHEID
VAN EEN AANSLAG
V ASTGESTELD TEN NAME VAN EEN
VENNOOTSCHAP.- PARTIJEN DIE GEEN
CASSATIEVOORZIENING HEBBEN INGESTELD TEGEN HET BESCHIKKENDE GEDEELTE VAN DIT ARRE.ST, WAARBIJ RET
BEROEP VAN DE VENNOOTSCHAP ONTV ANKELIJK WORDT V'ERKLAARD. BESCHIKKENDE GEDEELTE DAT, WAT
DE OMVANG VAN DE VERNIETIGING
BETREFT, NIET ONDERSCHEIDEN IS VAN
HET BESTREDEN BESCHIKKENDE GEDEELTE.- BESCHIKKENDE GEDEELTE
DAT KRACHT VAN GEWIJSDE HEEFT
VERKREGEN. BETWISTING OVER DE
ONTVANKELIJKHEID VAN HET BEROEP
DIE DERHALVE AAN DE RECHTER OP
VERWIJZING NIET MEER KAN VOORGELEGD WORDEN.

ling door de administratie werd onderworpen ; er wordt niet vereist dat
deze betwistingen vooraf zouden voorgelegd worden aan de directeur der belastingen of dat deze hierover ambtshalve
zou beslist hebben. (Gecoordineerde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 66 en 74bis.)

2° De woorden " dezelfde belastingelementen " in artikel 74bis van de gecoi5rdinee?·de wetten betreffende de inkomstenbelastingen bedoelen de materiele gegevens die bijdragen tot de vaststelling van
de belastbare grondslag (1); het is niet
nodig dat deze gegevens, voor de vaststelling van de oorspronkelijke aanslag,
alsmede van de nieuwe of subsidiaire
aanslag, juridisch op dezelfde wijze
zouden omsch1·even worden.
3° Indien een oorspronlcelijke aanslag in
de mobilienbelasting en de nationale
crisisbelasting ten name van een personenvennootschap met beperkte aanspmkelijkheid is vastgesteld, lean de
administratie, onder de voorwaarden gesteld bij artikel 74bis van de gecoi5rdineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, aan het hof van beroep een
subsidiaire aanslag voorleggen, die op
dezelfde belastingelementen ten name
van een vennoot werd vastgesteld niet
alleen in de mobilienbelasting of de
bedrijfsbelasting, maar oak in de aanvullende personele belasting (2).

1 o Het hof van beroep waarbij aanhangig

4° Indien een oorspronlcelijke aanslag in
de mobilienbelasting en de nationale
crisisbelasting ten name van een personenvennootschap met beperlcte awnsprakelijkheid is vastgesteld, lewn de
administratie geenszins met toepassing
van artikel 74·bis van de gecoi5rdineerde
wetten betreffende de inleomstenbelastingen aan het hof van beroep subsidiaire aanslagen voorleggen die op
dezelfde belastingelementen werden vastgesteld in de mobilienbelasting en de
nationale crisisbelasting, ten name van
deze vennootschap, en in de aanvullende
personele belasting, ten name vwn een
vennoot.

is een beroep tegen een beslissing van de
di1•ecteur der belastingen is bevoegd om
uitspmale te doen ·aver alle betwistingen
waaraan aanleiding lean geven een subsidiai?·e aanslag die aan zijn, beoorde-

5° Een kwijtschelding van schuld lean stilzwijgend zijn; dergelijke lewijtschelding
lean evenwel slechts worden afgeleid uit
feitelijke omstandigheden die geen twijfel

(1) Cass., 17 januari 1967 (Arr. cass., 1967,
biz. 604); raadpi. cass., 11 april 1967 (ibid.,
1967, biz. 976 ).

(2) Cass., 7 maart 1967, twee arresten
(Ar1·. cass., 1967, biz. 854); 21 januari en
25 maart 1969 (ibid., 1969, biz, 487 en 700).

go

TUSSENKOMST. DIRECTE BELASTINGEN.
GEDING IN CASSATIE.
EISERES, PERSONENVENNOOTSCHAP
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID,
WAARVAN DE MAATSCHAPPELIJKE BENAMING IS GEWIJZIGD.- EIS DAT HET
ARREST BIND END ZOU VERKLAARD WORDEN VOOR DEZELFDE VENNOOTSCHAP,
ONDER HAAR NIEUWE BENAMING. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

-----,---
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laten bestaan (1). (Burg. Wetb., artikelen 1282 en 1283.)
6o W ordt een arrest vernietigd omdat .de

twee erin ve1·vatte beslissingen tegenstrijdig zijn, dan slaat de vernietiging
op beide beslissingen (2).
7o Indien het Hof een ar1·est van een hof

van be1·oep heejt vernietigd in zover het
uitspmak heejt gedaan ove1· de wettelijkheid van een aanslag ten name van
een vennootschap, dan is de rechte1· op
verwijzing niet bevoegd om te beslissen
over de ontvankelijkheid van het be1·oep
zoals het namens bedoelde vennootschap
we1·d ingediend, wannem· geen partij zich
in cassatie had voo1·zien tegen het beschikkende gedeelte van dit arrest waarbij het
beroep ontvanlcelijlc werd verklaard en
de beslissing, wat de omvang van de uit
te sp1·elcen vernietiging betrejt, geen
beschiklcende gedeelte vormcle clat onderscheiclen was van het bestreclene en dientengevolge kracht van gewijscle had verkregen (3).
8° Niet ontvankelijlc is de eis die een pe1·sonenvennootschap met beperkte aansprakelijkheicl, waarvan de benaming
is gewijzigcl, heeft ingediend opclat het
op ham· voorziening uit te sprelcen cassatiearrest bindend zou worden verklam·cl
voor deze vennootschap, onder haar
nieuwe benaming.
{LEYSEN, J. EN K. KEUPPENS EN PERSONENVENNOOTSOHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID « KEUPPENS-LEYSEN "• T. BELGISOHE STAAT, MINISTER
VAN FINANOIEN, EN PERSONENVENNOOTSOHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID « BEAUTY-KLEDING ll.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 8 januari 1969 door het Hof
van beroep te Gent gewezen ;
Gelet op het arrest van het Hof van
10 mei 1966 (4);
(l) DE PAGE, T1·aite, d. III, nr 675, B,
biz. 634; BAUDRY-LACANTINERIE, T1•aite

theorique et pratique de droit civil. Les obligations, 3° uitg., d. III, nr 1770, biz. 98 ; PLANIOL
en RIPERT, Traite pratique de droit civil
fran9ais, d. VII, Obligations, nr 1305,
biz. 716; BEUDANT, Cours de droit civil
fran9ais, 2° uitg., d. IX, Les cont1·ats et les
obligations, nr 1028, biz. 107.

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 14, inzonderheid § 1, 3°, a, 15,
inzonderheid § 2, 61, inzonderheid § 3,
65, 66 en 74bis van de wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, gecoiirdineerd
bij het besluit van de Regent van
15 januari 1948, 3 en 6 van de wetten
betreffende de nationale crisisbelasting,
gecoiirdineerd bij het besluit van de
Regent van 16 januari 1948, · en, voor
zoveel als nodig, 260, 261, 262, 272;
276 en 278 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen (koninklijk besluit
van 26 februari 1964);
doorclat, de administratis en met name
de directeur, in zijn beslissing, ten laste
van de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid Keuppens-Leysen aanslagen in de mobilienbelasting en
in de nationale crisisbelasting gevestigd
heb ben de op grond dat deze vennootschap
ontbonden was, dat haar vermogen was
verdeeld onder haar vmmoten en dat de
mobilienbelasting en de nationale crisisbelasting derhalve verschuldigd waren,
krachtens artikel 15, § 2, van de gecoiirdineerde wetten, op het excedent van
het maatschappelijk vermogen op het
gerevaloriseerd kapitaal, het bestreden
arrest beslist dat de vem1.ootschap Keuppeil.s-Leysen niet ontbonden was, dat er
geen grond was tot taxatie van het
vereffeningsboni, maar dat deze vennootschap, in de vorm van kwijtschelding
van schulden, aan haar vennoten voordelen had toegekend die belastbare roerende inkomsten uitmaakten, en op deze
gronden de litigieuze aanslagen vernietigt, doch geldig en invorderbaar verklaart, bij toepassing van artikel 7 4bis
van de gecoiirdineerde wetten, subsidiaire aanslagen in de mobilienbelasting
en de nationale crisisbelasting ten laste
van de vennootschap, en subsidiaire aanslagen in de aanvullende personele belasting ten laste van de vennoten Joseph
Keuppens en Karel Keuppens,
te1·wijl, eerste onde1·deel, daar de vraag
of de vennoten van de vem1ootschap
Keuppens-Leysen een kwijtschelding van
schuld hadden genoten of niet noch in
de reclamatie werd opgeworpe~1, noch
(2) Oass., 8 december 1964 (Bull. en
PAsiC., 1965, I, 359).
(3) Raadpl. cass., 7 juni 1960 (Bull. en
PASIC., 1960, I, 1154), 12 januari 1965 (ibid.,
1965, I, 467) en 4 maart 1968 (Arr. cass.,
1968, biz. 886).
(4) Bull. en PASIC., 1966, I, 1152.
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van ambtswege door de directeur der
belastingen in zijn beslissing werd onderzocht, het hof van beroep zich in strijd
met de wet heeft uitgesproken over een
betwisting welke bij dit rechtscollege
niet aanhangig was (schending voornamelijk van de artikelen 61, 65, 66
en 74bis van de gecoiirdineerde wetten);
tweede ondercleel, da.ar de directeur der
belastingen beslist had dat de zogenaamd
aan de vennoten toegekende sommen
een door artikel 15, § 2, van de gecoiirdineerde wetten bedoeld vereffeningsboni
waren, dit wil zeggen sommen die niet
werkelijk inkomsten zijn en die enkel in
de mobilienbelasting en in de nationale
crisisbelasting belastbaar zijn, het bestreden arrest in strijd met de wet de
toestand van de eisers ten aanzien van
de beslissing van de directeur verzwaard
heeft, door te beslissen dat de vennootschap aan haar vennoten gewone roerende inkomsten had toegekend waarop
hefbaar zijn niet aileen de mobilienbelasting en de nationale crisisbelasting,
maar ook de aanvullende personele belasting (schending voornamelijk van de
artikelen 14, 15, 65, 66 en 74bis van de
gecoiirdineerde wetten) ;
derde onderdeel, een vereffeningsboni en
een inkomen aan een vennoot toegekend
in de vorm van kwijtschelding van schuld
niet « dezelfde belastingelementen » zijn
in de zin van artikel 7 4bis van de gecoiirdineerde wetten, zodat het hof van
beroep in strijd met de wet, na de op
het vereffeningsboni gevestigde aanslagen te hebben vernietigd, aanslagen geldig heeft verklaard die werden gevestigd
op het uit de beweerde kwijtschelding van
schuld voortvloeiende voordeel, nu dit
rechtscollege zodoende niet geldig heeft
gemaakt subsidiaire aanslagen op dezelfde belastingelementen als de oorspronkelijke aanslagen, maar nieuwe aanslagen heeft ingevoerd op verschillende
belastingelementen (schending voornamelijk van de artikelen 14, 15 en 74bis van
de gecoiirdineerde wetten) :
Overwegende dat de oorspronkelijke
aanslag in de mobilienbelasting en de
nationale crisisbelasting gevestigd werd
op naam van de personenvennootschap
met beperkte aansprakelijkheid « Keuppens-Leysen "• in vereffening, op grond
van artikel15, § 2, van de gecoiirdineerde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen;
Overwegende dat, bij arrest van het
Hof van beroep te Brussel van 10 januari
1963 beslist werd dat bedoelde vennootschap niet opgehouden had te bestaan,

dat er kwijtschelding van schuld ten
voordele van haar vennoten tot stand
was gekomen en dat de administratie de
belasting opnieuwe diende te berekenen
op grond van een belastbare basis welke
de som van 3.249.214 frank niet mocht
overschrijden;
Overwegende dat dit arrest vernietigd
werd, wegens strijdigheid in de motieven,
bij arrest van het Hof van 10 mei 1966;
Overwegende dat, na verwijzing, de
administratie aan de goedkeuring van
het Hof van beroep te Gent subsidiaire
aanslagen overlegde in de mobilienbelasting en de nationale crisisbelasting ten
laste van de vennootschap en in de aanvullende personele belasting ten laste
van haar vennoten Jozef en Karel Keuppens;
Overwegende dat het bestreden arrest
die subsidiaire aanslagen geldig en invorderbaar verklaart;
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de betwiste aanslagen subsidiaire aanslagen zijn welke
door de administratie van ambtswege
aan de goedkeuring van het hof van
beroep onderworpen werden, overeenkomstig artikel 74bis, alinea 2, van de
gecoiirdineerde wetten· betreffende de
inkomstenbelastingen ;
Overwegende dat zodanige aanslagen
nieuwe aanslagen zijn, welke voorgesteld
worden ter vervanging van de oorspronkelijke aanslagen ingeval zij door het
hof van beroep nietig zouden worden verklaard;
,
Overwegende dat de bezwaren, waartoe die nieuwe aanslagen aanleiding
kunnen geven, uiteraard niet konden
worden voorzien, noch door de belastingplichtige in zijn bezwaarschrift, noch
door de directeur in zijn beslissing over
dit bezwaarschrift, en dus noodzakelijk
voor het eerst door het hof van beroep
dienen te worden onderzocht ;
Dat het onderdeel naar recht faalt ;
W at het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat door « dezelfde belastingelementen "• op grond waarvan de
subsidiaire aanslagen moeten gevestigd
worden, artikel 74bis van de gecoiirdineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen enkel de elementen bedoelt,
welke tot de vaststelling van de belastbare basis bijdragen;
Dat het niet vereist is dat de belastbare
inkomsten door de belastingplichtige
bekomen juridisch op dezelfde wijze
zouden omschreven worden ;
Overwegende dat de belastingelemen-
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welke de personenvennootschap met
beperkte aansprakelijkheid KeuppensLeysen bezat, onder 1neer op twee van
haar vennoten; dat deze elementen,
beschouwd als vereffeningsboni's, aanleiding hebben gegeven tot de oorspronkelijke aanslage11., en, beschouwd als
kwijtscheldingen van schuld, tot de
subsidiaire aanslagen ;
Dat het onderdeel naar recht faalt ;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 74bis van de
gecoiirdineerde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen het de administratie mogelijk maakt ten name van dezelfde
belastingplichtige, op grond van het
geheel of van een deel van dezelfde
belastingelementen als de oorspronkelijke
aanslag, een subsidiaire aanslag van
ambtswege aan de goedkeuring van het
hof van beroep te onderwerpen ; dat het,
voor de to,epassing van die bepaling, met
dezelfde belastingplichtige gelijkstelt
onder meer « de vennoten van een
personenvennootschap te wier bezware
de oorspronkelijke aanslag werd gevestigd
en wederkerig '' ;
Overwegende dat de administratie alzo,
wanneer een oorspronkelijke aanslag in
de mo bilienbelasting en de nationale
crisisbelasting ten laste van een personenvennootschap werd gevestigd, op grond
van dezelfde belastingelementen een subsidiaire aanslag in de mobilienbelasting
of de bedrijfsbelasting en eventueel in
de aanvullende personele belasting kan
voorstellen ten laste van de vennoten ;
. Overwegende dat het de administratie
evenwel niet toegelaten is, wanneer een
oorspronkelijke aanslag in de mobilienbelasting en de nationale crisisbelasting
ten laste van een personenvennootschap
werd gevestigd, op grond van dezelfde
belastingelementen subsidiaire aanslagen
voor te stellen en ten laste van de
oorspronkelijke aangeslagen personenvennootschap in de mobilienbelasting en
de nationale crisisbelasting, en ten laste
van haar vennoten in de aanvullende
personele belasting ;
Overwegende dat het arrest, door de
bestreden aanslagen goed te keuren met
schending van voormeld artikel 74bis,
de toestand van de vennoten heeft
verzwaard, weshalve de ten laste van
die vennoten gevestigde subsidiaire aanslagen in de aanvullende personele belasting onwettelijk zijn ;
Dat het onderdeel in die mate gegrond
is·
Over het tweede middel, afgeleid uit

de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 14, inzonderheid § 1, 3o, a,
55 en 62 van de wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, gecoiirdineerd bij
het besluit van de Regent van 15 januari 1948, 3 en 6 van de wetten betreffende
de nationale crisisbelasting, gecoiirdineerd bij het besluit van de Regent van
16 januari 1948; 1119, 1165, 1234, 1282,
1283, 1315, inzonderheid lid 2, 1349,
1353 van het Burgerlijk Wetboek, 870
van het Gerechtelijk W etboek,

doordat het bestreden arrest beslist dat
de personenvennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Keuppens-Leysen aan
haar vennoten een roerend inkomen,
voortvloeiend uit een kwijtschelding van
schuld, heeft toegekend, en het bestaan
van deze kwijtschelding a:fleidt uit de
omstandigheid dat ten deze de volgende
feitelijke elementen vaststaan : 1o het
actief van de personenvennootschap met
beperkte aansprakelijkheid KeuppensLeysen bestond einde 1955 uit immobilien voor een niet betwiste waarde van
2.500.000 frank, schuldvorderingen op de
naamloze vennootschap Keuppens-Leysen voor 2.648.799 frank en op Karel
Keuppens en J ozef Keuppens samen voor
3.974.800 frank, hetzij in totaal een zuiver
bezit van circa 9.000.000 frank; 2o de
aandelen werden overgenomen voor
2.500.000 frank zijnde de waarde van de
immobilien; 3° het reeds vroeger bestaan
van een verkoopbelofte aan de nieuwe
aandeelhouders van het onroerend goed
voor de prijs van 2.500.000 frank;
4° het bestaan van de schuldvorderingen
werd niet onmiddellijk aan de nieuwe
aandeelhouders bekendgemaakt ; slechts
een zekere tijd na de overname der aandelen werden de boeken aan de nieuwe
aandeelhouders overgemaakt ; 5o in het
journaal was op 31 augustus 1956 een
verrichting geboekt waarbij de schulden
op namn van de nieuwe aandeelhouders
werden geboekt; 6° de nieuwe aandeelhouders hebben dit niet aangenomen en
in de algemene vergadering van 30 augustus 1957 hebben zij tot tegenboeking
van de post << lopende rekeningen " besloten ; ... dat uit bovengemelde elementen
blijkt dat de nieuwe aandeelhouders het
er op hadden enkel en aileen de immobilien over te nemen en er geenszins mede
akkoord waren de schulden van de oude
aandeelhouders over te nemen, zodat er
geen cessie van schulden is geweest ; dat
niet gebleken is dat de nieuwe aandeelhouders de schuldvorderingen ten laste
van de oude vennoten overgenomen hebben ; dat hun handelwijze op de algemene
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vergadering van 30 augustus 1957 dit niet
het rninst kan laten vermoeden ; dat de
bepaling van de prijs voor de overame
der aandelen op zichzelf ook voldoende
aantoont dat de schuldvorderingen zo
maar niet overgelaten werden vermits
het onbegrijpelijk zou zijn dat een actief
van circa 9.000.000 fr. tegen 2.500.000. fr.
zou afgestaan geweest zijn ; .. . dat de
boekhoudkundigeverrichtingop 31 augustus 1956 door de oude aandeelhouders
gedaan geen enkele waarde heeft daar zij
dagtekent van na de overname der
aandelen en de gewezen aandeelhouders
niet meer gemachtigd waren gelijk welke
operatie ook te doen ; dat de huidige
affirmatie van de nieuwe vennoten, voor
het eerst in hun laatste conclusie geuit,
betreffende. het blijven bestaan van de
schuldvordering en het feit dat de
personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid de schuldvorderingen op
het actief van haar balansen heeft
behouden, niet opwegen tegen de feitelijke elementen die de toestand zoals hij
was op het ogenblik van de overname der
aandelen klaar en duidelijk weergeven ;
.. . dat de stelling van requiranten dus
1l.iet opgaat en strijdig is met de feitelijke
elementen zoals die voorhanden waren
op het ogenblik van de overname der
aandelen ; .. . dat de schuldvorderingen
onder geen vorm ook zijn blijven bestaan ;
dat kwijtschelding van schulden stilzwijgend kan gebeuren doch dat zij met
zekerheid uit feitelijke elementen moet
kunnen afgeleid worden ; dat de hoven
omschreven elementen aantonen dat er
tussen schuldeiseres en schuldenaars (in
feite dezelfde natuurlijke personen) wilsovereenstemming bestond voor kwijtschelden van schulden ;

terwijl kwijtschelding van schuld slechts
wordt vermoed in de ter zake vreemde
omstandigheden, omschreven in de artikelen 1282 en 1283 van het Burgerlijk
W etboek, en zij in casu niet wettelijk
kan worden afgeleid uit de door de
feitenrechter aangevoerde omstandigheden, onder meer omdat deze het bewijs
van de kwijtschelding afleidt uit de
houding van de schuldenaars en niet uit
de houding van de schuldeiseres, de
vennootschap Keuppens-Leysen, maar
integendeel vaststelt dat de laatstgenoemde in haar boeken haar schuldvordering op de belanghebbenden KeuppensLeysen steeds in stand heeft gehouden,
de enige dienaangaande verrichte wijzigende boeking geschied zijnde door
personen die geen bekwaamheid hadden
om zulks te doen :

Overwegende dat kwijtschelding van
schuld stilzwijgend kan plaatshebben,
mits de feitelijke omstandigheden waaruit zij afgeleid wordt d~enaangaande geen
twijfel laten bestaan ;
Overwegende dat het arrest die omstandigheden nauwkeurig uiteenzet en
eraan toevoegt dat daaruit volgt dat
er tussen de schuldeiseres (de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid Keuppens-Leysen) en de
schuldenaars (Keuppens Jozef en Keuppens Karel, organen van bedoelde vennootschap), dus in feite dezelfde natuurlijke personen, wilsovereenstemming bestond wat de kwijtschelding van schuld
betreft;
Overwegende dat het arrest alzo, in
strijd met wat het middel beweert, de
kwijtschelding van schuld afleidt uit de
houding van de schuldeiseres zelve op het
ogenblik van de overdracht der aandelen
door de schuldenaars aan de nieuwe
vennoten, en beslist dat de bewering van
die nieuwe vennoten, voor het eerst in
hun laatste conclusie voor het hof van
beroep geuit, betreffende het blijven
bestaan van de schuldvorderingen, en
de omstandigheid dat de vennootschap
die schuldvorderingen op het actief van
haar balansen heeft· behouden, niet opwegen tegen de feitelijke elementen welke
de toestand, zoals hij was op het ogenblik
va,n de overname der aandelen door de
nieuwe vennoten, klaar en duidelijk
weergeven;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1319, 1320; 1322, 1351, 1352
van het Burgerlijk Wetboek, 23, 25 en
28 van het Gerechtelijk Wetboek, 66
en 67 van de wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, gecoiirdineerd bij
het besluit van de Regent van 15 januari
1948, 16 van de wet van 6 september 1895, 276 en 292 van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen (koninklijk
besluit van 26 februari 1964),
doordat, a) nadat de administratie
betoogd had dat de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Keuppens-Leysen ontbonden en vereffend
was, en dat haar vermogen was verdeeld
onder haar vennoten, en de litigieuze
aanslagen gegrond had op het zogenaamd
toegekende vereffeningsboni ; b) nadat
het Hofvan beroep te Brussel op 10 januari 1963 beslist had dat de vennootschap
niet ontbonden was maar dat zij aan haar
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de vorm van een kwijtschelding van
schuld, en dientengevolge bevolen had
dat de belastbare grondslag van de
litigieuze aanslagen verlaagd zou worden
tot het bedrag van dit toegekende voordeel; c) en nadat dit arrest vernietigd
werd door het Hof van cassatie op
10 mei 1966, het bestreden arrest beslist
dat het arrest van het Hof van cassatie
de totale vernietiging van het arrest van
het Hof van beroep te Brussel met zich
. heeft gebracht, op zijn beurt beslist dat
de vennootschap Keuppens-Leysen niet
ontbonden was, de litigieuze aanslagen
vernietigt, maar op basis van een beweerde, aan de vennoten toegekende kwijtschelding van schuld, subsidiaire aanslagen, gevestigd zowel ten laste van de
vennootschap als van haar vennoten, geldig en invorderbaar verklaart,

terwijl, daar de uitgesproken vernietiging geen betrekking heeft op de vraag
of de vennootschap Keuppens-Leysen
ontbonden was of niet, doch enkel op de
vraag of die vennootschap een kwijtschelding van schuld had toegekend wat
de instandhouding van het saldo der
litigieuze aanslagen dat na het arrest
van het Hof van beroep te Brussel bleef
bestaan rechtvaardigde, het Hof van
beroep te Gent, rechtscollege op verwijzing, niet zonder machtsoverschrijding en
zonder schending van het gezag van de
gewijsde zaak een vraag aan zich kon
trekken, de ontbinding van de vennootschap Keuppens-Leysen, welke definitief
berecht was, en zich erbij moest bepalen
te beslissen of de beweerd~ kwijtschelding
van schuld werkelijk bestond of niet,
met het gevolg dat, zo het hof van beroep
op deze vraag een bevestigend antwoord
gaf, het de litigieuze aanslagen niet mocht
vernietigen, maar zich ertoe moest beperken te constateren dat het saldo van die
aanslagen, zoals het bleef bestaan na het
arrest van het Hof van beroep te Brussel,
gerechtvaardigd was :
Overwegende dat het arrest van het
Hof van beroep te Brussel van 10 januari 1963 door het Hof vernietigd werd
wegens strijdigheid in de motieven, om
aangenomen te hebben, eensdeels dat de
personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid << Keuppens-Leysen » niet
ontbonden was, anderdeels dat deze
rechtspersoon niet de uitsluitende eigendom had van zijn vermogen en dat de
oude vennoten terzelfdertijd en hun
aandelen in de vennootschap en het
maatschappelijk vermogen geheel of

gedeeltelijk aan de nieuwe vennootschap
overgedragen hadden ;
Overwegende dat de vernietiging
wegens strijdigheid . tussen twee beslissingen van een zelfde arrest op elk van
die beslissingen slaat ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 55, inzonderheid § 1, 61, 65,
66 en 74biB van de wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij
het besluit van de Regent van 15 januari
1948, 6 van de wetten betreffende de
nationale crisisbelasting, gecoi:irdineerd
bij het besluit van de Regent van 16 januari 1948, 245, 251, 260, 261, 267, 276
en 278 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (koninklijk besluit van
26 februari 1964);
doordat, nadat het bestuur de litigieuze
aanslagen gevestigd had in de mobilienbelasting en de nationale crisisbelasting
ten laste van de personenvennootschap
met beperkte aansprakelijkheid Keuppens-Leysen, onder bewering dat de.ze
ontbonden was en haar maatschappelijk
vermogen onder haar vennoten had verdeeld, het bestreden arrest beslist dat
deze vennootschap niet ontbonden was,
maar aan haar vennoten een voordeel
had toegekend in de vorm van een
kwijtschelding van schuld, de litigieuze
aanslagen vernietigt, maar geldig en
invorderbaar verklaart, met toepassing
van artikel 74biB van de gecoi:irdineerde
wetten, de op dat beweerde voordeel
gesteunde subsidiaire aanslagen ten laste
van de vennootschap en haar vennoten,
terwijl, eerBte onderdeel, het bestreden
arrest niet wijst op enige oorzaak van
nietigheid van de litigieuze oorspronkelijke aanslagen, waaruit volgt dat de
beslissing van het Hof van beroep niet
diende te leiden tot de vernietiging en de
vervanging ervan door subsidiaire aanslagen, maar tot verlaging ervan, de nietvernietiging derhalve tot gevolg hebbende
het door het bestuur ingediende verzoekschrift tot geldigverklaring van de subsidiaire aanslagen doelloos te maken
(schending voornamelijk van de artikelen 66 en 7 4biB van de gecoi:irdineerde
wetten);
tweede onderdeel, aangezien de nietigheid van de litigieuze aanslagen niet werd
opgeworpen in de reclamatie noch van
ambtswege werd onderzocht door de
directeur, het hof van beroep, door deze
nietigheid uit te spreken, zijn macht heeft
overschreden en buiten de grenzen van
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gegaan (schending voornamelijk van,- d.e
artikelen 61, 65 en 66 van de gecoordineerde wetten) :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het bestreden arrest
er uitdrukkelijk op wijst dat, nu ?e
vennootschap "Keuppens-Leysen » met
opgehouden had te bes~aan, de oorspronkelijke aanslag gevest1gd ten laste van
bedoelde vennootschap " in vereffening »
nietig diende verklaard te worden en
vervangen door een aanslag op naam
van de vennootschap « Beauty Kleding »,
zelfde vennootschap als de voorheen
genaamde vennootschap « KeuppensLeysen »;
Overwegende dat het alzo vaststelt dat
de oorspronkelijke aanslag, aldus gevestigd ten laste van een noch ontbonden
noch vereffende vennootschap, met scherrding van een wettelijke regel gevestigd
werd;
Dat het arrest zodoende de oorzaak
van nietigheid van de oorspronkelijke
aanslag opgeeft ;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag
mist;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, voor de toe:passing
van artikel 7 4bis van de gecoordineerde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, het geenszins vereist is dat van
de nietigheden, waarmede de aanslag
behept is, reeds melding wordt gema:akt
in het bezwaarschrift van de belastmgplichtige of in de beslissing van . de
directeur ; dat bedoelde wetsbepalmg
juist tot doel heeft nietigheden welke
later worden vastgesteld recht te zetten ;
Dat het onderdeel naar recht fs,alt ;
Over het vijfde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 7 en 16 van de wet van
6 september 1895, gewijzigd door artikel 1 van de wet van 23 juli 1953, 67
van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen gecoordineerd bij het besluit
van de Regent van 15 januari 1948,
6 van de wetten betreffende de nationale
crisisbelasting, gecoordineerd bij het
besluit van de Regent van 16 januari
1948, 278, 279, 292, inzonderheid lid 2,
van het W etboek van de inkomstenbelastingen, 129 en 130 van de samengeschakelde wetten op dE' handelsvennootschappen (boek I, titel IX, van het W etboek
van koophandel) en 703 van het Gerechtelijk Wetboek,

dooTdat het bestreden arrest het beroep,

ingediend voor de personenvennootschap
Keuppens-Leysen door Rosalie Leysen,
Jozef Keuppens en Karel Keuppens,
ontvankelijk en gegrond verklaart, de
litigieuze aanslagen vernietigt maar subsidiaire aanslagen, voor een hager bedrag,
ten laste van de vennootschap en de
personen voormeld geldig en invorderbaar verldaart,
teTwijl, ee1·ste onderdeel, het arrest
betreffende de ontvankelijkheid van het
beroep generlei antwoord verstrekt op
de conclusie, genomen door de vennootschap, onder haar huidige benaming
"Beauty Kleding », handelende door
haar zaakvoerster Mevrouw Maria Dergent, bij welke conclusie deze deed gelden
dat " de Belgische Staat aan de besluitster een rekwest heeft doen betekenen
strekkende tot vanwaardeverklaring van
subsidiaire aanslagen met dagvaarding
om te verschijnen voor het Hof van
beroep te Gent ; dat besluitster totaal
vreemd is aan dit geschil ; dat de aanslag
gelegd ten laste van de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Keuppens-Leysen voor het dienstjaar
1958, navordering 1956, onder artikel
nr 830.094 nooit aangezegd werd aan
concluante ; dat deze nooit door hare
bevoegde maatschappelijke organen tegen
deze aanslag enige reclamatie heeft laten
gelden noch enig verhaal noch een
voorziening in cassatie noch een verzoek
om het Hof van beroep te Gent over deze
zaak recht te zien doen ; dat derhalve
het hof van beroep te haren opzichte
geen uitspraak te doen h~J:d, .noch aansl~
gen te haren laste te vermet1gen of subsidiaire aanslagen van waarde te verklaren ,, en dienvolgens het Hof van beroep
verzocht " te zeggen voor recht dat het
niet geldig gevat is door enig verhaal van
besluitster >> (schending van artikel 97
van de Grondwet);
tweede ondeTdeel, het arrest in strijd
met de wet ontvankelijk verklaart een
beroep, namens de vennootschap Keuppens-Leysen, die de Iitigieuze aanslag
schuldig was, ingediend door personen
welke noch organen noch lasthebbers van
evengenoemde vennootschap ware_:n ~n
geen hoedanigheid hadden tot het mdienen van het verzoekschrift om de zaak
bij het hof van beroep aan te brengen,
zodat dit rechtscollege zich ertoe had
moeten beperken te verklaren dat generlei vordering bij hetzelve geldig aanhangig was en dat het uitspraak kon doen
noch over het inleidend exploot noch
bijgevolg over het verzoekschrift tot
geldigverklaring van subsidiaire aansla-
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bepalingen) :

van

alle

aangeduide

W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest de conclusie van de vennootschap " Beauty Kleding "• voorheen << Keuppens-Leysen "•
beantwoordt door erop te wijzen dat
deze vennootschap " een en dezelfde
belastingplichtige " is als de vennootschap " Keuppens-Leysep. "• welke niet
heeft opgehouden te bestaan ;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat bij arrest van het
Hof van 10 mei 1966 het arrest van het
Hof van beroep te Brussel van 10 januari
1963 vernietigd werd wegens strijdigheid
in de motieven ;
Dat evenwel de huidige eisers zich
tegen bedoeld arrest niet hadden voorzien in zover daarbij het beroep van de
vennootschap " Keuppens-Leysen " ontvankelijk werd verklaard ;
_
Overwegende dat dit dispositief van
het arrest, waartegen door geen van de
partijen een voorziening werd ingesteld
hoewel zij zulks konden doen, in kracht
van gewijsde is gegaan en derhalve voor
de rechter op verwijzing niet meer voor
betwisting vatbaar was;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
W at de eis tot gemeenverklaring van
het arrest betreft :
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt, zonder dienaangaande bestreden te worden, dat de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid
" Keuppens-Leysen " en de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid " Beauty Kleding >> een en dezelfde vennootschap zijn ; dat er derhalve
geen aanleiding bestaat om het arrest
gewezen op het cassatieberoep van de
personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid « Keuppens-Leysen" aan
de personenvennootschap " Beauty Kleding " gemeen te verklaren ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zover het subsidiaire aanslagen in de aanvullende personele belasting ten laste van ,Jozef Keuppens en
Karel Keuppens geldig en invorderbaar
verklaart en over de kosten uitspraak
doet ; verwerpt de voorziening voor het
overige, alsmede de eis tot gemeenverklaring van het arrest ; beveelt dat van
het thans gewezen arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de

gedeeltelijk vernietigde beslissing ; ver"
oordeelt verweerder in de helft van de
kosten ; laat de wederhelft ten laste van
de eisers alsmede de kosten van hun eis
tot gemeenverklaring van arrest; verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van beroep te Luik.
9 december 1969. 2e kamer. Voorzitter, de H. van Beirs, voorzitter.
Ve1·slaggever, de H. Naulaerts. Gelijkluidende conclusie, de H. Duman,
advocaat-generaal.
Pleiters,
de
HH. Baltus en Biitzler (van de balie
bij het Hof van beroep te Brussel).

2e

1°

KAMER. -

9 december 1969.

INKOMSTENBELASTINGEN.
AANSLAG EN INKOHIERING.- NIEUWE
AANSLAG. VOORWAARDEN.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
AANSLAG EN INKOHIERING.- NIEUWE
AANSLAG. NIETIGE AANSLAG EN
NIEUWE AANSLAG MET BETREKKING
TOT VERSCHILLENDE DIENSTJAREN. WETTELIJKHEID.

1o Een

nieuwe aanslag kan wettelijk
worden gevestigd met toepassing van
artikel 260 van het VVetboek van de
inkomstenbelastingen, indien de oorsp1·onkelijke aanslag geheel of gedeeltelijlc nietig wordt verklaard wegens miskenning van een andere regel dan een
regel inzake forclusie, en deze nieuwe
aanslag gevestigd wordt op grand van
dezelfde belastingelementen of op een
gedeelte ervan (1) (2).

2°

"'

w ordt een aansla;g, nietig verklaard op
grand dat hij onwettelijk verbonden werd
aan een bepaald dienstjarn·, dan heeft de
administmtie het recht om overeenkomstig artikel 260 van het W etboek
van de inkomstenbelastingen een aan-

(1) Cass., 28 november 1961 (Bull. en
PAsrc., 1962, I, 404; 22 november 1966 (An-.
cass., 1967, biz. 394).
(2) Artikel 260 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen neemt de tekst over
van artikel 74bis, lid 1, van de gecoiirdineerde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen.

-353slag te vestigen over het dienstjaar
waarop de aanslag wettelijk betrekking
heeft (1).
(PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID « IMMOMAR ll, T.
BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

RET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 26 februari 1969 door het Hof
van beroep te Gent gewezen ;

ber 1963 uitbetaald roerend goed niet
hetzelfde is als dit op 17 januari 1964
uitbetaald, te meer daar in verband met
een roerend inkomen belastbaar in de
roerende voorheffing " le fait generateur >> de toekenning of betaalbaarstelling is, dit is ten deze enerzijds de betaling van 6 december 1963, anderzijds
deze van 17 januari 1964 :
Overwegende dat, opdat de administratie, krachtens artikel 260 van het
W etboek van inkomstenbelastingen, mits
de in die wetsbepaling gestelde voorwaarden gerechtigd weze ten name van
dezelfde belastingschuldige een nieuwe
aanslag te vestigen, vereist is dat die
uieuwe aanslag gevestigd worde " op dezelfde belastingelementen of op een
gedeelte ervan »;

Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet, 171, 260, 267 en 276 van het Wethoek van de inkomstenbelastingen,
doordat het bestreden arrest beslist dat,
Overwegende dat uit de vaststellingen
nu de oorspronkelijke gedeeltelijk teniet
gedane aanslag onder artikel 549.021 van het bestreden arrest blijkt dat het
inkomsten van 1964 (1.130.062 frank) ten deze gaat om aanslagen in de roeen inkomsten van 1963 (691.378 frank) rende voorheffing gevestigd op betabij navordering over het dienstjaar 1964 lingen door eiseres gedaan aan de Duitse
had belast, het in de tweede, krachtens firma " G. M. B. H. Schaumhaus Konartikel 260 van voormeld wetboek geves- struktion " ; dat de oorspronkelijke aantigde aanslag wel degelijk gaat om slag werd gevestigd, bij navordering over
dezelfde belastingelementen of een ge- het clienstjaar 1964, op een globaal bedeelte ervan en het onverschillig is of de . drag van 1.824.293 frank, .in de balans
taxateur bij de oorspronkelijke aanslag vari 30 juni 1964 van eiseres vermeld;
de 691.378 frank inkomsten bij vergis- dat de directeur vaststelde dat voormeld
sing als een in 1964 betaald bedrag had bedrag in werkelijkheid in twee maal
beschouwd en dientengevolge over het werd uitgekeerd, namelijk voor een
clienstjaar 1964 had belast, dan wel naar bedrag van 691.378 frank-op 6 december
1963 en voor een bedrag van 1.130.062 fr.
werkelijkheid dit bedrag als in 1963 uitbetaald zou beschouwd hebben, maar het op 17 januari 1964, zodat aileen dit
dan bij vergissing aan het dienstjaar 1964 laatste bedrag aan het aanslagjaar 1964
kon worden gehecht ; dat de oorspronzou gehecht hebben,
kelijke aanslag dienvolgens ten belope
terwijl, indien de aanslagambtenaar de van de eerste uitkering, vermits deze een
691.378 frank als op 17 januari 1964 inkomen vertegenwoordigde van het aanuitbetaald beschouwde samen met de slagjaar 1963, nietig werd verklaard bij
1.130.062 frank en dienvolgens over het beslissing van outlasting van 28 septem"
dienstjaar 1964 belastte, het dan ten ber 1966, terwijl, bij toepassing van
aanzien van de 691.378 frank, die nu in voormeld artikel 260, op diezelfde uitde tweede aanslag, als op 6 december kering een nieuwe aan·slag werd geves1963 uitbetaald werden beschouwd en tigd, ditmaal gehecht aan het dienstdus over het dienstjaar 1963 werden jaar 1963;
belast, niet gaat om " dezelfde belastingOverwegende dat hieruit blijkt dat de
elementen "• gezien onder dezelfde belastingelementen verstaan worden : die nieuwe aanslag en de oorspronkelijke
waarover de directeur omwille van het aanslag in de mate waarin hij naderhand
bezwaar wettelijk te oordelen had, of vernietigd werd, werden gevestigd op
met andere woorden alle materiele, posi- dezelfde op 6 december 1963 aan voortieve of negatieve elementen die bijdra- melde Duitse firma uitbetaalde som van
gen tot de vorming van de belastbare 691.378 frank, en derhalve « op dezelfde
basis, en in die zin een op 6 decem- belastbare bestanddelen " in de zin van
het reeds vermeld artikel 260;
(1) Raadpl. cass., 22 januari 1963 (Bull. en
PASIC., 1963, I, 587); :verg. cass., 28 no:vem. ber 1961 (ibid., 1962, I, 404).
CASSATIE,

1970. -

12

Overwegende dat, in strijd met de
bewering van het middel, de omstandigheid dat de oorspronkelijke aanslag ver-

r

-354nietigd werd omdat, wat het bedrag van
691.378 frank betreft, hij in strijd met
de wettelijke bepalingen aan het dienstjaar 1964 en niet aan het dienstjaar 1963
verbonden werd, precies aan de administratie toeliet, overeenkomstig artikel 260,
een nieuwe aanslag te vestigen ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om deze redenen, verwerpt de voorziening ; yeroordeelt eiseres in de kosten.
9 december 1969.- 2ekamer.- Voorzitte1', de H. van Beirs, voorzitter.- VerslaggevM·, de H. de Vreese. - Gelijkluidende conclusie, de H. Dumon, advocaat-generaal. - Pleiter, de H. Biitzler
(van de balie bij het Hof van beroep te
Brussel).

1e

:KAMER.-

11 december 1969.

UITVINDINGSOCTROOI.

VooR-

WERP VAN DE UITVINDING.- 0CTROOI
VOOR EEN PRODUKT OF EEN DESBETREFFEND FABRICAGEPROCEmE.- ARREST WAARBIJ BESI,IST WORDT DAT HET
OCTROOI ENKEL BETREKKING HEEFT
OP DERGELIJK PROCEmE.- CONCLUSIE
WAARIN PRECIESE GEGEVENS VOORKOMEN DIE IN DE BESCHRIJVING VAN
HET OCTROOI WORDEN VERMELD EN
WAARUIT AFGELEID WORDT DAT HET
OCTROOI BETREKKING HEEFT OP EEN
PRODUKT.
CoNCLUSIE ONBEANTWOORD. NlET MET REDENEN OMKLEED ARREST.

Niet 1·egelmatig met 1·edenen omkleed is
het arrest dat niet ingaat op een rechtsvorde1·ing wegens namalcing van een
produkt, op grand dat het brevet waarop
de eise1· aanspraak maakt geen betreklcing
heejt op dit produkt maar enkel op een
p1·ocede voor de bereiding ervan, zonder
te antwo01·den op de conclusie waarin
precieze gegevens voorkomen over de
natuw·kundige en scheikundige eigenschappen waardoor het proclukt worclt
ge~clentificeerd en gekenmerkt en die
worden vermeld in de beschrijvencle
memorie, welke bij de brevetaanvraag
werd gevoegcl, en waaruit volgens de
eiser bleek dat becloelcl brevet op dit
produkt betrekking had (1). (Grondwet,
art. 97, en wet van 24 mei 1854,
art. 17, gewijzigd bij de wet van
1 juni 1964, art. 1.)

(VENNOOTSCHAP NAAR AJ.IID!lRIKAANS RECHT
« CHAS. PFIZER AND CO, INC. » EN
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP «PFIZER»,
T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « CENTRE
EUROPEEN DE RECHERCHES THERAPEUTIQUES
APPLIQUEES »,
RENARD,
CANAVIS, MANNES, VERSTREKEN, DELBARRE, HAEGENDORENS, FOLIE, WERNERT, PRUNIER, CALEVOL, « CENTRALA
IMPORTOWO EKSPORTOWA CHEMICALII »
EN « UNION DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE », ALIAS « POLFA ».)
ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 19 maart 1968 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid nit de scherrding van de artikelen ll08, 1126, 1134,
1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk
Wetboek, 1, 4, 17 en 23 van de wet van
24 mei 1854 op de uitvindingsoctrooien
(artikel 17 gewijzigd bij de wet van
1 juni 1964), en 97 van de Grondwet,
doordat, na te hebben vastgesteld dat
het Belgisch octrooi nummer 523.640
van de eerste eiseres 1° als opschrift
draagt : « Agentia tegen micro ben >>;
2° in de beschrijvende memorie vooreerst
verklaart dat de uitvinding « betrekking
heeft op nieuwe agentia tegen microben;
(ze) inzonderheid betrekking heeft op de
bereiding van tot nu toe onbekende
verbindingen, afgeleid van chlorotetracycline (en in de handel aangeboden
onder de benaming van « Aureomycine ») >> ; 3° vervolgens twee « voorwerpen )) van de uitvinding omschrijft : een
« bestaat erin nieuwe agentia tegen microben voort te brengen, bereid met antibiotica op basis van chlorotetracycline, doch
die niet sommige van hun inconvenienten
vertonen ; een ander is de bereiding
van bedoelde verbindingen in grote
hoeveelheid »; 4° nog in zijn beschrijving
vermeldt : « De produkten volgens de
huidige uitvinding vormen een nieuwe
klasse van antibiotica die tot hier toe
nog niet werden beschreven. Ze zullen
tetracyclines genoemd worden>>; 5° tenslotte, na een eigenschap van tetracy(1) Omtrent het onderscheid tussen een
brevet voor een produkt en een brevet voor
een fabricageprocede van een produkt,
raadplege men o. a. cass., 7 juni 1906 (Bull.
en PASIC., 1906, I, 291); zie ook BRAUN en
STRUYE, Precis des brevets d'invention, nrs 47
en 58, biz. 25 en 26.

-355cline te hebben vermeld, namelijk " een
hoge werking tegen een verscheidenheid van micro-organismen "• de voordelen opsomt die « de nieuwe produkten
bereid volgens de uitvinding " bezitten,
en na erop gewezen te hebben dat het
weglaten van het produkt zelf in de
samenvatting van de aanvraag niet
impliceerde vermits deze tekst niet
afzonderlijk mocht worden beschouwd dat verzoekster de bedoeling had te
kennen gegeven enkel een octrooi voor
de bereidingswijze te bekomen, het
bestreden arrest, dat de beslissing van
de eerste rechter bevestigt, deskundigen
aanstelt om na te gaan volgens welk
procede de als namaak aangeklaagde
tetracycline van Poolse oorsprong werd
bekomen, die door de dertiende verweerster werd gefabriceerd, door de eerste
verweerster voor rekening van de twaalfde in Belgie te koop werd aangeboden en
door de andere verweerders in bezit werd
gehouden of verspreid, en de eiseressen
in de kosten veroordeelt met verwerping
van hun rechtsvorderingen en bij conclusies die ertoe strekten te doen zeggen
voor recht dat « het octrooi nr 523.640
het produkt tetracycline op zichzelf,
ongeacht de bereidingswijze ervan, evenals zijn zouten dekte "• en dat de verwerende partijen, elk voor wat haar betrof,
zich dientengevolge schuldig hadden
gemaakt aan namaking van het voorwerp
van genoemd octrooi « door hetzelfde
produkt genaamd tetracycline en afkomstig uit Polen op het Belgisch grondgebied
binnen te brengen, te bezitten, te koop
aan te bieden en te verkopen " op
grond dat uit de ontleding van de voornoemde gezamenlijke vermeldingen in de
aanvraag blijkt dat « het voorwerp dat
het litigieuze octrooi tracht te omschrijven een produkt is dat volgens een
bepaald procede werd bekomen "• dat
« verzoekster daa:r.in verenigt, door ze
nauw te verbinden, het produkt en het
fabricageprocede ervan "• of nog « de
bekommernis doet blijken het produkt
aan een fabricageprocede te paren "• en
« dat bij het onderzoek van de aanvraag
... niet blijkt dat de vaste wil (om zich
het monopolie voor te behouden van het
produkt dat volgens om 't even welk
procede werd bekomen) werd geformuleerd "•
terwijl, eerste onderdeel, enerzijds, uit
de samenvoeging van artikel 17 met de
artikelen 1 en 23 van de wet van 24 mei
1854 op de uitvindingsoctrooien blijkt
dat, om klaar en volledig te zijn, de
aanvraag van een octrooi tot dekking

van een produkt niet aileen de aard van
het opgeeiste produkt moet doen kennen,
maar bovendien het fabricageprocede of
de fabricageprocedes van dit produkt
moet aangeven die er een exploitabel
nijverheidsvoorwerp van kunnen maken,
en, anderzijds, uit artikel 4 van genoemde
wet dat het octrooi van een produkt,
wegens zijn voorwerp zelf, dat een
nieuwe zaak is, uiteraard omvat dat
niemand het produkt mag fabriceren,
zelfs niet volgens een procede dat helemaal verschilt van het in het octrooi
beschreven procede, zelfs niet volgens
procedes waarvan de uitvinder van het
produkt geen kennis heeft gedragen ; zo
de feitenrechter weliswaar de bewoordingen van de aanvraag en de draagwijdte van het octrooi soeverein beoordeelt, dit echter geschiedt op voorwaarde
dat hij het octrooi niet schendt door er
de bewoordingen van te miskennen of
door er het voorwerp onjuist van uit te
leggen ; voormelde wetsbepalingen, die
een correcte uitlegging van de uitvindingsbrevetten door de rechter beheersen, verbieden te beschouwen dat de
« nauwe band "• door de verzoeker gelegd
tussen het nieuwe produkt dat hij
beschrijft en het procede gevolgd om
het te bekomen, zijn wil om het produkt
op te eisen uitsluit, daar deze band
noodzakelijk is, en evenzo verbieden van
de verzoeker te eisen, opdat er opeising
van het produkt zou zijn, dat hij in zijn
aanvraag zijn wil te kennen geeft zich
er het monopolie van voor te behouden
« volgens om 't even welk procede "•
daar dit monopolie het gevolg is dat de
wet zelf aan het octrooi betreffende een
nieuwe zaak toekent ; de verkeerde
criteria welke het arrest heeft toegepast
de artikelen 1, 4, 17 en 23 van de wet van
24 mei 1854 schenden; door, dientengevolge, de draagwijdte van het octrooi
nr 523.640 enkel te beperken tot het
procede voor het bekomen van tetracycline, met uitsluiting van de tetracycline zelf, het arrest het voorwerp
van genoemd octrooi onjuist heeft uitgelegd (schending van de artikelen 1 en 17
van de wet van 24 mei 1854 en ll08,
ll26 en ll34 van het Bmgerlijk Wethoek) en de bewoordingen van de aanvraag en, bijgevolg, de bewijskracht
van deze aanvraag heeft miskend (scherrding van de artikelen 1319, 1320 en
1322 van het Bmgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, de eiseressen bij conclusie de belangrijkheid hadden onderstreept, om de juiste draagwijdte van
het octrooi nr 523.640 aan te geven, van
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gegeven de juiste definitie en de door de
ontleding gebleken kenmerken van het
produkt, inzonderheid het smeltpunt, de
optische rotatie, het zuurgehalte, het
koolstofgehalte ; het bestreden arrest
door deze passus volkomen over te slaan
bij het onderzoek van het octrooi, zonder
hiervoor de redenen op te geven, artikel 97 van de Grondwet heeft geschonden:
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de eiseressen ter
rechtvaardiging dat het octrooi het produkt << tetracycline " dekte, beschouwd op
zichzelf en ongeacht de fabricageW:ijze
ervan en niet aileen dit produkt bekomen
volgens het in het octrooi beschreven
procede, bij conclusie aanvoerden dat
het bewijs van de gegrondheid van hun
stalling voortvloeide nit de « zorg waarmee de u.itvinder het essentiele voorwerp
van zijn uitvinding, dat wil zeggen de
« tetracycline "• heeft beschreven aan de
hand van de natu.urkundige gegevens en
de ontledingen van dit nieu.we produkt,
inzonderheid het smeltpunt, de optische
rotatie, het znurgehalte, het koolstofgehalte ; dat deze zorg niet verklaard
zou kunnen worden indien het ging om
een produkt dat niet nieuw was en waarvan de nitvinder zich het monopolie niet
had willen voorbehouden door middel
van het octrooi " ;
Dat aldus de eiseressen zich erop
beriepen dat het feit dat de uitvinder de
nieuwe scheikundige stof had omschreven, namelijk door er de natuur- en
scheikundige eigenschappen van op te
geven, en aldus dit produkt nauwkeurig
had gei:dentificeerd enkel kon worden
verklaard in zover de uitvinder zich het
monopolie van het produkt zelf heeft
willen voorbehouden, ongeacht het fabricageprocede ervan ;
- Overwegende dat het arrest dit middel
niet beantwoordt en, dientengevolge,
niet regelmatig met redenen is omhleed ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, en zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van het
eerste onderdeel, dat geen ru.imere cassatie zou kunnen meebrengen, vernietigt
het bestreden arrest, behalve in zover het
zowel het oorspronkelijk hoger beroep
als het tegenberoep heeft ontvangen en
de onderneming naar Pools publiek recht
«Union de l'industrie pharmaceutique "•
alias « Polfa "• buiten de zaak heeft
gesteld ; beveelt dat van dit arrest

melding zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing;
houdt de kosten aan opdat hierover door
de feitenrechter zou worden beslist ; verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van beroep te Lu.ik ; verklaart dit
arrest verbindend voor de dertiende
verweerster.
11 december 1969. 1e kamer. Voorzitter en Verslaggever, de H. Valentin, raadsheer waarnemend voorzitter.
- Gelijkluidende conclusie, de H. Dumon,
advocaat-generaal.
Pleiters,
de
HH. Dassesse en van Heeke.

1e

KAMER. -

11 december 1969.

1°

BEWIJS.- BuRGERLIJKE ZAKEN.REGELING VAN RET WETTE..LIJK BEWIJS.

2°

BEWIJS. BURGERLIJKE ZAKEN. ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEDIENDEN. SENTENTIE VAN EEN WERKRECHTERSRAAD DIE BESLIST DAT DE
WERKGEVER RET RECHT HAD DE. OVEREE.NKOMST ZONDER OPZEGGING TE VERBREKEN. BESLISSING UITSLUITEND
GEGROND OP DE_ FEITELIJKE BEWERINGEN VAN DE WERKGEVER DIE DOOR DE
BEDIENDE WORDEN GELOOCHEND ZONDE.R VAST TE STELLEN DAT ZE BEWEZEN
WAREN.- 0NWETTELIJKHE.ID.

3°

HUUR VAN WERK. HuuR VAN
ARBEID.
AaBEIDSOVEREENKOMST
VOOR BEDIENDEN. SENTENTIE VAN
EEN WERKRECHTERSRAAD VAN BEROEP
DIE BESLIST DAT DE WERKGEVER RET
RECHT HAD DE ARBEIDSOVEREENKOMST
ZONDER OPZEGGING TE VERBREKEN.BESLISSING UITSLUITEND GEGROND OP
DE FEITELIJKE BEWE.RINGEN VAN DE
WE.RKGEVER DIE DOOR DE BEDIENDE
WORDEN GELOOCHEND ZONDER VAST
TE STELLEN DAT ZE BEWEZEN WAREN,
0NWETTELIJKHEID.

1° In burgerlijke zalcen kan het bewijs
van jeiten niet worden geleverd dan
volgens de regels en in de vormen, bij
de wet bepaalcl ( 1).
(1) Raadpl. DE PAGE, Tmite, d. III, nrs 706
en 708, biz. 661 en voig. ; KLUYSKENS, De
Verbintenissen, d. I, nr 266, biz. 415; BAUDRY-

T1·aite theorique et pratique du
droit civil, d. III, Les obligations, nr 2056,
LACANTINERIE,
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2o en 3o Niet wettelijk verantwoord is de
sententie van een werkrechte1·sraad van
beroep die beslist dat een werkgever het
1·echt had een arbeidsovereenkomst voo1'
bedienden zonder opzegging te verbreken, en ter motivering van deze beslissing
enkel feiten aanvoert waarop de 1Verkgever zich beriep maar die door de
bediende werden geloochend, zonder vast
te stellen dat ze bewezen waren.
(GUILLAUME, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
«CUTLER HAJ\iMER ll,)
ARREST

(vertaling).

RET HOF ;· - Gelet op de bestreden
sententie, op 8 mei 1968 gewezen door
de W erkrechtersraad van beroep te
Brussel, kamer voor bedienden ;

dat hij er wel in toestemde de heJft ervan
te overhandigen, doch aileen nadat de
raad van beheer in zijn eerstvolgende
vergadering beraadslaagd en gunstig
beslist zou hebben over zijn verzoek om,
na verloop van de opzeggingstermijn,
bekleed te worden met de in zijn brieven
van 9 en 18 juni 1964 vermelde functies;
dat dit gedrag een gekarakteriseerde
insubordinatie zou uitmaken die de
beslissing van ontslag zonder opzegging,
waarvan aan eiser kennis werd gegeven,
rechtvaardigde, daar deze houding en het
marchanderen het onmogelijk hebben
gemaakt de dienstbetrekkingen voort te
zetten; dat het zonder belang is dat
eiser, daarna, zijn tekortkomingen heeft
willen verminderen door deze technische
nota de volgende dag naar de zetel van
verweerster te zenden,

terwijl de bestreden sententie, door
aldus qitspraak te doen, een zeker aanta.l
door verweerster aangevoerde feiten als
vaststaand beschouwt ; eiser zowel in
zijn briefwisseling met deze laatste als
in zijn regelmatig in hoger beroep genomen conclusie uitdrukkelijk deze feiten
betwistte en verkla.arde dat ze geenszins
bewezen waren; hij, van zijn kant, verklaarde dat hij op 7 september 1964 de
eis van de heer Buffin om de technische
nota voor de « Forges de Gilly " op te
maken had aangenomen en de vrijheid
had genomen deze directeur te herinneren
aan de volkomen andersluidende geschreven onderrichtingen, op 31 maart 1964
ontvangen en bij telegram van 18 augustus 1964 bevestigd; dat hij preciseerde
dat hij, om in de toekomst iedere discussie
te vermijden, wenste dat de raad van
beheer zich zou uitspreken over de aard
van zijn activiteiten en dat hij, om gevolg
te geven aan de instructies van de
heer Buffin, reeds op 8 september 1964
tussen 10 en II uur 's morgens, per
expres, de verklarende nota postte die
hij zelf had opgemaakt; daar de partijen
het in feite niet eens waren over de
omstandigheden van het ontslag op
staande voet van eiser, de feitenrechter
zijn beslissing omtrent de wijze waarop
de feiten hadden plaatsgehad enkel mocht
steunen op de bij de wet gepreciseerde
bewijsgronden die hem dienaangaande
door de partijen of door een van hen
waren verstrekt ; door uitspraak te doen
zoals hij zulks heeft gedaan, hij in
gebreke blijft de bewijsmiddelen aan te
geven op grond waarvan hij zijn overbiz. 416; BEUDANT, Cours cle d1·oit civil tuiging heeft gevormd dat de feiten die
j1·an9ais, d. IX, Les contrats et les obligations,
hij vermeldt wei degelijk de feiten zijn
nr 1149, biz. 217.
welke op 7 september 1964 hebben

Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 14, 15, IS
en 20 van de wetten betreffende het
bediendencontract, gecoiirdineerd bij het
koninklijk besluit van 20 juli 1955 en
gewijzigd bij de wet van 10 december
1962, 1315, 1316, 1319, 1320, 1322 van
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet,
doordat de bestreden sententie aan
eiser de vergoeding ontzegt die hij
vorderde wegens verbreking zonder opzegging of gegronde redenen van de
overeenkmnst tussen hem en verweerster
en hem veroordeelt om aan deze laatste
een bedrag van ll5.000 frank te betalen
als vergoeding wegens verbreking van
deze overeenkomst, op grond dat hij op
7 september 1964, tijdens een bijeenkomst met zijn directeur, herhaaldelijk
en ten overstaan van derden beslist zou
geweigerd hebben om een bevel van deze
directeur nit te voeren ; dat hij zich er
namelijk tegen zou hebben verzet deze
laatste te helpen bij het opmaken van
een technische nota betreffende de warking van een belangrijke installatie die
aan een klant van zijn sector moest
worden geleverd ; dat deze weigering tot
samenwerking zou gepaard gegaan zijn
met een totaal gebrek aan welvoeglijkheid
van zijnentwege; dat hij, hoewel hij
bij zijn weigering volhardde, zou hebben
gepreciseerd dat het grootste gedeelte
van deze nota reeds was opgemaakt en

-

358

plaatsgehad, zodat hij de in het middel
aangeduide wetsbepalingen heeft geschonden door te beslissen dat de door
eiser aangenomen houding een reden was
tot ontslag op staande voet, zonder
opzegging of vergoeding :
Overwegende dat in. burgerlijke zaken
het bewijs van de feiten enkel volgens de
bij de wet bepaalde modaliteiten en
vormen kan worden geleverd ;
Overwegende dat de werkrechtersraad
van beroep, om te beslissen dat de aan
eiser verweten feiten bewezen waren,
geen beroep heeft gedaan op een bij de
wet bepaald bewijsmiddel; dat de bestreden beslissing enkel steunt op feitelijke
beweringen van verweerster waarvan
eiser de juistheid betwistte ;
Dat de rechter, door aldus uitspraak
te doen, zijn beslissing niet wettelijk
heeft verantwoord;
Dat, derhalve, het middel gegrond is ;
Over het tweede middel, . . . . . . . .
Dat de beslissing dus niet naar de
vereiste van artikel 97 van de Grondwet
met redenen is omkleed ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt de bestreden sententie, behalve in zover ze eiser
veroordeelt om aan verweerster een frank
schadevergoeding te betalen wegens oneerlijke mededinging ; verwerpt de voorziening voor het overige ; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing ; houdt de kosten aan opdat
hierover door de feitenrechter zou worden
beslist; verwijst de aldus beperkte zaak
naar de W erkrechtersraad van beroep
te N amen, kamer voor bedienden.
11 december 1969. 1e kamer. Voorzitter, de H. Valentin, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Polet. - Ande1·sluidende conclusie (1), de H. Dumon, advocaat-generaal.
- Pleite1·s, de HH. VanRyn en Faures.

(1) Het openbaar min:isterie, dat de bestreden sententie anders had gelnterpreteerd, was
van oordeel dat deze wettelijk op vermoedens
had gesteund om te beslissen dat de aangehaalde feiten bewezen waren en had dan ook
tot de verwerping van het eerste middel
besloten.
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BERUSTING. BuRGERLIJKE zAKEN.
STILZWIJGENDE BERUSTING IN EEN
RECHTERLIJKE BESLISSING.- BEGRIP.

Een stilzwijgende berusting in een rechterlijke beslissing lean, in burgerlijke
zalcen, worden ajgeleid uit handelingen
of jeiten wijzende op een zelcere en
ondubbelzinnige instemming met de
beslissing (2).
(E. DEJAIFFE, T. C. DEJAIFFE, BASSINE
EN BONET.)
ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 28 oktober 1955 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te N amen ;
Over de grond van niet-ontvankelijkheid door de verweerders tegen de voorziening opgeworpen en hieruit afgeleid
dat eiser stilzwijgend in het bestreden
vonnis heeft berust :
Overwegende dat de bestreden beslissing, rechtdoende op de rechtsvordering
van eiser, met bevestiging van een door
de vrederechter gewezen vonnis, heeft
beslist clat de scheidingslijn tussen de
eigendommen van partijen overeenkomstig de besluiten van de deskundige moest
worden vastgesteld ;
Overwegende dat de eerste verweerster
en de rechtsvoorganger van de tweede
verweerster op 6 juni 1956 eiser dagvaardden opdat hij zou worden veroordeeld tot
het bouwen van een scheidingsmuur
tussen zolders van deze eigendommen of
althans tot deelname in de bouwkosten ;
Overwegende dat de vrederechter, bij
vonnis van 27 november 1956, een deskundigenonderzoek beval en dat de
Rechtbank te Namen, bij vonnis van
24 april 1959, -deze beslissing bevestigde;
dat, na indiening van het deskundigenverslag, de vrederechter, bij vonnis van
20 maart 1963, vaststelde « dat partijen
het eens zijn om de scheidingsmuur tussen de zolders te bouwen in metselwerk
van 0,20 meter dikte op ijzerbetonbalk »
en hun akte verleende van dit akkoord ;
Overwegende dat het vonnis van
(2) Oass., 10 februari 1966 (Bull. en PAsiC.,
1966, I, 753); verg. cass., 20 november 1967
(A1'1'. cass., 1968, blz. 402).
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20 maart 1963, op 12 juli 1966, ten verzoeke van eiser aan de echtgenoten
Bassine-Dejaiffe werd betekend en dat
de gerechtsdeurwaarder hun tegelijkertijd bevel deed om de scheidingsmuur
tussen de zolders binnen vijftien dagen
te bouwen;
Overwegende, enerzijds, dat hoewel
het vonnis van 27 november 1956 erop
had gewezen « dat de scheidingslijn het
voorwerp was geweest van definitieve
vonnissen " en dat de echtgenoten Bassine-Dejaiffe, in een conclusie v66r het
vonnis van 24 april 1959, hadden aangevoerd dat het vonnis van 28 oktober 1955
in kracht van gewijsde was gegaan, eiser
in dit opzicht geen enkele betwisting
opwierp;
Overwegende, anderzijds, dat het akkoord, waarvan het vonnis van 20 maart.
1963 het bestaan vaststelt, en de op
12 juli 1966 betekende aanmaning noodzakelijk onderstellen dat partijen op dat
tijdstip niet aileen akkoord gingen met
de keuze van de material en en de bouw·
wijze van de muur, doch ook met de
plaats ervan ;
Overwegende dat aldus uit de door de
verwerende partijen overgelegde stukken
blijkt dat partijen in de loop van de op
6 juni 1956 ingestelde procedure hebben
erkend dat de scheidingslijn tussen hun
eigendommen de bij het vonnis van
28 oktober 1955 vastgestelde scheidingslijn was ; dat bet dus bewezen is dat
eiser in dit vonnis heeft berust ;
Dat, bijgevolg, de voorziening niet
ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.

11 december 1969. 1" kamer.
Voorzitter, de H. Valentin, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Polet. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Dumon, advocaat-generaal. Pleiters, de HH. Demeur en Dassesse.

(1) Cass., 8 september 1960 (Bull. en PASIC.,
1961, I, 29) ; raadpl. cass., 21 januari 1965
(ibid., 1965, I, 502) en 7 oktober 1966 (Arr.
cass., 1967, blz. 173). Verg. ingeval de rechtsvordering niet gegrond is op een overtrading
van de strafwet maar op een oneigenlijk
misdrijf : cass., 11 december 1953 (Bull. en
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BEWIJS. - BURGERLIJKE ZAKEN. RECHTSVORDERING GEGROND OP EEN
OVERTREDING VAN DE STRAFWET. BEWIJSLAST RUST OP DE ElSER. VERWEERDER BETWIST DAT HIJ SCHULD
HEEFT AAN DEZE OVERTREDING OF
VOERT EE:-< RECHTVAARDIGINGSGROND
AAN. - BEWERING DIE EEN GELOOF·
WAARDIG GEGEVEN BEVAT.- BEWIJS
VAN DE ONJUISTHEID RUST OP DE ElSER.

I ndien een rechtsvordering gegrond is op
een ove1·treding van de strafwet, moet
de eiser bewijzen dat de verweeraer
schuld heeft aan deze overtreding of dat
de door de verweerder aangevoerde
rechtvaardigingsgrond niet bestaat, in
zove1· deze bewering een geloofwaardig
gegeven bevat (1).
(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « URANUS »,
T. « FEDli:RATION DES SOCIETES DE BE·
COURS MUTUELS SOCIALISTES ».)
ARREST (vertaling).
HET HOF ; - Gelet op bet bestreden
arrest, op 7 november 1968 door het Hof
van beroep te Luik gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 1315, 1382 van
het Burgerlijk Wetboek, 97 van de Grandwet en 1 van het Strafwetboek,
doordat het bestreden arrest beslist dat
het litigieuze ongeval te wijten was aan
de schuld van de bestuurder van het
voertuig en dat eiseres, als verzekeraar
van deze bestuurder, gehouden was verweerster schadeloos te stellen voor de
schadelijke gevolgen van het ongeval,
op grond van de overweging dat het feit
aileen dat genoemde bestuurder, zonder
zijn snelheid te verminderen, plotseling
van rechts naar uiterst links van de
rijbaan was gereden, waar de wagen
tegen een boom was gebotst, bewees dat
de bestuurder een bij de geldende wetsbepalingen verboden maneuver had uitgevoerd, dat hij door dit gedrag ipso facto
de schuld droeg en dat deze feiten niet
PASIC., 1954, I, 299 en noot 1) en 23 maart
1961 (ibid., 1961, I, 803). Verg. in strafzaken,
cass., 25 januari 1960 (ibid., 1960, I, 596),
23 september 1963 (ibid., 1964, I, 76), 18 maart
1968 (Arr. cass., 1968, blz. 946) en 22 oktober
1969, supra, blz. 184.
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aileen een betwistbaar vermoeden van
zijn aansprakelijkheid doch een voldoend
en volledig bewijs van zijn schuld waren,
en door verwerping van de stelling van
eiseres die in haar conclusie had doen
gelden dat het ongeval was veroorzaakt
of, althans, was ktmnen veroorzaakt worden door een onpasselijkheid of door de
natuurlijke dood van de bestuurder v66r
het zogenaamde maneuver dat hem was
toegeschreven, welke verwerping door
het arrest wordt verantwoord door de
overweging dat eiseres tot staving van
een rechtvaardigingsgrond voor het
maneuver van de bestuurder, wegens
toeval of overmacht, geen enkel geldig
vermoeden deed gelden,

terwijl, eerste onderdeel, het tegenstrijdig was, enerzijds, te beslissen dat het
niet-reglementaire maneuver van de
bestuurder voldoende en volkomen bewezen was door de abnormale beweging van
zijn wagen en dat dit maneuver dus geen
betwistbaar eenvoudig vermoeden van
zijn aansprakelijkheid was, en, anderzijds, te erkennen dat het, integendeel,
een vermoeden uitmaakt dat kon wordl'm
ontzenuwd door het bewijs van een toeval
of van een overmacht welke het gedrag
van de bestuurder zou hebben gerechtvaardigd (schending van artikel 97 .van
de Grondwet) ;
tweede onderdeel, het arrest door nietigheid is aangetast en, in elk geval, onvoldoende met redenen omkleed is, in zover
het enkel uit de abnormale beweging van
een voertuig het « volledige en voldoende
bewijs " afleidt van het niet-reglementaire maneuver en van de door zijn
bestuurder begane font, van wie precies
betwist was dat hij nog in leven was op
het ogenblik van het zogenaamde
« maneuver " dat hem wordt verweten,
zulks te meer daar het arrest de hypothese van de dood van de bestuurder
v66r het zogenaamde maneuver niet
heeft uitgesloten, welke dood, uiteraard,
de mogelijkheid van een niet-reglementair maneuver en, dientengevolge, van
elke schuld of misdrijf van zijnentwege
zou hebben uitgesloten (schending van
artikel 97 van de Grondwet) ;
derde onderdeel, het evenzeer tegenstrijdig was te beslissen dat verweerster
verplicht was het bestaan van een bij
de wet verboden maneuver te bewijzen
en de bestreden beslissing niet te steunen
op het bestaan van zodanig maneuver,
doch enkel op dat van een abnormale
beweging van het voertuig (schending
van artikel 97 van de Grondwet);

vierde onderdeel, het arrest het geval
waarin het vaststaat dat door een bestuurder een niet-reglementair maneuver
werd uitgevoerd, in welk geval er een
vermoeden van schuld en van aansprakelijkheid van zijnentwege kan zijn, heeft
verward met het geval waarin het niet
vaststaat dat de bestuurder enig maneuver heeft uitgevoerd, omdat het niet
vaststaat dat hij in leven was, in welk
geval de eisende partij in aansprakelijkheid, overeenkomstig de artikelen 1315
en 1382 van het Burgerlijk Wetboek,
moet bewijzen dat hij in leven was en dat
hij, dientengevolge, het foutieve maneuver had kunnen uitvoeren (schending van
genoemde artikelen 1315 en 1382 van het
Burgerlijk Wetboek);
vijjde onderdeel, althans verweerster,
die moest bewijzen dat de bestuurder op
het ogenblik van het zogenaamde maneuver in leven was, enkel van dit bewijs
was kunnen worden vrijgesteld indien
de rechter had vastgesteld dat de bewering van eiseres met betrekking tot de
dood van de bestuurder geen enkel element bevatte waardoor er geloof aan
kon worden gehecht ; het arrest, verre
van vast te stellen dat zulks het geval
was, enkel heeft vastgesteld dat uit de
door eiseres aangevoerde verklaringen
van een geneesheer bleek dat de dood
van de bestuurder na het maneuver de
meest waarschijnlijke hypothese was,
hetgeen noodzakelijk de mogelijkheid
onderstelde van het bestaan van de minder waarschijnlijk geachte hypothese van
de dood van de bestuurder v66r het
maneuver, en het in elk geval niet mogelijk maakte geen geloof te hechten aan
de bewering van eiseres ; het arrest, door
rekening te houden met de min of meer
grate waarschijnlijkheid van deze bewering, zijn wettelijke verplichting niet is
nagekomen om, overeenkomstig de artikelen 1315 en 1382 van het Burgerlijk
Wetboek, door verweerster, oorspronkelijke eiseres, het zekere bewijs te doen
leveren van de grondslag.van haar stelling
met betrekking tot de schuld en de aansprakelijkheid van de bestuurder, wat
niet de waarschijnlijkheid maar de zekerheid onderstelde van het bestaan van een
levende bestuurder op het ogenblik van
het zogenaamde niet-reglementaire
maneuver, welke zekerheid vereist wordt
bij de artikelen 1 van het Strafwetboek
en 1382 van het Burgerlijk Wetboek;
zesde onderdeel, door te beslissen dat
het niet was bewezen dat overmacht of
toeval het niet-reglementaire maneuver
van de bestuurder konden rechtvaardi-
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gen, het arrest een overweging heeft
voorgedragen die van belang ontbloot
en niet ter zake dienend is, zonder enig
verband met de conclusie van eiseres
waarin: werd betoogd dat de bestuurder
Dp het ogenblik van het zogenaamde nietreglementaire maneuver niet in leven was
en dus zodanig maneuver niet had kunnen
uitvoeren of, dientengevolge, geen fout
had kunnen begaan door het uit te voeren ; het arrest in elk geval geen wettelijke verantwoording heeft gegeven voor
zijn beslissing over het bestaan van
de overtreding van het verkeersreglement, welke een aansprakelijke en, dientengevolge, levende dader onderstelt,
of over de schuld en de aansprakelijkheid
van de bestuurder (schending van de
artikelen 1 van het Strafwetboek, 1382
van het Burgerlijk W etboek en 97 van
de Grondwet) :
Overwegende dat eiseres tegen de burgerlijke rechtsvordering, door verweerster ingesteld en gegrond op een overtreding van de strafwet, aanvoerde dat de
aansprakelijkheid voor het foutieve
maneuver dat aan haar verzekerde was
toegeschreven niet op deze laatste rustte,
daar hij v66r de uitvoering ervan dood
of door een dodelijke onpasselijkheid
getroffen was ;
Overwegende dat het arrest beslist dat
eiseres het bewijs moet leveren van het
toeval of de overmacht welke de aansprakelijkheid van haar verzekerde uitsluit ;
Overwegende dat, wanneer een rechtsvordering gegrond is op een overtreding
van de strafwet, eiser in de rechtsvordering moet bewijzen dat deze overtreding
aan verweerder te wijten is of dat de
eventueel door deze laatste aangevoerde
rechtvaardigingsgrond niet bestaat, in
zover deze bewering enig element bevat
waardoor er geloof aan kan worden
gehecht;
Dat, in dit verband, het arrest er
weliswaar op wijst dat eiseres niet
<< het geringste geldige vermoeden tot
staving van haar bewering » verschaft ;
dat het echter vaststelt dat, volgens de
geneesheer die het lichaam van het slachtoffer heeft onderzocht, de stelling naar
luid waarvan het overlijden door de schok
zou veroorzaakt zijn «de meest waarschijnlijke hypothese » is ;
Dat een gissing, zelfs indien ze de
meest waarachtige blijkt te zijn, de tegenovergestelde stelling niet helemaal ongeloofwaardig maakt en, dientengevolge,
verweerster niet bevrijdt van de verplichting het bewijs te leveren dat op
haar rust;

Dat het vierde, het vijfde en het zesde
onderdeel van het middel gegrond zijn ;
Om -die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zover dit het hager
beroep van verweerster ontvangt ; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; houdt de kosten
aan opdat hierover door de feitenrechter
zou worden beslist; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van beroep
te Brussel.
11 december 1969. 1e kamer. Voo1·zitter, de H. Valentin, raadsheer
waarnemend voorzitter. - V e1·slaggever,
de H. Busin. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Delange, advocaat-generaal. Pleite1·s, de HH. Struye en Van Ryn.

1e KAMER. -

12 december 1969.

1° HUUR VAN GOEDEREN. -PACHT.
---'PACHTER DIE EEN RECHT VAN VOORKOOP HEEFT, IN DE PLAATS GESTELD
VAN DE KOPER VAN RET MET MISKENNING VAN DIT RECHT VERKOCHTE GOED.
-PACHTER GEHOUDEN TOT RET NALEVEN VAN DE VmRPLICHTINGEN DIE
VOOR DE KOPER VOORTVLOEIEN UIT DE
AUTHENTIEKE AKTE VAN VERKOOP.0MVANG.

2° HUUR VAN GOEDEREN.- PACHT.
VERKOOP VAN RET VERHUURDE
GOED MET MISKENNING VAN RET RECHT
VAN VOORrrOOP VAN DE PACHTER. RECHTSVORDERING VAN DE PACHTER
TENEINDE IN DE PLAATS VAN DE KOPER
TE WORDEN GESTELD. - BESLISSING
DIE DEZE RECHTSVORDERING VERWERPT
OP GROND ALLEEN DAT DE PACHTER
WEIGERT ZICH TE ONDERWERPEN AAN
DE DOOR DE KOPER OP ZICH GENOMEN
VERPLICHTING OP DE AANGEKOCHTE
GROND EEN NIJVERHEIDSINRICHTING TE
BOUWEN. 0NWETTELIJKE BESLIS·
SING.
3° CASSATIE.- OMVANG.- BURGERLIJKE ZAKEN. -c- BESCHIKKENDE GEDEELTE NIET ONDERSCHEIDEN TEN
OPZICHTE VAN DE OMVANG VAN DE
VERNIETIGING. - BEGRIP.
l

0

De pachter van een landeigendom, verkocht met miskenning van zijn recht van
voorkoop, die in de plaats is gesteld van

-362de koper, is niet gehouden tot het
naleven van een verplichting die vom·
de koper voortvloeit uit de authentieke
akte van ve1·lcoop, zo deze onve1·enigbaar
is met de door de wet aan de in de plaats
gestelcle pachter opgelegde verplichting
de lanclbouwexploitatie voort te zetten (1).
Burg. Wetb., art.
1778quinquies,
1 7 7 Ssexies en l 77 Socties.)
2° Onivettelijlc is de beslissing die, rechtdoencle op de rechtsvorde1·ing waarbij de
pachter van een landeigendom, ve1·kocht
met miskenning van zijn 1·echt van voorkoop, v1·aagt om in de plaats van de
kopet· te worden gesteod, deze rechtsvorde?·ing ve1·werpt op grand alleen dat de
pachte1· weigert zich te onderwerpen aan
de ve1·plichting, die voo1· de koper voortvloeit uit de alcte van verkoop, op de
aangekochte g1·oncl een nijve1·heidsinrichting te bouwen (2). (Bmg. Wetb.,
art. 1778quinquies, 1778sexies en
1778octies.)
3° In burgerlijke zaken is, ten opzichte van
de omvang van de cassatie, geen beschilckencle gedeelte dat onde1·scheiden is van
het door het cassatieberoep bestredene,
datgene waartegen door geen van de
partijen in het cassatiegecling een ontvankelijke voorziening kan worden ingestelcl (3).
(VAN DEN HEEDE, T. COMMISSIE VAN
OPENBARE ONDERSTAND TE NOKERE
EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « STEENIMEXll.)
ARREST.

beroep gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te Gent ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1774, § 3,
l778bis tot 1778octies, inzonderheid
1778ter, l778quinq~ties en 1778sexies, go,
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van
de Grondwet,
doordat het bestreden vonnis, na te
hebben vastgesteld dat, bij gebrek aan
door de vrederechter voorafgaande erkenni~1g van het karakter van grond voor
industrieel gebruik bestemd, eiser een
recht van voorkoop had op het landeigendom aan de tweede verweerster verkocht,
de rechtsvordering van eiser om in de
plaats van deze laatste gesteld te worden
niettemin ongegrond verklaart om de
redenen dat de in de plaats gestelde
pachter gehouden is, benev~ns de terugbetaling van de prijs, tot de verplichtingen
die voor de koper voortvloeien uit de
authentieke verkoopakte en tot de lasten
die zijn ingeschreven of overgeschreven
v66r de inschrijving van de eis, dat ten
deze in die aide als bijzondere voorwaarde
werd bedongen de verplichting voor de
koopster om op de aangekochte grond
een nijverheidsinrichting op te richten
binnen twee jaar en deze te exploiteren
gedurende drie jaar, dat eiser noch in
conclusie noch anders zijn inzicht heeft
te kennen gegeven dat hij die bijzondere
voorwaarde aanvaardt en hij dus de
vereisten tot indeplaatstelling niet vervult en dat de sanctie van de schadevergoeding juist werd gesteld voor de gevallen waarin de verkoopsvoorwaarden te
zwaar voorkomen,

RET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 13 december 1967 in hoger

terwijl, eerste onde1·deel, het tegenstrijdig is, enerzijds te beslissen dat eiser het

(1) en (2) Hoewel in de rechtsleer de nadruk
erop gelegd wordt dat de in de plaats van de
koper gestelde pachter ertoe gehouden is de
landbouwexploitatie voort te zetten, moet
volgens deze rechtsleer de pachter toch alle
bij de koopakte aan de koper opgelegde verplichtingen nakomen. (Of CELIS, " Het recht
van voorkoop "• Rechtskundig Weekblad, 19621963, kol. 1560 en volg. ; EECKLOO, Het recht
van VOO?'koop, blz. 3, 8 en 21; P. GOURDET
en Y. RANSCELOT, Le d1·oit de p1·eemption en
matiere de biens 1'U1'attx, blz. 3, 5 en 22).
Het arrest neemt deze interpretatie niet aan.
Deze zou immers, indien zij werd aangenomen, erop neerkomen elk gevolg te ontnemen
aan de wetsbepalingen betreffende het recht
van voorkoop van de pachter, daar het, om
dit te beletten, volstaat in de koopakte enigerlei beding in te lassen dat de voortzetting van

de
landbouwexploitatie
zou
onmogelijk
maken, zoals in het onderhavige geval werd
aangetoond.
Bij deze op zichzelf reeds doorslaggevende
overweging komt nog dat lid 3 van artikel 1778quinquies van het Burgerlijk W etboek
(zie thans de wet van 4 november 1969,
artikel 51, lid 3) bepaalt dat de in de plaats
van de koper gestelde pachter slechts gehouden is tot « de verplichtingen die voor de
koper uit de authentieke akte van verkoop
voortvloeien "• wat op alle uit deze akte
voortvloeiende verplichtingen schijnt te wijzen. Maar deze bepaling kan tach deze verplichtingen niet bedoelen die onverenigbaar
zijn met het wezen zelf van het recht van
voorkoop.
(3) Over het punt dat de pachter van een
landeigendom geen recht van voorkoop geniet
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dat de verpachte gronden niet v66r de
verkoop werden erkend als gronden voor
industrieel gebruik bestemd, en anderzijds eiser de vordering tot indeplaatsstelling van de koper te ontzeggen om de
reden dat hij de bij de verkoopakte
opgelegde industriele bestemming van
die gronden niet aanvaardt, en die tegenstrijdigheid in de redenen en in het dispositief van het vonnis gelijkstaat met een
gebrek aan redenen (schending van artikel 97 van de Grondwet);

bevorderen en hem een recht van voorkoop toekent niet aileen in zijn belang
maar ook in dit van de landbouw in het
algemeen;
Overwegende dat luidens artikel 177 8sexies van het Burgerlijk Wetboek, de pachter geen recht van voorkoop
heeft indien het goed niet geexploiteerd
wordt hetzij door hem persoonlijk, hetzij
door bepaalde personen ;
Dat overeenkomstig artikel 1778octies
van gezegd wetboek, de pachter die
gebruik heeft gemaakt van het recht van
voorkoop, niet mag, gedurende _een
tweede onderdeel, de pachter wiens recht periode van vijf jaar te rekenen van de
van voorkoop miskend werd, gerechtigd aankoop, het goed vervreemden aan
is vrij te kiezen tussen zich in de plaats andere personen dan die door de wet
van de koper te doen stellen of een for- bepaald;
faitaire vergoeding te vorderen en, indien
Overwegende dat uit de samenlezing
hij de indeplaatsstelling vordert, hij niet van voormelde wetsbepalingen volgt dat
kan gehouden zijn tot het naleven van de pachter die gebruik maakt van zijn
de uit de verkoopakte voortvloeiende, recht van voorkoop, zijn landbouwexverplichtingen die, zoals het oprichten ploitatie minstens gedurende een periode
van een nijverheidsinrichting en het van vijf jaar te rekenen van de aankoop
exploiteren ervan, het landbouwkarakter _ hetzij persoonlijk moet voortzetten hetzij
aan de verkochte goederen ontnemen aan bepaalde andere personen moet over(schending van al de aangeduide wetsbe- dragen;
palingen, ter uitzondering van artikel 97
Overwegende dat de door artivan de Grondwet);
kel 1778quinquies van hetzelfde wetboek
ingevoerde indeplaatstelling de miskenWat het tweede onderdeel betreft
ning van het recht van voorkoop sanctioneert in hoofde van de verpachter die
Overwegende dat uit de aan het Hof een pachter zijn exploitatie ontneemt ;
regelmatig overgelegde stuk__lmn blijkt dat
Overwegende dat het door de wetgever
een aan eiser in pacht gegeven landeigen- nagestreefde doel niet zou bereikt zijn
dom aan de tweede verweerster als nijver- moest gezegd artikel 1778quinquies in die
heidsgrond verkocht werd met verplich- zin worden uitgelegd dat de uit de authenting op de aangekochte gronden een tieke akte van verkoop voortvloeiende
nijverheidsinrichting op te richten en deze verplichting tot verandering van bestemte exploiteren ;
ming van het goed, waarin de koper heeft
Overwegende dat het vonnis releveert' toegestemd, aan de in de plaats gestelde
dat de verkochte gronden in de pacht- pachter tegenstelbaar zou zijn ;
overeenkomst niet als nijverheidsgronden
Dat deze laatste dan ook niet kan
zijn opgegeven noch door de vrederechter gehouden zijn tot het naleven van die
als zodanig werden erkend en eruit afieidt verplichting wanneer deze niet verenigdat eiser zijn recht om in de plaats gesteld baar is met de aan de pachter-koper door
te worden van de koopster mag laten de wet opgelegde verplichting de landgelden zo hij bereid is, quocl non, voor- bouwexploitatie voort te zetten ;
melde verplichting over te nemen ;
Overwegende dat de wet van 1 februari
Dat het tweede onderdeel van het mid1963, die in het Burgerlijk Wetboek, na del gegrond is ;
artikel 1778, zekere bepalingen heeft
ingelast, er toe strekt de aankoop van
En overwegende dat de vernietiging
gronden door de pachter-exploitant te van het vonnis zich moet uitbreiden tot
het dispositief dat, in strijd met de conclusies van de verweersters, beslist dat
wanneer v66r de verkoop, het gehuurde goed eiser geen afstand heeft gedaan van zijn
ais een bouwgrond, een voor verkaveiing of recht van voorkoop, dispositiefwaartegen
nijverheid bestemde grand wordt aangemerkt, de verweersters zich niet in verbreking
zie cass., 4 november 1966 (Ar1·. cass., 1967, konden voorzien en dat dan ook, ten
biz. 316), 20 januari en 31 maart 1967 (ibid., aanzien van de draagwijdte van de uit
1967, biz. 615 en 924) en 12 januari 1968
te spreken vernietiging, niet te onderscheiden is van het bestreden dispositief;
{ibid., 1968, biz. 652).
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Om die redenen, vernietigt het bestre'den vomlis ; beveelt dat van dit arrest
melcling zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; houdt de
kosten aan en zegt dat hierover door de
feitenrechter zal worden beslist; verwijst
de zaak naar de Rechtbank van eerste
aanleg te Oudenaarde, zitting houdende
in hoger beroep.
12 december 1969. 1e kamer. Voorzitter, de H. Belpaire, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever,
de H. Louveaux. - Gelijkluidende conclusie, de H. Colard, advocaat-generaal.
- Pleiters, de HH. Philips, Bayart en
van Heeke.
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HUUR VAN WERK. HUUR VAN
, ARBEID.
ARBEIDSOVEREENKOMST
VOOR WERKLIEDEN. - 0NTSLAG ZONDER OPZEGGING.
KENNISGEVING
VAN DE DRINGENDE REDENEN.- AANGETEKENDE BRIEF DIE DOOR EEN
GELIJKWAARDIGE AKTE KAN WORDEN
VERVANGEN. - VOORWAARDE.

De aangetekende brief, waarbiJ, inzake
ar'beidsovereenkomst, kennis wordt gegeven van de dringende 1·edenen tot
rechtvaardiging van het ontslag zonder
opzegging, kan w01·den vm·vangen door
een gelijkwaardige akte, mits de wijze
van kennisgeving de rechten van de
ontslagkrijgende partij niet schaadt (1).
(Wet van 10 maart 1900, art. 21bis_;
wet van 10 december 1962, art. 7 en
34 [2].)
(1) Men raadplege, pro : M. TAQUET, « La
loi du 10 decembre 1962 modifiant la loi
sur le contrat de travail», Jo•wnal des M·ibunaux, 1963, blz. 74, nr 20; Algemene Pralctische Rechtsverzameling, V 0 Arbeidsoveref<nkomst, n' 507; COLENS, Le contrat d'emploi,
4° uitg., 1967, n' 119, blz. 224; P. HORION,
Nouveau precis de droit social belge, n' 411,
biz. 262 ; F. VAN GoETHEM en R. GEYSEN,
Le droit du travail, blz. 157; R. VAN DE Pur,
« Inexecution fautive et dissolution du contrat d'emploi », Rev. de droit social, 1962,
blz. 241 en volg. ; Rep. prat. dr. belge, Bijv.,
d. III, v° Cont1·at de travail et contrat d'em-

(DEKESEL, T. COOPERATIEVE
VENNOOTSCHAP « STRUCTO ll,)
ARREST.

RET HOF;- Gelet op de bestreden
sententie, op 8 april 1968 gewezen door
de werkrechtersraad van beroep te
Brugge, kamer voor werklieden ;
Over het middel afgeleid nit de schending van artikel 21 bis van de wet van
10 maart 1900 op het arbeidscontract, in
die wet ingevoegd door artikel 7 van de
wet van 10 december 1962,
doordat, na als vaststaand te hebben
beschouwd dat eiser bij verweerster in
dienst was als chau:ffeur-begeleider, dat
hij op 20 december 1966 in staat van
dronkenschap een voertuig bestuurde,
dat hij op 22 december 1966 een van
verweerster uitgaande verklaring in ontvangst nam en ondertekende, verklaring
luidens welke hij werd ontslagen zonder
opzegging, doch waarin geen enkele reden
daartoe vermeld werd, dat eveneens op
22 december '1966 verweerster aan eiser
een formulier 04 afgaf bestemd voor de
werklozenkas, formulier waa,rop vermeld
stand dat eiser op 22 december 1966 om
17.45 uur ontslagen werd wegens vastgestelde dronkenschap gedurende de
werkuren, en dat aan eiser geen aangetekende brief werd gestuurd waarin de
redenen van het ontslag medegedeeld
zouden geweest zijn, de bestreden sententie de beroepen beslissing bevestigt,
welke de rechtsvordering van eiser tot
betaling van 4.257 frank als opzeggingsvergoeding ongegrond had verklaard,
zulks om de reden dat de aangetekende
brief, bedoeld in voornoemd artikel21bis,
geen onontbeerlijke formaliteit is maar
slechts een bewijsmiddel, dat de ratio
legis is dat de werkman op de hoogte
zou zijn van de verwijten die men hem
maakt zodat dit evengoed 'op een andere
ploi, n' 604; Les Novelles, Droit social, d. I,
v° Contrat d'emploi, nrs 190 en 191; contrat :
LEGER en CROCKAERT,
Contrat d'emploi,
nrs 781, 782 en 784,
Omtrent het doel van de aangetekende
brief : cass., 2 april 1965 (Bull. en PASIC.,
1965, I, 827) en de noten biz. 828.
(2) De wet van 21 november 1961 tot wijziging van de wetgeving inzake overeenkomsten
van huur van arbeid brengt geen wijziging
in de regel betreffende het ontslag zondel'
opzegging, om dringende redenen (cf. art. 12
en 48 van deze wet).
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brief, dat een geschrift of zelfs een arider
bewijsmiddel dat minstens gelijkwaardig
is met een geschrift vereist is en dat uit
dit bewijs op nauwkeurige wijze moet
blijken op welke feiten de partij die het
contract verbreekt steunt, dat ten deze
het bedoeld formulier C4 als een dergelijk
volwaardig bewijs moet beschouwd worden daar het de reden van het ontslag
nauwkeurig aanduidt, het aan eiser op
22 december 1966 werd overhandigd,
eiser van de inhoud van dit formulier
kennis nam of moest nemen en hij erkent
de reden van het ontslag te kennen,

terwijl, eerste onde?·deel, voormeld artikel 21bis bepaalt dat om een ontslag
zonder opzegging te _rechtvaardigen,
aileen die redenen kunnen aangewend
worden waarvan bij aangetekende brief,
gezonden binnen drie dagen na het outslag, kennis werd gegeven, zodat, zelfs
indien bepaalde redenen medegedeeld
werden, op een wijze die een met een
aangetekende brief gelijkwaardig bewijsmiddel uitmaakt, die redenen niet kunnen
worden ingeroepen ;
tweede onderdeel, in aile geval, een formulier bestemd voor een werklozenkas,
dat aan· de werknemer wordt overhandigd, niet als een met een aangetekende
brief gelijkwaardig bewijsmiddel kan
beschouwd worden, gezien, enerzijds, de
ontslagene het origineel van dit formulier
niet kan behouden en, anderzijds, de
werkgever niet beschikt over een schriftelijk bewijs van de datum waarop de
kennisgeving van de redenen is geschied,
zodat artikel 21bis belet dat de in derge'lijk formulier aangegeven redenen zouden
aangewend worden om een ontslag op
staande voet te rechtvaardigen :
Wat het eerste onderdeel betreft
Overwegende dat luidens artikel 21bis
van de wet van I 0 maart 1900 aileen de
redenen waarvan kennis wordt gegeven
bij aangetekende brief, gezonden binnen
drie dagen na het ontslag, kunnen worden
aangewend tot rechtvaardiging van het
ontslag zonder opzegging of v66r het
verstrijken van de termijn ;
Overwegende dat de kennisgeving bij
aangetekende brief beoogt de betrokkene
partij nauwkeurig in te lichten omtrent
de tegen haar aa~1.gevoerde grieven en te
vermijden dat naderhand andere grieven
aangewend worden ; dat een aangetekende brief niet op straffe van nietigheid
opgelegd wordt doch mag vervangen wor-

den door een gelijkaardige akte mits deze
de rechten van genoemde partij niet
schaadt;
Overwegende dat de sententie, na
geconstateerd te hebben dat verweerster
aan eiser een voor de werklozenkas
bestemd formulier overhandigd heeft
waarin aangeduid was dat laatstgenoemde « op donderdag 22 december 1966 om
17.45 uur om reden van vastgestelde
dronkenschap gedurende de werkuren "
zonder voorafgaande opzegging afgedankt werd, er op wijst dat deze aanduiding nauwkeurig is en dat eiser aangenomen heeft dat hij ontslagen werd om de
reden, zoals hem mondeling werd medegedeeld, dat hij op dinsdag 20 december
1966 dronken was tijdens een transport
en hij van de inhoud van bedoeld formuliet kennis nam of nemen moest ;
Dat het eerste onderdeel naar recht
faalt;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat het middel, in dit
onderdeel, feit en recht vermengt en
dienvolgens niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
12 december 1969. 1e kamer.
V oorzitter, de H. Belpaire, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Delahaye. Gelijkluidende conclusie, de H. Colard, advocaat-generaal.
Pleiters, de HH. Bayart en Simont.
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BEWIJS. - BEWIJS DOOR GESCRRIFT. BURGERLIJKE
ZAKEN.
BEWIJSKRACRT VAN DE AKTE.N. -BURGERLIJKE ZAKEN. ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEDIENDEN. BEDING
WAARBIJ WORDT BEPAALD DAT DE.
PARTIJEN DE OVERE.ENKOMST KUN·
NEN BEiiJINDIGEN « DOOR OPZEGGING
TER POST BETEKEND TEN LAATSTE OP
EEN VASTGESTELDE DATUM l l , - REOHTER DIE RET BEDING UITLEGT IN DEZE
ZIN DAT RET WOORD « BETEKEND ll
BETREKKING REEFT OP DE GEADRES·
SEERDE VAN DE OPZEGGINGSBRIEF EN
NIET OP DE POSTDIENST. UITLEG·
GING NIET ONVERENIGBAAR MET DE
BEWOORDINGEN VAN RET BEDING, -
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W ordt het beding van een arbeidsovereenkomst voor bedienden, waarbij- bepaald
wordt dat de partijen de overeenkomst
kunnen beiH,ndigen « door een gesahreven
opzegging ter post betekend ten laatste
op een vastgestelde datum ll, door de
reahter in deze zin uitgelegd, dat het
woord « betekend )) betrekking heeft op
de geadresseerde van de opzeggingsbriej
· en niet op de postdienst, dan kent hij
aan dit beding geen betekenis toe die
onverenigbaar is met de bewom·dingen
ervan en mislcent derhalve de bewijskraaht van de overeenlcomst niet. (Burg.
Wetb., art. 1319, 1320 en 1322.)
(INSTELLING VAN OPENBAAR NUT « NEDERLANDS TONEEL TE GENT n, T. POPPE.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, door het Hof van beroep te Gent
op 24 mei 1968 gewezen;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk
Wetboek en 14 van de op 20 juli 1955
gecoordineerde wetten betreffende het
bediendencontract,
doordat het bestreden arrest, na geconstateerd te hebben dat artikel 2 van het
op 6 april 1965 tussen partijen afgesloten
bediendencontract aan eiseres toestond
door opzegging, uiterlijk op 31 maart
1967 ter post betekend, aan die overeenkomst een einde te stellen met ingang
van 1 september 1967, en dat bij aangetekende brief van 31 maart 1967 eiseres
aan verweerder dergelijke opzegging had
betekend, niettemin beslist dat deze opzeggingsbrief zonder voorwerp was en dat
het contract automatisch hernieuwd was
geweest voor een periode gaande tot
31 juli 1968, zulks om de reden dat het
blijkbaar de bedoeling van partijen is
geweest het beding vervat in voormeld
artikel 2 af te stemmen op artikel 14,
laatste lid, van de wetten betreffende het
bediendencontract, dat in de uitdrukking
<< uiterlijk 31 maart ter post betekend))
het woord « betekend )) in betrekking
staat tot de geadresseerde van de opzeggingsbrief en niet tot de postdienst, dat
het trouwens gebruikelijk is de wettelijke
of conventionele opzeggingstermijn voor
bedienden te berekenen met voile maan-

den en dat geen aanwijzing voorligt dat
partijen van deze regel hebben afgeweken
en het arrest dienvolgens aan verweerder
een opzeggingsvergoeding toekent,
terwijl, eerste onderdeel, nu voormelde
overeenkomst bepaalt dat " beide partijen
hebben het recht het contract ad nutum
op te zeggen mits schriftelijke opzegging
uiterlijk 31 maart ter post betekend ll,
deze bewoordingen inhouden dat de opzegging uiterlijk op 31 maart ter post
moet worden aangeboden, en geenszins
enige verwijzing inhouden naar de bepalingen van artikel 14, laatste lid, van de
gecoordineerde wetten betreffende het
bediendencontract, zodat het arrest de
bewijskracht miskent welke door de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk W etboek wordt gehecht aan voormelde overeenkomst en Ineer bepaald
aan artikel 2 ervan ;
tweede onderdeel, een beding, luidens
hetwelk door een schriftelijke opzegging,
uiterlijk op 31 maart aan de post toevertrouwd, partijen een einde kunnen stellen
aan de overeenkomst met ingang van
1 september daaropvolgend, niet mdruist
tegen de gewoonte de conventionele opzeggingstermijn voor bedienden te berekenen met voile maanden, zodat de
beschouwingen van het arrest betreffende
gezegde gewoonte geen motivering kunnen uitmaken die, zoals vereist door
artikel 97 van de Grondwet, de beslissing
van het arrest zou k1.mnen rechtvaardigen;
derde onderdeel, artikel 14, laatste lid,
van de gecoordineerde wetten betreffende
het bediendencontract de uitwerking van
een ter post aangetekende opzegging laat
!open, niet vanaf de dag van de ontvangst
door de geadresseerde maar vanaf de dag
van het opsturen ter post, zodat, door te
beslissen dat met het oog op gezegd
artikel 14 de woorden « uiterlijk 31 maart
ter post betekend )) moeten begrepen
worden met betrekking tot de geadresseerde en niet tot de postdienst, het
arrest enerzijds gezegd artikel 14 verkeerd interpreteert, en anderzijds een
tegenstrijdigheid in zijn motivering inhoudt, zodat het arrest artikel 97 van de
Grondwet schendt :
W at het eerste en het derde onderdeel
betreft: '
Overwegende dat, door de woorden
een schriftelijke opzegging uiterlijk
31 maart ter post betekend)) aldus uit
te leggen dat het woord '' betekend ))
betrekking heeft op de geadresseerde van
<<
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uitlegging geeft die geenszins onverenigbaar is met de termen ervan, zodat het
de bewijskracht ervan niet miskent ;
Overwegende dat de door de rechter
uitgedrukte mening luidens welke het
blijkbaar de bedoeling van partijen is
geweest het kwestieus beding af te stemmen op artikel 14, laatste lid, van de
gecoordineerde wetten betreffende het
bediendencontract, evenmin in tegenstrijd is met de termen van dit beding,
daar de rechter deze wetsbepaling enkel
inroept om aan te tonen dat, normaal,
een betekening bij ter post aangetekende
brief slechts drie werkdagen na de datum
van verzending haar uitwerking heeft en
dat een afgifte op het postkantoor op
31 maart niet kan als bewijs gelden van
een betekening aan de bediende uiterlijk
op gemelde datum ;
Dat door aldus te beslissen het arrest
geen verkeerde interpretatie van gezegde
wetsbepaling geeft en het derhalve de
aangeklaagde tegenstrijdigheid in de
motieven niet inhoudt ;
'
Dat geen van de onderdelen kan aangenomen worden ;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, wanneer
het verklaart dat het trouwens gebruikelijk is de wettelijke of conventionele
opzeggingstermijn voor bedienden te
berekenen met voile maanden en dat geen
aanwijzing voorligt dat partijen van deze
regel hebben afgeweken, enige reden door
het tweede onderdeel bestreden, slechts
een overtollig motief opgeeft daar de
beslissing dat de opzeggingsbrief van
31 maart 1967 zonder voorwerp was
gezien de laatste diensttermijn reeds
ingang genomen had en het bediendencontract automatisch op 31 juli 1968 ten
einde loopt, gerechtvaardigd is door de
beslissing dat de opzeggingsbrief op
31 maart 1967 aan verweerder moest
betekend worden, beslissing die, zoals
blijkt uit het antwoord op het eerste en
het derde onderdeel, wettig is ;
Dat het onderdeel dus niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
12 december 1969. 1e kamer. Voorzitter, de H. Belpaire, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Hallemans. - Gelijlcluidende con-

clusie, de H. Colard, advocaat-generaal
- Pleiters, de HH. Bayart en Simont.
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VOORZIENING

15 december 1969.
IN

CASSATIE.

STRAFZAKEN. VEROORDELEND AR·
REST. BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE
AANHOUDING. VOORZIENING TEGEN
DE VEROORDELENDE BESCHIKKING VER·
WORPEN.- VOORZIENING TEGEN HET
BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE AANHOU •
DING ZONDER BELANG.

Indien de veroordeelde zich in cassatie
heejt voorzien tegen een veroordelend
arrest waarbij zijn onmiddellijlce aanhouding wordt bevolen en dit arrest, door
de verwe1-ping van de voorziening tegen
de veroordelende beschilclcing, in lcracht
van gewijsde is gegaan, dan wordt de
voorziening tegen het bevel tot onmidellijlce aanhouding zonder belang (J ).
(TSOUKLAS, T. M. EN L. MYTILINAIOS.)

Met de notitie overeenstemmend
arrest.
15 december 1969. 2e kamer. Voorzitter, de H. van Beirs, voorzitter.Vei-slaggever, de H. Capelle.- Gelijlcluidende conclusie, de H. Charles, advocaatgeneraal.
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VERZEKERINGEN.

VERPLICHTE
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING IN·
ZAKE MOTORRIJTUIGEN. 0VEREEN •
KOMST GESLOTEN DOOR EEN NIET ONT·
VOOGDE MINDERJARIGE WIENS VADER
IN DE OVEREENKOMST TUSSENGEKOMEN
IS ALS WETTELIJK VERTEGENWOOR·
DIGER VAN DE MINDERJARIGE.- 0NT·
BINDING VAN DE OVEREENKOMST DOOR
DE VERZEKERAAR.
0NTBINDING
ENKEL BETEKEND AAN DE MINDER·
JARIGE, VERZEKERINGNEMER. BE-

(1) Cass., 7 oktober 1969, supra, biz. 141.
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GELDIG TE ZIJN, OP RET MINST MOEST
BETEKEND ZIJN AAN DE VADER, WE.TTELIJK VERTEGE.NWOORDIGER VAN DE
MINDERJARlGE. WETTELIJKHEID.

W ettelijk gerechtvam·digd is het arrest, dat
de geldigheid aanneemt van een overeenkomst van verzelcering voo1• de burgerrechtelijlce aanspralcelijlcheid inzalce
motorrijtuigen die we1·d ondertelcend
door een niet ontvoogde minderjarige
wiens vader in de overeenlcomst is
tussengelcomen als wettelijlc vertegenwoordiger van deze minderjarige, en
beslist dat de ontbinding van de overeenlcomst, hoewel zij door de verzelceraar
overeenlcomstig de bepalingen ervan
we1·d betelcend aan de minderjarige,
verzelceringnemer, om geldig te zijn
op het minst moest betekend zijn aan de
vader van de minderjarige, wettelijlc
vertegenwoordiger van de minderjarige
in de overeenkomst. (Burg. Wetb.,
art. 389.)
(NAAMLOZE
VENNOOTSOHAP
<C LA
MINERVE », T. W. EN F. BONNAST EN
LITISOONSORTEN.)
ARREST

(ve1·taling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 31 januari 1969 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel, na verwijzing, rechtdoende over de burgerlijke
belangen;
Gelet op het arrest van het Hof dd.
25 september 1967 (1) :
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 389, IllS,
1124 (wet van 30 april 1958, artikel 7,
§ 5), 1125 (wet van 30 april 1958, art. 7,
§ 6), 1134, 1135, 1305, 1306, 1312 (wet
van 30 april 1958, artikel 7, § 7), 1315,
1349, 1353 van het Burgerlijk Wetboek,
voor zoveel als nodig, van voornoemd
artikel 389 zoals gewijzigd bij artikel 20-1
van de wet van 8 april 1965, van de artikelen 1 van de wet van 11 juni 1874 op
de verzekeringen in het algemeen en 97
van de Grondwet,
doordat, om te zeggen dat op de dag
van het bedoelde ongeval, dit is op
18 april 1965, de overeenkomst van aansprakelijkheidsverzekering inzake motorvoertuigen, op 19 februari 1965 gesloten
tussen eiseres en de verweerder Willy
(I) Arr. cass., 1968, biz. 115.

Bonnast, niet vanaf 16 april 1965 ontbonden is door de aangetekende brief die
eiseres op 1 april 1965 aan haar verzekerde richtte, om dientengevolge eiseres
tot schadevergoeding jegens de burgerlijke partijen te veroordelen en om het
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds
buiten zaak te stellen, het bestreden
arrest, na er te hebben op gewezen " dat
niet is aangetoond dat de minderjarige
(dit is de verweerder Willy Bonnast)
een nadeel heeft geleden door het sluiten
van een overeenkomst van aansprakelijkheidsverzekering ; dat er aanleiding
toe bestaat om hieruit af te leiden dat
deze overeenkomst geldig is,,, zich hierop
steunt " dat, ook al is het juist dat de
minderjarige Willy Bonnast moet worden geacht de verzekeringnemer te zijn,
het niettemin vaststaat dat de voornoemde Willy Bonnast een niet-ontvoogde minderjarige was toen de outbinding van de overeenkomst hem betekend werd ; dat voornoemde ontbinding
die uiteraard aanzienlijke vermogensrechtelijke gevolgen voor de minderjarige
kon hebben, op het minst aan zijn vader,
zijn wettelijk vertegenwoordiger, moest
worden betekend om geldig te zijn ''•
terwijl : 1° door te verklaren dat de
verzekeringsovereenkomst die regelmatig
werd aangegaan, toch geen gevolg heeft
in haar bedingen betreffende de ontbinding, naar welke bedingen eiseres zich
gedragen heeft, de rechter in tegenspraak
vervalt (schending van artikel 97 van de
Grondwet) en. in elk geval de bewijskracht van deze bedingen miskent (scherrding van de artikelen ll34 en 1135 van
het Burgerlijk W etboek en 1 van de wet
van 11 juni 1874); 2° de onbekwaamheid van de minderjarige die tot de
jaren van onderscheid is gekomen, slechts
dan een oorzaak van nietigheid is wanneer wordt aangetoond dat een akte,
in het onderhavige geval een betekende
aide, voor hem nadelig is geweest,
welke omstandigheid niet vastgesteld
wordt door het bestreden arrest en trouwens niet voortvloeit uit het feit aileen
dat de ontbinding van de verzekeringsovereenkomst aanzienlijke vermogensrechtelijke gevolgen kon hebben voor
de verzekerde (schending van de hierboven aangehaalde bepalingen, met uitzondering van de artikelen 1134 en 1135
van het Burgerlijk W etboek en 1 van
de wet van 11 juni 1874) :
W at het middel in zijn geheel betreft :
de

Overwegende dat, om te beslissen dat
bedoelde verzekeringsovereenkomst
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door de aangetekende brief die eiseres
op 1 april 1965 aan de eerste verweerder
richtte en dat het genoemde contract
steeds geldig was op 18 april 1965,
datum van het verkeersongeval dat door
dezelfde verweerder is veroorzaakt, het
arrest er zich niet toe beperkt de in het
rniddel overgenomen redenen uiteen te
zetten;
Dat, na in de allereerste plaats de
geldigheid van de overeenkomst te hebben onderzocht ten aanzien van de algernene rechtsbeginselen die de bekwaamheid van de niet-ontvoogde minderjarige
regelen, en opgespoord te hebben wie
volgens de vermeldingen van de verzekeringsovereenkomst de verzekeringnemer was, het arrest erop wijst dat zodanige overeenkomst, ondertekend door een
rninderjarige aileen, niet volstrekt nietig
is maar vernietigbaar is wegens benadeling, op grond dat het hier gaat om een
daad van beheer en niet is aangetoond
dat de minderjarige, de verweerder Willy
Bonnast, in het. onderhavige geval een
nadeel heeft geleden door de ondertekening van voornoemde verzekeringsovereenkomst, en vervolgens, na vastgesteld te hebben dat de overeenkomst
de handtekening van de minderjarige
draagt en bovendien de handtekening
van zijn vader Franciscus Bonnast, de
tweede verweerder, voorafgegaan door
de vermelding << goed voor machtiging
van vaderswege en waarborg van betaling n, uit deze overwegingen enerzijds
afleidt dat << de overeenkomst geldig is "
en anderzijds << dat Willy Bonnast de
verzekeringnemer is >> ;
Dat ten slotte, na de bedingen van de
bedoelde overeenkomst ontleed te hebben om te weten of de betekende outbinding, zoals hierboven gezegd, geldig
is, het arrest erop wijst, zonder deswege
door de voorziening te worden gekritiseerd, << dat uit de tussenkomst van
Franciscus Bonnast, vader van de minderjarige, in de verzekeringsovereenkomst
is af te leiden dat de gemeenschappelijke
bedoeling van de overeenkomende partijen erin bestond de gevolgen van de
rninderjarigheid van Willy Bonnast te
verhelpen, meer inzonderheid de onbekwaamheid om overeenkomsten aan te
gaan die er voor hem uit volgde n, en
<< dat deze tussenkomst, om enig gevolg
te hebben, moet worden verstaan als
hebbende plaatsgehad in de hoedanigheid
van wettelijk vertegenwoordiger van
de minderjarige n, niettegenstaande de
bewoordingen die « de voornoemde wettelijke vertegenwoordiger n gebruikt heeft

om zijn bedoeli~g tot uiting te brengen,
juridisch niet passend zijn ;
Overwegende dat, door deze laatste
overwegingen, het arrest beslist dat in
het onderhavige geval en door de gemeenschappelijke wil van partijen, Willy
Bonnast, ofschoon ondertekenaar van de
overeenkomst, er wettelijk vertegenwoordigd wordt door zijn vader, die, als verzekeringnemer, met hem heeft getekend;
.
Overwegende dat hieruit volgt : I o dat,
door vast te stellen « dat Willy Bonnast
een niet-ontvoogde minderjarige was toen
de ontbinding van de overeenkomst hem
werd betekend " en door te beslissen « dat
voornoemde ontbinding ... , om geldig te
zijn, op het rninst aan de vader, wettelijke
vertegenwoordiger van laatstgenoemde,
rnoest worden betekend "• het arrest uit
de hierboven nader omschreven beslissing een gevolgtrekking afleidt die er
noodzakelijk uit voortvloeit en die niet
in strijd is met de eerste beslissing dat
de overeenkomst geldig is en dat Willy
Bonnast de verzekeringnemer is ; 2° door
bovendien erop te wijzen, tot staving
van zijn beslissing dat de ontbinding
niet rechtsgeldig is betekend, dat zij
« uiteraard aanzienlijke vermogensrechtelijke gevolgen moest hebben " voor de
minderjarige, het arrest een overtollige
reden uiteenzet ;
Dat derhalve het middel in zijn
eerste onderdeel feitelijke grondslag mist
en in zijn tweede onderdeel niet ontvankelijk is wege:ns het o:ntbreken van
belang;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet,
doordat, om eiseres tot schadevergoeding aan de burgerlijke partijen te veroordelen en de verweerder, het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, buiten
zaak te stellen, het bestreden arrest verklaart « dat naar vereiste van de wet niet
voldoende is bewezen dat, ten gevolge
van een fout of een nalatigheid van Willy
Bonnast, zijn vader Franciscus Bonnast
geen kennis heeft gehad van de betekening van de ontbinding n,

terwijl eiseres bij conclusie heeft doen
gelden « dat niettegenstaande het verlies
van het identiteitsbewijs, de consorten
Bonnast, hadden zij zulks gewild, te
bekwamer tijd de afgifte hadden kunnen
bekomen van dit voorlopig getuigschrift
waarmee zij · de aangetekende zending
hadde:n kunnen afhalen ; . . . dat uit
het strafdossier nog een gemis van

-----=------~~~~,-~.

-

370

spoed bij de consorten Bonn&st blijkt ;
op 2 april immers komt het aangetekend
schrijven bij Bonnast aan, maar kan
niet worden afgegeven waarschijnlijk
wegens de afwezigheid van Willy Bonnast ; op 3 april meldt vader Bonnast
zich aan op het postkantoor maar
men weigert hem het aangetekend schrijven af te geven ; op 4 april gaat de
heer Bonnast bij zijn neef, verzekeraar
te Erps-Kwerps, die voor zijn verzekeringen zorgt ; deze verklaart dat hem
niets bekend is inzake een aangetekend
schrijven en dat hij de dag nadien
inlichtingen zal inwinnen bij de maatschappij ; uit deze gegevens, verstrekt
door vader Bonnast zelf, blijkt dat de
consorten Bonnast reeds op 2 april
wisten dat de maatschappij « Minerve >>
aan Willy Bonnast een aangetekend
schrijven had gezonden ; daar de bedoelde overeenkomst de enige overeenkomst was die Willy Bonnast had aangegaan met « Minerve >>, zij noodzakelijk
wisten dat deze betekening betrekking
had op de autoverzekering; desniettegenstaande hebben de consorten Bonnast
geen spoed gemaakt gedurende de veertien dagen na 2 april om de inhoud van
het aangetekend schrijven te kennen,
vermits zij op de dag van het ongeval,
dit is op 18 april, zeggen dat deze inhoud
hun nog altijd onbekend was; de nalatigheid van de consorten Bonnast des te erger
is, daar zij te Brussel in de nabijheid van
de zetel van de maatschappij verbleven
en dus zeer gemakkelijk de nodige inlichtingen konden krijgen >>;
terwijl het arrest noch door de hierboven overgenomen, noch door enige
andere reden, een passend antwoord geeft
op de voornoemde conclusie waarin
eiseres heeft aangevoerd dat fouten en
nalatigheden niet aileen door de verweerder Willy Bonnast waren begaan,
maar ook door de verweerder Franciscus
Bonnast (schending van artikel 97 van
de Grondwet) ;
en terwijl, door in het onzekere te
laten of en waarom de nauwkeurige en
omstandige feiten, door eiseres aangevoerd als fouten of nalatigheden van de
verweerders Willy Bonnast en Franciscus
Bonnast, al dan niet bewezen zijn, en
evenmin of en waarom, als zij bewezen
zijn, zij geen fouten of nalatigheden
opleveren, het arrest evenmin passend
antwoordt op de voornoemde conclusie
van eiseres (schending van artikel 97 van
de Grondwet) :
Overwegende dat het arrest een wettelijke rechtvaardiging aanvoert voor zijn

~~

beslissing dat de ontbinding geen gevolg
had wegens niet-betekening aan de
tweede verweerder, zodat het onverschillig is of de onbekendheid van de
eerste twee verweerders met het bestaan
van de ontbinding aan hun schuld te
wijten is;
Dat het middel, zelfs indien het gegrond was, geen invloed zou hebben op
de wettelijkheid van de bestreden beslissing en derhalve niet ontvankelijk is
wegens het ontbreken van belang ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
15 december 1699. 2e kamer. Voorzitter, de H. van Beirs, voorzitter.Verslaggeve1·, de H. Capelle. - Gelijkluidende conclusie, de H. Charles, advocaat-generaal. - Pleite1·s, de HH. Fally,
Demeur en Philips.

2e KAMER. -

15 december 1969.

GERECHTSKOSTEN. - STRAFZAKEN.
- BESLISSING OP DE STRAFVORDERING.
- BEROEP VAN RET OPENBAAR MINIS·
TERIE ALLEE~N· - BESLISSING BEVES·
TIGD DOOR DE REOHTER IN HOGER
BEROEP. VEROORDELING VAN DE
BEKLAAGDE IN DE KOSTEN VAN RET
HOGER BEROEP. - 0NWETTELIJKHEID.

Indien op het hager beroep alleen van het
openbaar ministerie, de rechte1· in hager
.beroep de veroordelende beslissing van
de eerste rechter bevestigt, mogen de kosten van het hager beroep niet ten laste
van de beklaagde worden gelegd (1).
(BURY, T. DEHAYE.)
Met de notitie overeenstemmend
arrest.
15 december 1969. - 2e kamer.
Voorzitter, de H. van Beirs, voorzitter.Verslaggever, de H. de Waersegger. Gelijkluidende conclusie, de H. Charles,
advocaat-generaal.

(1) Cass., 6 juni 1966 (Bull. en PASIC.,
1966, I, 1268).
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1°

MISDRIJF. RECHTVAARDIGINGSGROND.- 0VERMACHT.- BEGRIP.

2°

MISDRIJF. RECHTVAARDIGINGSGROND.- 0VERMACHT.- BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER.

3°

HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN.
EENPARIGHEID VAN STEMMEN VEREIST OM EEN VRIJSPREKEND VONNIS
TE WIJZIGEN. WET VAN 4 SEPTEMBER 1891, ARTIKEL 2. GELDT NIET
VOOR DE ARRESTEN VAN HET MILITAIR
GERECHTSHOF.

1° De overmacht kan enkel voMtvloeien uit
een gebeurtenis buiten 's mensen wil
die door deze wil niet kon worden voorzien of vermeden (I).
2° De feitenrechter beoordeelt soeverein
of de door de beklaagde aangevoerde
omstandigheden een geval van overmacht opleveren zodat hij onmogelijk
schuldig kon worden verklaard (2).
(Strafwetb., art. 71.)
3° Artikel 140, lid 2, van de wet van
18 juni 1869 (artikel 2 van de wet van
4 september 1891), naa1luid waarvan het
hof van beroep slechts met eenparigheid
van stemmen een vrijsprekend vonnis van
de correctionele rechtbank kan wijzigen,
geldt niet voor het Militair Gerechtshof (3).
(BOULENGER EN GELLEE.J
ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 12 september 1969 gewezen
door het Militair Gerechtshof;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 7l van het Strafwetboek,
doordat het arrest de eisers wegens
desertie veroordeelt,
terwijl de eisers weliswaar uit hun
kmps of hun detachement afwezig zijn

geweest zonder daartoe machtiging te
hebben gekregen, maar, wegens omstandigheden die het arrest vaststelt
en die overmacht opleveren, zich niet bij
hun eenheid vrijwillig hebben kunnen
aanmelden voor het verstrijken van de
termijn van acht dagen, bepaald bij
artikel 45 van het Militair Strafwetboek :
Overwegende dat, blijkens de conclusies die de eisers ter terechtzitting
van 12 september 1969 van het Militair
Gerechtshof regelmatig hebben neergelegd, zij tegen de vervolging aanvoerden
dat zij hun eenheid per wagen hadden
verlaten en zich naar Frankrijk hadden
begeven en dat zij twee dagen voor het
verstrijken van de termijn van respijt
op de terugweg waren ; dat zij in de
streek van Lyon bemerkten dat de
benzinereservoir van hun voertuig geledigd was; dat zij, zonder voedsel en
zonder benzine er stalen en op heterdaad
betrapt werden· door de Franse politic,
aangehouden werden en veroordeeld tot
twee maanden gevangenisstraf; dat de
eisers stelden dat deze gezamenlijke
omstandigheden overmacht opleverden
zodat zij niet mochten worden veroordeeld;
Overwegende dat het arrest, in rechte
beslissende, wettelijk beslist « dat overmacht slechts kan voortvloeien nit een
gebeurtenis buiten 's mensen wil en die
door deze wil niet kon worden voorzien
of vermeden » ;
Dat het arrest daarna vaststelt « dat
de diefstallen die de verdachten in Frankrijk welbewust hadden begaan, opzettelijke fouten opleveren ; dat zij moesten
voorzien dat deze fouten hun aanhouding
zouden medebrengen en dat zij zich dan
ook bij hun eenheid niet zouden kunnen
vervoegen voor het verstrijken van de
termijn van respijt » ;
Overwegende dat het arrest uit deze
vaststellingen wettelijk heeft kunnen
afleiden dat de eisers niet het slachtoffer
waren van een gebeurtenis buiten hun
wil en die zij niet konden voorzien of
vermijden;
Dat het middel derhalve niet kan worden aangenomen ;
Over het tweede middel, afgeleid nit de
schending van artikel 140 van de wet van
18 juni 1869 op de rechterlijke organi-

(1) Cass., 25 juni 1956 (Bull. en PASIC.,
1956, I, 1176),
(3) Cass., 29 juli 1952 (Bull. en PAsrc.,
(2) Cass., 6 december 1965 (Bull. en PASIC.,
1952, I, 762) en de noot 1; 20 mel 1957
1966, I, 460) en 11 maart 1968 (Arr. cass.,
, (ibid., 1957, I, 1127).
1968, biz. 915).
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satie, aangevuld bij artikel 2 van de wet
van 4 september 1891,

doo1·dat het arrest de door de eerste
rechter besliste vrijspraak wijzigt,
. zonder. vast te stellen dat deze uitspraak
1s geschwd met eenparigheid van stemmen:
Overwegende dat artikel 2 van de wet
van 4 september 1891 slechts van toepassin~ is o~ ~e hoven van beroep die
somm1ge beshssmgen van de correctionele
rechtbanken verbeteren ; dat deze wetsbepaling niet geldt voor de beslissingen
van het Militair Gerechtshof;
Dat het middel naar recht faalt ;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd
en dat de beslissing overeenkomstig de
wet is;
. Om die redenen, verwerpt de voorzienmgen ; veroordeelt ieder van de eisers
in de kosten van zijn voorziening.
15 december 1969. 2e kamer.
Voorzitter, de H. van Beirs, voorzitter.Verslaggever, de H. Capelle.- Gelijkluidende conclusie, de H. Charles, advocaatgeneraal. - Pleiters, de HH. Deton en
Bourgeois (van de balie bij het Hof van
beroep te Luik).

2e KAMER. -

15 december 1969.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.
STRAFZAKEN.
STRAFVORDERING.
RECHTER IN
HOGER BEROEP DIE DE AAN DE ElSER
TOEGESCHREVEN TELASTLEGGINGEN ALS
BEWEZEN BESCHOUWT. RECHTER
IN HOGER BEROEP DIE ZIJN BESLISSING
TOT BEVESTIGING VAN DE DOOR DE
E.ERSTE RECHTER UITGESPROKEN STRAFFEN NIET SPECIAAL MET RED.ENEN
OMKLEEDT. GEEN CONCLUSIE. REGELMATIG GEMOTIVEERDE BESLISSING.

Bij gebreke van conclusie dienaangaande
is de rechter in hoger beroep, die de
(I) Raadpl. cass., 8 december 1958 ·(Bull.
en PAsiC., 1959, I, 349); zie Rep. prat. dr.
belge, Bijv., v 0 Appel en mafie1·e repressive,
nrs

683 tot 687.

telastleggingen bewezen verklaart, niet
verplicht zijn beslissing, wam·bij de
stratfen die de eerste rechter deswege had
u~tgesproken werden gehandhaajd, specwal met red en en te omlcleden (I).
(VERBRAEKEL.)
Met de notitie overeenstemmend
arrest.
15 december 1969. -

2e kamer. -

Voorzitter en Verslaggever, de H. van
Beirs, voorzitter. Gelijkluidende conclusie, de H. Charles, advocaat-generaal.

2e KAMER. -

15 december 1969.

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG. BEVOEGDHEID. STRAFZAKEN~ BETWISTING BETREFFENDE DE BE·
VOEGDHEID VAN DE KAMER VAN INBE·
SCHULDIGINGSTELLING. - BEGRIP.

2° VOORZIENING IN CASSATIE. TERMIJN.- STRAFZAKEN.- VERZET
VAN DE PROCUREUR DES KoNINGS
TEGEN EEN BESCHIKKING VAN DE
RAADKAMER. BESCHIKKING VAN
NIE.T-VERVOLGING VOOR EEN VAN D.E
AAN DE VERDACHTE VERWETEN TELASTLEGGINGEN. VERZET WAARIN
DEZE BESCHIKKING VERKEERDELIJK
« BESCHIKKING TOT INVRIJHEIDSTELLING ll WORDT GE.NOEMD. ARREST
DAT BESLIST DAT BE.DOEI,DE BENAMING
E.EN MATERIELE VERGISSING WAS EN
ZICH UITSPREEKT OVER DE ONTVANKELIJKHEID EN DE GEGRONDHEID VAN DIT
VERZET.- ARREST DAT NIET BESLIST
OVER EEN GESCHIL BETREFFENDE DE
BEVOEGDHEID VAN DE ONDERZOEKSGERECHTEN. VOORZIENING VOOR DE
EINDBESI,ISSING. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

1° en 2° Niet ontvankelijk is de voorziening die de verdachte v66r de einduitspraak heejt ingesteld tegen het arrest
van de kamer van inbeschuldigingstelling, die beslist heejt dat er in het verzet
van cle procureur des Konings een
materiele vergissing is begaan in zover
het « beschikking tot invrijheidstelling »
noemt de bestreden beschikking betref-

-373fende de niet-ve1·volging, ingaat op het
onbeperlct verzet en zich uitspreekt over
de gegrondheid ervan, daar dergelijke
beslissing geen arrest is over de bevoegdlwid, in de zin van het woord « bevoegdheid » in het tweede lid van artikel M 6
van het Wetboek van strafvordm·ing (1).

perkt te zijn, zich uitspreekt over de
ontvankelijkheid en de gegrondheid van
dit verzet ten aanzien van de beschikkingen van het bestreden bevelschrift ;
Overwegende dat zodanige beslissing
geen arrest is over de bevoegdheid in de
zin die aan dit woord gehecht wordt in
het tweede lid van artikel 416 van het
W etboek van strafvordering ;
Overwegende dat de beslissing, in
(REDOUTE.)
zover zij het rechtsmiddel ontvankelijk
verklaart, er zich toe beperkt eiser naar
ARREST (vertaling).
het vonnisgerecht te verwijzen om te
worden berecht wegens de te zijnen laste
HET HOF ; - Gelet op het bestreden gelegde feiten en dus evenmin een eindarrest, op 30 juni 1969 gewezen door het beslissing is in de zin van het eerste lid
Hof van beroep te Luik, kamer van inbe- van voornoemd artikel 416 ;
schuldigingstelling;
Dat de voorziening ingesteld is v66r de
Over het middel afgeleid uit de schen- · eindbeslissing en derhalve niet ontvanding van artikel 135 van het Wetboek kelijk is;
van strafvordering,
Om die redenen, verwerpt de voorziedoordat het bestreden arrest het verzet ning ; veroordeelt eiser in de kosten.
van de procureur des Konings tegen de
vrijlating van de verdachte, thans eiser,
15 december 1969. 2e kamer.
ontvankelijk heeft verklaard, ofschoon Voorzitter, de H. van Beirs, voorzitter.aan deze zijn vrijheid niet ontnomen Verslaggever, de H. Trousse. - Gelijkwas en dus te zijnen behoove geen luidende conclusie, de H. Charles, advobeschikking tot invrijheidstelling is ver- caat-generaal.
leend, maar aileen een beschikking van
niet-vervolging met betrekking tot het
hem ten laste gelegde vluchtmisdrijf,
terwijl de kamer van inbeschuldigingstelling, bij welke de zaak aanhangig was
gemaakt door het verzet tegen voor2e KAMER. - 16 december 1969.
noemde beschikking, zich had moeten
onbevoegd verklaren om te oordelen of
er grond was om eiser wegens het ten
l o INKOMSTENBELASTINGEN.
laste gelegde vluchtmisdrijf te verwijzen
0NTHEFFING. WETBOEK VAN DE
naar het vonnisgerecht :
INKO.MSTENBELASTINGEN, ARTIKEL 277.
DUBBELE BE1LASTING. BEGRIP.
Overwegende dat, in strijd met wat het
middel beweert, de kamer van inbeschuldigingstelling niet verklaard heeft 2° INKOMSTENBELASTINGEN.
WETBOEK VAN DE INKO.MSTE1NBE1LASdat het verzet van de procureur des
TINGE1N. BEI,ASTING VAN DE NIET·
Konings tegen eisers vrijlating ontvanVERBLIJFHOUDE1RS. B:mLASTING VERkelijk was ; dat zij het verzet uitlegt dat
SCHULDIGD DOOR BE1LASTINGPI,ICHTIde procureur des Konings in de weinig
GE1N BEDOELD BIJ ARTIKEL 150. passende bewoordingen van artikel 135
BED RAG.
van het Wetboek van strafvordering
heeft gedaan tegen de beschikking van
de raadkamer, en beslist dat de qualifi- 3° INKOMSTENBELASTINGEN.
0NTHEFFING. DUBBELE BELASTING.
catie van beschikking tot invrijheidstelBELASTING TEN LASTE1 VAN EEN
ling die door de akte van verzet aan de
NIET-VERBLIJFHOUDER GEVESTIGD OP
bestreden beschikking is gegeven, een
GROND VAN ARTIKEL 148 VAN HET
materiele vergissing is waartoe de reWETBOEK VAN DE INKO.MSTE1NBELAS·
dactie,van voornoemd artikel aanleiding
TINGEN, NA AFTREK VAN DE GEiNDE
geeft; dat zij, bovendien rechtdoende op
VOORHEFFINGEN. GEEN DUBBELE
het verzet dat zij verklaard heeft onbeBELASTING.

(1) Cass., 22 juli 1959 (Bull. en PAsrc.,
1959, I, 1143) en noot 2, blz. 1144.

1° Dubbele belasting onderstelt dat op
eenzeljde inkomen verscheidene aan-

-374slagen zijn gevestigd, waarvan de ene
de andere wettelijk uitsluit (1). (Wetbock van de inkomstenbelastingen,
art. 277.)
2o V oor

de belastingplichtigen bedoeld
bij artikel 150 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen, w01·dt de belasting geacht overeen te stemmen met
het belastingkrediet, met de onroerende,
roerende en p1·ojessionele voorheffingen
en met de aanmtllende onroerende en
roerende voorheffingen (2).

go Geen dubbele belasting, waarop toe-

passelijk is de ontlasting gesteld bij
artikel 277 van het W etboek van de
inkomstenbelastingen, wordt in het leven
geroepen door de belasting di.o. op grand
van artikel 148 van dit wetboek wordt
gevestigd op het geheel vq,n ae in Belgie
door een niet-vm·blijfhouder behaalde of
verb egen inkomsten, indien het bedrag
van deze belasting bepaald is na ajt1·ek
van de ten laste van dezelfde belastingplichtige ge~nde voo1·hef!ingen.

(LACROIX, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 31 maart 1969 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over het·middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet, 148, 150, 153 277 en 278 van het
W etboek van de inkomstenbelastingen
(koninklijk besluit van 26 februari 1964),
doordat, hoewel eiser, niet-rijksinwoner,
die niet verkeerde in de gevallen bedoeld
in de artikelen 148 en 149 van het
w etboek van de inkomstenbelastingen
en in Belgie slechts inkomsten uit
onroerende goederen en inkomsten en
opbrengsten van roerende goederen en
kapitalen had genoten, achtereenvolgens
werd aangeslagen a) wettelijk, in de
onroerende en roerende voorheffingen,
het belastingkrediet en in de aanvullende
onroerende en roerende voorheffingen,
die, krachtens artikel 150 van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen,
(1) Cass., 30 september 1969, supra, biz. 113.
(2) Artikel 150 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen werd vervangen door
artikel 21 va..;_ de wet van 15 juli 1966.

geacht warden overeen te stemmen
met de door hem verschuldigde belasting
der niet-verblijfhouders, b) onwettelijk,
in de belasting der niet-verblijfhouders,
die, overeenkomstig artikel 148 van het
W etboek, berekend werd op het totale
bedrag van dezelfde, 1naar nu samengevoegde, inkomsten, het bestreden arrest
beslist dat er tussen deze aanslagen geen
dubbele belasting is waarvan de outlasting zou kunnen worden bevolen onder
de voorwaarden en binnen de termijnen
gesteld bij artikel 277 van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen, op grand :
« dat de litigieuze aanslag, enerzijds,
in overeenstemming is met de door
verzoeker (thans eiser) ondertekende
aangifte, dat, anderzijds, deze aanslag
en de inning van de belasting bij wijze
van voorheffing elkaar wettelijk niet
uitsluiten, wanneer de voorheffingen
voor de berekening van het bedrag van
de thans litigieuze aanslag warden afgetrokken ; dat de vergissing ten deze
door verzoeker begaan niet het gevolg is
van een materiele vergissing, dat de
globalisatie van zijn aangegeven inkomsten bestaat in een verkeerde toepassing ~an een bepaling van de belastingwet ; dat de administratie geen materiele vergissing heeft begaan, vermits
de inkomsten van verzoeker geen twee
maal warden aangeslagen; dat de aanneming van de stalling van verzoeker,
volgens welke het bestaan van twee
aanslagen, waarvan er een niet zou verschuldigd zijn, de dubbele belasting zou
uitmaken zoals bedoeld in voornoemd
artikel 277 (dat wil zeggen artikel 277
van het W etboek van de inkomstenbelastingen), tot gevolg zou hebben de
mogelijkheid te bieden zich, buiten de
termijn van artikel 272 van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen, te beroepen op rechts- of feitelijke argumenten
die niet vallen binnen de grenzen van
voornoemd artikel 277 ,,

terwijl, eerste onderdeel, gelet op de
omstandigheden van de zaak, de vestiging
en de inning van de belasting der nietverblijfhouders
overeenkomstig artikel 150 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen de vestiging en de inning
van de belasting der niet-verblijfhouders
overeenkomstig artikel 148 van hetzelfde
wetboek wettelijk uitsloot, waaruit volgt
dat de litigieuze aanslagen dubbele
belasting vormden, zelfs indien, voor de
berekening van hetgeen nog moest worden gemd op de tweede aanslag, binnen
de wettelijke grenzen, rekening was
gehouden met de ge'inde voorhe:ffingen,
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en, tweede onderdeel, de omstandigheden
waarop het arrest wijst, namelijk dat
de dubbele belasting het gevolg was
van een vergissing van eiser en dat
het bestaan van deze dubbele belasting
enkel kon worden bewezen door het
bestuderen van de rechts- en feitelijke
punten van de zaak, geen wettelijke
verantwoording kunnen zijn voor de
beslissing van het arrest aan eiser de
gevraagde outlasting te weigeren :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, onder
meer uit de vermeldingen van het arrest,
blijkt dat eiser, Frans staatsburger die
geen verblijf houdt in Belgie, er in 1963
slechts inkomsten uit onroerende goederen, van roerende goederen en kapitalen
heeft genoten waarvoor de voorheffingen
werden ge'ind ; dat de administratie, na
de door hem gedane aangifte van zijn
geglobaliseerde inkomsten, te zijnen laste,
over het belastingjaar 1964, een aanslag
ten kohiere he'eft gebracht op grond van
artikel 148 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen, doch dat zij, ter
vaststelling van het bedrag van de
belasting die het geheel van de in Belgie
behaalde of verkregen inkomsten treft,
de bij wijze van voorheffing gei:nde
belastingen heeft afgetrokken ; dat terwijl het aanslagbiljet op 26 oktober 1964
werd toegezonden, eiser, op 23 jtmi· 1966,
een reclamatie heeft ingediend waarbij
de volledige outlasting van voornoemde
aanslag werd gevraagd, op grond dat
hij een dubbele belasting vormde welke
een overbelasting tot gevolg had; dat de
directeur der directe belastingen, die de
grief van dubbele belasting als niet
gegrond beschouwde, de reclamatie heeft
verworpen daar ze te laat werd ingediend ;
Overwegende dat, na erop gewezen te
hebben · dat de belasting die het geheel
van de in Belgie behaalde of verkregen
inkomsten treft en de inning van voorheffingen elkaar wettelijk niet uitsluiten,
het arrest beslist dat er geen dubbele
belasting is en, onder vaststelling dat
eiser geen reclamatie heeft ingediend
binnen de normale termijn 'daarvoor
gesteld bij artikel 272 van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen, het beroep
niet gegrond verklaart;
Overwegende dat de dubbele aanslag,
die recht geeft op de bijzondere ontlastingstermijn gesteld bij artikel 277 van
voornoemd wetboek, onderstelt dat op
een zelfde inkomen verscheidene aanslagen werden gevestigd waarvan de een
wettelijk de andere uitsluit ;

Overwegende dat uit het feit dat de
administratie, ter berekening van het
bedrag van de belasting die het geheel
van de in Belgie behaalde of verkregen
inkomsten treft, het bedrag van de
gei:nde voorheffingen heeft afgetrokken,
volgt dat de door eiser aangegeven
geglobaliseerde inkomsten niet aan verscheidene aanslagen waarvan de een
wettelijk de andere uitsluit, maar enkel
aan een globale belasting werden onderworpen waartegen, wegens de overbelasting die de niet-toepassing van artikel 150 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen zou hebben meegebracht,
eiser een reclamatie moest indienen
binnen de normale termijn gesteld bij
artikel 272 van hetzelfde wetboek;
Dat immers de inning van voorheffingen de belasting op de geglobaliseerde
inkomsten niet uitsluit, maar deze laatste,
door een fictie van de wet, voor de
belastingplichtigen op wie artikel 150
van toepassing is, overeenstemt met het
belastingkrediet, met de onroerende en
roerende voorheffingen en met de aanvullende onroerende en roerende voorheffingen;
Dat het eerste onderdeel van het
middel naar recht faalt ;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, nu het arrest wettelijk zijn beslissing heeft verantwoord
dat bij gebreke van dubbele belasting
eiser niet ontvankelijk was om op
23 juni 1966 een reclamatie in te dienen,
het tweede onderdeel van het middel
aile belang verliest en niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
16 december 1969. 2e kamer. Voorzittm·, de H. van Beirs, voorzitter.V erslaggevm·, de H. Capelle. - Gelijkluidende conclusie, de H. Detournay, advocaat-generaal. - Pleiters, de HH. Baltus
(van de balie bij het Hof van beroep
te Brussel) en Fally.

2e KAMER. -

16 december 1969.

1° INKOMSTENBELASTINGEN. AANSLAG EN INKOHIERING. GECOORDINEERDE WETTEN BETREFFENDE
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DE
INKOMSTENBELASTINGEN,
ARTIKEL 74te1'.- REOHTSVORDERINGWAARUIT
NIET-AANGEGEVEN
INKOMSTEN
BLIJKEN. RECHT VAN DE ADMINISTRATIE EEN NIEUWE AANSLAG TE
VESTIGEN. VoORWAARDEN.

2° INKOMSTENBELASTINGEN.
RAMING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG BIJ TOEPASSING VAN ARTIKEL 55,
§ 1, VAN DE GEOOORDINEERDE WETTEN
BETREFFENDE DE INKOMSTENBELAS·
TINGEN. BEDRAGEN WELKE DE
BELASTINGPLIOHTIGE AAN INVE.STERINGE.N HEEFT BESTEE.D.- TJQKENEN OF
INDIOIEN VAN GEGOEDHEID.

3o INKOMSTENBELASTINGEN.
RAMING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG. VERMOEDEN INGESTELD BIJ
ARTIKEL 55, § 1, LID 3, VAN DE GEOOORDINEERDE WETTEN BETREFFENDE
DE INKOMSTENBELASTINGEN. WETTELIJX VERMOEDEN VAN HERKOMST.

4o INKOMSTENBELASTINGEN.RAMING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG DOOR TEKENEN OF INDIOIEN
VAN GEGOEDHEID. TEGENBEWIJS
RUST OP DE BELASTINGPLIOHTIGE.

1o Als een rechtsvordering, waarvan het

voorwerp door het bestaan van inkomsten
be'invloed wo1·dt, uitwijst dat een gedingvoerende partij, in de loop van een der
vijf jaar v661· dat van het instellen van
de vo1·dering, haw· inkomsten geheel of
ten dele bewimpeld heeft of ve1·zuimd
heeft aan te geven, mag de administ?'atie, zelfs na het vm·strijkm• van de
termijnen tot vestiging of navorclering
van de aanslagen, een nieuwe aanslag
vestigen, binnen twaalf maanden sinds
de datum waamp de rechte1·lijke beslissing lcmcht van gewijsde heeft verlcregen, ten laste van dezelfde belastingplichtige of diens e1jgenamen op grand
van de bewimpelde of niet aangegeven
inkomsten (1). (Gecoordineerde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen,
art. 74te1·.)
2o De beclragen welke de belastingplichtige

gedurende de belastban pm·iode besteed
heeft aan investe1'ingen, lc~mnen tekenen
of incliciiin ·zijn, waarop de administra(1) Verg. cass., 25 november 1969, supra,
blz. 302.
(2) en (3) Cass., 8 oktober 1968 en 21 januari
1969 (Arr: cass., 1969, biz. 149 en 490).

tie zich lean beroepen om de graacl van
gegoedheid van deze belastingplichtige
vast te stellen ; het hof van beroep
beoo1·deelt soeverein de bewijskracht
van deze tekenen of indiciiin (2).
3° Het vermoeden opgelevercl doo1· tekenen
of inclicien waaruit een hogere gmacl
van gegoedheid blijlct dan uit de aangegeven inkomsten is een wettelijk vm·moeden van herlcomst, dit wil zeggen dat
de bedragen waarop het betreklcing
heeft, tot het tegenbewijs worden vermoed voort te komen uit inkomsten
die tijdens de belastbare periode werden
behaald in de uitoefening van de beroepsactiviteit van de belastingplichtige (3).
(Gecoordineerde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, art. 55, § 1,
lid 3.)
4° Indien de administratie de belastbare
g1·ondslag wettelijlc heeft vastgesteld valgens tekene11 of indicien waar~tit een
hogere graacl van gegoeclheid blijkt clan
uit de aangegeven inkomsten, moet de
belastingplichtige door positieve conflroleerbare gegevens bewijzen dat cleze
gmacl van gegoeclheicl vom·tkomt uit
ande1·e inlcomsten dan die wellce belastbaar zijn in de inkomstenbelastingen
of uit inlcomsten van v66r het belastbaar
dienstjaa1· (4). (Gecoordineerde wetten
betre:ffende de inkomstenbel%stingen,
art. 55, § 1, lid 3.)

(VALKENBE.RG, T. BELGISOHE STAAT,
MINISTER VAN FINANOIEN.)
ARREST

(vertaling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 23 mei 1969 door het Hof
van beroep te Luik gewezen ;
Overwegende dat uit de vermeldingen
van het arrest blijkt : 1° dat eiser, volgens
aanslagen ten kohiere gebracht in het
belastingjaar 1962, werd belast in de
inkomstenbelastingen over het belastingjaar 1952 nadat een op 22 juni 1961
door de Correctionele Rechtbank te Luik
gewezen vonnis feiten die valsheid uitmaken verjaard had verklaard waarvoor
in april 1954 een vervolging werd ingesteld tegen eiser die naar deze rechtbank werd verwezen ; 2° dat de belast(4) Cass., 8 oktober 1968 en 21 januari 1969

A(rr. cass., 1969, blz. 149 en 490).
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1952 werd vastgesteld door het weder opnemen, in de desbetreffende inkomsten,
van tien miljoen aan bewimpelde winsten
waarvan de administratis, op grond van
de elementen van de vervolging, inzonderheid een deskundigenverslag, aanvoert
dat ze in 1951 werden behaald; 3° dat
uit het door de administratis ingeroepen
verslag van gerechtelijke expertise blijkt
dat de boekhoudkundige elementen van
eiser in 1951 wijzen op niet-aangegeven
winsten voor een minimum bedrag van
10o000o000 frank en, 4° dat eiser deze
winsten in zijn exploitatie heeft belegd
door middel van een fictieve obligatielening bij een Luxemburgse holdingmaatschappij, die niet in 1961, zoals
het arrest zulks wegens een verschrijving
vermeldt, doch in 1951 werd opgericht,
zoals tegelijkertijd blijkt uit de context
van het arrest, uit de stukken door eiser
regelmatig neergelegd tot staving van zijn
verzoekschrift en uit de vermeldingen
van dit verzoekschrift zelf;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet en 74ter van de wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, geco6rdineerd
bij het besluit van de Regent van
15 januari 1948,
doordat het bestreden arrest afwijzend
beschikt op het beroep door eiser ingesteld tegen de beslissing van 8 augustus 1963 van de directeur der directe
belastingen van de provincie Luik en
beslist dat regelmatig zijn de aanslagen
in de inkomstenbelastingen die, onder de
artilmlen 2200121 en 220o101 van het
kohier van het dienstjaar 1962 (navordering van rechten over het dienstjaar
1962), ten laste van eiser werden gevestigd, bij toepassing van artikel 74ter
van voornoemde geco6rdineerde wetten,
en, na te hebben verklaard dat « zonder
enige twijfel, zoals verzoeker (thans eiser)
er oordeelkundig op wijst ooo de bewimpeling van de inkomsten grotendeels van
v66r 1951 zou dateren "• niettemin beslist
« dat het zonder belang is dat de deskundige heeft gemeend dat een zelfs hogere
winst dan 10o000o000 frank, die in 1951 is
gebleken, wellicht niet uitsluitend betrekking heeft op het jaar 1951, wanneer
verzoeker niet bewijst voor welke bedragen ze verband houdt met een of verscheidene vroegere dienstjaren "•
terwijl, eerste onderdeel, artikel 74ter
van voornoemde gecoordineerde wetten
de administratis slechts toestaat een
nieuwe aanslag te vestigen als de rechts-

vordering heeft uitgewezen dat een
gedingvoerende partij, in de loop van
een der vijf jaar v66r dat van het instellen van de vordering, haar inkomsten
geheel of ten dele bewimpeld heeft of
verzuimd heeft aan te geven, wat impliceert dat de administratis het bewijs
Ievert van het bedrag van de in de loop
van genoemde periode bewimpelde of
nietoaangegeven inkomsten en dat het
arrest, om de hierboven overgenomen
redenen de bewijslast omkeert ;
tweede onderdeel, door te oriderstrepen
dat « verzoeker er oordeelkundig op
wijst dat de bewimpeling van inkomsten
grotendeels van v66r 1951 zou dateren »,
vervolgens door te bepalen cc dat verzoeker niet bewijst voor welke bedragen
de litigieuze winst verband houdt met
een of verscheidene vroegere dienstjaren », het arrest in tegenspraak vervalt
en, derhalve, zijn beslissing niet regelmatig met redenen omkleedt :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat bedragen, door een
belastingplichtige in zijn zaken belegd
gedurende de belastbare periode, tekenen
of indicien kunnen zijn waarop de
administratis zich kan beroepen om de
graad van gegoedheid van deze belastingplichtige vast te stellen en waarvan het
hof van beroep soeverein de bewijswaarde
beoordeelt ;
Overwegende dat artikel 55, § 1, van
de gecoordineerde wetten betreffende
de inkomstenbelastingen een vermoeden
juris tantum instelt met betrekking
tot de oorsprong van die bedragen,
die geacht worden voort te komen uit
belastbare inkomsten, dat wil zeggen uit
bedrijfsinkomsten die gedurende de belastbare periode werden behaald ;
Dat, derhalve, wanneer de administratis, met gebruikmaking van de haar bij
artikel 74ter van voornoemde gecoordineerde wetten verleende macht, de belastbare grondslag heeft geraamd volgens
zulke tekenen of indicien waaruit een
hogere graad van gegoedheid blijkt dan
uit de aangegeven inkomsten, het tegenbewijs rust op de belastingplichtige die,
op grond van positieve en controleerbare
elementen, moet bewijzen dat deze
gegoedheid voortkomt uit andere inkomsten dan die welke in de inkomstenbelastingen belastbaar zijn of uit inkomsten van een periode van v66r de
belastbare periode ;
Overwegende dat door vast te stellen
dat uit het verslag van gerechtelijke
expertise dat gevoegd is bij het dossier
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van de tegen eiser ingestelde vervolging
blijkt dat een minimum bedrag van
10.000.000 frank, dat in 1951 is gebleken,
het winstresultaat is van de handelsactiviteit van eiser, dat dit bedrag door
hem in zijn zaken werd opgenomeh
door middel van een fictieve obligatielening bij een Luxemburgse holdingmaatschappij die op 21 december 1951
werd opgericht en dat eiser bovendien
stelselmatig de oorsprong van de bewimpelde inkomsten heeft verborgen, het
arrest wijst op het bestaan in 1951 van
voornoemde tekenen of indicien en dat
door, op grond van deze vaststellingen,
te beslissen, enerzijds, dat de administratie gerechtigd is als juist te beschouwen dat de Iitigieuze baten betrekking
hebben op het dienstjaar 1952 en, anderzijds, dat derhalve eiser het tegenbewijs
moet leveren op grond van nauwkeurige
en controleerbare elementen, het arrest
een juiste toepassing maakt van bovengenoemde beginselen en, bijgevolg, wettelijk zijn beslissing verantwoordt dat,
bij gebreke aan het hierboven gepreciseerde tegenbewijs, de aanslag regelmatig is;
Dat het eerste onderdeel van het
middel niet kan worden aangenomen ;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, in strijd met wat het
middel aanvoert en met wat zijn ontwikkeling tracht aan te tonen, het arrest
niet bepaalt dat, zonder enige twijfel,
zoals eiser er oordeelkundig op wijst ...
de bewimpeling van de inkomsten grotendeels van v66r 1951 zou dateren, doch,
bij het beschouwen van de hypothese
door de gerechtelijk deskundige voorgedragen en door eiser overgenomen,
te weten : " dat de toestand die deze
laatste (de deskundige) vaststelt op
31 december 1951 als oorsprong kan
hebben het bestaan van een grotere
inventaris dan die van 670.196 frank
welke in de boekhouding is vermeld en
dat, dientengevolge n, dat wil zeggen in
deze hypothese, " de bewimpeling van
de inkomsten grotendeels van v66r
1951 zou dateren n, erop wijst dat het
hier gaat om hypothesen, << dat niets
aantoont dat ze met de werkelijkheid
stroken n en, dientengevolge, beslist dat
de administratie gerechtigd is ze te
verwerpen om " zich te beroepen op de
vaststellingen die zij in het strafdossier
heeft gedaan n ;
Dat zodanige redenen door geen enkele
tegenstrijdigheid zijn aangetast en dat,
bijgevolg, het tweede onderdeel van het
middel feitelijke grondslag mist ;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
16 december 1969.- 2e kamer.- Voorzitter, de H. van Beirs, voorzitter.- Verslaggever, de H. Capelle.- Gelijkluidende
conclusie, de H. Detournay, advocaatgeneraal. Pleiters, de HH. Deprez
(van de balie bij het Hof van beroep
te Luik) en Fally.

1e

KA.MER. -

18 december 1969.

1°

HUUR VAN WERK. HuUR
VAN ARBEID. ARBEIDSOVEREEN·
KOMST VOOR WE.RKLIE.DEN.- G:mWAAR·
BORGD WEEKLOON INGEVAL VAN AR·
BEIDSONGESCHIKTHEID. WET VAN
10 MAART 1900, ARTIKEL 29, § 2,
LID l. NIEUWE ONGESCHIKTHEID.
BETALING VAN EEN NIEUW LOON. VooRwAARDE.

2°

HUUR vAN WERK.
HUUR
VAN ARBEID. ARBEIDSOVEREEN •
KOMST VOOR WERKLIEDEN.- GEWAAR·
BORGD
WEEKLOON
INGEVAL
VAN
ARBEIDSONGESCHIKTHEID.- WET VAN
10 MAART 1900, ARTIKEL 29, § 2, LID l.
NIEUWE ONGESCHIKTHEID.- TER·
MIJN VAN TWAALF WERKDAGEN. BEGRIP.

3°

HUUR VAN WERK.- HUUR VAN
ARBEID.
ARBEIDSOVEREENKOMST
VOOR WERKLIEDEN.- GEWAARBORG:O
WEEKLOON INGEVAL VAN ARBEIDS·
ONGESCHIKTHEID.
WET
VAN
10 MAART 1900, ARTIKEL 29, § 2,
LID l. NIEUWE ONGESCHIKTHEID.
TERMIJN VAN TWAALF WERKDAGEN.
SLUITING VAN DE ONDERNEMING
GEDURENDE DE JAARLIJKSE VAKANTIE.
GEEN INVLOED OP DE TERMIJN.

1° Naar luid van m·tikel 29, § 2, lid 1,
van de wet van 1.0 maart 1.900 op de
arbeidsovereenkomst voor werklieden, in
deze wet ingelast door artikel 1. 7 van
de wet van 1.0 december 1960, is het
onder § 1. van artilcel 29 bedoeld loon
in beginsel niet opnieuw verschuldigd
wanneer zich een nieuwe arbeidsongeschilctheid voordoet binnen de eerste
twaalf werkdagen die volgen op het
einde van de pet·iode van arbeidsongeschiktheid welke aanleiding gegeven
heeft tot de onder § 1. bedoelde betaling
van het loon.

3792o Onder « werkdagen » bedoeld bij arti-

kel 29, § 2, lid 1, van de wet van 10 maart
1900 op de arbeidsovereenlcomst voor
werklieden, in deze wet ingelast door
artikel 17 van de wet van 10 december 1962, moet worden verstaan de
dagen waarop er doorgaans gewerkt
wordt, in tegenstelling met de zon- en
wettelijlce jeestdagen (I).
3° De sluiting van de onderneming gedu-

rende de jaarlijkse vakantie is zonder
invloed op de termijn van twaalf
werkdagen zoals bedoeld in artilcel 29,
§ 2, lid 1, van de wet van 10 maa1·t 1900
op de arbeidsovereenkomst voor werlclieden, in deze wet ingelast door artikel 17 van de wet van 10 december
1962 (2).
(NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP
« ANCIENS
ETABLISSEMENTS D'IETEREN FRERES >>,
T. THYS.)
ARREST

(vertaling).

RET HOF ; --:- Gelet op de bestreden
sententie, op 9 april I968 in laatste
aanleg gewezen door de Werkrechtersraad te Brussel, kamer voor werklieden;
Over het eerste middel, afgeleid nit
de schending van de artikelen 28undecies,
inzonderheid lid I, en 29, inzonderheid
§§ I en 2, lid I, van de wet van IO maart
1900 op de arbeidsovereenkomst (welke
artikelen respectievelijk gewijzigd zijn
bij de artikelen I6 en 17 van de· wet
van IO december I962),
doordat, hoewel verweerder reeds het
gewaarborgd weekloon voor de periode
van 3 tot 9 juli I967 had ontvangen, de
bestreden sententie eiseres veroordeelt
om hem voor de periode van I4 augustus
(l) Zie : :M:emorie van toelichting, Parl.
st. Kamer, 1961, nr 369, biz. 7; HoRTON,
Suspension du t1·avail et salaire garanti, Commentai?·e de la loi du 10 decembre 1962, uitg.
1963, nr 63, biz. 63 ; 'l'RINE, Le salaire lwbdornadaire gamnti, blz. 87-88; Rep. prat. dr. belge,
Bijv., d. II, V° Contmt de travail, nr 466; raadpl.
inzake arbeidsovereenkomsten voor bedienden
(artikel 10, § 3, van de gecoordineerde wetten
va,n 20 juli 1955, zoals het is vervangen door
artikei 24 van de wet van 10 december 1962) :
COLENS, Le contrat d'ernploi, uitg. 1967, nr 85,
biz. 171.
Krachtens de artikeien 26 en 40 van de
wet van 21 november 1969 tot wijziging van
de wetgeving betreffende de overeenkomsten

tot I9 augustus I967 om dezelfde reden
het bedrag van 2.028 frank te betalen;
dat men, volgens haar redenen, verweerder het samenvallen •van het tijdperk
van de jaarlijkse vakantie met datgene
dat twee ziekteperiodes scheidt niet
mag laten dragen, verweerder part noch
deel heeft aan dit samenvallen, en
de opgelegde arbeidsonderbreking deel
uitmaakt van de normale arbeidsbetrekkingen tussen partijen, zodat de
onderbreking van twaalf werkdagen iri
het onderhavige geval ten volle geldig is,

terwijl het gewaarborgd weekloon niet
opnieuw verschuldigd is wanneer zich
een nieuwe arbeidsongeschiktheid voordoet binnen de eerste twaalf werkdagen
die volgen op het einde van de periode
van arbeidsongeschiktheid welke aanleiding heeft gegeven tot betaling van
zodanig loon ; de sluitingsperiode van de
onderneming voor de jaarlijkse vakantie,
gedurende welke de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst wordt geschorst,
niet kan worden gelijkgesteld met werkdagen, en de ongeschiktheid die verweerder op 14 augustus 1967, bij de hervatting van de werkzaamheden van eiseres,
heeft aangevoerd dientengevolge valt
binnen de twaalf werkdagen die volgen
op het einde van zijn eerste ongeschiktheid en pas op die datum een aanvang namen:
Overwegende dat uit de sententie
blijkt dat eiseres, voor de periode van
3 tot 9 juli I967, aan verweerder het
gewaarborgd loon heeft betaald op grond
van een medisch attest waaruit de
arbeidsongeschiktheid van deze laatste
bleek wegens ziekte van 3 tot 23 juli
1967; dat de onderneming van eiseres
van 24 juli tot 13 augustus I967 werd
gesloten ingevolge de jaarlijkse vakantie;
inzake huur van werk, zijn de woorden
« eerste twaaif werkdagen » voorkomende in
de artikelen 29, § 2, lid 1, van de wet van
10 maart 1900 op de arbeidsovereenkomst
voor werklieden en 10, § 3, van de wetten op
de arbeidsovereenkomst voor bedienden, van
20 juli 1955, vervangen door de woorden
« eerste veertien dagen ».
(2} Over de schorsing van de uitvoering van
de arbeidsovereenkomst voor werklieden, wanneer de onderneming gedurende de jaarlijkse
vakantie wordt gesloten (artikel 28undecies
van de wet van 10 maart 1900, in deze wet
ingelast door artikel 16 van de wet van
l 0 december 1962), raadpi. HORION, op. cit.,
nrs 215 tot 218; TRINE, op. cit., biz. 74.

-380dat, bij het verstrijken van deze vakantie,
verweerder, die een nieuw attest van
arbeidsongeschiktheid wegens ziekte van
I4 tot 27 augustus I967 voorlegt, voor
de periode van I4 tot I9 augustus I967
betaling van het gewaarborgd loon
vordert;
Overwegende dat naar luid van artikel 29, § 2, van de wet van IO maart I900
op de arbeidsovereenkomst het onder
§ I bedoeld loon niet opnieuw verschuldigd is wanneer zich een nieuwe arbeids.ongeschiktheid voordoet binnen de eerste
twaalf werkdagen die volgen op het einde
van de periode van arbeidsongeschiktheid
welke aanleiding gegeven heeft tot de
onder § I bedoelde betaling van het loon
voor een periode van zeven dagen ;
Overwegende dat onder « werkdagen"
moet worden verstaan de dagen waarop
er doorgaans gewerkt wordt in tegenstelling met de zondagen en de wettelijke
feestdagen ;
Dat de sluiting van de onderneming
gedurende de jaarlijkse vakantie zonder
invloed is op de termijn van twaalf
werkdagen zoals bedoeld in voornoemd
artikel 29, § 2 ;
Dat, bijgevolg, het middel naar recht
faalt;
Over het tweede middel, afgeleid
uit de schending van de artikelen 29,
inzonderheid § 2, 2°, van de wet van
IO maart I900 op de arbeidsovereenkomst, gewijzigd bij artikel 17 van de
wet van IO december 1962, en 1315 van
het Burgerlijk Wetboek.,
doordat, hoewel verweerder reeds het
gewaarborgd weekloon voor de periode
van 3 tot 9 juli I967 had ontvangen, de
bestreden sententie eiseres veroordeelt
om hem voor de periode van 14 augustus tot 19 augustus I967 om dezelfde
reden het bedrag van 2.028 frank te
betalen ; dat, volgens haar redenen,
eiseres de hypothese van een nieuwe
ziekte verwerpt op grand van de onduidelijke tekst van het attest dat zinspeelt
op « een aandoening "• doch zij er zich
toe beperkt twijfel te doen rijzen aan
het bestaan van twee ziektes zonder
haar bewering te bewijzen of te vragen
een dergelijk bewijs te mogen leveren,
terwijl, zo de werkman beweert opnieuw
recht te hebben op de betaling van het
gewaarborgd weekloon tijdens de twaalf
werkdagen die volgen op het einde van
zijn eerste ongeschiktheid, hij door
middel van een medisch attest moet
bewijzen dat deze nieuwe arbeidson-

geschiktheid aan een andere ziekte of
aan een ander ongeval te wijten is,
en de bestreden sententie, door a priori
aan eiseres het bewijs van het voortduren
van de eerste ziekte op te leggen, de
bewijslast omkeert ;
Overwegende dat het antwoord op
het eerste middel aile belang ontneemt
aan het tweede middel ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten .
18 december I969. -

1e kamer. -

Voorzitter, de H. Bayot, eerste voorzitter.
- Verslaggever, de H. Busin. - Gelijlcluidende conclusie, de H. Detournay, advocaat-generaal. - Pleiter, de H. Philips.

1e KA.MER. -

19 december 1969.

1° EXPLOOT VAN GERECHTSDEURWAARDER. - EXPLOOT VAN BETE·
KENING VAN DE CASSATIEVOORZIENING.
- 0RIGINEEL VAN RET EXPLOOT EN
AFSCRRIFT VAN DIT EXPLOOT WAARIN
VERSCHILLENDE DATA VERMELD WORDEN. - STEMPEL OP DE BELASTING·
ZEGEL, DIE OP RET AFSCHRIFT IS
GEPLAKT, VERMELDT DEZELFDE DATUM
ALS DIE VAN HET ORIGINEEL VAN DIT
EXPLOOT. GEEN NIETIGHEID VAN
HET EXPLOOT.
2° VOORZIENING IN CASSATIE. VoRM. ~ BURGERLIJKE ZAKEN. GROND VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID
AFGELEID UIT DE NIETIGHEID VAN DE
BETEKENING WEGENS RET GEBREK AAN
OVEREENSTEMMING OlVIDAT DE DATUM
OP HET ORIGINEEL NIET OVEREENSTEMT
MET DIE VAN RET AAN DE VERWEERDER
AFGEGEVEN AFSCHRIFT VAN RET EXPLOOT. - BELASTINGZEGEL DIE OP RET
AFSCHRIFT VAN HET EXPLOOT IS GEPLAKT VERMELDT DEZELFDE DATUM
ALS DIE VAN HET ORIGINEEL VAN HET
EXPLOOT. VE:Il,WERPING VAN DE
GROND VA~ NIET-ONTVANKELIJKHEID.
3° HUUR VAN GOEDEREN.- HANDELSHUUR. - PERSOONLIJKE EN WERKELIJKE
INGEBRUIKNEMING.
BEGRIP.
4o HUUR VAN GOEDEREN.- HAN-

DELSHUUR. -

PERSOONLIJKE EN WER·

-381KELIJKE INGEBRUIKNEMING. INGEBRUIKNEMING IS VER WEZENLIJKT ZELFS
DOOR 'EEN NIET DOORLOPENDE BEWONING, VAN HET OGENBLIK DAT DE
PERSONEN DIE HET VERHUURDE GOED
MOETEN BETREKKEN TE ALLEN TIJDE
IN DIT GOED KUNNEN VERBLIJVEN EN
DAT DIT GOED TOT GEEN ANDERE DOELEINDEN KAN WORDEN GEBRUIKT.

1o en 2o H et exploot van betelcening van

de cassatievoorziening is niet nietig,
hoewel het origineel van dit afschrift
en het aan de verweerder afgegeven
afschrift verschillende data vermelden,
wanneer het stempel op de belastingzegel,
die op het afschrift is geplalct, dezeljde
datum vermeldt als die van het origineel
van het exploot, aangezien de juiste
datum van het afschrift van het exploot
in dit geval lean worden afgeleid uit de
vergelijlcing van de vermeldingen van
dit afschrift met die van het origineel (1).
(Gerecht. Wetb., art. 43, 860, 861 en
862.)
3o Al brengt de pe1·soonlijlce en werkelijlce

ingebruilcneming, in de zin van artikel 16, I, 1°, van de wet van 30 april
1951 op de handelshuurovereenlcomsten,
de verplichting mede om het verhuurde
goed in zijn geheel te betrelcken, 1:s het
nochtans niet vereist dat de verhuurder
of de in dit artilcel vermelde personen
het goed voo1·tdu1·end en zoniler tussenpozen zottden bewonen (2).
4° De persoonlijlce en werlcelijke ingebruikneming van het verhuurde goed, waarvan
sprake in artikel 16, I, 1°, van de wet
van 30 ap1·il 1951 op de handelshuurovm·eenkomsten, is verwezenlijlct zeljs
a001' een niet doorlopenile ingebruilcneming, van het ogenblilc dat de verhuU?·der,
ilie de huurhernieuwing weige1·t, of de
in deze bepaling ve1·melde personen, te
allen tijde en naar goeddunlcen in het
goed kunnen ve1·blijven en dat dit goed
tot geen andere doeleinden lean worden
gebruilct dan die wellce door de wet in
aanmerking zijn genomen (3).

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « BROUWERIJ
CAMPINA "• T. A. HUYGAERTS EN LITISCONSORTEN.)
ARREST,

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 24 april 1968 in hoger beroep

gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Turnhout ;
Over de grond van niet-ontvankelijkheid, door de verweerders afgeleid uit
de schending van de artikelen 43, 860,
861 en 862 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat de voorziening de datum draagt
van 24 februari 1969,
terwijl de exploten van betekening
ervan aan de derde en vierde verweerders
de datum dragen van 3 februari 1969,
wat niet de juiste datum van de betekening kan zijn, en de vermelding van de
juiste datum een op straf van nietigheid
voorgeschreven vormvereiste van het
exploot van betekening .is :
Overwegende dat het origineel van het
exploot van betekening van de voorziening, dat door de derde en vierde verweerders werd getekend, de datum draagt
van 3 maart 1969; dat, zo het afschrift
van dit exploot, dat aan die verweerders
werd overhandigd, als opschrift de datmn
draagt van 3 februari 1969, het stempel
op het fiscale zegel aangebracht de datum
van 3 maart 1969 vermeldt;
Dat derhalve de juiste datum van het
afschrift van het exploot van betekening
blijkt uit het samenstel van de vermeldingen van dit afschrift en die van het
door de verweerders getekend origineel ;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan aangenomen worden ;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 16 en inzonderheid 16, I, 1°, en 25,
inzonderheid 25, 3°, van de wet van
30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming
van het handelsfonds, zoals zij is gewijzigd en aangevuld, wat artikel 25, 3°,
betreft, door artikel 1, III, 5o, van de
wet van 29 juni 1955,
iloordat het bestreden vonnis, hetwelk
de beroepen beslissing bevestigt, verklaart dat de persoonlijke en werkelijke
ingebruilmeming van het gehuurde goed,
in de zin van artikel 16, I, 1°, van voormelde wet, « niet vereist dat de woning
regelmatig bewoond en onderhouden zou
worden "• op de grond dat « het betrekken
van een woning betekent dat de persoon
(1) Raadpl. cass., 22 oktober 1964 (Bull.
en PAsrc., 1965, I, 193) en noot 1.
(2) en (3) Raadpl. cass., 12 juli 1956 (B'!fll.
en PAsrc., 1956, I, 1284) en 14 november 1957
(ibid., .1958, I, 261).
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die de waning in gebruik heeft, naar
goeddunken in de woning kan verblijven » en, bijgevolg, beslist, enerzijds,
dat de door deurwaarder Brosens gedane
vaststellingen " niet voldoende zijn om
een bewijs uit te maken van het feit dat
er geen persoonlijk en werkelijk gebruik
zou bestaan hebben, daar deze vaststellingen een onregelmatige en tijdelijke
ingebruikname niet uitsluiten "• en anderzijds, dat het door eiseres gedane aanbod
van bewijslevering niet kan worden aangenomen, daar " de formulering te onbepaald is en zou kunnen doen veronderstellen dat beroepene (thans de verweerders) in de kwestieuze woning voortdurend persoonlijk aanwezig zou moeten
zijn en in de woning vernachten, zonder
enige onderbreking "• en hieruit besluit
dat de vordering tot betaling van de
vergoeding, bepaald in artikel 25, 3°,
van voormelde wet, niet gegrorrd is ;

te1wi}l de persoonlijke en werkelijke
ingebruikneming, in de zin van voormeld
artikel 16, I, 1°, onderstelt een regelmatig
en voortdurend gebruik van het goed als
werkelijke woning, en niet eenvoudig de
mogelijkheid " naar goeddunken in de
waning te verblijven "• waaruit volgt dat
het bestreden vonnis het wettelijk begrip
van persoonlijk en werkelijk gebruik miskent, en het voorts niet regelmatig met
redenen is omkleed :
Overwegende dat, zo het persoonJijk
en werkelijk in gebruik nemen, in de
zin van artikel 16, I, 1°, van de wet van
30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten, de verplichting medebrengt het
verhuurde goed in zijn geheel te betrekken, het nochtans niet vereist is dat de
verhuurder of de in dit artikel vermelde
personen het goed voortdurend en zonder
tussenpozen zouden bewonen ;
Overwegende dat een niet voortdurende ingebruikneming volstaat, van het
ogenblik dat de verhuurder of die personen te allen tijde naar goeddunken in
het goed ktmnen verblijven en dit goed
derhalve niet tot andere doeleinden kan
worden gebruikt dan die welke door de
wet in aanmerking zijn genomen ;
Dat het middel naar recht faalt ;

(1) Artikel 3 van de wetten betreffende het
bediendencontract, gecoiirdineerd op 20 juli
1955, is vervangen bij artikel 32 van de wet
van 21 november 1969.
(2) Over het punt dat bij gebreke van een
geschrift waarin de verbintenis op proef wordt

Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
19 december 1969. 18 kamer. Voorzitter, de H. De Bersaques, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Naulaerts. Geli}kluidende conclusie, de H. Ganshof van der Meersch,
procureur-generaal. - Pleiters, de HR.
Simont en Bayart.

1e

KAll'lER. -

19 december 1969.

1°

HUUR vAN WERK. HUUR VAN
ARBEID.
ARBEIDSOVEREENKOll'lST
VOOR BEDIENDEN.- VERBINTENIS OP
PROEF. VERPLICHTING DE VERBIN·
TENIS SCHRIFTELIJK VAST TE STELLEN.

2°

HUUR VAN W E R K . - HUUR VAN
ARBEID.
ARBEIDSOVEREENKOll'lST
VOOR BEDIENDEN.- VERBINTENIS OP
PROEF.- GESCHRIFT WAARIN DEVER·
BINTENIS
WORDT VASTGESTELD.
GEEN VERPLICHTING TE VOLDOEN AAN
DE REGELS VAN ARTIKEL 1325 VAN HET
BURGERLIJK WETBOEK.

3°

HUUR VAN W E R K . - HuuR VAN
ARBEID.
'
ARBEIDSOVEREENKOll'lST
VOOR BEDIENDEN. VERBINTENIS OP
PROEF. GESCHRIFT WAARIN DEZE
VERB INTENTS V ASTGESTELD WORDT. GESCHRIFT DAT HET AKKOORD VAN
BEIDE PARTIJEN ll'lOET VASTSTELLEN.

1° De verbintenis op proej van een bediende
moet schrifteli}k worden vastgesteld (I).
(Wetten betreffende het bediendencontract, gecoordineerd op 20 juli 1955,
art. 3.) (Impliciete oplossing.)
2° Het geschrijt dat de verbintenis op proef

van een bediende vaststelt moet niet voldoen aan de vormvereisten van artikel132.5 van het Burgerli}k Wetboek (2).
(Wetten betreffende het bediendencontract, gecoordineerd op 20 juli 1955,
art. 3.)

vastgesteld, deze verbintenis tussen partijen
beschouwd wordt als een verbintenis voor
onbepaalde tijd, raadpl. cass., 3 december
1965 (Bull. en PASIC., 11J66, I, 434); zie ook
P. HoRION, Nouveau precis de droit social belge,
1965, nr 354, biz. 255.

·- 3833° Het akkoord van beide partijen met het
oog op het sluiten van een overeenkomst
dat de verbintenis op proej van een
bediende vaststelt moet voortvloeien uit
het geschrift dat deze verbintenis vaststelt (1). (Wetten betreffende het bediendencontract, gecoordineerd op
20 juli 1955, art. 3.)
(VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK
« COMMUNAUTE DES S<EURS NOIRES GARDES MALADES A YPRES », T. DEMEULEMEESTER.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op de bestreden
sententie door de W erkrechtersraad van
hoger beroep te Brugge, kamer voor
bedienden, gewezen op 15 november
1968;
. Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 3 en 4 van de
wetten betreffende het bediendencontract, gecoordineerd op 20 juli 1955, en
97 van de Grondwet,
doordat de bestreden sententie, hoewel
eiseres een· project van arbeidsovereenkomst heeft overgelegd, ondertekend door
verweerder en waarvan artikel 5 een
proefclausule inhoudt, beslist, door overneming van de redenen van de eerste
rechter en bevestiging van zijn beslissing,
« dat, waar verweerster (thans eiseres)
voorhoudt dat zij aanlegger (thans verweerder) aanvaard had op proef, zij het
schriftelijk proefcontract ter zake niet
voorlegt, zodat dient aangenomen te worden dat tussen partijen een bediendencontract is ontstaan van onbepaalde
duur », en gevolglijk eiseres heeft veroordeeld tot betaling van een opzeggingsvergoeding van 139.240 frank, vermeerderd met de gerechtelijke interest en de
kosten,
terwijl het geschrift dat de artikelen 3
en 4 van de gecoordineerde wetten betreffende het bediendencontract eisen om
vast te stellen dat de verbintenis op proef
is gesloten, niet noodzakelijk de vorm
behoeft te hebben van een schriftelijk
contract, ondertekend door beide partijen, en een akte, ondertekend door de

partij tegen welke men ze wil doen gelden,
volstaat, mits het bewijs van de verbintenis op proef duidelijk uit deze akte blijkt,
wat het geval was voor het door eiseres
overgelegd project van contract, en wat
de sententie niet ontkent :
Overwegende dat naar luid van het
middel een begin van bewijs door geschrift of een geschreven bekentenis aan
artikel 3 van de op 20 juli 1955 gecoordineerde wetten betreffende het bediendencontract voldoet ;
Overwegende dat, zo het bij voormeld
artikel bedoeld geschrift niet noodzakelijk aan de vormvereisten van artikel1325
van het Burgerlijk W etboek moet beantwoorden, uit de overgelegde geschriften
niettemin het akkoord van beide partijen
om een proefcontract aan te gaan moet
blijken;
Overwegende dat de rechter .wettelijk
heeft kunnen beslissen dat zulkdanig
akkoord niet bleek nit het ontwerp van
overeenkomst door verweerder eenzijdig
opgesteld en door eiseres niet ondertekend, noch nit enig ander van eiseres
nitgaande geschrift ;
Dat het middel naar recht faaJt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
19 december 1969. 1e kamer. Voorzittm·, de H. De Bersaques, raadsheer
waarnemend voorzitter. - V erslaggever,
de H. Louveaux. - Gelijlcluidende conclttsie, de H. Ganshof van der Meersch,
procureur-generaal. - Pleite1·s, de HR.
De Bruyn en Philips.

1e KAMER. -

19 december 1969,

(1) Raadpl. P. HORION en M. PAPIERJAMOULLE, « Examen de jurisprudence "• Rev.

HUUR VAN GOEDEREN. - PACHT.
- REOHTSVORDERING TOT GELDIGVERKLARING VAN DE OPZEGGING. - VEEPACHTER DIE BETOOGT DAT DE RECHTSVORDERING WETTELIJK IS NIET ALLEEN
TEN OPZICHTE VAN DE PACHTER VAN
EEN LANDEIGENDOM MAAR OOK IN
GEVAL VAN« PLOEGRUILING ».-VoNNIB DAT ENKEL ANTWOORDT DAT DE
PARTIJEN VERBONDEN WAREN DOOR
EEN OVEREENKOMST VAN « PLOEGRUILING ». NIET REGELMATIG MET
REDENEN OMKLEED VONNIS.

C'rit. jur. beige, 1968, blz. 448 en 449. Zie ook
Rev. c1'it. jur. belge, 1964, blz. 166; Coums,
Le contrat d'emploi, 4• uitg., 1967, nr 53.

lndien de eigenaar van een landeigendom,
die een rechtsvordering tot geldigverkla-

--------------

-384ring van de opzegging heeft ingesteld, perceel vrij te Iaten zelfs indien hij dit
bij conclusie betoogt dat de rechtsvorde- perceel bezette als « ploegruiler », dan
ring wettelijk is, niet alleen ten opzichte wei of hij in rechte heeft willen beslissen
van de pachter van een landeigendom, dat, zelfs indien eiser deze " vrijlating >>
maar oolc in geval van '' ploegrui- in elk geval bedoelde, hij, om een trouling » (1), dan is het vonnis dat op dit wens door de rechter niet vermelde reden,
betoog enlcel antwoordt dat de partijen het recht niet had de kwestieuze opzegniet door een pachtove?'eenlcomst, maa1· ging ook voor de gebeurlijke " ploegruil ''
door een ove?'eenlcomst van " ploegroi- te geven,
ling '' wa?'en ve?'bonden, niet regelmatig
terwijl de onduidelijkheid en dubbelmet ?'edenen omkleed. (Grondwet, zinnigheid van deze motivering het Hof
art. 97; Burg. Wetb., art. 1775, gewij- · in de onmogelijkheid stelt zijn controlezigd bij artikel 14 van de wet van recht uit te oefenen over de wettelijkheid
7 juli 1951.)
van de bestreden beslissing en met het
gebrek aan de door artikel 97 van de
Grondwet vereiste motivering gelijk(FRISSON, T. MEE/3EN.)
staat:
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 14 februari 1969 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te Tongeren ;

Overwegende dat eiser een vordering
ingesteld heeft tot geldigverklaring van
de opzegging waarbij hij verweerder verzocht het door hem bezette perceel bouwland vrij te laten ; dat het beroepen
vonnis deze opzegging geldig verklaarde,
om de reden, onder meer, dat "ook in
geval van ploegruil opzegging kan betekend worden en alzo een einde gesteld
aan het lopende gebruik ; dat de gedane
opzegging dus noodzakelijk was en zijn
normale gevolgen moest krijgen in ieder
geval, welke ook de juiste betrekkingen
zouden kunnen zijn die tussen partijen
zouden bestaan '' ;

Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet,
doo?'dat het bestreden vonnis eiser
afwijst van zijn vordering tot geldigverklaring van de opzegging waarbij hij
verweerder verzocht had het door hem
bezette perceel bouwland vrij te laten,
Overwegende dat eiser in zijn eerste
en deze beslissing enkel en aileen grondt
op de overweging dat er tussen partijen conclusie in hoger beroep liet gelden dat
geen pachtovereenkomst doch een « ploeg- een pachtovereenkomst bestond tussen
hem en verweerder, doch dat " zo de
ruil '' bestond,
rechtbank ploegruil zou weerhouden
tenvijl, ee?'ste onde?'cleel, eiser in zijn (quod non) de door geintimeerde (thans
conclusie staande hield dat « zo de recht- · eiser)· gegeven opzegging eveneens geldig
bank "ploegruil » zou weerhouden, de is, zoals de eerste rechter het zeer juist in
door eiser gegeven opzegging eveneens zijn vonnis motiveert '' ; dat, na de door
geldig is, zoals de eerste rechter het de rechtbank bevolen persoonlijke vertrouwens zeer juist in zijn vonnis moti- schijning van de partijen, eiser in zijn
veert », en het bestreden vonnis deze tweede conclusie zijn eerste conclusie
conclusie niet beantwoordt ;
" integraal hernam », en opnieuw verwees
tweecle onde?'deel, alleszins uit de be- naar de motivering van de eerste rechter ;
woordingen van het bestreden vonnis
Overwegende dat het vonnis zich er
onmogelijk kan uitgemaakt worden of de
toe
beperkt te beslissen dat er geen
rechter in feite heeft willen beslissen dat
eiser, door zijn opzegging, verweerder pachtovereenkomst doch een ploegruil
niet had willen verzoeken het kwestieus bestond, zonder de stelling van eiser
en de motivering van de eerste rechter
betreffende de geldigheid van de opzegging ook in geval van ploegruil te beant(1) Het Hof heeft zich niet behoeven uit
woorden;
te spreken over de juridische aard van de
Dat het middel gegrond is ;
onbenoemde overeenkomst die door de rechter
" ploegruiling » wordt geheten, overeenkomst
die blijkt betrekking te hebben op een akkoord
tussen de partijen betreffende een landeigendom d·at met een ander werd geruild om het
te bewerken of te laten bewerken.

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis ; beveelt dat melding van dit
arrest zal worden gedaan op de kant van
de vernietigde beslissing ; houdt de kosten
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aan ; zegt dat hierover door de feitenrechter zal beslist worden; verwijst de
zaak naar de Rechtbank van eerste aanleg
te Hasselt, zitting houdende in hager
beroep.
19 december 1969. - 1e kamer. Voorzitter, de H. De Bersaques, raadsheer
waarnemend voorzitter. - V erslaggever,
de H. Wauters. Gelijkluidende conclusie, de H. Ganshof van der Meersch,
procureur-generaal. ~ Pleiters, de HH.
Struye en van Heeke.

1e

KAMER. -

19 december 1969.

VOORZIENING

IN

CASSATIE.

BURGERLIJKE ZAKEN.- AFSTAND VAN
DE BELGISCRE STAAT. MINISTER
VAN NATIONALE 0PVOEDING IN DE
PLAATS VAN DE MINISTER STAATSSECRETARIS VAN NATIONALE 0PVOEDING
EN CULTUUR. VOORZIENING INGEDIEND DOOR DE RAADSMAN VAN DE
BELGISCRE STAAT OP BEVEL VAN DE
MINISTER VAN NATIONALE 0PVOEDING.
AFSTAND BETEKEND AAN DE VER·
WEERSTER MET AANBOD DE KOSTEN
VAN RET CASSATIEGEDING TE DRAGEN.
DECRETERING VAN DE AFSTAND
DOOR RET HOF.

V erklaart de Minister van N ationale
Opvoeding dat het geschil tussen de
Belgische Staat, vroeger vertegenwoordigd door de Minister Staatssecretaris
van Nationale. Opvoeding en Gultuur,
en de verweerste1·, waarover beslist werd
bij het arrest waartegen de Belgische
Staat zich in cassatie voorziet, tot zijn
administratieve bevoegdheid behoort en
het cassatieberoep op zijn bevel door de
raadsman van de Belgische Staat werd
ingediend, en verklaren deze Minister
van N ationale Opvoeding en de raadsman
van de Belgische Staat bij dezeljde akte
van het cassatieberoep ajstand te doen,
nadat deze a]stand aan .de verweerster
werd betekend (I), en bie,qen zij aan de
(1) Cass., 29 november 1968 (Arr. cass.,
1969, biz. 341 ).
(2) Cass., 9 maart 1961 (Bull. en PABIC.,
1961,. I, 746).
CASSATIE,

1970. -

13

kosten van het cassatiegeding te dragen (2), dan decreteert het Hof de 'afstand (3). (Gerecht. Wetb., art. 820,
822, 824, 827 en lll2.)
(BELGISCRE STAAT, MINISTER STAATS·
SECRETARIS VAN NATIONALE Ol;'~OE·
DING EN CULTUUR, T. NAAMLOZE VEN·
NOOTSCHAP « ROYALE BELGE ».)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 15 januari 1969 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ; ..
Overwegende dat, bij akte van 2 oktober 1969, de Minister van N ationa.le
Opvoeding verklaart dat het geding tussen de Belgische Staat, vroeger vertegenwoordigd door de Minister Staatssecretaris van N ationale Opvoeding en Cultuur,
en de naamloze vennootschap van verzekeringen « Royale Beige >> hetwelk het
voorwerp uitmaakte van gemeld arrest
van 15 januari 1969, tot zijn administratieve bevoegdheid behoort en dat het
op zijn instructies is dat een .voorziening
in cassatie werd ingesteld en op 6 juni
1969 ter griffie van het Hof werd
neergelegd door Mter Bayart ; dat bij
dezelfde akte gezegde Minister van
Nationale Opvoeding en Mter Bayart
verklaren afstand te doen van voormelde
voorziening en aan te bieden de kosten
te dragen van de aanleg in cassatie ;
Dat deze afstand aan verweerster
betekend werd op 6 oktober 1969;
Om die redenen, decreteert de afstand
van de voorziening ; veroordeelt eiser in
de kosten.
19 december 1969. 1e kamer. Voorzitter, de H. De Bersaques, raadsheer
waarnemend voorzitter. - V erslaggever,
de H. Hallemans. - Gelijkluidende conclusie, de H. Ganshof van der Meersch,
procureur-generaal. - Pleiters, de HH.
Bayart en Struye.

(3) Sinds de inwerkingtreding van artikel 1112 van het Gerechtelijk Wetboek heeft
de afstand van geding voor het Hof van
cassatie gevolgen buiten de aanvaarding ervan
door de verweerder.
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22 december 1969.

gewezen door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen, rechtdoende over de
burgerlijke · belangen ;

1° VOORZIENING IN CASSATTE. VORM. STRAFZAKEN. VOORZIE·
NING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ.EXPLOOT VAN BE.TE.KE.NING TER GRIF·
FIE VAN RET HOF NEE.RGELEGD NA
RE.T VERSTRIJKEN VAN DE TERMIJN,
GESTE.LD BIJ ARTIKEL 420bis, LID 2,
VAN RET WETBOEK VAN STRAFVORDE·
RING.- NIET-ONTVANKELIJKREID.

2°

WEGVERKEER.- WEGVERKEERS·
REGLEMENT VAN 10 DECEMBER 1958,
ARTIKEL 27-1 (GEWIJZIGD BIJ RET
KONINKLIJK BESLUIT VAN 30 APRIL
1963). - VOORZIENBARE RINDERNIS.
HINDERNIS WEGENS RET KRAOHTIG
REMMEN OF RET ONVERWAORTE STOP·
PEN VAN DE_ VOORLIGGE.R. BESLIS·
SING DIE ALS BEGINSEL STELT DAT
DERGELIJKE RINDERNIS NOOIT ONVOOR·
ZIENBAAR IS. 0NWETTELIJKE BE·
SLISSING.

1o Niet ontvankelijk is de voorziening van
de burgerlijlce partij van wie het exploot
van betekening aan de verweerder ter
griffie van het Hof is nee1·gelegd na het
verstrijken van de termijn, gesteld bij
artikel 420bis, lid 2, van het Wetboek
van strajvordering ( 1).

2o Onwettelijk is de beslissing die als beginsel huldigt, dat het lcmchtig remmen
en het onverwachte stoppen van de voorligger steeds moeten worden voorzien
en nooit een onvoorzienbare hindernis
voor de achterligger vormen (2). (Wegverkeersreglement van 10 december
1958, art. 27-1, gewijzigd bij artikel 14
van het koninklijk besluit van 30 april
1963.)
{NAAMLOZE VENNOOTSOHAP «DE YADER·
LANDSORE ll, NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
« DIEETOENTRUM >>, SERVAES EN NAAM·
LOZE VENNOOTSORAP « HONEYWELL >>,
T. GlVIURKOWSKA EN VAN GOETHEM.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 6 mei 1969 in hoger beroep
(1) Cass., 2 oktober 1967 (Arr. cass., 1968,
blz. 152); verg. cass., 23 juni 1969, twee
arresten (Arr. cass., 1969, blz. 1054 en 1064).
(2) Cass., 9 mei 1966 (Bull. en PAsrc., 1966,
I, 1141 ).

I. Op de voorzieningen van Josephus
Servaes en van de naamloze vennoots:f!ap « Honeywell "• burgerlijke partiJen :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan
niet blijkt dat de eisers hun voorzieningen betekend hebben aan de partijen
waartegen ze gericht zijn ; dat, . namelijk, de neerlegging, ter griffie van het
Hof, op 29 november 1969, van de stukken tot bewijs van de betekening van de
voorziening van de naamloze vennoots<?hap « Honeywell >>, te laat is geschied,
te weten buiten de termijn die gesteld is
door artikel 420bis van het Wetboek van
strafvordering en die een aanvang nam
op ll juni 1969, datum waarop de zaak
door de griffier op de algemene rol gebracht werd ;
Dat derhalve die voorzieningen niet
ontvankelijk zijn ;
II. Op de voorzieningen van de naamloze vennootschappen « De Vaderlandsche >> en « Dieetcentrum >>, burgerlijke
partijen :
Over het middel afgeleid uit de scherrding van artikel 27-1 van het wegverkeersbesluit,
do01·dat het vonnis de burgerlijke
rechtsvorderingen van de eiseressen ongegrond verklaart bij gebrek aan oorzakelijk verband tussen de fout van verweerster en de door de eiseressen geleden
schade om de reden « dat het · huidig
intens stadsverkeer vereist dat elke weggebruiker een veilige remafstand zou
bewaren ten overstaan van zijn voorligger en dat hij zijn snelheid derwijze
zou tegelen dat hij tot stilstand zou
kunnen konien achter voorliggers welke
steeds kunnen verplicht worden te
re=en en te stoppen wegens een of
ander onverwachts opgekomen verkeersincident "•
terwijl het vonnis, door het huldigen
van voormeld principe, een regel heeft
uitgev;aardigd die niet in de bepaling
van artikel 27-1 van het wegverkeersbesluit vervat is :
Overwegende dat de in het middel
aangehaalde beschouwing van het vonnis
impliceert dat het stoppen en het
remmen van een voorligger wegens een
of andere onverwachts opgekomen ver-
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keersincident altijd moet voorzien worden door de volgende bestuurder en dus
nooit voor deze laatste een onvoorzienbare hindernis kan uitmaken ;
Dat het vonnis aldus een regel vooropstelt die niet uit de bewoordingen van
artikel 27-1 van het verkeersbesluit kan
afgeleid worden ; dat het derhalve die
wetsbepaling geschonden heeft ;
Dat het middel gegrond is ;
Overwegende dat de kosten van de
betekening van de voorzieningen aan het
openbaar ministerie ten laste van de
eisers moeten blijven, daar de voorzieningen niet gericht zijn tegen het openbaar ministerie ;

VOLMACHT, VOLG.

AFSTAND ZONDER GE•

Het Hof slaat geen acht op de afstand door
een advocaat, houder van de stukken,
maar zonder bijzondere volniacht, van
~en voorziening die de burgerlijke partij
vngesteld heeft tegen een beslissing
waarbij haar eis wordt afgewezen, daar
de afstand van de voorziening in dergelijk geval met een afstand van de rechtsvordering gelijkstaat (1). (Wet van
16 februari 1961, art. 6.)
(BROERS.)

Om die redenen, verwerpt de voorziening van Josephus Servaes en van de
naamloze vennootschap « Honeywell "•
en veroordeelt deze eisers in de kosten
van deze voorzieningen ; vernietigt het
bestreden vonnis in zover het uitspraak
doet over de vorderingen van de vennootschappen « De Vaderlandsche " en
« Dieetcentrum " en over de eraan verbonden kosten ; beveelt dat van dit
arrest mAlding zal gemaakt worden op
de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing ; veroordeelt verweersters in de
kosten betreffende de voorzieningen van
de vennootschappen « De Vaderlandsche » en « Dieetcentrum », behoudens
die van de betekening van de voorziening aan het openbaar ministerie die ten
laste van de eiseressen zullen blijven ;
verwijst de aldus beperkte zaak voor de
Correctionele Rechtbank. te Mechelen,
zitting houdende in hager beroep.

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 1 april 1969 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen ;
Overwegende dat bij schrijven van
26 april 1969 een advocaat, drager der
stukken, namens eiser afstand gedaan
heeft van de voorziening die hij op
10 april 1969 had ingesteld;
Overwegende dat het bestreden vonnis
de vordering afwijst die eiser als burgerlijke partij had ingesteld ; dat de
afstand van de voorziening derhalve
gelijkstaat met een· afstand van vordering; dat artikel 6 van de wet van
16 februari 1961 aan de advocaat houder
van de stukken slechts toelaat de afstand
van aanleg te doen ;
Overwegende dat uit de stukken waar, op het Hof vermag acht te slaan niet
22 december 1969. 2e kamer.
blijkt dat de advocaat, houder van de
V oorzitter, de H. Louveaux, raadsheer stukken, die de verklaring van afstand
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, deed, houder was van een daartoe gegeven
de H. Gerniers. Gelijkluidende con- bijzondere volmacht ;
clusie, de H. Depelchin, advocaat-geOverwegende derhalve dat voormelde
neraal.
verklaring zonder uitwerking is ;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan
ook niet blijkt dat de voorziening betekend is aan de partij waartegen zij
gericht is ; dat zij derhalve niet ontvankelijk is;
2e KliMER. - 22 december 1969.
VOORZIENING

IN

CASSATIE.

MSTAND.- STRAFZAKEN.- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. VOORZIENING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ
TEGEN EEN BESLISSING WAARBIJ HAAR
EIS WORDT AFGEWEZEN. MSTAND
DOOR EEN ADVOCAAT, HOUDER VAN DE
STUKKEN, MAAR ZONDER BIJZONDERE

Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten;
22 december 1969. 2e kamer. V oorzitter, de H. Louveaux, raadsheer
~ (1) Cass., 17 november 1969, sup?'a, biz. 274;
verg. cass., 24 november 1969, supra, biz. 293.
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·Waarnetnend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Gerniers. Gelijkluidende conclusie, de H. Depelchin, advocaat-gep;eraal.

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

22 december 1969.

';le KAMER. -

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN.- VEROORDELING WEGENS VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE GESCHRIFTEN, MID DEL DAT ENKEL
BETREKKING HEEFT OP HET GEBRUIK
VAN VALSE GESCHRIFTEN. STRAF
GERECHTVAARDIGD WEGENS DE VALSHEID.- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.

lngeval de beklaagde wegens valsheid en
gebruik van valse geschrijten tot een
enkele straf veroordeeld is, dan is niet
ontvankel~jlc het middel dat enkel betrekking heejt op het gebruik van valse
geschrijten, wannee1· de uitgesproken
straf door de valsheid wettelijlc gerechtvaardigd blijjt (I).
(VAN :E;XTERGEM.)
ARREST.

... HET HOF ; - Gelet op het bestreden
a-rrest, op IS maart I969 door het Hof
van beroep te Gent gewezen ;

r.
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de telastlegging van valsheid ; dat .het
middel, hetwelk uitsluitend het gebruik
van het valse stuk bedoelt, derhalve
onontvankelijk is;
Overwegende dat de substantiiile of
:op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen Werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;

0

0

Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet,
doordat het arrest eiser veroordeelt
wegens gebruik van het valse stuk,
terwijl het tegenstrijdig is enerzijds te
erkennen dat eiser het jachtrecht bezit
~n anderzijds te beslissen dat hij het
valse stuk zou hebben gebruikt - wat
hij betwist heeft - tegenover Van der
Borgt, Poppe en Van Malderen, vermits,
zo hij bedoeld stuk zou gebruikt hebben,
het b!ldrieglijk inzicht ontbreekt daar
~ij het jachtrecht bezat :

22 december I969. 2e kamer. Voorzitter, de H. Louveaux, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Gerniers. Gelijkluidende conclusie, de H. Depelchin, advocaat-generaal. - Pleiter, de H. Cooremans (van
de balie bij het Hof van beroep te Gent).

2e
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VOORZIENING

IN

CASSATIE.

BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD,
STRAFZAKEN. BESI,ISSING VAN
DE COMJVIISSIE TOT BESCHERMING VAN
DE MAATSCHAPPIJ DIE DE INRICHTING
AANWIJST WAARIN DE INTERNERING
ZAL PLAATS VINDEN. VOORZIENING
TEGEN DEZE BESLISSING. NIET·
ONTVANKELIJKHEID,

De beslissing waarbij de commissie tot
besche1·ming van de maatschappij, ter
uitvoering van een rechterlijke beslissing
tot internering, de inrichting aanwijst
waarin deze zal plaats vinden, is niet
vatbaar voor cassatieberoep (2). (Wet
van 4 augustus I832, art. I5; wet van
25 maart 1876, art. 19; wet van
9 april 1930, a,rt. I4, vervangen door
artikel I van de wet van I juli I964.)
(SINNAEVE.)

ARREST.

Overwegende dat de enige toegepaste
straf wettelijk gerechtvaardigd is door

HET HOF;- Gelet op de bestreden
beslissing, op I6 oktober I969 gewezen
door de Commissie tot bescherming van

(1) Cass., 26 oktober 1969 (Bttll. en PAsiC.,
1960, I, 237); verg. cass.,, 2 mei 1960 (ibid.,
1960, I, 1011).

(2) Cass., 16 juni 1969 (Arr. cass., 1969,
biz. 1027); 8 september 1969, supra, biz. 27.
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de maatschappij, ingesteld bij de psychiatrische afdeling van de gevangenis
te Antwerpen ;
Overwegende dat genoemde commissie
beslist dat de internering van eiser moat.
worden behouden en de inrichting aanwijst waar de internering zal plaats
vinden;

I. In zover de voorziening de beslissing
bedoelt waarbij de internering van eiser
wordt behouden :
Overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden migeleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. In zover de voorziening de beslissing bedoelt waarbij de inrichting wordt
aangewezen waar de internering zal
plaats vinden :
Overwegende dat daze beslissing, genomen bij toepassing van artikel 14 van
de wet van 9 april 1930, vervangen door
de wet van 1 juli 1964, enkel een uitvoeringsmaatregel beveelt van de beslissing
tot internering ;
Overwegende dat zulke 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 niet
ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
22 december 1969. - 2e kamer. Voorzitter en Verslaggever, de H. Lou~
veaux, raadsheer waarne!nend voorzitter.
- Gelijkluidende conclusie, de H. Depelchin, advocaat-generaal.
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WEGVERKEER. WEIGERING DE
ADEMTEST TE LATEN VERRICHTEN IN
EEN DER GEVALLEN OMSCHREVEN BIJ
ARTIKEL 59, § 1, VAN DE WET OP DE
POLITIE VAN HET WEGVERKEER.
HERHALING. - STRAF.

De geldboete wegens weigering de ademtest te laten verrichten in een der ge-

vallen omschreven bij artikel 59, § 1,
van de wet op de politie van het wegver. keer mag' indien het misdrijf is gepleegd in staat van herhaling waarvan
sprake in artikel 36, lid 1, van deze wet,
niet minder bedragen dan 200 frank (1).
(PROCUREUR DES KONINGS
TE DENDERMONDE, T. PLATTENBOS.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 17 maart 1969in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Recht-·
bank te Dendermonde ;
Overwegende dat de yoorziening enkel
gericht is tegen de veroordeling wegens
de telastlegging B (weigering de ademtest te laten verrichten) ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van artikel 36, lid 1, van de. bij
het koninklijk besluit van 16 maart 1968
gecoordineerde wetten betreffende de
politie over het wegverkeer,
·
·
doordat het bestreden vonnis verweerder, wegens telastlegging B, veroordeelt in een geldboete van 100 frank,
terwijl diegene die een inbreuk op
artikel 34, 3°, van evengenoemd besluit
pleegt na veroordeling binnen drie jaar
met toepassing van artikel 34 of artikel 35, gestraft wordt met een gevangenisstraf van een maand tot een jaar en
met een geldboete van .200 frank tot
1.000 frank of met een van die straffen :
Overwegende dat verweerder, die het
te zijnen laste gelegd feit op ·8 september 1968 begaan heeft, bij vonnis van
14 november 1966, in kracht van gewijsde gegaan zoals blijkt uit het bij het
dossier gevoegd af13chrift ervan, veroordeeld werd om, in staat van dronkenschap op een openbare plaats een voertuig bestuurd of een rijdier geleid te hebben ; dat het vonnis, hetwelk het in staat
van herhaling begane feit bewezen verklaart, verweerder derhalve niet vermocht te veroordelen tot een geldboete
van minder dan 200 frank ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zover het eiser veroordeelt om geweigerd te hebben de
(1) Haadpl. cass., 12 mei 1969 (.Arr. cass.,
1069, blz. 905).
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ademtest te Iaten verrichten en uitspraak doet over de kosten ; beveelt dat
melding van dit arrest zal gemaakt worden op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis ; veroordeelt verweerder
in de kosten ; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de Correctionele Rechtbank
te Oudenaarde, zitting houdende m
hoger beroep.
22 december 1969. 2e kamer. Voorzitter, de H. Louveaux, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve-r,
de H. Delahaye. Gelijlcluidende conclusie, de . H. Depelchin, advocaat-generaal.

2e KAMER. -

5 januari 1970.

ARBEIDSONGEVAL. ARTIKEL 19,
LID 3, VAN DE GECOORDINEERDE
"wETTEN BETREFFENDE DE VERGOE·DING DER SCHADE VOORTSPRUITENDE
UIT ABBEIDSONGEVALLEN. - AANGESTELDE VAN HET BEDRIJFSHOOFD. BEGRIP.

In w·tikel 19, lid 3, van de gecoordineerde
wetten betreffende de vergoeding der
schade .voortsprttitende uit arbeidsongevallen, heejt het woord « aangestelde »
dezeljde betekenis als in a1:tikel 1384
van het Burgerlijk Wetboek (1). (Impliciete oplossing.)
(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « L'URBAINE »,
T.' GILLET.)
ARREST (vertaling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest,. op 26 november 1968 gewezen
door het Hof van beroep te Luik ;
(1) Cass., 4 januari 1954 (Bull. en PASIC.,
1954, I, 375), 11 mei 1959 (ibid., 1959, I, 916),
23 januari 1964 (ibid., 1964, I, 548) en 22 november 1965 (ibid., Hl66, I, 381).
OjJdat een strafbare handeling van de aangestelde de werkgever aansprakelijk zou ste1len, volstaat het dat zij gepleegd wordt tijdens

Over het middel afgeleid nit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet, 1382, 1383 en 1384, inzonderheid
lid 3, van het Burgerlijk W etboek, 3
en 4 van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het
Wetboek van strafvordering, 1, inzonderheid lid 1 en lid 6, 19, inzonderheid
lid 1 en lid 3, van de wetten op de vergoeding der schade voortspruitende uit
arbeidsongevallen,
gecoordineerd bij
koninklijk besluit van 28 september 1931,
voornoemd artikel 1 gewijzigd bij artikel 1 van de besluitwet van 9 juni 1946
en voornoemd artikel 19 bij het enige
artikel van de wet van 11 juni 1964,
de artikelen 10, 1° en 2°, van de wet van
10 juli 1951 en 3 van de wet van 16 maart
1964, en van artikel1, inzonderheid lid 2,
van de besluitwet van 13 december 1946
betreffende de vergoeding van de schade
voortspruitend uit ongevallen op de weg
naar of van het werk,
doordat de arbeider Legrand gewond
werd in een verkeersongeval to en hij,
gezeten in de wagen bestuurd door de
verweerder, een medearbeider bij de
vennootschap « Clean Pond », zich met
hem na~r de plaats van hun tijdelijk
verblijf begaf, en het bestreden arrest,
dat afwijzend beschikt op de rechtsvordering wegens indeplaatsstelling van
de eiseres, de verzekeraar ongevallen
van de vennootschap « Clean Pond »,
tegen de verweerder die strafrechtelijk
aansprakelijk verklaard wordt voor het
ongeval, enerzijds beslist dat Legrand
niet getroffen is door een ongeval op
de weg naar of van het werk, maar door
een arbeidsongeval en er met name op
wijst " dat het traject van de werkplaats
naar de plaats van het tijdelijk verblijf
noodzakelijk deel uitmaakte van de
arbeidsuren van Gillet en van Legrand
en dat de vennootschap « Clean Pond >>
hun dus tijdens dit traject of nog bij
de aankomst bevelen of voorschriften
zou hebben kunnen geven aangaande
hun werk », en anderzijds de vennootschap " Clean Pond », gedagvaard als
burgerrechtelijk aansprakelijke partij van
verweerder, buiten de zaak stelt wat
betreft de kosten op grond dat « hoewel
Gillet nog onder toepassing was van zijn
de dienst en ermee in verband staat. Men
raadplege hieromtrent cass., 12 september
1960 (Bull. en PAsrc., 1961, I, 40), 10 maart
1961 (ibid., 1961, I, 748), 8 juni 1964 (ibid.,
1964, I, 1065) en 7 februari 1969 (Arr. cass.,
1969, blz. 515).
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belast was zoals dit het geval zou
geweest zijn voor de bestuurder van de
vrachtwagen die de arbeiders placht
te vervoeren ; dat aldus ten aanzien
van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de vennootschap " Clean Pond ,,
Gillet op het ogenblik van het ongeval
geen aangestelde blijkt te zijn die de
taak verrichtte waarvoor hij was m
dienst genomen »,
terwijl het woord « aarigestelde » in
artikel 19, lid 3, van de voormelde
geco6rdineerde wetten dezelfde betekenis heeft als in artikel 1384, lid 3,
van het Burgerlijk W etboek en voornoemd artikel 19, lid 3, de gemeenrechtelijke vordering tot aansprakelijkverklaring slechts verhindert indien zij
door de getroffene van een arbeidsongeval ingesteld is tegen de arbeider
of de aangestelde van het ondernemingshoofd en mits het schadelijk feit door de
arheider of de aangestelde verricht is
tijdens de taak waarvoor hij was m
dienst genomen,
en terwijl, door te verklaren dat op
het ogenblik van het ongeval Legrand
en verweerder heiden onder bevel stonden
van hun werkgever, dat verweerder dus
vrijgesteld is van de gemeenrechtelijke
aansprakelijkheid als aangestelde van
de vennootschap « Clean Pond » en dat
hij dus niet als aangestelde ervan
handelde toen hij Legrand terugvoerde,
bet bestreden arrest zichzelf tegenspreekt
(schending van artikel 97 van de Grandwet), althans geen wettelijke verantwoording geeft voor zijn beslissing dat Legrand
niet door een ongeval op de weg naar of
van het werk is getroffen, maar door
een arbeidsongeval, dat wil zeggen een
ongeval dat zich voordoet in de loop
en ter zake van de uitvoering van een
arheidsovereenkomst, en dat in burgerrechtelijk opzicht verweerder niet voor
welk ongeval ook moet instaan tegenover
de getroffene en de verzekeraar-ongevallen (schending van de voormelde hepalingen, met uitzondering van artikel 97
van de Grondwet) :
Overwegende dat blijkens het arrest
Legrand, arheider in dienst van de
personenvennootschap met beperkte
aansprakelijkheid « Clean Pond ,, waarvan eiseres de verzekeraar-ongevallen
was, getroffen werd door een ongeval
dat zich heeft voorgedaan tijdens het
traject afgelegd in de persoonlijke wagen
van Gillet, eveneens arbeider in dienst

van dezelfde vennootschap, toen heiden
de werkelijke plaats van hun arbeid
hadden verlaten en op weg waren naar
het hotel waar zij op kosten van hun
werkgever in pensioen waren;
Overwegende dat, om te besluiten dat
het wel hewezen is dat het ongeval zich
heeft voorgedaan tijdens een door de
werkgever op zijn kosten ingericht
vervoer en om dientengevolge aan te
nemen dat het ongeval zich heeft voorgedaan· in de loop en ter zake van de
uitvoering van de arbeidsovereenkomst,
het arrest er in de eerste plaats op wijst
dat het vaststaat dat het vervoer
placht te worden gedaan door een
vrachtwagen van de onderneming « Clean
Pond », die de kosten hetaalde van het
verhlijf van haar personeel in een hotel
waar dit persopeel zich na zijn werk
moest begeven, en hovendien stelt dat
uit een brief van de werkgever hlijkt
dat de reisuren van de arbeiders, zowel
op de weg naar als van het werk, als
arheidsuren golden en ·dat ingeval Gillet
zijn eigen wagen gebruikte, zijn benzinekosten hem werden vergoed ;
Dat, om te heslissen dat het wei gaat
om een arbeidsongeval en dat het niet
terzake dient dat Gillet hij uitzondering
zijn eigen wagen gebruikte,' het arrest
nog stelt dat in het onderhavige geval
zowel Gillet als Legrand onder het gezag
en toezicht stonden van de we~kgever,
aangezien het traject van de plaats van
het werk naar de plaats van het tijdelijk
verhlijf noodzakelijk deel uitmaakte
van de arbeidsuren van Gillet en van
Legrand en de vennootschap « Clean
Pond» hun dus tijdens dit traject bevelen
of yoorschriften zou hebben kunnen geyen
aangaande hun werk ;
Overwegende dat het arrest, na aldus
de gevolgen te hehben aangegeven die
het afieidt uit de feitelijke gegevens
die het nader omschrijft, uit dezelfde
feitelijke gegevens niet, zonder zichzelf
tegen te spreken, heeft kunnen afieiden
dat, hoewel Gillet nog onder toepassing
was van zijn arbeidsovereenkomst op het
ogenblik van het ongeval, hij door zijn
werkgever niet met het vervoer van
Legrand belast was zoals dit het geval zou
geweest zijn voor de bestuurder van de
vrachtwagen die de arheiders placht te
vervoeren en dat aldus Gillet op het
ogenhlik van het ongeval geen aangestelde hlijkt te zijn die de taak verrichtte waarvoor hij was in dienst
genomen;
Dat tegenstrijdigheid in de redengeving
gelijkstaat met ontstentenis van redenen,

~
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zodat het middel, afgeleid uit de scherrding van artikel 97 van de . Grondwet,
gegrond is en de vernietiging meebrengt
van de- beschikking van het arrest die
-door de voorziening wordt bestreden ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zover het uitspraak doet
op de burgerlijke rechtsvordering van
eiseres tegen Gillet ; beveelt dat van het
thans gewezen arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; gelet op de wet
van 19 maart. 1948, veroordeelt eiseres
in de kosten; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van beroep te Brussel.
5 januari 1970.- 2• kamer.- Voor. zitter, de H. de Waersegger, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Vm·slaggever,
Baron Richard. Gelijlcluidende conclusie, de H. Colard, advocaat-generaal.
- Pleiters, de HH. Fally en Van Ryn.

2• KAMER. -

5 januari 1970.

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN.ARRESTEN.- STRAFZAKEN.p ARTIJ DIE EEN DESKUNDIGENONDERZOEK AANVRAAGT VOOR RET GEVAL
DAT, BIJ. ONTSTENTENIS VAN DEZE
MAATREGEL, DE RECHTER ZICH GEEN
OVERTUIGING ZOU KUNNEN VERSCHAFFEN. - BESLISSING DIE OVER DE ZAAK
ZELF UITSPRAAK DOET. RECHTER
NIET VERPLICHT UITDRUKKELIJK TE
BESLISSEN OVER DE AANVRAAG OM EEN
DESKUNDIGENONDERZOEK.

Indien een part1.j een deslcundigenonde'J'zoelc aangevraagd heejt voor het
geval dat, bij ontstentenis van deze
ondm·zoelcsmaat1·egel, de rechter zich
qeen overtuiging zou lcunnen verschafjen,
~s de rechter die over de zaalc zelf oordeelt
niet verplicht ~titdrulclcelijlc te beslissen
ove1· de aanm·aag om een deslcttndigennnderzoelc ( 1).

(1) Verg. cass., 10 september 1964 (Bull.
en PAsiC., 1965, I, 24); raadpi. cass., 19 april
1968 (Ar1·. eass., 1968, biz. 1051) en 23 juni
1969 (ibid., 1969, biz. 1051).

(GUILLAUME,- T. NEGRO EN NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP « ANTWERPSE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ
SECURITAS ».)
ARREST (vertaling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 8 februari 1968 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, af:releid uit
de schending van de artik~len 418
en 419 van het Strafwetboek, 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek
betreffende de bewijskracht van de
akten (in het onderhavige geval, van de
conclusie voor de huidige eiser genomen
in hager beroep), 1382 en 1382 van hetzelfde wetboek en 97 van de Grondwet,

doordat het bestreden arrest eiser
veroordeelt wegens onopzettelijk doden
van Coppe, op grond met name dat
~eklaag<;I_e zelf ver~uaart dat de tegenhgger ZIJll grote hchten pas uitdoofde
toen hij op 30 tot 40 meter afstand van
hem gekomen was· en dat hij onmiddellijk daarna het lichaam van Coppe op
de weg . _ui~gestrekt zag liggen op een
goede VIJftiental meter ; dat het blijkt
dat indien beklaagde zijn vaart had
vertraagd op het ogenblik dat hij verblind
werd en wegens deze verblinding, hij
Coppe tijdig had kunnen opmerken
en de overrijding vermijden,
. terwijl 1° eiser in zijn regelmatig
m hager beroep genomen conclusie
stelde dat hij de lichamen van Orlow en
van 9oppe niet had gezien terwijl hij
verbhnd was, maar nadat deze verblinding een einde had genomen, en zelfs
tenyijl de vroeger verblindende weggebrmker hem reeds gekruist had ; hij de
zaken aan de onderzoeksiechter als
v?lg~ heeft uiteengez~t : « hij heeft zijn
d1mhchten aangedraard toen hij nog op
30 of 40 meter afstand was van mijn
wagen. Aanstonds na dit voertuig te
hebben gekruist, heb ik bemerkt enz ... »;
d~t hij de dbnkere massa op de grond dus
met heeft bemerkt toen hij die niet
kon zien wegens verblinding, maar nadat
hij zijn normaal gezichtsvermogen terug
had gekregen en binnen de verlichtingsgrens van de dimlichten die hij
volgens het wegverkeersbesl:uit moest
gebruiken in aanwezigheid van het hem
tegemoetkomend verkeer ; derhalve door
te stellen dat deze eiser zelf verklaart
dat de tegenligger zijn grote lichten pas
uitdoofde toen hij op 30 tot 40 meter
afstand van: hem gekomen was en dat
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hij onmiddellijk daarna het lichaam van
Coppe op de weg zag liggen op een goede
vijftiental meter afstand, het arrest de
bewijskracht heeft geschonden van de
hierboven aangehaalde passage uit de
conclusie en van de in de voornoemde
conclu~?ie overgenomen verklaring die
eiser aan de onderzoeksrechter heeft
gegeven en het derhalve geen wettelijke
rechtvaardiging bevat voor zijn stelling
dat het dus blijkt dat indien deze eiser
zijn vaart had vertraagd op het ogenblik
dat hij verblind werd en wegens deze
verblinding, hij Coppe tijdig zou hebben
kunnen opmerken en de overrijding
vermijden (schending van aile in het
middel aau.gehaalde wettelijke bepalingen);
2° het arrest geen passend antwoord
geeft op eisers bewering in zijn conclusie
in hoger beroep « dat beklaagde voor de
onderzoeksrechter (stuk IV) heeft uiteengezet dat hij op een goede vijftiental
meter v66r zich de donkere massa had
gezien die daarna het lichaam van de
getroffene zou blijken te ziju ; hem derhalve niet kan worden verweten onoplettend te zijn geweest, daar uit het feit
dat hij op zulke afstand een zo moeilijk
te onderscheideu voorwerp heeft opgemerkt, blijkt dat hij wei v66r zich uitkeek
en bovendien door niemand ter plaatse
enige proef is uitgevoerd om aan te tonen
dat deze hindernis op een grotere afstand
kon worden opgemerkt » (schending inzonderheid van artikel 97 van de Grandwet):
Overwegende dat het ar~est, zonder
de bewijskracht van de in het middel
vermelde geschriften te schenden, het
bewijs van een oorzakelijk verband
tussen de dood van Coppe en de fout
die het aan eiser toeschrijft, met name
zijn vaart niet te hebben vertraagd toen
hij verblind werd door de lichten van
een tegenligger, heeft kunnen vinden in
de omstandigheid dat eiser zelf verklaard
heeft dat hij het lichaam van de getroffene pas op een goede vijftiental meter
afstand op de rijweg heeft zien liggen ;
Dat deze bijzonderheid immers ververmeld wordt in het proces-verbaal
van het verhoor van eiser door de onderzoeksrechter zowel als in de conclusie
die hij voor het hof van beroep heeft
genomen;
·
Dat het zonder belang is dat deze
geschriften erop wijzen dat eiser _het
'l.ichaam van Coppe pas gezien heeft
·onmiddellijk nadat hij de tegenligger
had gekruist, terwijl het arrest stelt dat

hij dit lichaam pas heeft gezien onmiddellijk nadat de bestuurder van deze
wagen zijn grote lichten had gedoofd ;
Overwegende dat, met betrekking tot
de overige p1.mten van het middel, het
arrest aangetoond heeft dat eiser door
zijn schuld het lichaam van de getroffene
pas heeft kunnen zien op een onvoldoende afstand om dit te kunnen vermijden, zodat het niet verplicht was te
antwoorden op de beweringen van eisers
conclusie, die, gezien de vaststellingen
van het arrest, niet ter zake dienend
waren;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 418 en 419
van het Strafwetboek, 1382 en 1383 van
het Burgerlijk W etboek en 97 van de
Grondwet,
doordat het bestreden arrest eiser
althans gedeeltelijk en voor de helft
aansprakelijk stelt voor de dood van
Coppe,
zonde1· te antwoorden op eisers regelmatige conclusie in hoger beroep waarin
werd gesteld dat in het onderhavige
geval een deskundigenonderzoek vooraf
moest worden verricht om de bepaalde,
vaststaande en noodzakelijke gevolgen
van het eerste ongeval en die van het
tweede ongeval aan te wijzen ; deze
gevolgen voortvloeien uit onderscheiden
gebeurtenissen en verschillend zijn zodat
·generlei hoofdelijkheid in het onderhavige
geval kan bestaan :
Overwegende dat het arrest stelt dat
« het overlijden van Coppe weliswaar

inzonderheid te wijten is aan de schuld ...
van de beklaagde Guillaume, thans eiser,
maar dat dit overlijden onder de gegeven
omstandigheden niet had kunnen geschieden zonder de ongewone aanwezigheid
van Coppe op de rijweg; dat deze aanwezigheid het gevolg is van de aanrijding
van de voetganger Orlow door de bromfiets van Coppe, welke aanrijding te
wijten is aan de schuld van laatstgenoemde »;
Overwegende dat het arrest aldus
de. gevolgen van de twee ongevallen
beoordeelt en beslist dat de onderscheiden fouten van de eiser en van de getroffene in een zelfde verhouding tot de
veroorzaking van de schade hebben
bijgedragen ;
Dat het hof van beroep, rechtdoende
ten gronde, niet verplicht was uitdrukkelijk te antwoorden op de aanvraag om
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een deskundigenonderzoek die door eiser
was gedaan voor het geval dat, bij
ontstentenis van deze maatregel, het
hof zich geen overtuiging had kunnen
verschaffen aan de hand van de gegevens van het debat ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende, in zover de voor~ie
ning gericht is tegen de beslissing op
de strafvordering, dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en
dat de beslissing overeenkomstig de
wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
5 januari 1970.- 2e kamer.- Voorzitter, de H. de Waersegger, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Ligot. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Colard, advocaat-generaal.
Pleiters, de HH. Faures en Fally.

de conclusie waarin verschillende of
strijdige jeitelijke gegevens worden uiteengezet (1). (Grondwet, art. 97.)
2° Door tegenstrijdigheid aangetast ishet vonnis dat, al veroordeelt het de
beklaagde wegens onopzettelijk toeb1·engen van slagen of verwondingen
aan de burgerlijke partij, slachtofjer
van een verkeersongeval, niettemin beslist dat de door de beklaagde gepleegde
fout in geen oorzakelijk verband~ staat
met het door deze part~j ten gevolge van
het ongeval geleden nadeel (2). (Grond~
wet, art. 97.)
(GRAINDORGE EN NATIONAAL VERBOND
VAN SOOIALISTISOHE MUTUALITEITEN,
T. DELAOHARLERIE.)
ARREST (vertaling).
HET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 17 januari 1969- gewezen door
de Correctionele Rechtbank te Hoei,
rechtdoende in hoger beroep ;

I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering
die tegen eiser is ingesteld
2e KAMER. -

5 januari 1970.

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. STRAFZAKEN.
- CONOLUSIE. - BESLISSING DIE DE
FEITELIJKE GEGEVENS PREOISEERT
WAAROP ZIJ IS GEGROND.- BESLISSING
DIE ALDUS VERSOHILLENDE OF STRIJDIGE FEITELIJKE GEGEVENS BEANT·
WOORDT.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. STRAFZAKEN.
VERKEERSONGEVAL. VONNIS
WAARBIJ DE BEKLAAGDE WORDT VEROORDEELD WEGENS ONOPZETTELIJK
TOEBRENGEN VAN SLAGEN OF VERWONDINGEN AAN DE BURGERLIJKE
PARTIJ. VONNIS DAT NIETTEMIN
BESLIST DAT DE DOOR DE BEKLAAGDE
GEPLEEGDE FOUT IN GEEN OORZA·
KELIJK VERBAND STAAT MET DE DOOR
DEZE PARTIJ GELEDEN SCHADE. DOOR TEGENSTRIJDIGHEID AANGETASTE BESLISSINGEN.
1° De rechter die de gegevens preciseert
waarop zijn beslissing is gegrond,
beantwoordt aldus, door ze te verwerpen,

Over het middel, hieruit afgeleid dat,

eerste onderdeel, het vonnis niet op
eisers conclusie antwoordt wanneer de
rechtbank stelt dat aileen de stand van
verweerders wagen op het ogenblik
van de botsing in aanmerking moet
worden genomen, terwijl het integendeel
van belang was vast te stellen, zoals
verzocht, dat verweerder juist v66r het
ongeval meer links reed, daar dit laatste
gegeven, waarvan het vonnis niet gewaagt, het uitwijkingsmaneuver van
eiser rechtvaardigt ;
tweede onderdeel, het vonnis niet antwoordt op eisers conclusie waarin dit
uitwijkingsmaneuver ingeroepen wordt,
dat nochtans door de passagierster van
verweerder beschreven is ;
derde onderdeel, het vonnis verkeerd is
gemotiveerd als het stelt dat eisers
bedoeling om 120 meter verder naar
links af te slaan, volstrekt niet kan
verklaren dat hij zich naar het midden
van de rijbaan · heeft begeven, terwijl
(1) Cass., 7 oktober 1969, supra, biz. 140.
(2) Cass., 19 oktober 1964 (Bull. en PASIC.,
1965, I, 180).
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artikel 25-2 van het wegverkeersbesluit :
W at de eerste twee onderdelen betreft :
Overwegende dat tegenover eisers
lezing van de feiten, volgens welke
verweerder juist v66r het ongeval meer
links reed dan hij zegde, wat eiser zou
hebben genoodzaakt het uitwijkingsmaneuver te ondernemen dat de passagierster van verweerder heeft beschreven,
de rechtbank een andere lezing stelt die
gegrond is op de stand van de voertuigen
op het ogenblik van de botsing en daaruit
afleidt dat de aanrijding van verweerders
wagen door eiser onverschoonbaar is,
aangezien deze over meer dan de helft
van de rijbaan beschikte om te kruisen ;
Dat het vonnis aldus passend antwoordt op eisers conclusie ;
W at het derde onderdeel betreft :
Overwege:ride dat, door te stollen dat
eisers bedoeling om 120 meter verder
naar links af te slaan niet kan verklaren,
gelet op de gesteldheid van de plaats, dat
hij naar het midden van de rijbaan reed
op het ogenblik van de botsing, de
rechtbank haar beslissing rechtvaardigt
om eisers aansprakelijkheid te beoordelen zonder met het bepaalde in artikel 25-2 van het wegverkeersbesluit
rekening te houden ;
Dat het middel in geen enkel van zijn
<mderdelen kan worden aangenomen ;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen. in acht genomen
werden en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de burgerlijke
rechtsvorderingen van de eisers tegen de
verweerder :
Over het middel, hieruit afgeleid dat
de rechtbank in tegenspraak vervalt,
wanneer zij zegt dat er geen oorzakelijk
verband is tussen de schade van de burgerlijke partijen en de fouten van verweerder,
terwijl het de veroordeling van laatstgenoemde handhaaft wegens verwondingen door onvoorzichtigheid aan eiser toegebracht,
Overwegende dat de rechtbank, bij
bevestiging van het beroepen vonnis,
verweerder veroordeelt wegens verwondingen door onvoorzichtigheid aan eiser

toegebracht; dat, door terzelfdertijd te
beslissen dater geen oorzakelijk verband
bestaat tussen het nadeel dat de eisers
hebben ondergaan ten gevolge van deze
verwondingen, en de fouten begaan door
verweerder, het vonnis in de tegenstrijdigheid vervalt die in het middel is aangegeven :
Dat het middel gegrond is ;
III. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering van verweerder tegen
eiser :
Overwegende dat de vernietiging van
de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering van de eisers zioh uitstrekt tot de
beslissing op de burgerlijke rechtsvordering van verweerder, die op dezelfde
onwettelijke grand berust ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, in zover het uitspraak doet
op de burgerlijke reohtsvorderingen, met
dien verstande echter dat de vernietiging
zich niet uitstrekt tot de beschikking
luidens welke eiser een fout heeft begaan
die in oorzakelijk verband staat met het
nadeel dat verweerder heeft ondergaan ;
beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing; vernietigt de voorziening voor het overige ;
veroordeelt eiser in een derde en verweerder in twee derde van de kosten ;
verwijst de aldus beperkte zaak naar de
Correctionele Reohtbank te Luik, zitting
houdende in hoger beroep.
5 januari 1970. - 2e kamer. - Voorzitter, de H. de Waersegger, raadsheer
waarnemend voorzitter. - V erslaggever,
de H. Ligot. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Colard, advooaat-generaal.
Pleiter, de H. Dassesse.
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1° CASSATIEMIDDELEN. -

STRAF-

ZAKEN. VOORZIENING VAN DE VEROORDEELDE BEKLAAGDE. · - Ali'I:BTSHALVE OPGEWORP]i\N MIDDEL LEIDEND
TOT EEN VERNIETIGING MET VERWIJZING. MIDDEL VOORGEDRAGEN TOT
STAVING VAN DE VOORZIENING DAT
TOT EEN VERNIETIGING ZONDER VER-

-396WIJZING KAN. LEIDEN ...- MID DEL DAT
DOOR HET HOF MOET WORDEN ONDER. ZOCHT.
2o GRONDWET.- DooR DE GRONDwET GEWAARBORGDE VRIJHEDEN .. VRIJHEDEN NIET ONVERENIGBAAR MET
DE BEVOEGDHEID VAN DE KONING OM
BINNEN DE BIJ DE. WET BEPAALDE
GRENZEN DE NODIGE MAATREGELEN _TE
NEMEN TER BEVEILIGING VAN DE BURGERS.
30 WEGVERKEER. WET OP DE
POLITIE VAN HET WEGYERKEER.
POLITIE OVER. HET WEGVERKEER:
BEGRIP.
4° WEGVERKEER. - WEGVERKEERSREGLEMENT VAN,14 MAART 1968,·ARTIKEL 86bis. WETTELIJKHEID.
5o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. VEROORDELENDE BESLISSING. - GEEN
VASTSTELLING VAN HET BESTAAN VAN
ALLE BESTANDDELEN VAN HET MIS·
DRIJF. NIET REGELMATIG GEMOTIVEERDE BESLISSING.
60 WEGVERKEER. - WEGVERKEERSREGLEli-IENT VAN 14 MAART 1968, ARTIKEL 86bis. BESTUREN VAN EEN
MOTORRIJWIEL OP DE OPENBARE WEG
ZONDER EEN VALHELM TE DRAGEN.VEROORDELENDE BESLISSING. - GEEN
VASTSTELLING DAT DE BESTUURDER
HODDER IS HETZIJ VAN EEN IDENTITEITSKAART HETZIJ VAN EEN ALS
ZODANIG, GELDIG BEWIJS, AFGELEVERD
IN BELGIE. NIET REGELMATIG GEMOTIVEERDE BESLISSING.

2° De door de

Grondwet gewaarborgde
vrijheden zijn n~et onverenigbaar met de
bevoegdheid van de Koning om binnen
de bij de wet bepaalde grenzen de nodige
maatregelen te nemen ter beveiliging
van de personen. (Grondwet, art. 29,
67 en 78.)

3° De politie ove1• het wegverlcee1· heeft

tot voorwe1·p het instandhouden van de
wegen en de verlcee1·sveiligheid (2).
(Koninklijk besluit van 16 maart 196S
houdende coiirdinatie van de wetten
betreffende de politie van het wegverlmer,. art. l.)
4o

Wettelijlc is de bepaling van artilcel 86bis van het wegve1·lcee1·sreglement
van 14 maart 1968 die het dmgen van
een valhelm verplicht stelt voor · de
bestuu1·de1·s en passagiers van motor"
rijwielen met of zonder sidecar, wanneer
deze houders z~jn hetzij van een identiteitslcam·t, hetzij van een als zodanig
geldend bewijs, afgeleverd in Belgie (3).

5° Niet regelmatig gemotiveenl is de beslis-

sing die de belclaagde wegens een misdJ·ijf ve1·oordeelt zonder het bestaan van
alle bestanddelen ervan vast te stellen (4).
(Grondwet, art. 97.)
6o Niet 1·egelmatig gemotiveerd is de beslis-

sing die de bestuurde1• van een motor1'ijwiel op de openba1·e weg veroo1·deelt
om geen valhelm ·te hebben gedragen,
zonder vast te stellen dat deze bestuurder
ho~tder is hetzij van een identiteitslcaart,
hetzij van een als zodanig geldend bewijs,
afgeleverd in Belgie. (Wegverkeersreglement van 14 maart 1968, art. 86bis.)
(DE WITTE.)

1o I ndien op de voo1·ziening van de veroor-

deelde belclaagde een middel leidend ·tot
de vernietiging met ve1·wijzing ambtshalve wo1·dt opgewm·pen, onderzoelct het
H of voomf het middel dat de eiser he eft
voorgedragen tot staving van zijn voorziening, als dit middel, indien het gegrond
was, een vernietiging zonder verwijzing
tot gevolg zou lcunnen hebben (1).
(Impliciete oplossing.)

(l) Verg. cass., 19 december 1960 (Bull. en
PASIC., 1961, I, 432); raadpl. cass., 4 november 1968 (An·. cass., 1969, biz. 261) en 8 september 1969, supra, biz. 21.
(2) Cass., 31 oktober 1960, redenen (Bull.
en PASIC., 1961, I, 231).

ARREST (vertaling).
HET HOF ; - Gelet op het. bestreden
vonnis, op 15 maart 1969 gewezen door
de Correctionele Rechtbank te Charleroi,
rechtdoende in hoger beroep ;
Over het middel hieruit afgeleid dat
het vonnis eiser tot geldboete veroordeelt om op de openbare weg een motbrfiets te hebben bestuurd zohder een val"
helm te dragen,

(3) Raadpi. Uet arrest van 31 oktober 1960;
in de vorige nbot geciteerd.
(4) Cass., 22 oktober 1969, supra, biz. 187,
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terwijl de correctionele rechtbank artikel 86bis van het koninklijk besluit van
14 maart 1968, houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer,
dat het dragen van een valhelm verplicht
stelt voor de motorfietsers, had moeten
weigeren toe te passen, omdat dit arbkel
afbreuk doet aan de persoonlijke vrijheid en niet in overeenstemming is met
de Grondwet (telastlegging A) :

Dat het vonnis .· derhalve niet aile
bestanddelen vaststelt van het misdrijf,
voorwerp van de telastlegging A die
het bewezeh verklaart, zodat het niet
regelmatig met redenen is omkleed ;
En overwegende voor het overige dat
de substantii:ile of op straffe van nietig~·
heid voorgeschreven rechtsvormen ·wer"
den nageleefd en dat de beslissing over-'
eenkomstig de wet is ;

Overwegende dat de door de Grondwet
gewaarborgde vrijheden niet onverenigbaar zijn met de bevoegdheid van de
Koning om binnen de bij de wet bepaalde
grenzen de nodige maatregelen ter beveiliging van de burgers te nemen ;
Overwegende dat, luidens artikel. 1
van de wet van 1 augustus 1891, gewijzigd bij artikel 1 van de wet van 15 april
1964, de Koning de algemene reglementen vaststelt betreffende de politie
over het. wegverkeer ;
Dat volgens de parlementaire voorbereiding van de wet van 1 augustus 1899
de « vervoerpolitie een dubbel voorwerp
moet hebben : het in stand houden van
de wegen en de verkeersveiligheid >>;
Overwegende dat het koninklijk besluit van 14 maart 1968, houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer, genomen is ter uitvoering
van de wet van 1 augustus 1899; dat
dit besluit, en inzonderheid artikel 86bis,
in .overeenstemming is met de tekst van
de wet en met de doeleinden die zij vervolgt;
Dat het middel naar recht faalt ;

Om die redenen, vernietigt het bestreden voil.nis, in zover het uitspraak doet
over de telastlegging A en over de
kosten ; verwerpt de voorziening voor
het overige ; beveelt dat van dit arre&'f;.
melding zal worden geniaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt eiser in de helft van de
kosten ; laat de overige kosten ten laste.
van de Staat ; verwijst de aldus bepcrkte
zaak naar de Correctionele Rechtbank
te Bergen, zitting houdende in hogf);r
beroep.

Over het middel, ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 97 van
de Grondwet en 86bis van het koninklijk
besluit van 14 maart 1968, houdende
algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer,
doordat de correctionele rechtbank, bij
bevestiging van het beroepen vonnis,
eiser tot geldboete veroordeelt om als
bestuurder van een motorfiets op de
openbare weg geen valhelm te hebben
gedragen,
terwiJl zij niet vaststelt dat eiser
houder is ofwel van een identiteitskaart,
ofwel van een als zodanig geldig bewijs,
afgeleverd in Belgie (telastlegging A) :
Overwegende dat noch het bestreden
vonnis noch het daardoor bevestigde
vonnis vaststellen dat eiser houder is
ofwel van een identiteitskaart, ofwel van
een als zodanig geldend bewijs, in Belgie
afgeleverd ;

5 januari 1970. - 2• kamer. - Voorzitter, de H. de Waersegger, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslagge11er,
de H. Ligot. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Colard, advocaat-generaal.
·
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RECHTERLIJKE ORGANISATIE ..~
SAMENSTELLING VAN DE RECHTBANK;
STRAFZAKEN. 00RRECTIONELE
RECHTBANK. KAMER MET DRIE
RECHTERS. ADVOCAAT DIE ALS
RECHTER FUNGEERT. VOLGORDE
VAN RET TABLEAU. VASTSTELLING.

Door vast te stellen dat de rechtbank samengesteld was onder meer uit een Belgisch
advocaat, ouder dan vijjentwintig jaar,
tot de balie behorend, en wegens zijn
anciiinniteit uit de ter balie aanwezige
leden van de Orde der advocaten gekozen,
constateert de correctionele rechtbank dat
deze advocaat gekozen is volgens de volgorde van het tableau, zoals dit. is voorgeschreven bij artikel 203 van de wet
van 18 juni 1869 op de rechterlijke organisatie (1).
(1) Raadpl. cass., 15 m:aart 1954 (Bull. en
1954, I, 624) en de in de noot 2 geciteerde arresten.

PASIC.,
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(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 24 maart 1969 gewezen door
de Correctionele Rechtbank te Brussel,
rechtdoende in hoger beroep ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 203 van de wet
van 18 juni 1869 op de rechterlijke organisatie en 97 van de Grondwet,

doordat noch het proces-verbaal van
de terechtzitting van 24 m:aart 1969
waarop de zaak is behandeld en uitgewezen, noch het bestreden vonnis vaststellen dat Mr. De Beus, die deel uitmaakte van de rechtbank, geroepen werd
om er deel van uit te maken als oudst
ingeschreven advocaat die ter balie aanwezig was, zoals voorgeschreven bij voornoemd artikel 203 :
Overwegende dat, door vast te stellen
dat de rechtbank samengesteld was onder
meer uit Mr. De Beus, Belgisch staatsburger, ouder dan 25 jaar, «die wegens
zijn ancienniteit uit de ter balie aanwezige leden van de Orde der advocaten
gekozen is » om de andere wettig verhinderde en plaatsvervangende rechters
te vervangen, het proces-verbaal van
de terechtzitting, op 24 maart 1969
gehouden door de correctionele rechtbank, en het bestreden vonnis v~:~ststellen
dat deze advocaat verzocht werd om zitting te nemen in de volgorde van het
tableau, zoals voorgeschreven bij artikel 203 van de wet van 18 juni 1869 op
de rechterlijke organisatie ;
Dat het middel leitelijke grondslag
mist;
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 ko'sten.
5 januari 1970. - 2e kamer. - Voorzitter, de H. de Waersegger, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
Baron Richard. Gelijkluidende conclusie, de H. Colard, advocaat-geheraal.
- Pleiter, de H. Fally.

WEGVERKEER. WEGVERKEERSREGLEMENT GEWIJZIGD BIJ RET KONINKLIJK BESLUIT VAN 30 APRIL 1963,
ARTIKEL 27-1 EN 3. PLOTSELING
REMMEN. AL DAN NIET BESTAAN
VAN EEN HINDERNIS VOOR DE NORMALE
GANG VAN DE ANDERE BESTUURDERS.
VOORZIENBARE OF NIET VOORZIENBARE HINDERl'IIS. BEOORDELING
DOOR DE FEITENRECHTER.

De feitenrechter beoordeelt soeverein naar
de omstandigheden van de zaak of het
plotseling 1·emmen van een voertuig de
normale gang van de andere bestuurders
kan hinderen en of het een voorzienbare
of niet voorzienbare hindernis was voor
de bestuurder die clit voertuig volgde (I).
(Wegverkeersreglement, gewijzigd op
30 april 1963, art. 27-1 en 3.)
(BOUVE, T. BARBIER.)
ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 4 april 1969 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank te Charleroi ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 27-3 van het algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer, 27-l,
lid 2, van hetzelfde reglement, 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek,

doordat het vonnis de hindernis, opgeleverd door een voertuig waarvan de
bestuurder plotseling remt om een hondje
te vermijden, als voorzienbaar aanmerkt
en aldus iets aan de strafwet toevoegt
door te overwegen dat zodanig plotseling remmen niet « nutteloos » of « onverantwoord » is,
terwijl de tekst van artikel 27-3 van
voornoemd reglement bepaalt dat plotseling rennnen moet vereist zijn door
veiligheidsredenen :
Overwegende dat het vonnis in feite
en derhalve op onaantastbare wijze vaststelt dat het plotseling remmaneuver
(1) Verg. cass., 29

januari 1968 (Arr.

cass., 1968, biz. 713) en de in de noot geciteerde arresten; raadpl. cass., 22 dt}cember
1969, supra, biz. 387.

-,--

-

399

door verweerders vrouw uitgevoerd om
een hond te vermijden niet de normale
gang van eiser kon verhinderen, omdat
op de plaats van de feiten laatstgenoemde niet alleen rekening moest houden met de mogelijke en derhalve voorzienbare reacties van zijn voorligger,
maar tevens tussen zijn voertuig en de
voorligger een voldoende afstand moest
bewaren om te kunnen stoppen ;
Dat deze vaststelling aileen een vol, doende grond is voor de rechtbank om
de verwering te verwerpen die eiser
beweerde te kunnen a:fleiden uit een
tekortkoming van verweerders vrouw
aan artikel 27-3 van het algemeen reglement op de politie over het wegverkeer
en derhalve om eiser strafrechtelijk en
burgerrechtelijk te veroordelen overeenkomstig artikel 27-l, lid 2, van hetzelfde reglement ;
Dat de overwegingen van het vonnis
betreffende de wijze van remmen derhalve ten overvloede gegeven zijn en
dat het daartegen gerichte middel niet
ontvankelijk is wegens het ontbreken
van belang;
En overwegende, in zover de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering, dat de substantiele of op
straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
5 januari 1970.- 2e kamer.- Voorzitter, de H. de Waersegger, raadsheer
waarnemend voorzitter. - V et·slag gever,
de H. Ligot. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Colard, advocaat-generaal.

3°

WEGVERKEER. AnEMTEST.·BESTUURDER VAN EEN VOERTUIG DIE
GEWEIGERD HEEFT ZICH TE ONDER·
WERPEN AAN DE ADEMTEST. BE·
STUURDER DIE ONDER HET TOEZICHT
IS GEBLEVEN VAN GEZAGDRAGERS, ZON•
DER DAT DIE BIJ HEM OPNIEUW
HEBBEN AANGEDRONGEN OM ZICH TE
ONDERWERPEN AAN DE ADEMTEST. VEROORDELENDE BESLISSING. WET•
TELIJKHEID.

1° De t·echter bepaalt soeverein binnen de
bij de we~ vastgestelde grenzen de straf
naar verhouding van de zwaarte van het
door hem bewezen verklaard misdriJf (1).

2° De
den
van
eis,

rechter is niet verplicht te antwoot·op een argument van de conclusie
de beklaagde dat, als zodanig. geen
geen verweer of geen exceptie is (2).

3° Geen enkele wetsbepaling verplicht de
gezagdragers bij de bestuurder van een
voertuig die geweigm·d heeft zich te
onderwerpen aan de ademtest, opnieuw
aan te dringen, indien deze onder hun
toezicht blijjt; is derhalve wettelijlc de
beslissing die deze bestuurder veroordeelt
om te hebben geweigerd zich te onderwerpen aan de ademtest, zonder dat bij
hem opnieuw was aangedrongen om zich
hieraan te onderwerpen. (Wet van
1 augustus 1899, art. 4bis, vervangen
bij artikel 1, letter f, van de wet van
11 juli 1967.)
(HECQ.)

ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 17 april 1969 gewezen door
de Correctionele Rechtbank te Charleroi,
rechtdoende in hoger beroep ;
2e
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1°

STRAF.- ZwAARTE.. SoEVEREINE
BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER. GRENZEN.

2°

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.VEROORDELENDE BESLISSING. CoNCLUSIE DIE GEEN EIS, VERWEER OF
EXCEPTIE BEVAT. GEEN VERPLICHTING VOOR DE RECHTER EROP TE ANTWOORDEN.

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

doordat het vonnis enkel vaststelt dat
de telastleggingen A, B en 0 bewezen
zijn gebleven,

(1) Cass., 22 juli 1968 (Arr; cass., 1968,
biz. 1334).
(2) Raadpl. cass., 13 december 1965 (Bull.
en PAsiC., 1966, I, 498); verg. cass., 23 mei
1969 (Arr. cass., 1969, biz. 937).
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terwijl, ee1·ste onderdeel, eiser bij conClusie deed gelden dat de strafwet te
streng w_as toegepast voor deze telastleggingen en dat de overweging in het
vonnis cc dat de strafwet op juiste wijze
is toegepast op de beldaagde " deel uitmaakt van een alinea die enkel betrekking heeft op de telastlegging D, zonder
een andere regel te beginnen wat er wei
op wijst dat deze volzin enkel slaat op.
de telastlegging D, zodat de rechtbank
haar beslissing niet of althans op dubbelzinnige wijze met redenen heeft omkleed ;
'tweede onderdeel, de rechtbank niet
aiitwoordt op eisers conclusie waarin
werd gesteld cc dat het niet zonder belang
is eraan te herinneren dat de eerste
rechter geregeld een veel lagere straf
oplegt aan een automobilist die de voorrang van rechts niet heeft in acht genomen "• · daar de volzin " de strafwet is
op juiste wijze toegepast op de beklaagde " geen passend antwoord is :
Wat het eerste onderdeel. betreft :
Overwegende dat tegen eisers bewei•il•g die in het middel is overgenomen,
het vonnis tegenwerpt, zonder dat uit
zijn stellingen kan worden afgeleid dat
dit antwoord enkel slaat op de beteugeling van de telastlegging D, cc dat de
strafwet op juiste wijze is toegepast op
de beklaagde " ;
Dat het vonnis aldus passend antwoordt op eisers verwering, zodat het
middel feitelijke grondslag mist ;
Wat het tweede onderdeel betreft
Overwegende dat de rechter niet ver- ·
plicht is te antwoorden op een argument
dat, als zodanig, geen eis, geen verweer
of geen exceptie is ;
Dat zulks hier het geval is en het
tweede onderdeel van het middel derhalve niet kan worden aangenomen ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 1, j, van de
wet van 11 juli 1967, hetwelk artikel 4bis
van de wet van 1 augustus 1899 vervangt,

doordat het vonnis door een verkeerde
en beperkende uitlegging van deze wetsbepaling, eiser veroordeelt op grand dat
hij cc niet gevraagd heeft om de ademte&t
uit. .t.e stellen, maar eenvoudig geweigerd
.heeft zich eraan te onderwe:tpen »,
terwijl eiser op verzoek van de politie

twee uur ter plaatse gebleven is, zijn weigering geschied is v66r deze tijdruirrite en
deze weigering niet kan worden geacht
definitief te zijn geweest, mdien de vraag
om zich aan de ademtest te onderwerpen
niet herhaald is noch gedurende de wettelijke duur van het ter plaatse blijven,
een half uur, noch bij het verstrijken van
een vrijwillig ter plaats.e blijven van
twee uur :
Overwegende dat de wetsbepalil1g
waarvan het middel de schending aanvoert bepaalt dat cc de in 1, 2 en 3 van
het overige lid bedoelde personen bekomen op hun verzoek een uitstel van
de ademtest van een half uur " ;
Dat aldus het uitstel slechts afhangt
van de wil van de weggebruiker en dat
als de weigering om zich aan de ademtest
te· onderwerpen eenmaal is uitgesproken,
het misdrijf dat strafbaar wordt gesteld
bij artikel 2-3 van de wet van 1 augustus 1899 zoals het is vervangen bij
artikel 1, a, van de wet van 11 juli 1967,
voltooid is ;
Dat geen _enkele wettelijke tekst aan
de gezagdragers oplegt bij de weggebruiker opnieuw aan te dringen om zich
aan de test te onderwerpen, zelfs indien
· deze ter plaatse is gebleven gedurende
twee uur overeenkomstig artikel 4bis,
§ 3, van de wet van- 1 augustus 1899,
zoals het is vervangen bij artikel 1, f,
van de wet van II juli 1967, zodat het
vonnis de wet juist toepast · als het,
we gens de weigering van .eiser, beslist
dat de telastlegging D tegen hem bewezen is;
Dat derhalve het tweede middel naar
recht faalt ;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen in acht genomen werden en dat de beslissing overeenkomstig
de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt ~iser in de kosten.
5 januari 1970.- 2e kamer.- Voorzitte1·, de H. de Waersegger, raadsheer
waarnemend voorzitter. - V erslaggever,
de H. Capelle. - Gelijkluidendf- conclusie,
de H. Colard, advocaat-generaal. - Pleiter, de H. Mayence (van de balie te
Charleroi).

2°
1°

2°
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WEGVERKEER. VERVAL VAN
HET RECHT TOT STUREl'f. VERVAL
UITGESPROKEN OP GROND VAN VIJF
VEROORDELINGEN WEGENS ENIGERLEI
OVERTREDING VAN DE REGLEMENTEN
BETREFFENDE DE POLITIE OP HET
WEGVERKEER, DOOR DE BEKLAAGDE
OPGELOPEN TIJDENS HET JAAR VOOR
DE OVERTREDING. VERSCHILLENDE
VAN DEZE VEROORDELINGEN UITGESPROKEN DOOR EEN ENKEL VONNIS. WETTELIJKE BESLISSING.
WEGVERKEER. TECHNISCHE
SCHOUWING VAN DE AUTOMOBIEL·EN.
0VERTREDINGEN BEDOELD BIJ DE
ARTIKELEN 24 EN 93 VAN HET ALGEMEEN REGLEMENT HOUDENDE VASTSTELLING VAN DE TECHNISCHE VOORWAARDEN WAARAAN MOET WORDEN
VOLDAAN DOOR ZEKERE VOERTUIGEN,
GOEDGEKEURD BIJ HET BESLUIT VAN
DE REGENT VAN 22 MEl I947. 0VERTREDINGEN VAN DE POLITIE OVER
HET WEGVERKEER.

I 0 Wettelijk is de beslissing die de beklaag-

de veroordeelt tot verval van het recht
tot stu1·en van een vom·tuig op grand
van vijj veroordelingen wegens enigm·lei
overtreding van de 1·eglementen betrefjende de politie op het wegverkeer door de
beklaagde opgelopen tijdens het jaa1·
v66r de overtreding, oak al werden
verschillende van deze veroordelingen
uitgesp1·oken door een enlcel vonnis ( l).
(Wet van I augustus I899, 2° van
art. 2-7 vervangen door art. I, letter e,
van de wet van II juli I967.)
2° Overtredingen van de politie op het
wegve1·keer wm·en die wellce worden
bedoeld bij de a1·tikelen 24 (gewijzigd
bij a1·tilcel 4 van het koninklijk besluit
van 25 jebruari 1959) en 93 (gewijzigd
bij artikel 1-20° van het lconinklijlc
besluit van 18 maart 1958) van het
algemeen reglement houdende vaststelling
van de technische voorwaarden waaraan
moet voldaan worden door de voertuigen
met ten minste 9 plaatsen voor personenvervoer en de voe1·tuigen voor het goederenve?·voer, goedgelceurd bij het besluit
van de Regent van 22 mei 1947, zoals
(1) Raadpl. cass., 22 april 1968 CArr. cass.,
1968, biz. ,1061).
· · (2) Raadpl. cass., 31 oktober 1960, redenen
(Bull. en PASIC., 1961, I, 231).

het is gewijzigd bij de lconinlclijke beslu.iten van 18 maart 1958 en 25 jebrum·i
1959 (2) (3).
(IOVINO.)

ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op I7 mei 1969 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank te Charleroi;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van artikel 97 van de Grondwet,

doordat het bestreden vonnis de veroordeling van eiser tot het verval van
het recht tot sturen wegens overtreding
van de politie op het wegverkeer in staat
van wettelijke herhaling grondt op de
omstandigheid dat, blijkens de bij het
dossier gevoegde uittreksels uit de vonnissen, eiser vijf veroordelingen wegens
overtreding van de politie op het wegverkeer heeft opgelopen gedurende het
jaar dat aan de te zijnen laste gelegde
feiten voorafgaat.,
terwijl onder de vijf uittreksels uit de
vonnissen die bij het dossier gevoegd
zijn, slechts vier betrekking hebben op
een veroordeling van eiser en het vijfde
de veroordeling van zijn broer Renato
Iovino betreft :
Overwegende dat eiser vervolgd werd
wegens overtreding van artikelllO, lid I,
van het algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer, welk feit op
26 januari 1968 begaan is;
Overwegende dat, na te hebben vastgesteld dat dit misdrijf te wijten is aan
het persoonlijk toedoen van zijn dader
en dat, blijkens de bij het dossier
gevoegde uittreksels . uit de vonnissen,
eiser in het jaar v66r het misdrijf vijf
veroordelingen heeft opgelopen wegens
enigerlei overtreding van de reglementen
betreffende de politie op het wegverkeer,
het vonnis hem veroordeelt tot 150 frank
geldboete of 30 dagen vervangende
gevangenisstraf en tot verval van het
recht tot het besturen van een voertuig,
een luchtschip of het geleiden van een
rijdier voor een duur van een maand,
met toepassing van artikel 2-7, § 1, 2°,
van de wet van I augustus 1899, welk
(3) Het besluit van de Regent van 22 ruei
1947 werd opgeheven door het koninklijk
besluit van 15 maart 1968.
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de wet van 11 juli 1967 ;
Overwegende dat weliswaar, zoals het
middel beweert, een van de vijf vonnissen, in het bestreden vonnis vermeld ter
rechtya,ardiging van de veroordeling tot
verval van het recht om te besturen,
geen betrekking heeft op eiser, maar nit
de vier andere vonnissen blijkt dat deze
tijdens het jaar v66r het misdrijf van
26 januari 1968 vijf veroordelingen heeft
opgelopen wegens overtreding van de
reglementen betreffende de politie op het
wegverkeer ;
Overwegende dat ieder van de vonnissen van 2 februari, .15 november en
6 december 1967 eiser veroordeelt wegens
overtreding van het reglement op de
politie van het wegverkeer ; dat het
vierde vonnis, gedagtekend van 20 oktober 1967, ten laste van eiser twee veroordelingen uitspreekt, de eerste wegens
overtreding van artikel 24 (koninklijk
besluit van 25 februari 1959, artikel 4),
de tweede wegens overtreding van artikel 93 (koninklijk besluit van 18 maart
1958, artikel 2, 20°) van het algemeen
reglement houdende vaststelling van de
technische voorwaarden waaraan moet
worden voldaan door de voertuigen met
ten minste 9 plaatsen voor personenveryoer en de voertuigen voor het goederenvervoer, goedgekeurd bij besluit van de
Regent van 22 mei 1947 (gewijzigd bij
de koninklijke besluiten van 18 maart
1958 en 25 februari 1959); dat het gaat
om overtredingen van de bepalingen
betreffende de politie van het wegverkeer,
daar de koninklijke besluiten
van
18 maart 1958 en 25 februari 1959 genomen zijn ter uitvoering van de wet van
1 augustus 1899 met het doel een vlot
en veilig verkeer te verzekeren, en de
genoemde misdrijven gestraft worden
met straffen die bij deze wet zijn voorgeschreven ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de bestreden beslissing geen enkele
onwettelijkheid bevat waarop kan worden
acht geslagen op de voorziening van eiser
aileen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
5 jaimari 1970. 2e kamer.
Voorzittm· en V erslaggeve1·, de H. de

W aersegger, raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkluidende conclusie, de
H. Colard, advocaat-generaal. - Pleiter,
de H. Hougardy (van de balie te Charleroi).
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HOF VAN ASSISEN.- AAN DE JURY
TE STELLEN VRAGEN.- GEESTESTOESTAND VAN DE BESCHULDIGDE OP RET
OGENBLIK VAN DE FElTEN. - DOOR
DE WET NIET OPGELEGDE AFZONDERLIJKE VRAAG.

Geen enkele wetsbepaling verplicht de
voorzitter van het hof van assisen aan
de jury een afzonderlijke vraag te stellen
om te weten of de beschuldigde op het
ogenblik van de feiten verkeerde in staat
van kmnkzinnigheid of in ernstige staat
van geestesstoornis of van zwakzinnigheicl die hem ongeschikt maakt tot het
controleren van zijn daclen (1). (Wetb.
van strafv., art. 337; wet van 9 april
1930 tot bescherming van de maatschappij, vervangen door de wet van
1 juli 1964, art. 10.)
(PAQUAY.)
ARREST (vertaling).
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 1 oktober 1969 gewezen door
het Hof van assisen van de provincie
Namen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 337 van het Wethoek van strafvordering en 10 van de wet
van 1 juli 1964 ter vervanging van de wet
van 9 april 1930 tot bescherming van de
maatschappij,
cloordat de voorzitter van het hof van
assisen aan de jury geen afzonderlijke
vraag heeft gesteld in verband met eisers
geestestoestand op het ogenblik van de
feiten:
Overwegende dat geen wetsbepaling de
voorzitter van het hof van assisen verplicht aan de jury een afzonderlijke
vraag te stellen om te weten of de
(1) Cass., 18 januari 1960 (Bull. en PAsrc.,
1960, I, 563).

-403beschuldigde op het ogenblik van . de
feiten verkeerde in staatvan krankzinnigheid of in ernstige staat van geestesstoornis of van zwakzinnigheid die hem
ongeschikt maakt tot het controleren van
zijn daden;
Overwegende dat ten deze de voorzitter van het hof van assisen de vragen
aan de jury heeft gesteld overeenkomstig
de voorschriften van de artikelen 337
van het W etboek van strafvordering en
IO van de wet van I juli I964 tot bescherming van de maatschappij ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;

4°

HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN.
PROCUREUR DES KONINGS DIE IN
HOGER BEROEP KOMT TEGEN EEN
CORRECTIONEEL VONNIS. VORMEN.

5°

RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. STRAFZAKEN. MIDDEL
HIERUIT AFGELEID DAT DE FElTENRECHTER SOMMIGE
GETUIGEN NIET
HEEFT GEHOORD. VERHOOR VAN
DEZE GETUIGEN NIET GEVRAAGD.
VERWERPING VAN RET MIDDEL.

6°

RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. STRAFZAKEN. NooT DIE
EEN PARTIJ AAN DE RECHTER HEEFT
GEZONDEN NA RET SLUITEN VAN DE
DEBATTEN. EVENTUELE HEROPENING VAN DE DEBATTEN. SoEVEREINE BEOORDELING DOOR DE FElTENRECHTER.-VERWERPINGVAN DE NOOT
INDIEN DE DEBATTEN NIET HEROPEND
WORDEN.

7°

OPLICHTING. VEROORDELING.BEKLAAGDE DIE RET BESTAAN VAN
LISTIGE KUNSTGREPEN HEEFT BE TWIST.
RECHTER DIE DE FElTEN VERMELDT
WAARIN DEZE LISTIGE KUNSTGREPEN
BESTAAN. REGELMATIG GEMOTIVEERDE BESLISSING.

8°

MISDRIJF. RECHTVAARDIGINGSGROND.- 0VERMACHT.- BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER.

Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
5 januari I970. 2e kamer.
VoorzitteT, de H. de Waersegger, raadsheer waarnemend voorzitter.- VeTslaggevm·, de H. Ligot. Gelijkluidende
conclusie, de H. Colard, advocaat-generaal. - Pleiter, de H. Le Boulenge (van
de balie te Dinant).
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CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. VEROORDELEND ARREST
ALLEEN BESTREDEN.
0NREGELMATIGHEDEN BEGAAN IN DE RECHTSPLEGING BETREFFENDE DE VOORLOPIGE
HECHTENIS. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

2°

3°

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. VoORZIENING TEGEN DE
BESLISSING VAN RET VONNISGERECHT.
MIDDEL DAT ENKEL BETREKKING
HEEFT OP RET VOORQNDERZOEK. MIDDEL VREEMD AAN DE BEVOEGDREID. NrET-ONTVANKELIJKHEID.
CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. MIDDEL DAT ENKEL BETREKKING HEEFT OP DE RECHTSPLEGING
VOOR DE EERSTE RECHTER. MIDDEL
VREEMD AAN DE BEVOEGDHEID EN
NIET VOORGELEGD AAN DE RECHTER
IN HOGER BEROEP. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

I 0 Niet ontvankelijlc tot staving van een

vooTziening tegen het ver·oor·delend aTrest
is het middel dat enlcel onregelmatigheden aanvom·t aie tijdens de Techtspleging betTefjende de voorlopige hechtenis begaan zijn (I).
2° Niet ontvanlcelijlc tot staving van een
voor·ziening tegen de beslissing van het
vonnisgm·echt is een middel dat vreemd
is aan de bevoegdheid en enkel betreklcing
heejt op het vooTonderzoelc (2).

3° Voor het eerst lean niet voor het Hof
worden vo01·gedTagen een middel dat
vTeemd is aan de bevoegdheid en enkel
betTelclcing heejt op de rechtspleging
vooT de eer·ste r·echteT (3).
4° Het hager beroep van de procureuT des
Konings tegen een dooT de coTrectionele

(1) Oass., 1 december 1969, supra, blz. 326.
(2) en (3) Oass., 28 oktober 1969, supra,

blz. 205.
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rechtbank gewezen vonnis moet niet
worden betekencl (I).
5° Het middel hieruit ajgeleid, dat sommige
getuigen door de jeiten1·echter 'niet werden gehoord, kan niet wo1·den aangenomen indien niet is bewezen dat hw~
verhoor werd gevraagd aan het gerecht
waarbij de veTvolging aanhangig was (2).
6° Indien een partij een noot of stuklcen

wenst voo1· te leggen na cle sluiting van
cle debatten, kan zij daa1·toe slechts een
heropening van de debatten aanvragen,
van welke maat1·egel de 1·echter de
raadzaamheicl beoordeelt. Beslist de
rechte1· dat de debatten niet moeten heropencl wo1·den, dan kan hij de stulcken
die hem werclen voorgelegcl toen de zaak
in beraad was enkel uit de 1·echtspleging
weren (3).
7° Regelmatig gemotiveer·cl is cle beslissing
tot veTOorcleling wegens oplichting die,
als antwoo1·d op de conclusie van de
beklaagcle waarbij het bestaan van listige
kunstgTepen wonlt betwist, de feiten
vermelclt waat·in deze listige kunstgrepen
bestaan (4).
8° De jeitem·echter

beoonleelt soeve1•ein
het bestaan van omstaddigheden, onde1·
meer van de overmacht, die de beklaagde
als rechtvaardigingsgTOnd inroept (5).
(Strafwetb., art. 71.)
(MELISSE.)
ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 23 oktober 1969 gewezen door
het Hof van beroep te Luik ;
Over het eerste middel, hieruit afgeleid
dat eiser in onwettelijke omstandigheden
aangehouden is ;

Over het tweede middel, hieruit afgeleid dat in het vooronderzoek tal van
leemten, vergissingen en nalatigheden
voorkomen, dat de rechter die dit onderzoek heeft verricht, geweigerd heeft
sommige verklaringen van eiser op te
tekenen, de door eiser aangewezen getuigen te horen en sommige verificaties te
doen:
Overwegende dat het middel, dat uitsluitend betrekking heeft op het vooronderzoek en vreemd is aan de bevoegdheid, niet ontvankelijk is tot staving van
een voorziening tegen de beslissing van
de feitenrechter ;
Over het derde middel, hieruit afgeleid
dat de rechter die de correctionele rechtbank samenstelde, verklaard heeft dat
hij laat in het bezit was gesteld van het
dossier en dat hij niet de materiele tijd
had gehad om er volledig kennis van te
nemen, dat deze zelfde rechter geweigerd
heeft de getuigen te horen die eiser had
aangewezen en, na zijn vonnis te hebben
uitgesproken, hem afgeraden heeft hoger
beroep in te stellen :
Overwegende dat nit geen enkel stuk
waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat de grieven, die vreemd zijn
aan de bevoegdheid en afgeleid zijn nit
zogezegde nietige handelingen begaan in
eerste aanleg, ingeroepen zijn ten overstaan van de rechter in hoger beroep ;
dat zij niet voor de eerste maal voor het
Hof mogen worden voorgedragen ;
Dat het middel derhalve niet ontvankelijk is;
Over het vierde middel, hieruit afgeleid
dat het hoger beroep, door de procureur
des Konings op 25 juli 1969 ingesteld
tegen het vonnis van 17 juli 1969, aan
verweerder pas op 29 augustus 1969
betekend is :
Overwegende dat artikel 205 van het

Overwegende dat de onregelmatigheden die, zoals beweerd, tijdens de
rechtspleging betreffende de voorlopige
hechtenis zijn begaan, geen invloed
hebben op de wettelijkheid van het veroordelend arrest ;
Dat het middel niet ontvankelijk is ;

toepassing is in de gevallen waarin het
rechtsmiddel ingesteld wordt door het
openbaar ministerie bij het gerecht dat
van het hoger beroep moet kennis nemen ;
Dat het middel naar recht faalt ;

(1) Cass., 30 september 1957 (Bull. en PAsrc.,
1958, I, 63); 14 april 1969 (ATT. cass., 1969,
biz. 758).
(2) Cass., 21 oktober 1968 (Arr. cass., 1969,
biz. 209).
(3) Cass., 25 mei 1959 (Bull. en PAsrc.,
1959, I, 974); 21 maart 1960 (ibid., 1960,

I, 850) ; verg. cass., 30 oktober 1967 (Arr. cass.,
1968, biz. 319).
(4) Raadpi. cass., 13. februari 1967 (Arr.
cass., 1967, biz. 734).
(6) Raadpl. cass., 15 december 1969, supra,
blz. 372; verg. 11 maart 1968 (Arr. cass.,
1968, biz. 915).

W etboek van strafvordering slechts van
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Dat dit onderdeel van het middel niet
Over het vijfde middel, afgeleid uit de
schending van de rechten der verdediging, kan worden aangenomen ;
Over het zesde middel, hieruit afgeleid
doordat, eerste ondm·deel, hoewel alleen
het hager beroep van de procureur· ·des dat enerzijds het arrest niet antwoordt
op eisers conclusie waarin werd gesteld
Konings aanhangig was gemaakt bij
het hof van beroep, het openbaar ministe- · dat er geen oplichting was geweest, maar
rie bij dit hof eisers conclusie heeft eenvoudig een verkoop van de zaken aan
meegedeeld aan de advocaat van een in eiser en niet-betaling door deze, en
eerste aanleg gestelde burgerlijke partij waarin het gebruik van een valse hoeen het hof deze advocaat tegen eiser danigheid werd betwist, en anderzijds
het arrest eiser veroordeelt zonder de
heeft laten pleiten ;
tweede ondm·deel, de voorzitter van het aanwending van !istige kunstgrepen te
hof van beroep eiser niet heeft laten bewijzen:
Overwegende dat het arrest stelt « dat,
uitspreken ;
blijkens de gegevens van het dossier, de
derde onde1·deel, een bij het dossier zogezegde
kantoren van particuliere poligevoegd uittreksel uit het strafdossier
tic en tot incassering enkel bestonden in
van eiser een vergissing bevat die de
de persoon van Melisse, die tegelijk oprichfeitenrechter ongunstig heeft bei'nvloed ; ter, directeur en enig lid was; ... dat de
vierde onderdeel, het hof van beroep aan beklaagde, thans eiser, ten laste
geweigerd heeft getuigen te horen die gelegde listige kunstgrepen erin bestaan
eiser had aangewezen ;
zich de titel van een zelfs niet gereglementeerd beroep te hebben toegeschreven
vijjde onderdeel, dit zelfde hof beschei- maar dat feitelijk niet bestond, en zijn
den die voor eiser gunstig waren, heeft beweringen te hebben gestaafd door het
gcweigerd in aanmerki"lg te nemen, op voorleggen van een bewijs van beroeps:
grand alleen dat deze bescheiden na de identiteit dat hij op listige marrier had
sluiting van de debatten aan het hof vervaardigd en dat zijn slachtoffers noodwaren gezonden :
zakelijk in dwaling moest brengen ; ... dat
Wat de eerste drie onderdelen betreft : de meestepersonen die metMelissehebben
gehandeld, daartoe werden gebracht
Overwegende dat deze onderdelen van doordat beklaagde hen door zijn optreden
het middel berusten op feitelijke bewe- en door de aan de dag gelegde enscenering
ringen die geen steun vinden in de bestre- had doen geloven dat zij te doen hadden
den beslissing en in de stukken waarop met de vertegenwoordiger van een. ernhet Hof vermag acht te slaan, en zij
stige firma, ja zelfs van de officiele
derhalve feitelijke grondslag missen ;
politie ";
Overwegende dat het arrest, door het
Wat het vierde onderdeel betreft :
vermelden van deze feitelijke gegevens,
Overwegende dat uit het arrest of uit de verwerping motiveert van eisers
de rechtspleging niet blijkt dat eiser het conclusie waarin verschillende of hiermee
hof van beroep verzocht heeft getuigen strijdige feiten werden uiteengezet, en
het bestaan wettelijk rechtvaardigt van
te horen;
Dat dit onderdeel van het middel listige kunstgrepen die aangewend zijn
met het oogmerk om zich het goed van
eveneens feitelijke grondslag mist ;
een ander toe te eigenen en die hen tot
de afgifte van de zaken hebben bewogen;
W at het vijfde onderdeel betreft :
Dat het middel niet kan worden
Overwegende dat wanneer een partij aangenomen ;
een noot of stukken wil voorleggen na de
Over het zevende middel, hieruit
sluiting van de debatten, zij daartoe
afgeleid dat het arrest de bewijskracht
slechts een heropening van de debatten
van eisers conclusie schendt wanneer het
kan aanvragen ;
Dat de rechter die van zodanige noot zegt dat deze de feitelijkheid van de
of van· zodanige stukken kennis neemt verduisteringen erkent :
Overwegende dat eiser niet ontkent
tijdens het beraad, op onaantastbare
wijze oordeelt of het raadzaam is de na het verstrijken van de overeengekomen termijn de bedragen die hij voor
debatten te heropenen, en, ingeval hij
van oordeel is deze maatregel niet te zijn klanten had ontvangen, te hebben
moeten nemen, hij de genoemde noten of behouden, en alleen overmacht en de
processtukken slechts ter zijde kan afwezigheid van een bedrieglijk oogmerk
inroept, zodat het arrest, zonder schenleggen;
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ding van de bewijskracht van eisers
conclusie, heeft kunnen zeggen dat
laatstgenoemde de feitelijkheid van de
verduisteringen erkende ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het achtste middel, hieruit afgeleid dat het arrest niet antwoordt op
eisers conclusie betre:ffende overmacht en
afwezigheid van een bedrieglijk oogmerk,
aan eiser het bewijs oplegt van deze
afwezigheid, de verwerping van de rechtvaardigingsgrond en het bestaan van het
bedrieglijk oogmerk niet verantwoordt
en de gegevens van het dossier verkeerd
beoordeelt als het stelt dat eiser geen
contact heeft opgenomen met zijn klanten
om hen op de hoogte te brengen van zijn
ongeval :
Overwegende dat als het arrest stelt
dat « de gezamenlijke verduisteringen
meer bedragen dan 85.000 frank, ... dat
beklaagde reeds voor het ongeva1 niet
kredietwaardig was ... , dat hij niet
aantoont hoe dit ongeval hem zou
hebben verhinderd enig bedrag terug te
geven », het passend antwoordt op eisers
conclusie en de verwerping van de rechtvaardigingsgrond en het bestaan van het
bedrieglijk oogmerk wettelijk verantwoordt door een feitelijke en derhalve
onaantastbare beoordeling en zonder aan
eiser een bewijs op te leggen dat niet op
hem rust;
Overwegende dat het Hof niet bevoegd
is om na te gaan of de feitenrechter de
feiten die hem zijn voorgelegd, goed dan
wel verkeerd heeft beoordeeld ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of
op. stra:ffe van nietigheid voorgeschreven
vormen in acht genomen werden en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
5 januari 1970. 2e kamer. Voorzitter, de H. de Waersegger, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, de H. Ligot. Gelijkluidende
conclusie, de H. Colard, advocaat-generaal.
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INKOMSTENBELASTINGEN.
0NTHEFFING.- TERUGBETALING VAN

BELASTINGEN EN VERPLICHTING TOT
BETALING VAN MORATORIUMINTERESTEN.- ENIGE VERPLICHTING.- 00RZAAK. WETTELIJKE GRONDSLAG.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
RECLAMATIE. BEROEP VOOR RET
HOF VAN BEROEP. AANSLAG VERNIETIGD DOOR DE DIRECTEUR DER
BELASTINGEN OF HET HOF VAN BEROEP,
0NTHEFFING VAN OVERBELASTINGEN. BESLISSING DIE DE TERUGBETALING BEVEELT VAN TEN ONRECHTE
GEINDE BELASTINGEN EN UITSPRAAK
DOET OVER DE EVENTUELE VERPLICHTING OM MORATORIUMINTERESTEN TE
BETALEN. BESLISSING OVER DE
INTE.RESTEN DIE DE J\IACH'.r OF DE
BEVOEGDHEID VAN DEZE RECHTSCOLLEGES NIE'.r OVERSCHRIJDT.

3°

INKOMSTENBELASTINGEN.
0NTHEFFING. lNTERNATIONALE
OVEREENKOMSTEN. 0VEREENKOMST
VAN 10 MAART 1964 MET FRANKRIJK.
0NTHEFFING VAN BELASTING BEDOELD BIJ ARTIKEL 5 VAN DE WET VAN
14 APRIL 1965 TOT GOEDKEURING VAN
DEZE OVEREENKOMST.- 0NTHEFFING
VAN AMBTSWEGE OJ!' VERLEEND OP EEN
AANVRAAG INGEDIEND BINNEN DE BIJ
DEZE BEPALING GESTELDE TERMIJN. TOEKENNING VAN MORATORIUMINTERESTEN OP DE TERUG TE BETALEN
OVERBELASTING. 0NWETTELIJKHEID.

1° De verplichting om de ten onrechte
ge~nde inkomstenbelastingen terug te
betalen en de verplichting om op de
aldus ge~nde bedragen m01·atoriuminteresten te betalen, in het bij de wet bepaalde geval, vormen geen onderscheiden
schulden, maar wel een enkele op eenzelfde rechtsjeit gegronde verplichting
opgelegd door artikel 74, lid 5, van de
gecoo1·dineerde wetten betretfende de
inkomstenbelastingen, gewijzigd bij artikel 5 van de wet van 27 juli 1.953, of bij
artikel 308 van het W etboek van de
inkomstenbelastingen ( 1).
2° W anneer de directeur der directe belastingen en, in geval van beroep tegen de
beslissing van de directeur, het hof van
beroep een aanslag, waartegen de belastingplichtige een reclamatie heejt inge(1) Raadpl. cass., 12 oktober 1891 (Bull.
en PASIC., 1891, I, 244) en 20 februari 1969
(.Arr. cass., 1969, biz. 580) en de conclusie
van de :S:eer Eerste Advocaat-generaal Paul
Mahaux voor dit arrest.
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diend, vernietigen of zeljs een ontheffing
van overbelasting toekennen en de terugbetaling van de ten onrechte ge~nde
belastingen be_velen, overschrijden zij
hun macht of bevoegdheid niet door
zich uit te spreken over het eventueel
verschuldigd zijn van moratoriuminteresten (1).
3° Indien van de aanslagen waarvan spmke
in artilcel 5 van de wet van 14 april1965
houdende goedkeuring van de overeenkomst met Frankrijk tot voorkorning van
dubbele belasting, van arnbtswege anthefting wor·dt toegekend of ontheffing
ervan wordt verleend op een aanvraag
ingediend binnen de bij bedoeld artikel 5 gestelde terrnijn van een jaar' dan
zijn de a1·tilcelen 74, lid 5, van de
gecoordineerde wetten betreffende de
inlcornstenbelastingen en 308 van het
W etboek van de inkornstenbelastingen
niet van toepassing, en de Staat lean
dus niet worden ve1·oordeeld tot de
betaling van moratoriurninteresten op de
terug te betalen overbelastingen.
(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCI:iiJN, T.
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
«CENTURY PICTURES ».)
ARREST

(vertaling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 14 februari 1968 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Overwegende dat het arrest, na de
reclamatie ontvankelijk en gegrond te
hebben verklaard van de verwerende
vennootschap, die verzocht om de terugbetaling van het gedeelte van de aanslagen in de mobilii:inbelasting en in de
roerende voorheffing dat betrekking heeft
op de inkomsten uit de verhuring van
bioscoopfilms, die betaald werden aan
in Frankrijk verblijvende beneficianten,
de Belgische Staat, thans eiser, veroordeelt tot de terugbetaling van de overbelastingen evenals tot de betaling van
moratoriuminteresten « overeenkomstig
artikel 74 van de gecoordineerde wetten
en artikel 308 van het W etboek van de
inkomstenbelastingen » ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 66 en 67 van
de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij het besluit van
de Regent van 15 januari 1948, en van
de artikelen 278 tot 287 van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen,
(1) Zie de noot op biz. 406.

doordat het hof van beroep de Belgische
Staat, Ministerie van Financii:in, veroordeelt tot toekenning van moratoriuminteresten op de sommen die ter uitvoering van het bestreden arrest zullen terugbetaald worden overeenkomstig artikel 74
van de gecoordineerde wetten en artikel 308 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen,
terwijl het hof van beroep, recht
doende binnen de perken van ziin reohtsbevoegdheid geregeld door de bijzondere
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, niet regelmatig kennis had genomen van een vordering tot het bekomen van moratoriuminteresten, en zich
zonder machtsoverschrijding over dit
punt niet kon uitspreken :
Overwegende dat de verplichting om
het bedrag van ten onrechte gei:nde
belastingen terug te betalen en de verplichting tot betaling van moratoriuminteresten op aldus gemde sommen, in
het geval waarin de wet zulks voorschrijft, geen onderscheiden schulden
zijn, doch een enkele verplichting die
voortvloeit uit hetzelfde rechtsfeit en
bedoeld wordt bij artikel 74, lid 5, van
de gecoordineerde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, gewijzigd bij artikel 5 van de wet van 27 juli 1953, of bij
artikel 308 van het W etboek van de
inkomstenbelastingen ;
Overwegende dat wanneer de directeur
der directe belastingen en het hof van
beroep, in geval van beroep tegen de
beslissing van de directeur, een aanslag
vernietigen waartegen de belastingplichtige een reclamatie heeft ingediend, of
zelfs een outlasting van overbelasting toekennen, zij hun macht of hun bevoegdheid
niet overschrijden door de terugbetaling
van de ten onrechte gemde belastingen
te bevelen en door zich uit te spreken
over het eventueel verschuldigd zijn van
moratoriuminteresten, vermits zij aldus
uitspraak doen over het dubbel voorwerp van een enige verplichting die noodzakelijk en onverbreekbaar aan hun
rechtsmacht voorgelegd is ;
Ove:rwegende dat het enkel anders is
wanneer het gaat om een geval, dat
vreemd is aan het onderhavige, waarin
een betwisting betreffende moratoriuminteresten onafhankelijk is van elk geschil inzake een aanslag ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 5 van de wet
van 14 april 1965 houdende goedkeuring
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van de overeenkomst tussen Belgie en
Frankrijk tot voorkoming van -dnbbele
belasting en tot regeling van wederzijdse administratieve en juridische bijstand inzake inkomstenbelastingen, van
het slotprotocol en van de bijgevoegde
brieven, ondertekend op 10 maart 1964
te Brnssel,

doordat het hof van beroep de Belgische
Staat, Minister van Financien, veroordeelt tot de toekenning van moratorinminteresten op de sommen die ter uitvoering van het bestreden arrest moeten terngbetaald worden overeenkomstig
artikel 7 4 van de gecoordineerde wetten
en artikel 308 van het W etboek van de
inkomstenbelastingen,
terwijl artikel 5 van de genoemde wet
van 14 april 1965 bepaalt dat artikel 308
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen niet van toepassing is op de ontlastingen die, zoals ten deze, zijn verleend
op de aanslagen in de mobilienbelasting
en in de roerende voorheffing die betrekking hebben op de inkomsten die in
Belgie van belasting zijn vrijgesteld
krachtens artikel 8 van de Frans-Belgische overeenkomst van 10 maart 1964
en beantwoorden aan de voorwaarden
gesteld bij artikel 26, § 2, 1o, letter a,
van genoemde overeenkomst :
Overwegende dat naar lnid van artikel 5 van de in het middel vermelde wet
van 14 april 1965, artikel 308 van het
W etboek van de inkomstenbelastingen
niet van toepassing is op de ontlastingen
verleend op de aanslagen in de mobilienbelasting en in de roerende voorheffing,
die onder meer worden geheven op de
inkomsten nit de verhuring van bioscoopfilms, welke lrrachtens artikel 8 van de
bij deze wet goedgekenrde overeenkomst
van belasting in Belgie vrijgesteld zijn
'wanneer de beneficiant in Frankrijk verblijf hondt en het aanleiding gevende feit
zich voorgedaan heeft binnen de termijn
gesteld bij artikel 26, § 2, 1°, letter a,
of bij artikel 26, § 3, van deze overeenkomst;
Overwegende, enerzijds, dat krachtens
evenbedoeld artikel 26, § 2, 1°, letter a,
de bepalingen van de in het middel
vermelde overeenkomst, wat de meermaals genoemde inkomsten betreft, van
toepassing zijn op de belastingen waarvan het tot de belastingschnld aanleiding
gevende feit plaatsgevonden heeft vanaf
1 januari 1960, wanneer zij werkelijk ten
laste van de beneficiant van de inkomsten
·werden ingehonden, en met name op de
mobilienbelasting die in Belgie eisbaar

was op grond van de wetgeving die v66r
de wet van 20 november 1962 van kracht
was;
Overwegende, anderzijds, dat nit het
arrest blijkt dat de overbelastingen, waarvan het de terngbetaling beveelt, betrekking hebben op aanslagen in de mobilienbelasting die over de dienstjaren 1963
en 1964, navordering 1962, werden ten
kohiere gebracht en in de roerende voorheffing die over de dienstjaren 1964,
navordering 1963, en over het dienstjaar 1965, navordering 1964, werden ten
kohiere gebracht ;
Overwegende dat eruit volgt dat artikel 7 4 van de gecoordineerde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen en
artikel 308 van het W etboek van de
inkomstenbelastingen ten deze niet toepasselijk zijn en dat het arrest niet,
zonder schending van artikel ·5, lid 2,
van de wet van 14 april 1965, krachtens
deze wetsbepalingen eiser heeft kunnen
veroordelen tot de betaling van moratorinminteresten op de overbelastingen
waarvan het de terugbetaling beveelt;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zover het eiser veroordeelt
tot de betaling van moratoriuminteresten
op de sommen waarvan het de terugbetaling aan verweerder beveelt yn · over
de kosten uitspraak doet ; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; veroordeelt eiser
en verweerder elk in de helft van de
kosten ; verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van beroep te Luik.
6 januari 1970. - 2e kamer. - Voorzitter, de H. van Beirs, voorzitter. Verslaggever, Baron Richard. - Gel~jk
luidende conclusie, de H. Delange, advocaat-generaal. Pleiter, de H. Fally.

2e KAMER. -

6 januari 1970.

10 CASSATIEMIDDELEN.- DIRECTE
BELASTINGEN.- MIDDEL WAARIN FEI·
TEN EN RECHT VERMENGD ZIJN.
NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING. - OvERDRACHT
VAN EEN HANDELSZAAK NA. STAKING
VAN DE EXPLOITATIE ERVAN. -BE·
LASTBARE MEERWAARDE.- BEGRIP.
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INKOMSTENBELASTINGEN.

laatste lid, van het W etboek van koophandel,
doordat op het betoog van de eisers
dat van de winst op de lichamelijke en
de onlichamelijke bestanddelen van de
drankslijterij genoemd «La Louisiane »,
en op de onlichamelijke bestanddelen
(de cliiinteel) van de drankslijterij genoemd « Le Versailles», die beide gedu1o W egens vermenging van jeiten en recht rende het belastbaar tijdperk werden
is niet ontvankelijk het middel dat het overgedragen, het verlies op de lichameHoj ertoe verplicht jeitelijke gegevens lijke bestanddelen van deze laatste slijtenate gaan en te beoordelen (1). (Grond- rij moest worden afgetrokken, het bestrewet, art. 95.)
den arrest het beroep van de eisers niet
gegrond verklaart omdat « " La Loui2o In geval van overdracht van een handelssiana " op 23 april 1959 werd overgezaak na staking van de exploitatie dragen, doch pas op 1 mei 1959 ter
vormt een in de bedrijfsbelasting belast- beschikking van de overnemers werd
bare winst het deel van de prijs dat het gesteld; dat nu de overdracht bijgevolg
in de onderneming belegde kapitaal te in de loop van de exploitatie geschied is,·
hoven gaat en niet overeenstemt met een de directeur terecht de winsten en meerwinst die uitsluitend voortvloeit uit de waarden verwezenlijkt zowel op de
ve1·richting van overdracht onder voor- lichamelijke als op de onlichamelijke
delige voorwaarden en voor een hager bestanddelen in aanmerking nam », terbedrag dan de werkelijke waarde ervan, wijl « "Le Versailles " op 23 maart 1959
maar die een meerwaa1·de van belegde werd overgedragen, hoewel de zaak op
activa vertegenwoordigt, ontstaan in de g1 december 1958 gelikwideerd was ... ;
loop van en door de exploitatie, die nog hieruit yolgt dat de overdracht geschied
niet is belast en slechts ten gevolge van is na de staking van de exploitatie en
de overdracht is gebleken en behaald (2). dat de directeur te recht, zonder reke(Gecoi:irdineerde wetten betreffende de ning te houden met de meerwaarden of
inkomstenbelastingen, art. 27, § 1.)
minderwaarden van de materiele of
go Artikel 27, § 1, van de gecoordineerde lichamelijke bestanddelen, enkel in aanwetten betretfende de inkomstenbelas- merking nam de meerwaarden welke
tingen maakt geen onderscheid tussen de werden vastgesteld op de onlichamelijke
onlichamelijlce en lichamelijlce bestand- bestanddelen, die bij de overdracht zijn
delen van de in een handelsbedrijj ge- gebleken en door de overdragers vroeger
behaald en nog niet belaste winsten~ verstolcen activa.
tegenwoordigeTL, inzonderheid op de aangroei van de clienteel n,
(SOHAUWERS EN SALLE, T. BELGISOHE
terwijl, enerzijds, voor de exploitant
STAAT, MINISTER VAN FINANOIEN.)
van drankslijterijen, elke verrichting
betreffende een soortgelijke zaak; en met
name de verkoop van lichamelijke beARREST (vertaling).
standdelen van een dergelijke slijterij,
HET HOF ; - Gelet op het bestreden bedrijfsverrichtingen zijn, zelfs zo deze
arrest, op 25 september 1968 door het bestanddelen aangewend waren in een
inrichting waar de exploitatie gestaakt
Hof van beroep te Brussel gewezen ;
was, waaruit volgt dat het verlies op
Over het middel afgeleid uit de scherr- dergelijke bestanddelen, in strijd met
ding van de artikelen 97 van de Grond- wat het arrest beslist, een aftrekbaar
wet, 25, inzonderheid § 1, 27, inzonder- bedrijfsverlies is (inzonderheid schending
heid §§ 1 en 2, 3°, van de wetten betref- van de artikelen 25 en 27 van de gecoorfende de inkomstenbelastingen, gecoi:ir- dineerde wetten betreffende de inkomdineerd bij het besluit van de Regent stenbelastingen, 2 van het W etboek van
van 15 januari 1948, 2, inzonderheid koophandel),
en ter~vijl, anderzijds, de minderwaarde
BEDRIJFSBELASTING. IN ;EEN HANDELSBEDRIJF GESTOKEN AOTIVA. LIOHAMELIJKE
EN
ONLIOHAMELIJKE
BESTANDDELEN. ARTIKEL 27, § .1,
VAN DE
GEOOORDINEERDE
WETTEN
BETREFFENDE DE INKOMSTENBELASTINGEN.- GEEN ONDERSOHEID.

(1) Cass., 27 september 1966 (.Arr. cass.,
1967, blz. 128).
(2) Cass., 6 mei 1958 (Bull. en PAsiO., 1958,
I, 992); raa.dpl. cass., 11 maart 1953 (ibid.,

1953, I, 510); 19 maart 1959 (ibid., 1959,
I, 735) en 24 september 1968 (Arr. cass.,
1969, blz. 94).
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activa-bestanddelen een aftrekbaar verlies is van het ogenblik dat deze minderwaarde ontstaan is door en in de loop
van de exploitatie, waaruit volgt dat
het arrest, dat niet onderzoekt of zulks
al dan niet ten deze het geval was,
en dat integendeel steunt op een bij
de wet niet bepaald onderscheid tussen
lichamelijke en onlichamelijke bestanddelen, de verwerping van het beroep van
de eisers niet wettelijk heeft gerechtvaardigd (schending van aile aangeduide
bepalingen) :
W at het eerste onderdeel betreft :
· Overwegende dat de eisers voor het
hof van beroep hebben betoogd dat de
overdracht van het cafe « Le Versailles "
en die van het cafe " La Louisiane >>
gedane verrichtingen opleverden, voortvloeiende uit een handelsactiviteit waarvan het doel bestaat in de verwerving,
de exploitatie en de wederverkoop van
drankslijterijen; dat het arrest deze
aanspraak verwerpt, zonder deswege te
worden bekritiseerd, en vaststelt dat de
eisers beide cafes hadden verworven om
ze als zodanig te exploiteren ;
Overwegende dat het middel dat
berust op de nieuwe aanvoering dat beide
cafes twee bedrijfstakken van eenzelfde
exploitatie uitmaken en geen exploitatie
van twee onderscheiden handelszaken,
het nazicht en de beoordeling van feitelijke elementen onderstelt ;
Dat dit onderdeel van het middel dus
niet ontvankelijk is ;
W at het tweede onderdeel betreft
Overwegende dat in geval van overdracht van een handelszaak na staking
van de exploitatie, een in de bedrijfsbelasting belastbare winst uitmaakt het
deel van de prijs dat het in de onderneming belegde kapitaal te hoven gaat en
niet overeenstemt met een winst, uitsluitend voortvloeiend uit de verrichting
van overdracht, welke gedaan is onder
voordelige voorwaarden en voor een
hoger bedrag dan de werkelijke waarde
ervan, maar die een meerwaarde van
belegde activa vertegenwoordigt, ontstaan in de loop van en door de exploitatie en nog niet belast en slechts ten
gevolge van de overdracht gebleken en
verwezenlijkt is ;
Overwegende dat artikel 27, § 1, van
de gecoordineerde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen geen onderscheid
maakt tussen de onlichamelijke en licha-

melijke bestanddelen die in een handelsexploitatie gestoken activa uitmaken ;
Overwegende dat door te beslissen dat
de directeur der directe belastingen te
recht aileen had rekening gehouden met
de meerwaarden verwezenlijkt op de
onlichamelijke bestanddelen inzonderheid op de cliiinteel, belegd in het cafebedrijf « Le Versailles », zonder acht te
slaan op de meer- of minderwaarden van
de materiele of lichamelijke bestanddelen
ontstaan in de loop van en door deze
exploitatie, het arrest bedoelde wetsbepaling heeft geschonden ;
Dat het tweede onderdeel van het
middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zover het beslist dat,
wat betreft de overdracht van het
caf~ « Le Versailles » na staking van
de exploitatie ervan, er geen rekening
kan worden gehouden met de meerof minderwaarden van belegde materiele
of lichamelijke bestanddelen, die ontstaan zijn in de loop van en door deze
exploitatie, en de eisers in de kosten veroordeelt; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
de gedeeltelijk vernietigde beslissing ;
veroordeelt verweerder in de kosten ;
verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Hof van beroep te Luik.
6 januari 1970. 2e kamer.
Voorzitter, de H. van Beirs, voorzitter.
- Verslaggever, de H. de Waersegger.
Gelijkluidende conclusie, de H. Delange, advocaat-generaal. - Pleiters, de
HH. Delhez (van de balie bij het Hof
van beroep te Brussel) en Van Leynseele.

2e

KAMER. -
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INKOMSTENBELASTINGEN. -BEDRIJFSBELASTING.
VRIJSTELLING
WAARVAN SPRAKE IN ARTIKEL 27,
§ 2ter, VAN DE GEOOORDINEERDE WETTEN BETREFFENDE DE INKOMSTENBELASTINGEN. HUURDER VAN EEN
ONROEREND GOED DIE KAN ONTEIGEND
WORDE~
ONDER ·DE VOORWAARDEN
GESTELD BIJ ARTIKEL 25 VAN DE WET
VAN 29 llfAART 1962.- HUURDER DIE
TEGEN EEN VERGOEDING ERMEE INSTEMT AFS'l'AND TE DOEN VAN ZIJN
GEBRUIKSREOHT.- VERGOEDING ONT-
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De huurder van een onroerend goed, die
blootgesteld is aan de gevolgen van de
onteigening van dit goed, onder de voorwaarden gesteld bij artikel 25 van de
wet van 29 maart 1962 op de ruimtelijke
ordening en de stedebouw; en tegen een
vergoeding ermee instemt ajstand te doen
van zijn gebruiksrecht ten voordele van
een eigenaar die op grond van deze
bepaling gevraagd heejt met de uitvoering van de ordeningswerken te worden
belast, kan worden beschouwd als handelende onder invloed van een gebeurtenis
van gelijke aard als de onteigening en
kan bijgevolg in aanmerking komen
voor de vrijstelling waarvan sprake in
artikel 27, § 2ter, van de gecoordineerde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen.
(BELGISOHE STAAT, MINISTER
VAN FINANOIEN, T. OLIQUET.)
ARREST

(vertaling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 17 december 1968 door het
Hof van beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 25 van de wet van
29 maart 1962 op de ruimtelijke ordening en de stedebouw, 27, § 2ter, en 66
van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij het besluit van. de Regent van 15 januari 1948,
1319 en. 1322 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat, om aan te n.emen dat de betaling van de vergoedingen door de naamloze vennootschap « Electrobel " aan
verweerder als tegenprestatie van de
verzaking, door deze laatste, van zijn
huurrecht en van het vervroegd prijsgeven van zijn recht tot gebruik van het
onroerend goed gelegen. aan de Boomkwekerijstraat 27, te Brussel, werd
gedaan. uit hoofde van een. gebeurtenis
gelijkaardig aan een schadegeval, een
onteigen.ing of een opeising in eigendom,
het bestreden arrest stelt dat de overeenkomst van. 8 juni 1962 werd gesloten
om een. on.teigening van. voormeld onroerend goed te vermijden, welke onteigenin.g de naamloze vennootschap « Electro bel" van plan was door te drijven,
vermits zij op 7 maart 1962 een aanvraag tot afbraak had ingediend die
onder andere betrekking had op genoemd onroerend goed dat zij niet bezat,

doch waarvan zij eventueel de gedwon.gen.
verkrijging kon intrekken krachtens artikel 25 van de wet van 29 maart 1962
op de ruimtelijke ordening en de stedebouw,
te1·wijl de verzaking van het huurrecht
en het vervroegd prijsgeven van het
recht tot gebruik, welke door verweerder
werden toegestaan, vrijwillig zijn geweest en n.iet gebonden zijn aan de wet
van. 29 maart 1962 die niet van toepassing is op de huurders, geen afbreuk
deden aan de rechten van de eigenaar
van het onroerend goed - de H. Pieret
- die niet waren gekrenkt door de over
eenkomst van 8 juni 1962 en de naamloze vennootschap «Electro bel" geenszins vrijstelden zich eventueel te beroepen op de bepalingen van de wet van
29 maart 1962 in geval van latere onverzoenlijkheid van de eigenaar, zodat er·
geen verband is tussen de mogelijkheden
aan de naamloze vennootschap " Electrobel >> geboden .bij voornoemde wet
van 29 maart 1962 en de overeeukomst
van 8 juni 1962 en de omstandigheden
in het arrest aangevoerd ter verantwoording van zijn beslissing niet kunnen
gelden ten opzichte van verweerder en
n.iet kunnen doen besluiten dat deze
laatste heeft gehandeld onder invloed
van een gebeurtenis gelijkaardig aan die
welke in artikel 27, § 2ter, van de gecoor:
diri.eerde wetten betreffende de inkomsten.belastiri.gen. worden. opgesomd :
Overwegen.de dat het arrest vaststelt
dat de vennootschap « Electrobel », v66r
de iri. het middel bedoelde overeenkomst
van 8 juni 1962, eigenares was van een
complex gronden en onroerende goederen waartussen het onroerend goed lag
dat. verweerder op 1 augustus 1960 had
gehuurd voor de behoeften van zijn
bedrijfsactiviteit ; dat deze vennootschap
duidelijk haar bedoeling te kenn.en gaf
gebruik te zullen maken van de mogelijkheid om de onteigeniri.g van het onroerend goed uit te lokken onder de bij
artikel 25 van de wet van 29 maart 1962
op de ruimtelijke ordening en de stedebouw gestelde voorwaarden ; dat zij
immers, reeds op 7 maart 1962, de machtiging had aangevraagd tot afbraak van
de onroerende goederen. gelegen aan de
Bomnkwekerijstraat 17 tot 35, waaronder genoemd onroerend goed voorkwam, en dat zij tegelijkertijd de machtigiri.g had gevraagd tot het bouwen op
dezelfde grond van een belangrijk onroerend goed bestemd · voor bureaus en
magazijn.en., dat in haar maatschappelijke zetel werd ge'integreerd; dat, toen
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op 9 augustus 1962 de bouwvergunning
werd verleend, de onroerende goederen
werden afgebroken en in oktober 1962
met het bouwen van het nieuw onroerend goed werd begonnen ;
Overwegende dat het arrest er bovendien op wijst, zonder deswege te worden
bestreden, dat verweerder op het ogenblik dat hij met de naamloze vennootschap « Electrobel » de overeenkomst
aanging waarbij hij zich verbond uiterlijk op 30 september 1962 tegen schadeloosstelling het goed te verlaten, kennis
had van de vroegere stappen van genoemde vennootschap en van de mogelijkheid die zij had de bepalingen van de
wet van 29 maart 1962 in te roepen om
het onroerend goed door middel van
onteigening te verwerven, bij gebrek aan
minnelijke overdracht ;
Overwegende dat uit de vaststellingen,
waaraan het arrest de overweging toevoegt dat de gebeurtenissen van na de
overeenkomst de gegrondheid bevestigden van de vrees die verweerder omtrent
de vroegere toestand had gekoesterd,
het hof van beroep heeft kunnen afieiden
« dat verweerder slechts in voornoemde
overeenkomst heeft toegestemd wegens
<< een
onvermijdelijke onteigening van
» het onroerend goed dat hij betrok »
en dat, derhalve, « •.. moet worden
» beschouwd dat dit akkoord werd gege» ven in omstandigheden die moeten
» gerangschikt worden onder de gebeur» tenissen die de ingeroepen wettekst "'
namelijk artikel 27, § 2ter, van de gecoiirdineerde wetten betre:ffende de inkomstenbelastingen, beschouwt als gelijkaardig aan die welke het opsomt (schadegevallen, onteigeningen, opeisingen) »;
Overwegende dat het arrest, om aldus
te beslissen, de clausule XIII van het
huurcontract van verweerder niet miskent, waarbij wordt bedongen dat in
geval van onteigening van het gehuurd
onroerend goed het huurcontract van
rechtswege zou ontbonden zijn, zonder
dat de huurder enige vergoeding van de
verhuurder kan eisen ;
Dat, enerzijds, deze clausule geen
afbreuk deed aa~l het recht van verweerder om,. op grond van de wet van
29 maart 1962, een billijke en voorafgaande schadeloosstelling van de onteigenaar te bekomen ;
Dat, anderzijds, het akkoord van de
partijen om bij een huurovereenkomst
hun wederzijdse rechten en verplichtingen te regelen met het oog op een latere
gebeurtenis die aan de huurder. het ge-

bruik van het gehuurde goed zou ontnemen, niet tot gevolg kan hebben dat
deze gebeurtenis niet meer onafhankelijk
zou zijn vall de wil van de partijen die
ze hebben voorzien;
Overwegende dat de feitenrechter een
overeenkomst mag uitleggen op grond
van omstandighederi die buiten die overeenkomst gelegen zijn, wanneer hij er
de bewoordingen niet van miskent ;
Dat door .zijn beslissing te steunen op
de elementen die het vermeldt, · het
arrest, zonder miskenning van de bewoordingen van de overeenkomst van 8 juni
1962, de beoordelingscriteria preciseert
die de doorslaggevende redenen van deze
overeenkomst doen blijken ;
Dat aldus het hof van beroep niet heeft
nagelaten in voornoemde akte na te
gaan wat de werkelijke bedoeling van
verweerder en van de vennootschap
« Electrobel » is geweest;
Overwegende dat nit die overwegingen
blijkt dat, luidens het bestreden arrest,
verweerder verkeerde in de toestand die
de huurder van eeri onroerend goed dat
het voorwerp is van een koninklijk
besluit tot onteigening zou hebben ondergaan, aan wie het voordeel van· de
belastingvrijdom verleend bij artikel 27,
§ 2ter, van de gecoiirdineerde wetten
betre:ffende de inkomstenbelastingen niet
geweigerd zou kunnen worden in geval
van minnelijke afstand, vermits de wet
in deze afstand voorziet en hem zelfs aanmoedigt;
Dat, nu de wet van 29 maart 1962 de
toepassing van de procedure van onteigening ten algemeneri nutte voorziet, de
schadeloosstellingsregeling die daarmede
verbonden is zich tot de huurder uitstrekt;
Dat, bijgevolg, het middel niet kan
worden aangenomen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
6 januari 1970. - 2e kamer. - Voorzitter, de H. van Beirs, voorzitter.- Verslaggever, de H. Capelle.- Gelijkluidende
conclusie, de H. Delange, advocaat-generaal. - Pleitm·s, de HH. Fally en de
Pelsmaeker (laatstgenoemde van de balie
bij het Hof van beroep te Brussel).
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HUUR VAN GOEDEREN.-

PACHT.

BEGRIP.

H et vonnis dat vaststelt dat de gehu~irde
goederen, waaronder de grond en de
serres, een ondeelbaar geheel vormen dat
in h~tU1' werd gegeven met het oog op
de opbrengst van natuurlijke vruchten,
kan zondm· behoeven te bepalen welk
bestanddeel, de grond of de serres, de
hoofd- of bijzaak van de overeenkomst
is, wettelijk e1·uit afleiden dat het om
een pacht gaat (I).
(TAYMANS, T. EULAERTS.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op I5 december 1967 in hager
beroep gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te Brussel;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet, 1711 en I775 van het Burgerlijk
Wetboek, dit laatste artikel gewijzigd
door artikeli4 van de wet van 7 juli 1951
tot wijziging van de wetgeving op de
landpacht en door artikel I van de wet
van I5 juni 1955 tot wijziging van de
wetgeving op de landpacht, 59 van het
W etboek van burgerlijke rechtsvordering
ingevoerd door artikel 19, § 2, van voormelde wet van 7 juli I951,
doordat, nu de oorspronkelijke vordering van eiser ertoe strekte de opzegging
goed en geldig te horen verklaren, die
hij op 29 september I966 aan verweerder
voor de datum van 1 mei 1968 had gegeven met betrekkinf! tot acht druiven-.;erres
gelegen te Hoeilaart, welke verweerder
op 1 mei 1965 mondeling voor een termijn
van drie jaren in huur had genomen van
de rechtsvoorganger van eiser, en verweerder te horen bevelen op de aldus
gestelde datum het verhuurde goed te
ontruimen, het bestreden vonnis deze
vordering niet ontvankelijk verklaart om
de reden dat de verhuring van serres voor
het telen van wijndruiven een landpacht
is en de vordering van eiser niet ontvankelijk diende verklaard te worden bij
(1) Raadpl. cass., 20 november 1947 (Bull.
en PAsrc., 1947, I, 490); 26 februari 1965
(ibid., 1965, I, 659) en noot 1.

gebrek aan oproeping in verzoening,
wegens vormgebreken van de opzeggingsbrief en bij gebrek aan dagvaarding binnen de drie maanden van het verzet van
verweerder, en meer bepaald om de
redenen dat een verhuring van druivenserres een landeigendom tot voorwerp
heeft, dit wil zeggen een zekere oppervlakte grand die natuurlijke of nijverheidsvruchten opbrengt, dat de grond
een wezenlijk bestanddeel is van de huur,
daar de wijnstokken in de grand geplaatst
worden, dat die grond waaruit de wijnstokken de bestanddelen van hun groei
trekken geen accessorium is van de huur;
welke ook de belangrijkheid weze van
de mechanische en chemische middelen
die gebruikt worden om de voortbrengst
van de vruchten te verbeteren en te
bespoedigen, dat het begrip accessorium
slechts belang heeft wanneer zekere
bestanddelen van de huur de bewoning
tot voorwerp hebben, maar dat in zover
vruchten door de grand voortgebracht
worden, de respectieve belangrijkheid
van de natuurlijke en van de nijverheidsiniddelen die gebruikt worden zonder
belang is voor het omlijnen van het begrip
grondprodukten,

terwijl, eerste ondm·deel, om te beslissen
dat een bepaalde huurovereenkomst een
landpacht is in de zin van artikel 17ll
van het Burgerlijk Wetboek, en dat dien~
volgens artikel I 77 5 van dit W etboek
en artikel 59 van het W etboek van burgerlijke rechtsvordering op die huurovereenkomst van toepassing zijn, het niet
volstaat te constateren dat de grand,
waarop de gewassen geplaatst worden
en waaruit zij de bestanddelen van hun
groei trekken, een wezenlijk bestanddeel
van de huurovereenkomst uitmaakt, doch
daarbij onderzocht moet worden of de
grand het belangrijkste bestanddeel is
van de met het oog op een bepaalde teelt
in huur gegeven goederen, dan wei een
louter accessorium van de andere met
gezegd doel in huur gegeven goederen,
zulks ook wanneer die andere goederen
niet een waning zijn maar allerhande
installaties ;
tweede onderdeel, eiser in conclusie er
zich niet toe beperkt had aan te voeren
dat in de druiventeelt ·de aangewende
nijverheidsmiddelen belangrijker zijn dan
de aangewende natuurlijke middelen,
maar daarbij meer bepaald had laten
gelden dat de voor de teelt onontbeerlijke
glazen constructies, verwarmingsinstallaties, groeibakken, besproeiingsinrichtingen, bemestingsapparatuur en dergelijke,
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meer, een onafscheidbaar deel vam. het
verhuurde goed uitmaken en dat hun
aanwezigheid de beweegredenen uitmaakt
van het afsluiten van de huurovereenkomst en een determinerende invloed
uitoefent op de bepaling van de huurprijs,
zodat, door zich te beperken tot de hoger
vermelde constataties, het vonnis geen
afdoend antwoord geeft op het door eiser
ingeroepen middel, zoals nochtans door
artikel 97 van de Grondwet vereist
wordt:
Overwegende dat uit het vmmis blijkt
dat, ten deze, de nijverheidsinstallaties,
samen met de grond een ondeelbaar
geheel vormen dat bestemd is voor het
kweken van natuurlijke of nijverheidsvruchten;
:Oat aldus de rechter zijn beslissing dat
het ten deze om een pach,t ging wettelijk
rechtvaardigt en niet verder te onderzoeken had welke van de bestanddelen
van dit goed, hetzij de grond, hetzij de
zich erop bevindende installaties, de
belangrijkste waren ;
Dat hij, terzelfdertijd, passend antwoordt op de in het tweede onderdeel
bedoelde conclusie ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
7 januari 1970.- 1e kamer.- Voorzittel', de H. De Bersaques, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Hallemans. - Gelijkluidende conclusie, de H. Krings, advocaat-generaal.
- Pleiters, de HH. Bayart en Struye.
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ARBEIDSONGEVAL.

0NGEVAL
OVERKOMEN OP DE WEG VAN EN NAAR
RET WERK. 0NGEVAL OVERKOMEN
OP DE NORMALE WEG DIE DE WERKNENEMER MOET AFLEC'GEN OM ZIOH TE
BEGEVEN NAAR DE PLAATS WAAR DE
I·ONEN WORDEN UITBETAALD.- GEEN
ARBEIDSONGEVAL.

De rechter die vaststelt dat de werknemer
door een ongeval is getroffen op de
normale weg die hij heejt ajgelegd om
zich te begeven naar de plaats waar zijn

loon wordt uitbetaald, en dat dit ongeval
heejt plaatsgehad toen deze arbeider zich
niet onder het gezag, de leiding of het
toezicht van de werkgever bevond, lean
wettelijk beslissen dat dit ongeval geen
arbeidsongeval is in de zin van artikel 1
van de gecoordineerde wetten op de vergoeding der schade voortspruitende uit
arbeidsongevallen (1).
(POPPE, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
«DE BELGISCHE BIJSTAND ».)

ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 2 december 1968 door het Hof
van beroep te Gent gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1 en 19 van de
gecoiirdineerde wetten van 28 september
1931 op de vergoeding der schade voortspruitende uit de arbeidsongevallen, 1
van de wet van 11 juni 1964 die artikel 19
van de gecoiirdineerde wetten wijzigt en
aanvult, 1, 2 van de besluitwet van
13 december 1945 betreffende de vergoeding der schade voortspruitende uit
ongevallen die zich op de weg naar of
van het werk voordoen en 97 van de
Grondwet,
doordat het bestreden arrest, na vastgesteld te hebben dat het kwestieus
verkeersongeval zich voorgedaan heeft
toen eiser en zijn werkmakker Van
Goethem, die in dienst van dezelfde
werkgever waren, hun werk te Eksaarde
beeindigd hadden en naar de woning
van de werkgever te Lokeren reden, eiser
aan het stuur van zijn wagen, omdat
de werkgever " tegen hen gezegd had
naar zijn woning te rijden om aldaar hun
loon in ontvangst te nemen », beslist dat
het ongeval niet gebeurd is tijdens en
ingevolge de uitvoering van het arbeidscontract, doch op de weg van het werk
en dat dienvolgens verweerster, die in
haar hoedanigheid van verzekeraarsterarbeidsongevallen van de werkgever;
de wettelijke vergoedingen waarop het
slachtoffer Van Goethem recht had, uitbetaald heeft, het recht heeft op grond
van artikel1 van de wet van 11 juni 1964
van eiser de terugbetaling van de uitbe(I) Raadpi. cass., 14 mei 1966 (Bull. en
PASIC., 1966, I, 1163); 3 aprill967 (Arr. cass.,
1967, biz. 934); 12 mei 1969 (ibid., 1969,
biz. 891).
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veroordeelt om aan verweerster deze wettelijke vergoedingen terug te betalen,
terwijl het tegenstrijdig is (schending
van artikel 97 van de Grondwet) en
tevens strijdig met artikel 1 van hogervermelde gecoiirdineerde wetten, enerzijds vast te stellen dat eiser en zijn
werkmakker naar Lokeren reden om op
verzoek of alleszins op voorstel van hun
werkgever, hun loon aldaar te ontvangen
en anderzijds te beslissen dat deze verplaatsing en bijgevolg het ongeval niet
gebeurden tijdens en ingevolge de uitvoering van het arbeidscontract,
terwijl het uitbetalen en het ontvangen
van het verschuldigde loon uiteraard de
uitvoering uitmaken van het arbeidscontract,
terwijl uit de bestanddelen van het
geding en uit de vaststellingen van het
arrest zelf dus duidelijk blijkt dat het
ongeval zich voordeed tijdens en ingevolge de uitvoering van het contract, en
het arrest de eis van verweerster niet
heeft gegrond k1.mnen verklaren zonder
artikel 19 van de gecoiirdineerde wetten
en l van de wet van l l juni 1964 te
schenden, daar volgens deze wettelijke
bepalingen de eis van verweerster enkel
en alleen kon aangenomen worden indien
het ging om een ongeval op de weg naar
het werk doch ongegrond diende verklaard te worden omdat het ging over
een eigenlijk werkongeval dat tijdens en
ingevolge de uitvoering van het arbeidscontract gebeurde :
Overwegende dat het arrest releveert,
zonder dienaangaande bestreden te worden : dat een ongeval slechts een arbeidsongeval is, zoals omschreven bij artikel l
van de bij koninklijk besluit van 28 september 1931 gecoiirdineerde wetten betreffende de vergoeding der schade voortspruitende uit de arbeidsongevallen,
indien de getroffene, op het ogenblik van
het ongeval, onder het gezag, de leiding
en het toezicht van de werkgever was en
dat zulks, ten deze, niet het geval was ;
Overwegende dat het arrest dus, zonder tegenstrijdigheid, vermocht te beslissen dat zo de werkgever van eiser hem
verzocht had zijn loon in zijn woning te
Lokeren te gaan ontvangen, het ongeval,
dat toen gebeurde; geen arbeidsongeval
(1) In deze zin : TROCLET en PATTE, Statut
juridique des representants de commerce, d. I,
nr• 224 en 225, biz. 83, en nrs 318 en 319,
biz. 120; OoLENS, Contrat d'emploi, uitg.

in de zin van voormelde wetgeving was,
vermits eiser, tijdens zijn rit naar Lokeren niet meer onder het gezag, de leiding
en het toezicht van zijn werkgever was ;
Overwegende dat hoewel de uitbetaling
van het loon uiteraard ter uitvoering van
het arbeidscontract plaatsvindt, het
arrest niettemin wettelijk kon beslissen
dat vermits de werknemer tijdens het
afleggen van de weg naar de plaats waar
die betaling zou geschieden, niet onder
het gezag, de leiding of het toezicht van
de werkgever stond, het ongeval zich
niet in de loop en ter zake van de uitvoering van het werk voordeed;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
7 januari 1970.- 1e kamer.- Voorzitter en Verslaggever, de H. De Bersaques,
raadsheer waarnemend voorzitter.
Gel~jkluidende conclusie, de H. Krings,
advocaat-generaal. ---:- Pleiters, de HH.
Struye en Simont.

1e

KAMER.

-

8 januari 1970.

HUUR VAN WERK. HuuR VAN
ARBEID.
ARBEIDSOVEREENKOMST
VOOR BEDIENDEN. MEDISCH AFGEVAARDIGDE. BEZOEKEN AAN GE·
NEESHEREN MET DE BEDOELING FARMACEUTISCHE PRODUKTEN BEKEND TE
MAKEN EN NIET OM TE ONDERHANDE·
LEN OVER ZAKEN OF ER Al<' TE SLUITEN.
-AFGEVAARDIGDE DIE GEEN HANDELfl·
VERTEGENWOORDIGER IS IN DE ZIN
VAN DE WET VAN 30 JULI 1963.

l)e ~edisch afgevaardigde die geneesheren
of ziekenhuizen bezoekt met de bedoeling
hen bekend te ~aken ~et far~aceutische
produkten, maar niet o~ te onderhandelen over zalcen of er af te sluiten in naa~
en voor relcening van zijn aansteller, is
geen handelsvertegenwoordiger in de zin
van artikel 2, lid 1, van de wet van
30 juli 1963 tot instelling van het statuut
der handelsvertegenwoordigers (1).
1967, nr 167, biz. 316; M. TAQUET, (( Le deiegue medical est-il un representant de commerce? », Journ. trib., 1969, biz. 152.
Contra : TIELEMANS en MOCKELS, Staf1tt

416(NAAMLOZE VENNOOTSOffAP
« LABORATOIRES BELGANA "•
T. VAN OAUWENBERGHE).

ARREST.

HET HOF ; - Gelet op de bestreden
sententie, op 21 juni 1968 gewezen door
de W erkrecbtersraad van beroep te Brussel, kamer voor bedienden ;
Over bet middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 2, inzonderheid
lid 1 en 3, 15 van de wet van 30 juli 1963
tot instelling van bet statuut der bandelsvertegenwoordigers, 1349, 1353 van bet
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grandwet,

doordat, om de rechtsvordering in te
willigen van verweerster die, in dienst
van eiseres als mediscb bezoekster wier
taak luidens ham' verbintenis bestond
« in medische bezoeken aan geneesheren
zowel als aan ziekenhuizen en klinieken "•
van eiseres een vergoeding wegens nitwinning vorderde door zich te beroepen
op haar hoedanigheid van handelsvertegenwoordiger, de bestreden sententie,
nate hebben vastgesteld dat de afgevaardigden van farmaceutische firma's de
geneesheren bezoeken om hen te wijzen
op het bestaan en het nut van nieuwe
geneesmiddelen, zonder bestellingen op
te nemen, wat eiseres trouwens in haar
conclusie onderstreepte door eraan te
herinneren dat verweerster « geen opdracht of geen bevoegdheid had tot
onderhandelen over of afsluiten van
zaken "• met name verklaart dat het niet
vereist is dat de handelsvertegenwoordiger, in de zin van de wet van 30 juli 1963,
" zelf onderhandelt over de bestelling die
hij tot ta<J,k heeft te doen. ontstaan " of
" dat hij in onmiddellijk contact is met
de personen die zullen worden geroepen
om met zijn werkgever een contract aan
te gaan "• " dat de handelsvertegenwoordiger niet noodzakelijk de rechtstreekse
client moet bezoeken" en "dat het voldoende is dat hij het produkt dat hij
aanbeveelt, onrechtstreeks doet bestellen
en voort bestellen, dat wil ·zeggen dat hij
opsporingswerk verricht in de volste zin
van het woord "• " dat, hoewel de taak

n•

sociar des '1"ep1·esentants de commm·ce,
15,
PAPIER-JAMOULLE, Le 'l"ep'l"esentant
de comme'/"ce, biz. 27 en 50; Rep. p'l"at. d'J".
belge, Bijv., d. III, v° Contrat de t?·avail et
contmt d'emploi, ur 128.

biz. 20;

van een handelsvertegenwoordiger veelzijdig is : afsluiten van contracten, opneming van bestellingen, winnen en behouden van clienteel, toezicht op zaken,
marktonderzoek, inrichting van reklamecampagnes enz., het dikwijls gebeurt
dat de taak van de vertegenwoordiger tot
een enkele van deze opdrachten beperkt
is "• " dat het afsluiten van een verkoop
niet het enige en zelfs niet het noodzakelijke voorwerp is van de werkzaamheden
van de vertegenwoordiger '' en " dat het
onderhandelen over en het afsluiten van
zaken slechts bet doel van de werkzaamheden zijn ''• "dat gedaagde in hoger
beroep niet betwist dat eiseres in hoger
beroep niet enkel de geneesberen bezocbt,
maar ook ziekenhuizen die, zij toch,
geneesmiddelen aankopen '' ;

terwijl volgens artikel 2 van de wet van
30 juli 1933 onder handelsvertegenwoordiging wordt verstaan de activiteit die
erin bestaat een clienteel op te sporen
en te bezoeken met het oog op het onderhandelen over of het afsluiten van zaken,
wat insluit enerzijds dat door het opsporen en bezoeken de handelsvertegenwoordiger in contact komt met de clienteel en
anderzijds dat cieze activiteit bestaat in
het onderhandelen over of het afsluiten
van zaken of althans in het streven om
met de ldanten te onderhandelen en za.ken
af te sluiten (schending van de artikelen 2, inzonderheid lid 1 en 3, en derhalve
15 van de wet van 30 juli 1963);
en terwijl : 1° het van geen belang is of
ziekenhuizen rechtstreeks geneesmiddelen
bij eiseres aankopen, daar de hoedanigheid van handelsvertegenwoordiger verband houdt met een geheel van werkzaambeden waarvan het voornaamste
bestanddeel moet zijn. het opsporen en
bezoeken van de clienteel met het oog
op het onderbandeleil over ofhet afsluiten
van zaken, wat niet kan worden afgeleid
uit de bestreden sententie, met name uit
het feit dat verweerster belast was met
medische bezoeken en meer in het bijzonder met het bezoeken van geneesheren in
ziekenhuizen en klinieken (schending van
de artikelen 2, inzonderbeid lid 1 en 3,
en derhalve 15 van de wet van 30 juli
1963, 97 van de Grondwet en, voor
zoveel als nodig, 1349 en 1353 van het
Burgerlijk Wetboek); 2° de rechter
bovendien nalaat regelmatig te antwoorden op de conclusie waarbij eiseres stelde
dat verweerster niet de opdracht of de
bevoegdheid had tot het onderhandelen
over of het afsluiten van zaken met de
clienteel en dus ook met de ziekenhuizen

--,
-

417

(schending van artikel 97 van de Grandwet):
Overwegende dat artikel 2, lid 1, van
de wet van 30 juli 1963 tot instelling van
het statuut der handelsvertegenwoordigers d~. cc handelsvertegenwoordiging ,
omschriJft als de activiteit die erin bestaat
een clienteel op te sporen en te bezoeken
met het oog op het onderhandelen over
of het afsluiten van zaken onder het
gezag, voor rekening en in naam van een
of meer opdrachtgevers ;
Dat deze tekst noodzakelijk onderstelt
dat degene die deze werkzaamheden verricht, personen of instellingen bezoekt die
klanten zijn of kunnen worden van de
opdrachtgever ;
Overwegende dat de bestreden sententie vaststelt dat de verweerster, medisch
afgevaardigde, gelast was de geneesheren
beke_nd te maken met sommige fannaceutische produkten, maar dat uit geen
enkele reden van de sententie volgt dat
verweerster voor rekening van eiseres
onderhandeld zou hebben over zaken of
dat de geneesheren of de ziekenhuizen die
zij bezocht, klanten van eiseres waren of
konden worden ;
Dat, om te beslissen dat verweerster de
hoeda~igheid bezat van handelsvertegenwoordJger, de sententie zich ertoe beperkt
te stellen dat het niet vereist is dat
de handelsvertegenwoordiger cc de rechtstreekse client bezoekt " of " zelf over de
bestelling onderhandelt " ;
Overwegende dat de rechter door deze
ui~spraak de zin en de draagwijdte heeft
m1skend van artikel 2, lid 1, van de wet
van 30 juli 1963, dat in het middel is
vermeld;
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 sententie ; houdt de
kosten aan opdat hierover door de feitenrechter zou worden beslist ; verwijst de
zaak naar de W erkrechtersraad van
beroep te Namen, kamer voor bedienden.
8 januari 1970.- 1e kamer.- Voorzitter, de H. Bayot, eerste voorzitter. (1) Raadpl. cass., 19 november 1964 (Bull.
en PAsiC., 1965, I, 277); 5 november 1965,
twee arresten (ibid., 1966, I, 309 en 311);
16 december 1966 (Arr. cass., 1967, biz. 494)
en 24 april 1969 (ibid., 1969, biz. 806); Rep.
prat. dr. belge, Bijv., d. III, vo Contraf de
CASSATIE,

1970. -
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Verslaggever,. de H. Polet. - Gelijkluidende conclus~e, de H. Delange, advocaatgeneraal.
Pleiters, de HH. Fally en
Faures.

1e

KAMER. -

8 januari 1970.

1°

HUUR VAN W E R K . - HUUR VAN
ARBEID.
AABEIDSOVEREENKOMST
VOOR BEDIENDEN VAN ONBEPAALDE
DUUR. ,JAARLIJKSE BEZOLDIGING
HOGER DAN 120.000 FRANK. WIJZIGING DOOR DE PARTIJEN VAN DE OORSPRONKELIJKE OVEREENKOMST MET BETREKKING TOT DE OPZEGGINGSTERMIJN.
- WETTELIJKHEID.- VooRwAARDEN.

2°

OVEREENKOMST.
TOESTEl\1MING. ZEDELIJK GEWELD DAT DE
GELDIGHEID VAN DE WIL AANTAST.
VOORWAARDEN.

3°

OVEREENKOMST.
TOESTEMMING.
TOESTEMMING VAN EEN
BEDIENDE IN EEN WIJZIGING VAN DE
ARBEIDSOVEREENKOMST WAARVAN DE
WERKGEVER EEN WEDDEVERHOGING
EN DE VOORTZETTING VAN DE OVEREENKOMST AFHANKELIJK STELT. 0MSTANDIGHEID DIE ALS ZODANIG GEEN
ZEDELIJK GEWELD OPLEVERT DIE DE
WIL AANTAST.

1° Geen er:_lcele wettelijke bepaling ve1·biedt
de part~Jen van een arbeidsovereenkomst
v~n on!>epaalde. ~'1!-ur deze tijdens haar
~t~tvoenng te W~Jz~gen en· inzonderheid
tyanneer de jaarlijkse bezoldiging hoge;
1,s dan 12~.000 frar:_k, in gemeen ove1·leg
de opzegg1,ngsterm~Jn vast te stellen die
de werlcgever zal moeten in acht nemen
om eenzijdig de overeenkomst te beeindig~n, voor zover deze bedongen termijn
n1,et lager is dan het minimum gesteld
in de a1·tilcelen 14 en 15 van de wetten
bett·.e(jende h.~t bedi.end~r:contract, gecoord?,neerd b~J komnkhJk besluit van
20 j~tli 1955 (1).

2° Het zedelijk geweld tast de geldigheid
van de wil slechts aan voor zover het
travail

et

contrat

d' emploi,

door

P APIER-

JAMOULLE, nr 669.

Artikei 15 van de gecoordineerde · wetten
is thans vervangen bij artikei 44 van de wet
van 21 november 1969.

..,-- 4;18 met drie maanden. vermeerderd vanaf
het begin van elk nieuw tijdvak van
5 jaar in clienst van ondergetekende ter
3o De enk~le omstandigheid dat een be~ enere zijcle. Deze alclus bepaalde opzegdiende de wijziging van een beding gingstermijnen zijn van toepassing, zelfs
bet1·efjende de vaststelling van de opzeg- indien de bezoldiging van onclergetekencle
gingstermijn aanvaard heejt orndat de ter andere zijcle 20.000 frank te hoven
werlcgevm· de weddeverhoging en de gaat " en deze beslissing grondt enerzijds
voortzetting van de overeenkomst ajhan- op de redenen door de eerste rechter
lcelijlc maakte van deze voorwaanle kan, hieruit afgeleid « dat de wijzigingen die
als zodanig, niet het geweld opleveren in de loop van het contract zijn aangein de zin van de a1·tilcelen 1 11 1 en bracht en afbreuk doen aan de rechten,
volgende van het B~trgedijk Wetboek (2). door de bediende krachtens de aanvankelijke bedingen van dit contract en de
wettelijke voorschriften veFkregen, als
(NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP
GRANDS
niet bestaande moeten worden beschouwd
MAGASINS AU BON MAROHE " [ETABLISomdat zij door de bediende in zodanige
SEMENTS VAXELAIRE-CLAES], T. FONomstandigheden
zijn aanvaard dat hij
TAINE.)
niet over de voile vrijheid beschikt om
ze te weigeren ; dat het in het onderhavige
ARREST (ve1·taling).
geval vaststaat dat, als eiser een nieuwe
redactie van artikel 9 heeft aanvaard,
RET HOF ; - Gelet op de bestreden zulks hieraan is toe te schrijven dat versententie, op 16 januari 1969 gewezen weerster de weddeverhoging en de voortdoor de W erkrechtersraad van beroep zetting van .het contract afhankelijk
te Luik, kamer voor bedienden ;
stelde van deze aanvaarding ; ... dat dienOver het middel afgeleid uit de scherr- tengevolge 'dit heeling door eiser niet vrij
ding van de artikelen 1109, 1111, li12, aanvaarcl is en clat er geen acht moet
1113, 1114, lll7, ll35, 1349, 1353 van worden op geslagen >> en. anderzijds op
het Burgerlijk Wetboek, 5., inzonderheid eigen redenen, hieruit afgeleid « dat
lid 1, 15, inzonderheid 1° en 2°, 20, krachtens de aanvankelijke overeenkomst
inzonderheid lid 1, 22 van de wetten en de wedde van meer dan 120.000 frank
betreffenc;le het bediendencontract, geco- per jaar bij de inwerkingtreding van de
ordineerd bij koninklijk besluit van wet van ll maart 1954, gedaagde in
.20 j:uli 1955, en 97 van de Grondwet,
, hoger beroep (thans eiser) gerechtigd was
(artikel 15, 1° en 2°) om de termijn van
cloorclat, ter vaststeiling van de opzeg-. zijn opzegging te zien vaststellen door de
gingsvergoeding verschuldigd aan de ver- rechter ; ... dat het hem niet meer mogeweerder wiens verbintenis op 27 januari lijk is in de loop van het contract op
1967 .zonder gegronde reden verbroken geldige wijze af te zien van dit recht dat
is, de bestreden sententie verklaart dat hij rechtstreeks ontleent aan een bepaling
de in acht te nemen opzeggingstermijn van openbare orde van de wet ; dat de
36 maanden was gelet met name hierop overeenkomst van l augustus 1958
dat de verbintenis dagtekende van 11 sep- nietig is en dat het luidens de wet aan
tember 1935 en de lopende wedde ongede kennisnemende rechter staat de duur
veer 235.000 frank per jaar bedroeg, van de opzegging te bepalen >>,
weigert acht te slaan op de overeenkomst
die op 1 augustus 1958 tussen partijen is.
teru,ijl : l 0 volgens artikel 5, lid 1, van
gesloten om artikel 9 van de aanvanke- de wetten betreffende het bediendenconlijke overeenkomst van . 11 september tract, gecoiirdineerd bij koninklijk besluit
19.35 als volgt te vervangen : « Oncler- van 20 juli 1955, de duur van de verbintegetekende ter enere zijde (eiseres) .kan nis en aile andere voorwaarden, behouhet contract beeindigen met clrie maan- dens een verbodsbepaling, door de overden opzegging, indien ondergetekencle ter eenkomst worden vastgesteld ; volgens
andere zijde · (verweerder) minder clan artikel 15, 2°, van de voornoemde wetten,
vijf jaar in dienst is. De opzegging wordt wanneer de jaarlijkse bezoldiging hoger
is dan 120.000 frank, de termijn van
opzegging die door de werkgever moet
worden in acht genomen, vastgestelcl
(1) en (2) Raadpl. cass., 11 juli 1957 (Bull.
en PAsrc., 1957, I, 1356); 21 januari 1960
wordt bij overeenkomst of door de rechter, zonder dat hij lager mag zijn dan de
(ibid.·, 1960, I, 576); 2 mei 1969 (Arr. cass.,
termijnen vastgesteld bij l 0 van dit
1969, blz. 834); DE PAGE, d. I, nr 60, blz. 76,
artikel; deze bepaling, noch enige andere
noot 3.

. een .danzienl.ijk kwaad doe.t vrezen en
· het onrechtmatig of ongeoorloofd is ( 1).

-· 419 bepaling van de voornoemde wetten, eist
dat de overeenkomst waarbij de opzeggingstermijn wordt vastgesteld, terzelfdertijd gesloten wordt als de verbintenis;
derhalve de overeenkomst tot vaststelling
van de dunr der opzegging, tussen partijen tijdens het bediendencontract overeenkomstig de artikelen 5, lid 1, en 15,
20, tot stand gekomen, geoorloofd is en
niet als nietig kan worden beschonwd
met toepassing van artikel 22 van de
voornoemde wetten ;
2o geweld in de zin van de artikelen 1109, 1111, 1112, 1113, 1114 en 1117
van het Bnrgerlijk Wetboek de onrechtvaardige bedreiging met een aanzienlijk
kwaad onderstelt en een overeenkomst
aangaan onder de druk van economische
omstandigheden, zonder meer en als
zodanig, geen grand tot nietigheid wegens
geweld kan opleveren, waarnit volgt dat
uit het feit dat partijen op 1 augustus
1958 van het recht, hun verleend bij de
artikelen 5, lid 1, en 15, 2°, van de wetten
betreffende het bediendencontract, gecoordineerd bij koninklijk besluit van
20 juli 1955, gebruik hebben gemaakt
om bij overeenkomst de voorwaarden van
de verbintenis vast te stellen, de rechter
nie~ het vermoeden dat verweerder het
contract niet vrij had aangegaan, heeft
kunnen afleiden zonder de artikelen 1349
en 1353 van het Burgerlijk Wetboek en
97 van de Grondwet te miskennen, en
hij niet de wettelijk gesloten overeenkomst van partijen heeft kunnen weigeren
toe te passen zonder de artikelen ll34
en ll35 van het Burgerlijk Wetboek, 5,
lid 1, 15, 2°, en 20; lid 1, van de voornoemde wetten te schenden :
Overwegende dat de sententie beslist
dat de overeenkomst van partijen van
1 augustus 1958 die een door eiseres
ingeroepen opzeggingsbeding bevatte,
nietig is;
Dat ze haar beslissing hierop grondt
dat deze overeenkomst het contract wijzigde dat gesloten was toen verweerder
in 1935 in dienst trad van eiseres, en dat,
aangezien verweerders wedde hager was
dan 120.000 frank, deze « gerechtigd was
(artikel 15, 1° en 2°) om de duur van zijn
opzegging te zien vaststellen door de
rechter », want hij kon niet meer " in de
loop van het contract op geldige wijze
afzien van dit recht dat hij rechtstreeks
ontleent aan een bepaling van openbare
orde van de wet » ;
Ov:erwegende dat enerzijds artikel 15,
2o, van de wetten betreffende het bediendencontract, dat in het onderhavige
geval de rechten en verplichtingen van

partijen met betrekking tot de opzeg,
gingstermijn regelt, bepaalt dat deze
vastgesteld wordt " bij overeenkomst of
door de rechter » ;
Dat geen enkele wettelijke bepaling de
contracterende partijen verbiedt een oorspronkelijke overeenkomst te wijzigen
tijdens de uitvoering van het contract,
en in het bijzonder in gemeen overleg de
opzeggingstermijn vast te fltellen die de
werkgever zal moeten in acht nemen om,
eenzijdig het contract te beeindigen, voor
zover deze bedongen termijn niet lager
is dan het minimum vermeld in de artikelen 14 en 15 van de voornoemde gecoi:irdineerde wetten ;
Overwegende dat zodanige overeenkomst niet insluit dat de bediende afziet
van een recht waarover hij wettelijk niet
kan beschikken ;
Dat dientengevolge de sententie ten
onrechte heeft beslist dat de vaststelling
van de duur der opzegging ter beoordeling
stond van de rechter, ofschoon partijen
die hadden vastgesteld bij overe.enkomst ;
Overwegende dat anderzijds de sententie, onder verwijzing naar de beslissing
van de eerste rechter, overweegt dat de
voornoemde wijziging als nietig moet
worden· beschouwd, op grand dat, als
eiser ze heeft aanvaard, zulks hieraan is
toe te schrijven "dat verweerster, thans
eiseres, de verhoging van de wedde en
de voortzetting van het contract afhankelijk maakte var;t ,deze aanvaarding »
en dat dientengevolge " dit beding door
eiser, thans verweerder, niet vrij is aanvaard >>;
Overwegende dat zedelijk geweld de
geldigheid van de wil slechts aantast in
zover het een aanzienlijk kwaad doet
vrezen en het onrechtmatig of ongeoorloofd is;
Overwegende dat de omstandigheid
aileen dat verweerder het beding· betrefc
fende de vaststelling van de opzeggingstermijn slechts heeft aanvaard omdat
eiseres de verhoging van de wedde en de
voortzetting van het contract afhankelijk
maakte van deze voorwaarde, niet, als
zodanig, zedelijk geweld in de zin van de
artikelen lll1 on volgonde van het Burgerlijk Wetboek kan opleveren;
Dat het middel gegrond is ;
Om die ·redenen, vernietigt de bestr~
den sententie, behalve in zover ze beslist
dat eiseres het contract zonder gegronde
reden heeft verbroken en gehouden is om
aan verweerder een opzeggingsvergoeding
te betalen ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ;
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houdt de kosten aan opdat hierover door
de feitenrechter zou worden beslist ; verwijst de aldus beperkte zaak naar de
W erkrechtersraad van beroep te N amen,
kamer· voor bedienden.
8 januati 1970. - 1e kamer.- Voo?"zitter, de H. Bayot, eerste voorzitter. Verslaggeve1·, de H. Valentin. - GeliJkluidimde conclusie, de H. Delange, advocaat-generaal. Pleiter, de H. Fally.
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KAMER.
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8 januari 1970.

HUUR VAN GOEDEREN. -

HAN-

DELSHUUR. VERHUURDER WEIGERT
DE HUURHERNIEUWING OP GROND VAN
ARTIKElL 16, IV, VERVAT IN DE WET
VAN 30 APRIL 1951.- WEIGERIKG DIE
NIET l\'I:ET RE.DENEN MOE.T WORDE_N
OMKLEE.D. KENNISGEYING AAN DE
HUURDER DAT DE VERHUuRDER RET
VERHUURDE. GOED WIL TERUGNEMEN.

Artikel 16, IV, vervat in de wet van
30 ap1·il 1951 op de handelshuu?"Ovm·eenkomsten kent aan de verh~ttwder het
recht toe om zonder een reden te moeten
opgeven, de h~turhe1·nieuwing te weigeren, mits hij aan de huurcler een ve?·goeding wegens uitzetting uitkeert; het is
noodzalcelijk en voldoende dat de h,uurder
zich, aan de hand van de kennisgeving
aan de huu1·de1· dat hij het verhuu1·de
goed wil te1·ugnemen, niet kan vergissen
over het bestaan van deze wil ( 1).
(PERSONENVENNOOTSCHAP MET BE.PERKTE
AANSPRAKELIJKHEID « SERGEANT EN
VAN LAER ll SPORVIL, T. BEYENS EN
LITISCONSORTEN.)

ARREST

(ve1·taling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 15 maart 1969 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Charleroi ;

(1) Raadpl. cass., 3 januari 1958 (Bttll.
en PASIC., 1958, I, 456) en 3 januari 1964
(ibid., 1964, I, 456); DE PAGE, Bijv., d. IV,
nr 793, bJz. 214; PATERNOSTRE, Baux commer-

Over het rniddel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 13, 14, 15, 16,
inzonderheid I, III en IV, 24, 25, 27
van de wet van 30 april 1959 op de handelshuurovereenkomsten en de bescherming van de handelszaak, welke wet
gewijzigd is bij de wetten van 22 en
24 december 1951 en 29 juni 1955, en
97 van de Girondwet,
I

doo1·dat, na te hebben vastgesteld dat
eiseres hernieuwing van haar huur regelmatig had aangevraagd en dat de verweerders onder 1 tot 6 haar kennis
hadden gegeven van hun weigering op
grond van de overweging dat hun was
aangeraden de huur op te zeggen,. dat
zij dus beslist hadden in die zin te handelen en dat, ingeval zij zelf het pand niet
aankocht in openbare verkoping, zij met
de nieuwe eigenaars kon onderhandelen,
het bestreden vonnis afwijzend heeft
beschikt op de rechtsvorderin g van eiseres
strekkende om voor recht te doen zeggen
dat de huur vanaf 15 februari 1969 zal
worden hernieuwd onder de voorwaarden
die zij had aangeboden, en tot staving
van deze beslissing er heeft op gewezen
dat de verweerders onder 1 tot 6, toen
zij aan eiseres hebben kennis gegeven van
hun beslissing om de hum op te zeggen,
duidelijk binnen de wettelijke termijn
hun wil hebben te kennen gegeven om
gebruik te maken van hun on:voorwaardelijk recht van terugneming, vastgesteld
in artikel 16, IV, van de wet van 30 april
1951, dat deze bepaling de geldigheid
van de weigering niet afhankelijk stelt
van het aanbod om een vergoeding wegens
uitzetting te storten, dat zij immers
betekent dat, indien de verhuurder geen
enkele van de in de wet vennelde redenen
aanvoert, hij niettemin de hernieuwing
kan weigeren zonder enige reden aan te
geven, maar in dat geval.de huurder een
vergoeding kan vorderen, en ten slotte
dat men iets aan de wet zou toevoegen
als men de verhuurder die zonder meer
hernieuwing van de huur weigert, verplicht te zeggen dat hij gebruik wil maken
van zijn onvoorwaardelijk recht van
terugnerning en de storting van een
schadevergoeding aan te bieden,
te1·wijl de verhuurder die huurders aanvraag tot hernieuwing wil afwijzen, gehouden is om hem bij aangetekende brief

ciaux, n"" 190, 195, 197 en 223; PAUWELS en
RAES, n" 8 525 en 526: VAN RYN, P1·-i!wipes

de droit commercial, d. I, nrs 288 en 294,

noot 2.
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of bij deurwaardersexploot, binnen drie
maanden na de aanvraag, kennis te geven
van zijn weigering, die, om naar de yorm
geldig te zijn, met redenen omkleed moet
zijn, wat slechts mogelijk is door verwijzing naar een van de redenen omschreven
in artikel16, I, naar een van de hoedanigheden vermeld in artikel 16, III, of naar
het recht van terugneming, vastgelegd
in artikel 16, IV; bij niet-inachtneming
van deze vormen, de verhuurder vermoed
wordt op onherroepelijke wijze ingestemd
te hebben met de hernieuwing onder de
voorwaarden die de huurder heeft voorgesteld ; door de weigering van de verweerders onder 1 tot 6, hoewel zij geen
beroep hebben gedaan op het recht van
terugneming van artikel16, IV, te hebben
uitgelegd als een weigering van hernieuwing, gegrond op deze bepaling, het
bestreden vonnis de vormvereisten heeft
miskend, die gelden voor de wettelijke
hernieuwing van handelshuurovereenkomsten, en dientengevolge geen wettelijke rechtvaardiging voor zijn beslissing
heeft gegeven :
Overwegende dat artikel 16 van de wet
van 30 april1951 op de handelshuurovereenkomsten, na de verschillende redenen
te hebben opgesomd die de verhuurder
kan aanvoeren om op het einde van de
hum· het verhuurde goed terug te nemen,
onder IV bepaalt dat, buiten de hierboven
bedoelde gevallen, de verhuurder de hernieuwing kan weigeren mits hij aan de
huurder een vergoeding wegens uitzetting
uitkeert;
Dat aldus aan de verlmurder uitdrukkelijk een onvoorwaardelijk recht van
terugneming wordt toegekend, voor de
uitoefening waarvan geen enkele reden
moet worden aangegeven behalve dat
zulks zijn wil is ;
Overwegende dat geen enkele geijkte
formule voorgeschreven is voor de verhuurder om zijn wil tot terugneming van
het verhuurde goed tot uiting te brengen,
zodat het noodzakelijk en voldoende is
dat de huurder, ten gevolge van de kennisgeving die hem is gedaan op de wijze
en binnen de termijn bepaald in artikel14
van dezelfde wet, zich niet kan vergissen
over het bestaan van de genoemde wil,
ten einde aldus de maatregelen te kmmen
nemen tot beveiliging van zijn belangen
nadat hem een nieuwe huur is geweigerd ;
Overwegende dat, te dien aanzien en
zonder dat de miskenning van de bewijskracht der akten is ingeroepen, het vonnis
er op wijst dat, door aan eiseres kennis te
geven van hun beslissing « de huur op

~

te zeggen », de verweerders " duidelijk
binnen de hun toegestane termijn hun
wil hebben te kennen gegeven om gebruik
te maken van hun onvoorwaardelijk
recht tot terugneming van hun goed, welk
recht vastgelegd is in artikel 16, IV,
van de wet van 30 april 1951 , ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
8 januari 1970. ~ 1e 'kamer. ~ Voorzitte?·, de H. Bayot, eerste voorzitter. ~
Verslaggeve1·, de H. Valentin. ~ Gelijkluidende conclusie, de H. Delange, adv.ocaat-generaal. ~ Pleiters, de HH. Van
Ryn en Bayart.

1e KAMER.

~
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HUUR VAN GOEDEREN. ~ PACHT.
~ GEBOUWEN OPGERICHT DOOR DE
HUURPAOHTER
MET
TOESTEMMING
VAN DE VERPACHTER. ~ VERKOOP VAN
HET VERHUURDE GOED AAN DE PACHTER. ~ LATERE RECHTSVORDERING
VAN DE PACHTER TOT BETALING VAN
DE VERGOEDING WAARVAN SPRAKE IN
ARTIKEL 1178 VAN HET BURGERLIJK
WETBOEK. ~ VERPACHTER DIE TEGEN
DE RECHTSVORDERING INBRENGT DAT,
WEGENS DE VERKOOP VAN HET GOEb
AAN DE PACHTER, DE VERGOEDING NIET
VERSCHULDIGD IS.~ GEEN ANTWOORD.
NIET MET REDENEN OMKLEDE
BESLISSING.
Niet regelmatig met 1·edenen omkleed is de
beslissing die ingaat op de eis waarbij
de pachter die met de toestemming van
de verpachter op het verhuurde goed
gebouwen heejt opgericht nadat het aan
hem werd verkocht, de betaling vordert
van de vergoeding waarvan sprake in
artilcel 1178 van het Burgerlijk Wetboek,
zonder te antwoorden op het verweer
van de verpachter hieruit afgeleid dat,
daar het ve1·huurde goed niet aan een
derde werd verlcocht maar wel aan de
pachter, deze vergoeding niet verschuldigd is. (Grondw., art. 97.)

-422(J. VAN WILDERODE EN PLAS,
T. VANDENBERGEN
EN H. VAN WILDERODE.)

aan gezegd goed uitgevoerde werken
(schending van al de aangeduide wetsbepalingen met uitzondering van artikel 97 van de Grondwet) :

ARREST.

RET HOF ; - Gelet op de bestreden
vonnissen, respectievelijk op 6 oktober
1967 en 7 juni 1968 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van eerste
aimleg te Brussel ;
Over het middel, afgeleid nit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet, 1271, 1289, 1592, 1614, 1650, 1709,
1778, §§ 1 (inzonderheid 1°, lid 8), 2 en 5,
1778bis, 1778ter, § 1, van het Burgerlijk
Wetboek (de laatste twee artikelen in
gezegd W etboek ingelast door de wet
van 1 februari 1963),
doonlat het bestreden vonnis van
6 oktober 1967, na te hebben vastgesteld dat de verweerders het door hen in
pacht gehouden goed voor een deel aankochten tegen de door de eisers voorgestelde prijs, de rechtsvordering van de
verweerders toch ontvankelijk en in
principe gegrond ver~laart waardo~r zij,
na het sluiten van dw verkoop,. biJ toepassing van een ,bijzondere wetsl_>epaling
ter zake Iandpacht, een vergoedmg vorderden wegens op bedoeld goed uitgevoerde werken,
terwijl, eerste onderdeel, de redenen van
het vonnis geen passend antwoord geven
op het middel waardoor de eisers Iieten
gelden dat de pachtwet in de bedoelde
omstandigheden geen toepassing meer
kan vindeu en dat. er aileen aanleiding
is tot toepassing van de principes van het
gemeen recht ter zake verkoop en waardoor zij desbetreffend bepaalden dat de
verweerders geen enkel voorbehoud hadden gemaakt betreffende de voorwaarden
van de verkoop, en de rechter aldus te
kort is gebleven aan de verplichting zijn
beslissing met redenen te omkleden
(schending van artikel 97 van de Grandwet);
tweede onderdeel, er in de bedoelde
omstandigheden, te weten het bepalen
van de verkoopprijs door de verpachter
en de aanvaarding van die prijs zonder
voorbehoud door de pachter, een schuldvernieuwing tot stand is gekomen en de
betrekkingen van partijen, ten minste
wat de omvang en de waarde van het
verkochte goed betreft, voortaan heheerst worden door de verkoopovereenkomst, ter- uitsluiting van enig recht
tot vergoeding op grond van· de vroeger
bestaande p·achtovereenkomst wegens

W at het eerste onderdeel betreft
Overwegende dat eisers in hun conclusie stelden dat artikel 1778 van het
Burgerlijk Wetboek ten deze niet toepasselijk is, omdat in geval van verkoop
van het verhuurde goed de verpachter
aan de pachter slechts vergoeding we. gens door deze laatste op het gepacht
goed uitgevoerde werken verschuldigd is
wanneer dat goed aan een derde wordt
verkocht, doch niet wanneer het aan de
pachter zelf wordt verkocht, daar in dat
geval de pachter, in zijn hoedanigheid
van eigenaar, het bezit en het genot van
gezegde werken behoudt ;
Dat de rechter die conclusie niet beantwoordt en het middel dus gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt de bestreden vonnissen; zegt dat van dit arrest
melding zal gemaakt worden op de kant
van de ver:p_ietigde beslissingen ; houdt
de kosten a~n ; zegt dat hierover door de
feitenrechter zal worden beslist ; verwijst
de zaak naar de Rechtbank van eerste
aanleg te Leuven, zitting houdende in
hoger beroep.
9 januari 1970.- 1e karner.- Voorzitter, de H. De Bersaques, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Gerniers. Gelijkluiclende conclusie, de H. Charles advocaat-generaaL
- Pleiters, de HH. Philips en Bayart.
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9 januari 1970.

AAl~SPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). AANSPRAKELIJKHEID WAARVAN SPRAKE IN DE
ARTIKELEN 1382 EN 1383 VAN HEN
BURGERLIJK WETBOEK TEJ'l
LASTE
GELEGD VAN DE DADER VAN EEN
ONGEVAL.- AANSPRAKELIJKHEID NIET'
GEGROND OP HET MATERIEEL FElT VAN
HET ONGEVAL MAAR OP DE FOUTEN EN
ONVOORZICHTIGHEDEN DIE DE SCHADE
HEBBEN BEROKKEND, ___:_ WETTELIJKHEID.

2o

BE,VIJS.- BURGERLIJKE ZAKEN.RECHTSVORDERING GEGROND OP EEN

423O:VERTREDING VAN DE STRAFWET. VERWEERDER DIE EEN RECHTVAARDI·
GINGSGROND AANVOERT. EESLIS·
SING WAARIN
WORDT VASTGESTELD
DAT DEZE AANGEVOERDE REDEN ELKE
GELOOFWAARDIGHEID
l\'IIST.
BESLISSING WAARBIJ AAN DE VERWEER·
DER GEEN BEWIJS WORDT OPGELEGD.

gaande het bestaan van schuld in hoofde
van Wuyts afleidt hieruit dat " Wuyts,
door zonder noodzaak de rijbaan te verlaten, het fietspad en de gelijkgrondse
berni op te rijden, bewezen heeft zijn
snelheid niet meester te zijn gebleven,
en ter zake onbekwaam te zijn geweest
de wagen te besturen, .vermits hij te
pletter reed op een boom »,

1° W ettelijk gerechtvaardigd is de beslis-

terwijl het enkele materiele feit dat
het door Wuyts bestuurde voertuig de
weg heeft verlaten en tegen een boom te
pletter is gereden niet volstaat om de
aanwezigheid aan te tonen, in hoofde
van Wuyts, van een schuld in de zin
van de artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek, waaruit volgt dat
de feitenrechter niet, zonder miskenning
van het wettelijk begrip van schuld, uit
de vaststelling van het zich voordoen
van het ongeval kon afleiden het foutief
karakter van d!J rijwijze van Wuyts
(schending van de artikelen 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek), en het
arrest aldus onbeantwoord laat de conclusie waarbij eiseres deed gelden « dat
het enkele materiele feit op een oge:nblik
de rijbaan te hebben verlaten en tegen
een boom te zijn gebotst geenszins een
fout of een nalatigheid uitmaakt in de
zin van de artikelen 1382 en volgende van
het Burgerlijk Wetboek ,, waaruit volgt
dat de feitenrechter zijn beslissing niet
regelmatig met redenen omkleed heeft
(schending van artikel 97 van de Grondwet):

sing die, om de aansprakelijkheid waa1··
van spmke in de artikelen 1382 en 1383
van het Burgerlijk HT etboek ten laste
te leggen van de dader van een ongeval,
niet .steunt op het jeit alleen dat het
ongeval .schade he eft beroklcend (I), maar
wel op bepaalde omstancligheden van dit
ongeval wijzende op een fout van de
dader, die de schacle heejt bemkkend (2).
2° Aan de verweerde1· wm·dt het bewijs
van het bestaan van cle door hem aangevoercle rechtvaardigingsgrond niet opgelegd clam· de beslissing die weige1·t emp
in te gaan, omdat cleze aangevoerde reden
ellce geloofwaardigheid mist (3).

{NAAl\'ILOZE VENNOOTSCHAP
« DE BEL·
GISCHE
BIJSTAND »,
T.
LANDSBOND
DER CHRISTELIJKE l\'[UTUALITEITEN EN
LITISCONSO~TEN.)
ARREST.

RET HOF ; -· Gelet op het bestreden
arrest, op 20 mei 1968 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1382 en 1383 van het Burgerlijk W etboek,

doordat het bestredeh arrest het beroepen vonnis heeft bevestigd, hetwelk
eiseres veroordeelde tot vergoeding van
he't nadeel, door de eerste verweerders
tengevolge van het litigieuze ongeval
geleden, om de redenen dat Wuyts
" inbreuken op de wegcode gepleegd
heeft alsmede fouten en onvoorzichtigheden heeft begaan in de zin van de
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek », en zijn beslissing aan(1) Raadpl. cass., 3 mei 1958 (Bull. en
PAsrc., 1958, I, 972) en 6 mei '1963 (ibid.,
1963, I, 943).
(2) Cass., 2 december 1068 (A1'r. cass., 1960,
blz. 347).
·

Overwegende dat door te beschouwen
" dat Wuyts, door zonder noodzaak de
rijbaan te. verlaten, het fietspad en de
gelijkgrondse berm op te rijden, bewezen heeft zijn snelheid niet meester te
zijn gebleven, en ten deze onbekwaam
te zijn geweest de wagen behoorlijk te
besturen, vermits hij zich te pletter reed
op een boom ,, het arrest de schuld van
Wuyts nie~ afle,idt nit he,t materieel feit
van het ongeval, maar uit bepaalde
omstandigheden ervan die wijzen op
« fouten en onvoorzichtigheden van wijlen de heer Wuyts, die rechtstreeks en
oorzakelijk de schade berokkend hebben
aan ge1ntimeerde Aarts » ;
Overwegende dat het arrest aldus,
eensdeels, zijn beslissing wettelijk rechtvaardigt en, anderdeels, de in het middel
bedoelde conclusie passend beantwoordt ;
(3) Cass., 7 oktober 1966 (Arr; cass., 1967,
blz. 176); raadpl. cass., 11 december 1969,
supra, biz. 360 en noot 1.

-424Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1315, 1349,
1353, 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek,

doordat het bestreden arrest het middel
afwijst dat door eiseres afgeleid was
hieruit dat de eerste verweerster het
bewijs niet leverde van het niet-bestaan
van de door haar ingeroepen grand van
rechtvaardiging (ter zake een ongesteldheid of een bewusteloos worden van
Wuyts aan het stuur van zijn voertuig},
op grand dat eiseres, tot staving van
haar stelling, ·geen positieve en geloofwaardige elementen aanbracht " die dan
oak een geheel van welbepaalde, gewichtige en met elkaar overeenstemmende
vermoedens zouden moeten uit1naken " ,
terwijl de bewijslast van het nietbestaan van een aangevoerde grand van
rechtvaardiging rust op de eiser in een
op een overtreding van de strafwet
gesteunde vordering, wanneer de stelling
van de verweerder niet ontbloot is van
elementen die haar geloofwaardig maken,
zonder dat deze elementen gewichtige,
bepaalde en met elkaar overeenstemmende vermoedens behoeven op te leveren, waaruit volgt dat de feitenrechter
het door eiseres aangevoerde middel niet
mocht afwijzen om de reden dat de elementen welke zij tot staving van haar
stelling aanbracht dergelijke vermoedens
niet uitmaakten :
Overwegende dat het arrest beslist, op
grand van de vaststellingen in het antwoord op het eerste middel vermeld, dat
" de fouten en on:voorzichtigheden van
wijlen Wuyts rechtstreeks en oorzakelijk de schade berokkend hebben aan
gemtimeerde Aarts " en " dat gezegd
ongeval niet aan overmacht te wijten is
en geen element uit het strafdcssier daarop wijst », en dat de grand van rechtvaacdiging door eiser ingeroepen " een
loutere veronderstelling " is die " niet
gelijkstaat met het ag,nbrengen van positieve geloofwaardige elementen " ; dat
die motieven volstaan om het beschikkend gedeelte van het arrest wettelijk te
rechtvaardigen ;
Overwegende weliswaar dat het arrest
aan voormelde motieven toevoegt dat
bedoelde positieve geloofwaardige elementen "dan·nog een geheel van welbepaalde, gewichtige en met elkaar overeenstemmende vermoedens -zouden moeten uitmaken, wat ten deze evenmin

vaststaat », maar dat die overweging
overtollig is ;
Dat het middel, voor zover het tegen
die overtollige overweging gericht is, bij
gebrek aan belang, niet ontvankelijk is ;
Wat betreft de oproeping tot bindendverklaring van het arrest :
Overwegende dat, nu de voorziening
wordt verworpen, deze oproeping van
belang ontbloot is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening en de oproeping tot bindendverldaring; veroordeelt eiseres in de kosten.
9 januari 1970. - }e kamer.- Voorzitter, de H. De Bersaques, raadsheer
waarnemend voorzitter. - V erslaggever,
de H. Gerniers. - Gelijkluidende conclusie, de H. Charles, advocaat-generaal. Pleiters, de HH. Simont en Bayart.
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12 januari 1970.

1°

WEGVERKEER. BESTUURDER
DIE VOORRANG REEFT OP EEN KRUISPUNT. VERANDERING VAN RICRTING. NIET ERVAN ONTREVEN RET
VOORSCRRIFT VERMELD IN ARTIKEL 25
VAN RET WEGVERKEERSREGLEMENT,
GEWIJZIGD BIJ RET KONINKLIJK BESLUIT VAN 30 APRIL 1963, IN ACRT
TE NEMEN:

2°

WEGVERKEER. WEGVERKEERSREGLEMENT, ARTIKEL 16, GEWIJZIGD
BIJ RET KONINKLIJK BESLUIT VAN
30 APRIL 1963. VOERTUIGEN DIE
OP EEN KRUISPUNT IN BOTSING KOMEN
EN WAARVAN RET EEN VAN RECRTS
KOMT EN LINKS AFSLAAT OM DE WEG
OP TE. RIJDEN '.VAARUIT P:E.T ANDE.R
VOERTUIG KOMT GE.REDEN OM RECRTS
AF TE SLAAN. TOEPASSING VAN
DE REGELS BETREFFENDE DE VOORRANG; EN NIET VAN DE REGELS BETREFFENDE RET KRUISEN.

.1 ° De bestuurde1· die op een kruispunt

voon·ang heejt, wordt, indien hij van
richting vet·ande1·t, niet ontheven 1!an
de voorschrijten vermeld in a1·tikel 25
van het wegve1·7cee1'81'eglement, gewijzigd

-
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bij het koninklijk besluit van 30 april
1963 (1).

2° W anneer twee uit verschillende wegen
kornende voertuigen op een kruispunt
in botsing komen, zijn van toepassing
de 1·egels betretfende de voorrang zoals
dit is voorgeschreven bij artikel 16
van het wegverlcee1·sreglement, gewijzigd
bij het koninklijk besluit van 30 april
1963, met uitsluiting van de regels
betretfende het lcruisen, zeljs zo een
van de voertuigen dat van rechts lcomt,
links ajslaat om de weg op te rijden
waaruit het ander voertuig lcomt gereden
om rechts aj te slaan (2).
(THOMPSON EN VANHOECK,
T. VERBEEK.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis op 26 maart 1969 in hager beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen ;
I. W at betreft de voorziening van
eerste eiser tegen de beslissing over de
strafvordering tegen hem ingesteld :

Over het middel afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 15, en inzonderheid 15-1,
16 en 25 van het algemeen reglement
op de politie van het wegverkeer,

doordat het bestreden vonnis, onder
wijziging van de beroepen beslissing,
eiser Leopold Thompson schuldig verklaart aan het hem in de rechtstreekse
dagvaarding ten laste gelegde feit, en
hem veroordeelt tot een geldoete van
500 frank en tevens in de kosten van de
openbare partij, en, op burgerlijk gebied,
de rechtbank onbevoegd verklaart om
kennis te nemen van de vordering van
eiser Van Hoeck, gezien de vrijspraak
van verweerder Mario Verbeek, en dezes
vordering, als rechtstreeks dagende partij
tegen eiser Thompson, ontvankelijk en
gegrond verklaart en dienvolgens eiser
veroordeelt om aan de burgerlijke partij
Verbeek te betalen de som van
19.123 frank, vermeerderd met de vergoedende intresten, de gerechtelijke in-

(1) Cass., 8 december 1969, supm, biz. 342.
(2) Cass., 12 mei 1969 (A1-r. cass., 1969,
biz. 904).

tresten en de kosten van de rechtstreekse dagvaarding in beide aanleggen,
op de grand dat, ter zake, de kwestie
van de prioriteit niet rijst, vermits
normaal de banen van beide betrokken
voertuigen elkaar niet moesten· snijden,
en dat het past na te gaan wie zijn
reglementaire plaats verlaten of respec·
tievelijk geeerbiedigd heeft,

terwijl, eerste onderdeel, de bepalingen
van het wegverkeersreglement, naar luid
waarvan elke bestuurder de doorgang
moet vrijlaten voor de van rechts
komende bestuurder, van toepassing
zijn, niet alleen op de kruispunten maar
ook op de andere plaatsen van de openbare weg, waar een bestuurder regelmatig rechts van een andere weggebruiker
komt aangereden, waaruit volgt dat de
bestreden be&lissing niet regelmatig met
redenen is omldeed, nu de overwegingen,
waardoor de rechtbank de toepassing in
casu van de regelen op de prioriteit van
het van rechts komend verkeer afwijst,
niet relevant zijn (schending van alle
in het middel aangeduide bepalingen) ;
tweede onderdeel, deze gronden geen
adequaat antwoord vormen op de conclusie, in naam van eiser neergelegd;
waarin uitdrukkelijk erop was gewezen
dat Thompson links van zich een ruimte
van twee meter vijftig liet, toen verweerder zich met de voorzijde van zijn voertuig op 2 meter van de rechterrand van
de rijbaan bevond, en dat, indien Verbeek
zijn maneuver zo kart mogelijk had uitgevoerd en uiterst rechtl;l had gehollden ...
er geen aanrijding zou gebeurd zijn
(schending van artikel 97 van de Grandwet) :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat volgens . de vaststellingen van het bestreden vonnis er
zich een botsing voordeed op het kruispunt van de Ridder Van Parijsstraat,
en de Trammezandlei te Merksem,
tussen twee voertuigen, bestuurd het
ene door eiser Thompson, het andere
door verweerder Verbeek ;
Overwegende dat het middel het vonnis verwijt eiser zijn recht op voorrang
als van rechts komende bestuurder
te hebben ontzegd;
Overwegende dat die beschouwing
niet wegneemt dat de rechtbahk, op
grand van de feitelijke vaststelling dat
eiser op overdreven wijze links gereden
kwam, hem heeft kunnen veroordelen
wegens inbreuk op artikel 25 van bet
koninklijk besluit van 8 april 1954,
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gewijzigd bij koninklijk besluit van
30 april 1963;
Dat het eerste onderdeel van het mid del
niet kan aangen01nen worden ;
W at het tweede onderdeel betreft
Overwegende dat de rechtbank de ia
het middel aangehaalde beweringen van
eiser op passende wijze beantwoord
heeft door erop te wijzen dat blijkens de
elementen van het dossier, inzonderheicl
de gegevens verstrekt door de schets
van de politie en de localisatie van de
Schade, verweerder Verbeek zijn draai
naar rechts , zo kort mogelijk heeft
genomen terwijl eiser Thompson op
overdreven wijze links reed;
Dat het tweede onderdeel feitelijke
grondslag mist ;
Overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. Wat betreft de voorziening van
eerste eiser tegen de beslissing over de
burgerlijke vordering tegen hem door
verweerder ingesteld, en van tweede
eiser tegen de beslissing over de burgerlijk!'l vordering door hem tegen verweerder ingesteld :
Over het middel hierboven vermeld :
Overwegende dat het bestreden vonnis
]:)eslist dat eerste eiser geen aanspraak
kan maken op de voorrang van de van
rechts komende bestuurder en volledig
verantwoordelijk is voor de veroorzaakte
schade om, in strijd met het voorschrift
van artikel 25-2-cl, op overdreven wijze
links te zijn gereden ;
Doch overwegende dat de voorrang
van de van rechts komende bestuurder
onafhankelijk is van de wijze waarop
hij op de rijbaan rijdt en zich uitstrekt
over de ganse breedte van die baan,
weshalye die voorrang niet vervalt
wanneer de van rechts komende bestuurder naar links wil afslaan op een kruispunt en de bocht niet zo ruim mogelijk
neemt;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zover het uitspraak gedaan
heeft over de burgerlijke vorderingen ;
verwerpt de voorziening van eerste
eiser voor het overige; beveelt dat melding van het thans gewezen arrest zal
gemaakt worden op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde vonnis ; ver-

oordeelt de eisers in de ,kosten van betokening van de voorziening aan het
openbaar ministerie ; legt de helft van
de overige kosten ten laste van ver-'
weerder en de andere helft daarvan
ten laste van eerste eiser ; verwijst
de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Mechelen, zitting
houdende in hager beroep.
12 januari 1970. ~ 2 8 kamer. ~ VoOI'zitteT, de H. van Beirs, voorzitter. ~
Ve1·slaggeve1', de H. Rutsaert. ~ Gelijkluiclencle conclusie, de H. Detournay,
advocaat-generaal.
PleiteTs,
de
HH. Simont en Fally.
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12 januari 1970,

1° DAGVAARDING. ~ STRAFZAKEN. ~
AFSCHRIFT VAN DE DAGVAARDING. -VERSCHRIJVING.
VERSCHRIJVING
DIE, GEEN BETREKKING HEEFT OP
EEN WEZENLIJK BESTANDDEEL VAN DE
AKTE EN DIE DE BEKLAAGDE NIET
HEEFT BENADEELD. ~ GEEN INVLOED
OP DE GELDIGHEID VAN DE DAGVAARDING.
2° CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. ~ MIDDEL GESTEUND OP EEN
GEBREK AAN ANTWOORD OP ZEKERE
PUNTEN VAN DE CONCLUSIE. ~ GEEN
NADERE BEPALJNG. ~ NIET ONTVANKELIJK 1\UDDEL.
l

0

Geen invloecl op de gelcligheicl vctn een
clagvaaTcling vooT de COITectionele l'echtbank heejt een veTsch1·ijving in het
afschl·ijt van cle clagvam·cling, wanneeT
cleze ve1·schTijving geen betTekking heejt
op een wezenlijk bestanclcleel van cle akte
en niet bewezen ·is clat zij cle venlecliging
van cle geclaagcle he eft benacleelcl ( l).
(Wetb. van burg. rechtsv., art. 173;
Wetb. van strafv., art. 182.)

2° Niet ontvankelijk is het miclclel clat
steunt op een gebTek aan antwooTcl op
cle conclusie, zoncle1· cle punten van de
(1) Oass., 5 januari 1953 (Bull. en PAsrc.,
1953, I, 301); 6 december 1965 (ibid., 1966, I,
445) en de not.en 1 en 2.

----, 427
conclttsie waa1·op niet werd geantwoonl
nader te bepalen (I ) .
(ROUMANS.)

ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 14 april 1969 door het Hof van
beroep te Luik gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van artikel 227 van het
Strafwetboek,
doo1·dat eiser · veroordeeld werd op
grand van artikel 227 van het strafwetboek, waarvan de tekst luidt : « al wie
zich ri:tet openbare, burgerlijke of militaire ambten inlaat, wordt gestraft
met gevangenisstraf van een maand
tot twee jaar »,
terwijl, eer·ste onder·deel, de hem op
28 februari 1968 betekende dagvaarding
vermeldt : « Beticht van te Lanaken
bp 24 oktober 1966, zich ingemengd
te hebben in burgerlijke of militaire
openbare machten " ; dat deze tekst
helemaal niet deze is van artikel 227
van het Strafwetboek en hij dus niet
regelmatig gedaagd werd voor deze
betichting gezien het . woord « ai:nbten "
ter zake determinerend is ;
tweede onde1·deel, dat, nooit beticht
zijnde zich ingelaten te hebben met een
ambt, niet bepaald werd met welk
ambt eiser zich zou ingelaten hebben;

derde onderdeel, dat elk van de door
eiser gestelde handelingen afzonderlijk
genomen niet afdoende is om de betichting als bewezen te aanzien en het
geheel van de gestelde handelingen
evenmin afdoende is vermits trouwens
vier van de vijf betrokken personen ze
als niet afdoende beschouwden :
W at de eerste twee onderdelen betreft :

. ~verwe!Sen.de .dat het arrest erop
WIJSt dat md1en, mgevolge een materiele
vergissing, het aan eiser betekend afschrift van de dagvaarding « machten "
in plaats van « ambten " zou vermelden
eiser zich nochtans niet heeft kunne~
vergissen omtrent de hem ten laste
gelegde feiten, dat hij ermede bekend
was en zich ten grande verdedigd heeft ;
(1) Cass., 30 oktober 1967 (A1·r. cass., 1968,
.

biz. 320).

Dat beide eerste onderdelen van het
middel niet kunnen worden aangenomen ;

W at het derde onderdeel betreft : ·
Overwegende dat m dit onderdeel
het middel erop neerkomt voor te
houden dat de rechter de gegevens
van de zaak verkeerd in feite heeft
beoordeeld ;
.
Dat dit onderdeel derhalve niet ontvankelijk is ;
Over het derde middel, afgeleid nit de
schending van artikel 97 van de Grandwet,

doordat het bestreden arrest geen
antwoord geeft op aile punten van
verweer aangehaald in de voor het Hof
van beroep te Luik genomen conclusie,
te1·wijl eiser in zijn conclusie nochtans
elk punt van zijn verweer nauwkeurig
beschreef en de hem betekende dagvaarding aan het hof voorlas en ter
kennis bracht zonder deze evenwel
1~~er te le~gen, zodat het hof wei degehJk kenms ~ad van de dagvaarding
waarvan de mhoud en de geldigheid
b~streden wer?-en, terwijl het hof in
ZIJn arrest er ziCh toe beperkt te zeggen
dat de dagvaarding niet neergelegd
werd :
Overwegende dat het blijkt uit de
vaststellingen hernomen in het antwoord
op de eerste twee onderdelen van het
eerste middel dat de rechter het verweer
gesteund op de ongeldigheid van de
dagvaarding passend heeft beantwoord ;
Dat in dit opzicht het middel feitelijke
grondslag mist ;
Overwegende dat het middel niet
bepaalt welke andere verweermiddelen
niet zouden beantwoord zijn ;
Dat het, in dit opzicht, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat de substantiele of
op straffe van· nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
12 januari 1970. - 2e kamer.- Voo1'zitter, de H. van Beirs, voorzitter. - V erGelijlcluislaggever, de H. Rutsaert. dende conclusie, de H. Detournay, advocaat-generaal. - Pleiters, de H. Smee1 s
(van de balie te Tongeren).
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12 januari 1970.

2" KAMER. -

VOORZIENING IN CASSATIE.
STRAFZAKEN.
AAREST VAN DE
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING
TOT BEVESTIGING VAN RET BE\TEL
TOT AANROUDING VAN DE BEKLAAGDE.
LATERE INVRIJREIDSTELLING. VOORZIENING DIE RAAR BESTAANS·
REDEN VERLIEST;

De voo1·ziening dam· de beklaagcle ingestelcl tegen het Mrest van de kamer
van inbeschuldigingstelling tot bevestiging van het bevel tot aanhoucling,
ve1·liest haar bestaansreclen indien late?'
aan de hechtenis een einde gemaakt
is (l).

RIERUIT AFGELEID DAT DE FElTENRECRTER NIET IS INGEGAAN OP EEN
AANVRAAG
OM
GETUIGENVERROOR.
- GETUIGENVERROOR NIET AANGE·
VRAAGD. MIDDEL DAT FEITELIJKE
GRONDSLAG MIST.

2° STRAFVORDERING. - DIEFSTALLEN EN OPLIORTINGEN. VERGOEDING VAN DE SLACRTOFFERS. - ZoNDER INVLOED OP DE UITOEFENING
VAN DE STRAFVORDERING,

(BELLEN.)

.3° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. STRAFZAKEN. MIDDEL
RIERUIT AFGELEID DAT DE FElTEN·
RECRTER NIET IS INGEGAAN OP E.EN
AANVRAAG OM UITSTEL VAN RET ONDERZOEK VAN DE ZAAK. - UITSTEL VAN
DE ZAAK NIET AANGEVRAAGD.- MIDDEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG MIST.

ARREST.

l ° Feitelijke grondslag mist het middel

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op ll december 1969 gewezen
door het Hof van beroep te Brussel,
kamer van inbeschuldigingstelling ;
Overwegende dat het bestreden arrest
het tegen eiser verleend bevel tot aanhouding handhaaft ;
Dat bij arrest, op 8 januari 1970
gewezen door het Hof van beroep te
Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, eiser ten deze in vrijheid werd
gesteld;
,
Dat de voorziening bij gebreke van
bestaansreden niet ontvank<!lijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
12 januari 1970.- 2e kamer.- Voo?'zitter en Verslaggever, de H. van Beirs,
voorzitter. Gelijkluidende conclusie,

de H. Colard, advocaat-generaal.

afgeleid uit de schending van de rechten
van de verdediging en hie1·op gegrond
dat de feitenrechte?" niet is ingegaan op
een aanm·aag om getuigenverhoor, wanneer uit geen stuk, waarop het Hof
vm·mag acht te slaan, blijlct dat dergelijke
aanvraag werd gedaan (2).
2° De omstandigheid dat de slachtofjers
van cliejstallen en opz,;chtingen ve1·goed
werden belet de uitoefening van de
strafvo?"dering wegens deze misdrijven
niet (3).
3° Feitelijke g1·ondslag mist het middel
ajgeleid u.it de schending van de ?"echten
vctn de. venlediging en hierop geg1·ond
dat de feitem·echter uitspmalc heejt
gedaan niettegenstaande een aanvraag
om uitstel teneinde het dossie1· te madplegen, wannee1· uit geen stuk, waa?"op
het Hof vermag acht te slaan, blijlct
dat dergelijke aanvmag we1·d gedaan (4).
(BRAOKE.)

2e KAMER. -

13 januari 1970.

1° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. STRAFZAKEN.
MIDDEL
(1) Cass., 18 maart 1968 (Arr. cass., 1968,
biz. 947).
(2) Cass., 4 september 1967 (A1~·. cass., 1968,
biz. 19); verg. cass., 21 oktober 1968 (ibid.,
1969, biz. 209) en 5 januari 1970, supra, biz. 405,

ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 20 oktober 1969 door het Hof
van beroep te Gent gewezen ;
(3) Raadpl. cass., 15 maart 1954 (Bull. en
PAsrc., 1954, I, 617).
(4) Cass., 3 april 1967 (A1'1'. cass., 1967,
biz. 929.
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Over het eerste middel, afgeleid uit
de miskenning van de rechten van de
verdediging,
doordat de 1noeder en de stiefbroeder
van eiser niet onderhoord werden tijdens
het onderzoek,

terwijl dit onderhoor door eiser was
aangevraagd geweest :
Overwegende dat uit geen stuk waarop
het Hof vermag acht te slaan blijkt
dat eiser voor het hof van beroep een
vraag strekkende tot het verhoor van
getuigen ingediend heeft ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit
het feit dat aile benadeelde personen
vergoed werden :
Overwegende dat de vergoeding van
de benadeelden de uitoefening van de
strafvordering wegens de telastleggingen
van oplichtingen en diefstallen op grand
waarvan eiser veroordeeld werd, niet
verhindert ; '
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het derde middel, afgeleid uit
de miskenning van de rechten van de
verdediging,
doordat het hof van beroep een vraag
om uitstel van de zaak heeft afgewezen,
zodat de raadsman van eiser de tijd
niet heeft gehad het dossier in te zien :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof acht vermag te slaan
niet blijkt dat eiser het hof van beroep
om uitstel van de behandeling van de
zaak heeft verzocht ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen .werden nageleefd en
dat de beslissing overeenkomstig de
wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
13 januari 1970.- 2• kamer.- Voorzitte1' en Verslaggeve1·, de H. van Beirs,
voorzitter. Gelijkluidende conclusie,
de H. Detournay, advocaat-generaal.

2• KAMER.- 13 januari 1970.
1° STRAF. - VERVAL AI,S STRAF VAN
HE_T RECHT TOT STUREN.- BESTAl'ID·
DEEL VAN DE HOOFDSTRAF.
2° VOORZIENING IN CASSATIE. BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN OAS-SATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD.
- STRAFZAKEN.- VOORZIENING VAN
DE BEKLAAGDE BEPERKT TOT DE STRAF
VAN VERVAL VAN HET RE.OHT TOT
STUREN. NIET ONTVANKELIJKE
VOORZIENING.
1° De straf van verval van het recht een
voertuig of een luchtschip te besturen,
of een 1·ijdier te geleiden, gesteld bij
artikel 38 van de wet op de politie van
het wegverkeer (coordinatie van 16 maart
1968}, is geen straf die onderscheiden is
van de hoofdstraf maar een bestanddeel
ervan (1).
2° Niet ontvankelijk is de voorziening
van de beklaagde die beperkt is tot
de straf van verval van het recht tot
het besturen van een voertuig of een
luchtschip of tot het geleiden van een
njdier (2).
(MARIMAN.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest op 22 april 1969 door het Hof van
beroep te Gent gewezen ;
Overwegende dat de voorziening, waarbij eiser verklaart zijn cassatieberoep
te beperken tot de als een straf uitgesproken vervallenverklaring en dus
tot een bestanddeel van de straf, niet
ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
13 januari 1970. - 2• kamer.- Voorzitte1', de H. van Beirs, voorzitter.- Verslaggever, de H. de Vreese. - Gelijkluidende conclusie, de H. Detournay, advocaat-generaal.

(1) Oass., 17 april 1967 (Arr. cass., 1967,
biz. 991}; 21 oktober 1968 (ibid., 1969, biz. 204}.
(2) Contm: cass., 5 december 1955 (Bull. en
PASIC., 1956, I, 322); vgl. cass., 20 juli 1967
(Arr. ca8s., 1967, blz. 1321) met betr-ekking
tot de voorziening van het openbaar ministerie
beperkt tot een bestanddeei van de ten Iaste
van de bekiaagde uitgesproken straf.
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13 januari 1970.

CASSATIEMIDDELEN. DIRECTE
BELASTINGEN. DOOR HET MIDDEL
AANGEVOCHTEN
BESCHIKKENDE
GEDEELTE VAN HET ARREST STEUNEND
NIET ALLEEN OP EIGEN GRONDEN,
MAAR OOK OP DE GRONDEN IN DE
BESLISSING VAN DE DIRECTEUR DER
DIRECTE BELASTINGEN. GRONDE::-<
VAN DEZE BESLHlSING NIET OVERGENOMEN DOOR HET BESTREDEN ARREST.
UITGIFTE VAN DEZE BESLISSING
NIET BIJ HET CASSATIEVERZOEKSCHRIFT
GEVOEGD.
NIET
ONTVANKELIJK
MID DEL.

2°

CASSATIEMIDDELEN.- DIRECTE
BELASTINGEN. MIDDEL AFGELEID
·UIT DE MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN EEN AKTE. 'fEKST
VAN DE AKTE DIE ·NIET WERD VOORGELEGD TOT STAVING VAN HET CASSATIEBEROEP, EN DIE NOCH UIT DE_ VERlVIELDINGEN VAN DE BESLISSING NOCH
UIT EEN PROCESSTUK BLIJKT. N lET
ONTVANKELIJK lVIIDDEL.

3°

CASSATIEMIDDELEN. DIRECTE
BEI,ASTINGEN.- MIDDEL TEN BETOGE
DAT OP DE CONCLUSIE NIET WERD
GEANTWOORD.
CONCLUSIE
NIET
VOORGELEGD TOT STAVING VAN HET
CASSATIEBEROEP~ IN DE CONCLUSIE
GEUITE BEWERINGEN NIET VERMELD
DOOR DE BESTREDEN BESLISSING.
NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.

,1° Indien een middel tot staving van een
cassatiebm·oep gericht tegen een m·rest
van het hof vqn beroep, inzake directe
belastingen rechtdoende, kritiek oejent
op een beschiklcende gedeelte dat ste1-tnt
niet alleen op eigen gronden maa1· oak
op de gronden van cle beslissing van
de directeu1· der di1·ecte belastingen
en deze doo1· het arrest niet worden
ove1·genomen, dan moet de eiser, op
straffe van niet-ontvankelijkheid van
het middel, bij zijn cassatieverzoeksch1·ijt een uitgijte van de beslissing
van de directeur de1· belastingim voegen (l).

de bewijskracht van een akte heeft
miskend, wannee1· de teks~ van deze
akte niet bij het cassatieberoep is
gevoegd en noch de bestreden beslissing
noch enig ander processtuk de bewoor·
dingen ervan ove1·nemen (2).
3o Niet ontvankelijk inzake directe bela.stingen is het middel ten betoge dat op
een conclusie niet werd geantwoord,
indien het bestreden a1·1·est de hie1·in
geuite beweringen niet vermeldt en de
eisM' deze conchtsie niet regelmatig
indient (3).
(VAN HOYDONCK, T. BELGISCHE STAAT
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 7 oktober 1968 door het Hof
van beroep te Brnssel gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid nit
de schending van artikel 20, 2°, b, van
het W etboek van de inkomstenbelastingen,
doo1·dat het bestreden arrest beslist
dat eiser in de naamloze vennootschap
« Conotec » fnncties nitoefende die met
die van een beheerder gelijk kunnen
worden gesteld, op grond van het feit :
l o dat hij een onbeperkte financiele
volmacht bezat voor de bedoelde naamloze vennootschap ; 2° dat hij tezamen
met zijn vader in die naamloze venootschap. over de meerderheid der aandelen
beschikte ; 3° dat hij het hoogste inkomen
in de vennootschap verwierf; 4° dat hij
de naamloze vennootschap met eigen
middelen spijzigde,

te1·wijl de opgegeven feiten en aangevoerde argnmenten geenszins volstaan
om op grond van het vermeld ar-tikel
tot een dergelijk .beslnit te komen, vermits nit die feiten en argmnenten niet
wettelijk kan worden afgeleid dat eiser,
ook al was het gedeeltelijk, een rechtsstatnut bezat dat hem, op grond van
de wet of het vennootschapskontrakt,
2° Niet ontvankelijk is het middel waarbij beheerdersbevoegdheden gaf en dat de
feiten of handelingen niet
aan de rechter wo1·dt ve1·weten dat hij aangestipte
als dusdanig specifieke beheerdersfnrik' ties uitmaken ;

(1) Cass., 23 maart 1066 (Bull. en PAsrc.,
1966, I, 966).
(2). Cass., 23 juni 1964 (Bull. en PAsrc.,
1964, I, 1145); 4 ma.art 1969 (A1·r. cass.,
1969, biz. 622 ).

(3) Cass., 29 juni 1965 (Bull. en PASIC.,
1965, I, 1185) ; raadpl. cass., 10 oktober 1967
(Arr. cass., 1968,. biz. 209).
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Overwegende dat het arrest zich niet
ertoe beperkt te steunen op eigen motieven, maar ook op die van de beslissing
van de directeur der belastingen, waarnaar het verwijst ;
Overwegonde dat deze laatste motieven
door het arrest niet aangehaald worden
en dat eiser bij zijn verzoekschriH
geen uitgifte van bedoelde beslissing
voegt;
Dat het micldel derhalve niet ontvankelijk is;
Over het tweede en het derde middel
samen, afgeleid,
het tweecle, uit de schending van de
artikelen 1315 tot 1332 van het Burgerlijk W etboek,
cloonlat het bestreden arrest beslist
dat, buiten elk wettelijk, contractueel
of vennootschapsverband om, eiser de
taak van de raad van beheer waarnam,
terwijl uit de statuten van de naamloze
vennootschap blijkt dat alleen de afgevaardigde beheerder of twee beheerders
de vennootschap geldig kunnen verbimj.en, zodat het arrest de bewijskracht
van de statuten miskent ;
en cloo1·clat het arrest beslist dat,
ingevolge het feit dat eiser, tezamen
met zijn vader, over de meerderheid der
aandelen in de naamloze vennootschap
beschikte, hij met een beheerder gelijkgesteld 1noest worden,
terwijl dit besluit onmogelijk in overeenstemming is te brengen met de
juridische toestand van eiser die, zoals
blijkt uit de statuten en uit het contract
van dienstverhuring van eiser, slechts
een bediende is van de naamloze vennootschap " Conotec », zodat het arrest
de bewijskracht van doze akten miskent;
het clercle micldel, uit de schending
van artikel 97 van de Grondwet,
cloorclctt het bestreden arrest beslist
dat, terwijl het zich de argumenten van
de aangevochten beslissing van de directeur der belastingen eigon maakt die in
graad van beroep worden bestreden,
eiser die met eigen geldmiddelen de
vennootschap spijzigde, terwijl het vaststaat dat dit geld enkel onkostenrekeningen van eiser betrof, met een beheerder
moot worden gelijkgesteld,

terwijl in de conclusie voor het hof
van boroep door eiser uitvoerig word
aangetoond dat het feit de vennootschap
te spijzigen, door de directeur zelf in
zijn beslissing niet als beheersdaad word
aangezien;

en cloo1·clat het · arrest beslist· . dat . de
gewraakte volmacht die, . zoals door
eiser in conclusie aangetoond,- jarenl.ang
door de directeur van de belastingen: z'elf
niet als een beheersdaad word beschouwd,
aan eiser toch het rechtsstatuut van
beheerder zou verschaffen,
terwijl, door aldus te statueren, het
bestreden arrest, zonder enig antwoord
op de conclusie van eiser, hem op die
wijze ·volkomen · in het ongewisse laat
orritrent de vraag waarom dat spijzigen
van de vennootschap en· het dragon van
die volmacht geen beheersdaden waren
vanaf het ontstaan in 1959 van die
volmacht tot op het ogenblik van de
bestreden aanslag en plots tach beheersdaden worden daarna; dat de beslissing
hem op die wijze totaal in de onmogelijkheid stelt zich adekwaat te verdedigen :
Overwegende dat eiser bij zijn verzoekschrift geen. uitgifte voegt van de statuten van de naamloze vennootschap
" Conotec >>, van het contract van dienstverhuring en van de conclusie waarop
de middelen respectievelijk steunen ;
dat het arrest de inhoud van doze stukken niet weergeeft ;
Dat de middelen niet ontvankelijk
zijn;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten·.
13 januari 1970.- 2• kamer.- Voorzitter, de H. van Beirs, voorzitter.- Verslaggever, Ridder de Schaetzen.
Gelijkluiclencle conchtsie, de H. Colard,
advocaat-generaal.
Pleiters,
de
HH. Banters (van de balie bij het Hof
van beroep te Brussel) en Fally.

2•
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VOORZIENING

13 janmiri 1970.
IN

CASSATIE.

P:ERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASBATIE TE vOORZIEN. DIRECTE GEMEENTELIJKE BELASTINGEN. VooJiZIENING NAMENS EEN COOPERATIEvE
VENNOOTSCHAP. VoORZIE:NING G:ETEKEND DOOR DE VOORZITTER EN
DE SECRETARIS VAN DE VENNOOTSCHAP.
~ PERSONEN DIE NIET BEWIJZEN
DAT ZIJ WETTELIJKE OF STATUTAIRE
ORGANEN vAN DE vENNOOTSCHAP zrjN
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EN EVENMIN DAT ZIJ EEN BIJZONDERE
VOLMACHT HEBBEN GEKREGEI< OM DE
VOORZIENING IN TE DIENEN. - NIET
ONTV ANKELIJKE VOORZIENING.

Niet ontvankelijk inzalce di1·ecte gemeentelijke belastingen is de voorziening die
namens een cooperatieve vennootschap
werd getekend . door personen, die verklaren dat zij respectievelijk dienstdoende voorzitter en secreta1·is van
de vennootschap zijn, indien uit geen
enkel processtuk blijkt dat deze personen
de wettelijke of .statutai1·e 01·ganen van
de vennootschap zijn, bevoegd om in
haar naam in rechte op te treden, en
evenmin dat zij een bijzondere volmacht
hebben gekregen om de voo1·ziening
in te dienen (1).
(COOPERATIEVE
VENNOOTSCHAP
« DE
GENTBRUGSE HAARD "• T. GEMEENTE
C+ENTBRUGGE.) 1
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 30 rnei 1969 door de
Bestendige Deputatie van de Provinciale
Raad van Oost-Vlaanderen gewezen;
Overwegende dat de bestreden beslissing een gerneentebelasting betreft op
het plaatsen van kantstenen en voetpaden;
Over de
voorziening

ontvankelijkheid

van

de

Overwegende dat de voorziening ingesteld werd narnens de cooperatieve
vennootschap De Gentbrugse Haard
door « Fernand Van Belle en Constant
Van Houtte, respectievelijk dienstdoende
voorzitter en secretaris " van gezegde
vennootschap ;
Overwegende dat eiseres, tot staving
van de voorziening, noch een uitgifte
van haar statuten, noch een exernplaar
van de bijlage van het Belgisch Staatsblad
waarin zij bekend gemaakt werden,
noch een bijzondere volrnacht waarbij
de ondertekenaars van de verklaring
tot voorziening gernachtigd worden haar
te vertegenwoordigen, overlegt; dat het
.Hof aldus in de onrnogelijkheid gesteld
wordt na te gaan of de personen die
(1) Raadpl. cass., 6 januari 1956 (Bull. en

PASIC., 1956, I, 435); 26 maart 1957 (ibid.,
1957, I, 908); 20 november 1958 (ibid., 1959,

de verklaring hebben getekend ge·
rnachtigd zijn om de voorziening narnens
eiseres in te dienen ;
W aaruit volgt dat de voorziening
niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
13 januari 1970.- 2e kamer.- Voorzitte1", de H. van Beirs, voorzitter.- Verslaggever, de H. Delahaye. - Gelijklui·
dende conclusie, de H. Colard, advocaatgeneraal. Pleite1·, de H. Blomme
(van de balie bij het Hof van beroep te
Gent).

1 8 KAMER.'_ 15 januari 1970.
1° RECHTBANKEN. VERBOD OM
OVER NIET GEVORDERDE ZAKEN UITSPRAAK TE DOEN. WETTELIJKE
GRONDSLAG.
2° VOORZIENING IN CASSATIE.
VoRM. BuRGERLIJKE ZAKEN.
VERMELDING VAN DE WETTELIJKE
BEPALING WAARVAN DE SCHENDING
WORDT AANGEVOERD. - MIDDEL HIERUIT AFGELEID DAT DE BESTREDEN
BESLISSING UITSPRAAK DOET OVER NIET
GEVORDERDE ZAKEN. - VERMELDING
VAN ARTIKEL 1138 VAN HET GEREOHTELIJK WETBOEK. - VERMELDING DIE
VOLSTAAT.
1° H et verbod voor de rechtbanken om
uitsp1·aak te doen over niet gevorderde
zalcen is gehuldigd met name in artikel 1138 van het Gerechtelijk Wetboelc.
2o Aan artilcel 1080 van het Gerechtelijlc

Wetboek, in zover het de vermelcling in
de voorziening voorschrijjt van wettelijke
bepalingen waarvan de schending wordt
aangevoerd, wo1·dt voldaan door het
middel, hieruit ajgeleid dat de bestreden
beslissing uitspraak doet ove1· niet
gevo1·de1·de zaken, dat artilcel 11$8 van
het Gerechtelijk W etboek vermeldt.
I, 292); 13 ja!h.uari 1959 (ibid., 1959, I, 478)
en 9 februarl 1965, twee arresten (ibid.,
1965, I, 585 en 586).
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(ASSOCIATIE VAN GEMEEC'ITEN VOOR STUD IE
EN EXPLOITATIE VAN INTERCOMMUNALE
ELECTRICITEIT- EN GASBEDELING, T.
. DUMONT.)
ARREST (vertaling).

mag do en over niet gevorderde zaken,
erkend is in 't bijzonder bij artikel 1138
van het Gerechtelijk W etboek, dat in
het middel wordt vermeld ;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen ;

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 14 februari 1969 door het Hof
van beroep te Luik gewezen ;

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

Gelet op het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1138 van
het Gerechtelijk Wetboek (wet van
10 oktober l967), 1317, 1320, 1322 van
het Burgerlijk Wetboek betreffende de
bewijskracht van de akten (in het
onderhavige geval de dagvaarding tot
rechtsingang, alsmede de conclusie door
verweerder genomen in hager beroep) en
97 van de Grondwet,

doordat het bestreden arrest dat, bij
bevestiging van de beslissing van de eerste
rechter, verklaart "dat de weigering van
de verwerende vennootschap (thans
eiseres) ten aanzien van eiser (thans
verweerder) om hem op de hoogspanningselektriciteit aan te sluiten en om
hem stroom te leveren, een misbruik en
een font is " en dat, onder verklaring dat
het hoger beroep van eiseres gedeeltelijk
gegrond is, deze veroordeelt om aan
verweerder 1.000 frank per dag te betalen
vanaf 14 september 1967 tot op de dag
van de aanslniting en van de levering
van de hoogspanningsstroom, haar bovendien veroordeelt om " de onderneming
van gedaagde in hager beroep, thans
verweerder, op de hoogspanningselektriciteit aan te sluiten en om hem zodanige
stroom te leveren "•
tm·wijl verweerder bij dagvaarding en
bij conclusie in hager beroep enkel vroeg
om eiseres tot betaling van schadevergoeding te veroordelen, daar het volgens
hem een font en een misbruik was te
weigeren, zoals zij deed, zijn onderneming
aan te sluiten en hem elektrische stroom
te leveren, zodat de rechter in hager
beroep nitspraak doet over niet gevorderde zaken wanneer hij eiseres veroordeelt om deze aansluiting uit te voeren
en deze stroom te leveren ;
Over het middel van niet-ontvankelijkheid, door verweerder opgeworpen en
hieruit afgeleid dat het middel niet zegt
waarin het arrest de bepalingen heeft
geschonden die in het middel worden
vermeld en die vreemd zijn aan de grief :
Overwegende dat de grondregellu·achtens welke de rechter geen uitspraak

15 januari 1970. 1e kamer. V om·zitter, de H. Valentin, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Legros.- Gelijkluidende conclusie,
de H. Depelchin, advocaat-generaal. Pleiters, de HH. Faures en De Bruyn.

1e KAMER.- 16 januari 1970.
1o

INKOMSTENBELASTINGEN.
EXTRA-BELASTING. - RECHTVERKRI:TGENDE VAN EEN NALATE.NSCEA1',
SCHENKING OF LEGAAT. - AANSLAG
VASTGESTELD TEN NAME VAN DE "DE
CUJUS " OF DE SCHENKER. - RE.CF:TVE.RKRIJGENDE. GE_HOUDEN TOT DE BETALING VAN EEN DEE_L VAN DE EXTRABELASTING EN 'BESCHOUWD AJ;,S DE
RECHTSTREEKSE
SCHULDENAAR.
WET VAN 16 OKTOBER 1945, ARTIKEL 2,
§ 4. - V ASTSTELLING VAN DIT DEEL.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
EXTRA-BELASTING. - RECHTVERKRIJGENDE VAN EEN NALATENSCHAP,
SCHENKING OF LEGAAT. - AANSLAG
VASTGESTELD TEN NAME VAN DE "DE
CUJUS ll OF DE SCHENKER. - RECHTVERKRIJGENDE GEHOUDEN TOT DE
BETALING VAN EEN DEEL VAN DE
EXTRA-BELASTING. VERWIJLINTERESTEN.- WET VAN 16 OKTOBER.l945,
ARTIKEL 2, § 4, EN 13, § l. - BELASTINGPLICHTIGHEID VAN DE RECHTVERKRIJGENDE.

1° H et deel van de extra- belastin fJ te
betalen door degene die in aanmerking
is gekomen voo1· de nalatenschap van
een desbetreffende belastingsch~ddige of
een schenking of legaat van laatstgenoemde, voor wellc deel hij als rechtstreekse schuldenaar kan worden vervolgd, is gelijk aan een deel van deze
belasting in verhouding tot het aldus
door hem ontvangen bed1·ag, ten aanzien
van de aan deze belasting onderwm·pen
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Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 2, § 4, van de wet van 16 oktober 1945, houdende invoering van een
extra-belasting op de in oorlogstijd
behaalde exceptionele inkomsten, winsten
en baten,
cloorclat het arrest stelt dat de termen
van de wet volgens welke de begiftigde
gehouden is « tot he.t belastingsgedeelte
dat proporbioneel verband houdt met het
bedrag van . . . de schenking ... " dienen
gemterpreteerd te worden in de zin dat
de erfgenamen, de begiftigden en de
legatarissen dus elk die brenk in de
extra-belasting zullen verschuldigd zijn,
die overeenstemt met de brenk die ze
bekomen hebben nit een denkbeeldige
massa samengesteld uit de nalatenschap
ab intestat, de schenkingen en: de legaten,
steeds met als grens « naar rato van het
verkregen bedrag "• wat concreet het
volgende betekent : zijn er vijf erfgenamen die elk een vijfde van de nalatenschap hebben bekomen, dan is elk van
hen voor een vijfde van de extrabelasting
gehouden ; is er naast twee erfgenamen
een legataris die de helft van de nalaten-

schap ont,langt, dan is deze laatste'
gehouden tot de helft van de extrabelasting en de andere twee elk tot een
vierde ; zijn er naast legaten ocik schenkingen, dan gaat men uit van een
massa die en de nalatenschap ab intestat,
en de schenkingen en de legaten bevat,
om dan vast te stellen welk deel van· die
massa aan ieder · erfgenaam, begifbigde
en legataris is toegekomen, en ieder
is dan voor de rechtstreekse schuldenaar '
te houden van een gelijke brenk in
de to tale extra-belasting ; en het arrest
ook een concreet voorbeP.ld geeft in
cijfers : « aldus gesteld dat de door de
overledene verschuldigde extra-belasting
450.000 frank zij, en dat de erfgenamen of
legatarissen A, B en 0 onderscheidenlijk
50.000, 75.000 en 100.000 frank, in
totaal 225.000 frank gekregen hebben:,
zal het deel van de extra-belast.ing
dat rechtstreeks te hunrien laste of
ten laste van hun erfgenamen of
rechthebbenden kan gevorderd worden, in het geval van erfgenaam A,
450.000 X 50.000 : 225.000 = 100.000
zijn, te verlagen op 50.000 (verkregen
bedrag); van erfgenaam B, 450.000 X
75.000 : 225.000 = 150.000 frank, te
verlagen op 75.000 frank (verkregen
bedrag); van erfgenaam 0, 450.000 X
100.000 : 225.000 = 200.000 frank, te
verlagen op 100.000 frank (verkregen
bedrag) ";
tenvijl de tekst van arbikel 2, § 4, van
de wet van 16 oktober 1945 welke voorschrijft dat diegenen die de successie,
de schenking of het legaat genoten
hebben alsmede hun erfgenamen of
rechthebbenden, gehouden zijn tot de
betaling van het belastingsgedeelte dat
proportioneel verband houdt met het
bedrag van hun erfdeel, van de schenking
of het legaat, dient ge'interpreteerd in
de zin, dat zij in de betaling der extrabelasting dienen bij te dragen (belastingsgedeelte) in de mate dat het erfdeel, de
schenking of het legaat heeft bijgedragen
tot de vorming va.n de extra-bela.'3ting,
of met andere woorden de extra-belasting « veroorzaakt" heeft (en proportioneel « verband houdt " met het belastingsgedeelte van de extra-belasting),
zodat de verhouding of het verband door
de wet geviseerd niet « de verhouding »

(1) Het deel van aldus door de erfgenaam
begiftigde of legataris verschuldigde belasting
wordt voorgesteld door een breuk, waarvan de
teller gevormd wordt door het produkt eens·
deels van het bedrag van de ten name van de

bela;,tingschuldige vastgestelde extra-belasting
en anderdeels van het bedrag van het erfdeel,
de schenking of het legaat, en waarvan de
noemer het cijfer ·is dat de aan deze belasting
onderworpen gezamenlijke inkomsten weergeeft.

gezamenlijke inkomsten; clit deel kan
evenwel 1iie-t hager zijn dan het ontvangen
bedmg (1). (Wet van 16 oktober 1945,
art. 2, § 4.)
2° De rechtve1'k1·ijgende van een nalatenscha;p, schenking of legaat die met
toepassing van aTtikel 2, § 4, van de
wet van 16 oktober 1945 als !'echtst?·eekse
schuldenaaT een deel van de ten name
van de de cujus of de schenke1· vastgestelde extra- belasting te betalen heeft, is,
vanaf het ogenblik clat cle aclministTatie
deze betaling eist, op dit cleel cle veTwijlinteresten waarvan sp1·ake in artikel 13,
§ 1, van genoernde wet verschulcligcl.
(DEORUYENAERE, BOUSSERY EN VANWON·
TERGHEM,
T.
BELGISOHE
STAAT,
MINISTER VAN FINANOIEN.}
ARREST.

HET HOF ; -~ Gelet op het bestreden
ar;rest, op 21 november 1968 door het
Hof van beroep te Gent gewezen ;
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is tussen de totale extra-belasting enerzijds en het totaal der giften en legaten
.6n erfdelen anderzijds, met het gevolg
dat het aandeel van ieder van deze
1a'atsten in de· extra-belasting kan bepaald worden, maar « het verband "
tussen enerzijds het gedeelte de~ extrabelasting en anderzijds de schenkm(S, het
1egaat of het erfdeel dat er proportwneel
verband mee houdt en voor zover elk
afzonderlijk van deze laatsten dit gedeelte
der extra-belasting veroorzaakt :
Overwegende dat het arrest, na er~J,an
herinnerd te hebben dat wijlen Charles
Boussery over het dienstjaar 1949 onder
meer voor de door hem in oorlogstijd
behaalde exceptionele inkomsten, winsten
en baten in de extra-belastmg aangeslagen werd, dat in de grondslagen van deze
extra-belasting een som va~ 250.~00 fr.
begrepen was die hij op 29 Januari 1942
aan zijn zoon wijlen Gerard Boussery,
echtgenoot en vader van de eiseressen,
geschonken .heeft, dat, daar de invorderingsmogelijkheden. tegenover . _Charles
Boussery uitgeput bleken te ZIJn, een
bedrag van 601.232 (bedrag van ~e
extra-belasting) X 250.000 :. 973.328 (d1t
laatste bedrag zijnde de door Charles
Boussery tussen I januari I940 en
3I december I944 behaalde winsten)
I54.426 frank gevorderd werd tegen
Gerard Boussery op grond van artikel 2,
§ 4, van de wet van I6 oktober I945
en dat deze laatste op 2I september I95.7
verzet aantekende tegen de verkoop van
zijn ii1gevolge dwangbevel in beslag genomen goederen, beslist dat, om de in
het middel overgenomen. redenen, en
vermits niet aangevoerd is dat Charles
Boussery iets nagelaten of gelegateerd
heeft en andere schenkingen heeft gedaan,
Gerard Boussery dus gehouden was voor
het ganse bedrag van de extra-belas~ing,
herleid tot het verkregen bedrag, ZIJnde
250.000 frank, welk bedrag hoger is dan
.dit van het dwangbevel en van het
executoriaal beslag ;
Overwegende dat luidens artikel 2, § 4,
van de wet van I6 oktober I945, wanneer
accressen van vermogen voortkomen van
successie, schenking of legaat, het bed~ag
ervan desvoorkomend in beschouwmg
genomen wordt om de 'belastbare inkomsten van de de cujus of de schenker te
bepalen, en, indien, in _dat .geval, de
extra-belasting verschuld1gd 1s, degen,e
die de successie, de schenking of het
legaat genoten heeft, alsmede zijn erfgenamen of rechthebbenden gehouden
zijn, naar rato van het verkregen bedrag,
tot betaling van het belastmgsgedeelt.e

dat proportioneel verband houdt. met
het. bedrag van hun erfdeel, van de
schenking of van 'het legaat. en zij
vervolgd kunnen worden al$ rechtstreekse schuldenaars van de belasting ;
· Overwegende derhalve dat de begunstigde gehouden is in de verhouding
waarin zijn erfdeel, schenking of legaat
bijgedragen heeft in het vormen van de
belastbare inkomsten van de de cujus
of de schenker ;
Overwegende dat hieruit volgt, enerzijds, dat het arrest ten onrechte beslist :
«.de erfgenamen, de begiftigden en de
legatarissen zullen elk die brenk in de
extra-belasting verschuldigd zijn die
overeenstemt met de brenk die ze bekomen hebben uit een denkbeeldige massa
samengesteld uit de nalatenschap ab
intestato, de schenkingen en de legaten;
... in onderhavig geval wordt niet aangevoerd dat Charles Boussery iets heeft
nagelaten of gelegateerd en worden evenmin andere schenkingen gemeld ; Gerard
Boussery was dus gehouden voor . het
gans bedrag van de extra-belasting maar
natuurlijk slechts naar rato van het
verkregen bedrag of 250.000 frank ,, en,
anderzijds, dat de stelling van de eiseressen volgens welke de door de begiftigde
verschuldigde brenk in verband met de
vermogensbalans op 3I december I944
moest gesteld worden evenmin wettelijk
verantwoord is :
Overwegende . dat, zo weliswaar het
arrest zijn beslissing op onwettelijke
motieven steunt, deze beslissing niettemin wettelijk gerechtvaardigd blijft vermits het verzet dat door het arrest ongegrond wordt verklaard, terecht op ~En
belastingsgedeelte m de extra-belastmg
sloeg dat door de administratie berekend
werd op het door de wet bepaald bedrag
van de inkomsten door wijlen Charles
Boussery behaald gedurende het belastbare tijdperk;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 2, § 4, 11, § I, en I3, § I, van
de wet van I6 oktober 1945 houdende
invoering van een extra-belasting op de
in oorlogstijd behaalde exceptionele inkmnsten, winsten en baten,
doo1·dat het arrest de verwijlsrente,
bepaald bij artikel 13, § I, van voornoemde wet, vanaf I januari 1946 toepasselijk acht op de begiftigde, erfgenaam
of legataris, die ingevolge artikel 2, § 4,
van dezelfde wet gehouden is tot het
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betalen van het belastingsgedeelte dat
proportioneel verband houdt met de
schenking, het erfdeel of het legaat
door hem bykomen,
terwi.fl gezegd artikel 2, § 4, laatste
zinsnede, &ls uitzonderingstekst restrictief dient gei:nterpreteerd te worden, en
niet een :fiscale schuld doet ontstaan in
hoofde van de begiftigden en hun erfgenamen of rechthebbenden, door inkohiering of hoe .dan ook, maar uitsluitend
op. grond van de uitvoerbare titel opgemaakt in hoofde van de schenker of de
cujus, toelaat in te vorderen tegen de
begiftigde, erfgenaam of legataris en
hun erfgenamen of J;"echthebbenden, het
belastingsgedeelte der extra-belasting dat
proportioneel verband houdt met het
bedrag van het erfdeel, de schenking of
het legaat, zodat dezen als rechtstreekse
schuldenaars van dit belastingsgedeelte
kunnen vervolgd worden, zonder het
evenwel eigenlijk te zijn :
Overwegende dat in de mate bepaald
door artikel 2, § 4, van de wet van
16 oktober 1945, de begiftigde de extrabelasting verschuldigd is en gehouden is
die belasting te betalen vanaf het ogenblik dat de administratis beslist heeft ze
op te eisen;
Dat hieruit volgt dat hij vanaf dit
ogenblik de in artikel13, § 1, van dezelfde
wet bepaalde verwijlinteresten op de door
hem te betale'n extra-belasting verschuldigd is;
Dat het middel naar recht faalt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eisers in de kosten.
16 januari 1970. 1e kamer. Voorzitter, de H. De Bersaques, raadsheer
waarnemend voorzitter. - VeTslaggever,
de H. Wauters. - Gelijkluiclencle conclusie, de H. Dmnon, advocaat-generaal. Pleiters, de HH. Bayart en Fally.

1e KAMER. -16 januari 1970.
1° WEGVERKEER. - WEGVERKEERS·
REGLEMENT. - VERKEERSTEKENS. VERKEERSTEKEN Nr 2·.- PLAATSINGS·
VOORWAARDEN.

2° WEGVERKEER. - WEGVERKEERS·
REGLEMENT.- EEN ENKEI,E OF MEER·
DERE OPENBARE WEGEN. - BEOORDE·

LING, IN FEITE, DOOR DE FEITENRECR·
TER. - SOEVER~INE BEOORDELING.
1° H et vm·keer·steken nr 2 worclt op een
weg slechts aangebracht inclien alle
andere op .het desbetr·effend kruisp1mt
uitlopende wegen van het teken nr 1a
of 26 voorzien zijn (1). (Wegverkeers~
reglement van 10 december 1958,
art. 95-3.)
2° De feitenrechter· beoor·cleelt soeverein of
beicle gecleelten van de openbare weg al
clan niet een enkele of meerclere wegen
vormen (2).
(NAAMLOZE VENNOO.TSCHAP « BELGISCHE
MAATSCHAPPIJ VAN ALGEMENE VER·
ZEKERINGEN OP HET LEVEN EN TEGEN
ONGEVALLEN ll EN PERSONENVENNOOT·
SOHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJK·
HElD «TOP BRONNEN ,, T. BELGISCRE
STAAT, MINISTER VAN OPENBARE WER·
KEN, EN GEMEENTE NEDERBRAKEL.)
ARREST.
HE'l' HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 15 februari 1968 door het Hof
van beroep te Gent gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 1382, 1383 van het Burgerlijk
Wetboek, 7-2, 93, 95 van het koninklijk
besluit van 8 april 1954, houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer, zoals het is gewijzigd en
aangevuld, wat artikel 7-2 betreft, door
artikel 4 van het koninklijk besluit van
6 september 1961, en wat artikel 95
betreft, door artikel 19 van het koninklijk besluit van 6 september 1961,

doonlat het bestreden arrest, na erop
gewezen te hebben : 1° dat het kruispunt
waar de litigieuze botsing plaatsgreep
de vorm van een Y vertoont, gevormd
zijnde door de samenloop van drie
straten, de N eerstraat, de Brusselstraat
en de W atermolenstraat, waarvan de
eerste twee de rijksweg nr 9, BrusselDuinkerken, vormen, en de derde het
begin is van de rijksweg nr 63, Neder·
(1) Raadpl. cass., 7 oktober 1969, supra,
biz. 136.
(2) Oass., 15 januari 1962 (Bull. en PASIC.,
1962, I, 567), 4 maart 1963 (ibicl., 1963, I,
735) en 1p maart 1969 (Arr. cass., 1969,
blz. 641); raadpL cass., 24 maart 1964 (Bull.
en PAsiC., 1964, I, 817).
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-437brakel-Zottegem; 2° dat, gaande in de was (schending van artikel 97 van de
richting Brussel, achtereenvolgens aan- Grondwet):
gebracht zijn, rechts in de Neerstraat
W at het eerste onderdeel betreft :
h(lt verkeersteken nr 2, links in de
Brusselstraat voor het tegemoetkomend
Overwegende dat 'artikel 95-3 van
verkeer hetzelfde teken nr 2 en in de het wegverkeersreglement bepaalt : « teW atermolenstraat, op 25 meter van het ken nr 2 wordt op een weg slechts
kruispunt, het teken nr la; 3° dat, in aangebracht indien al de andere op het
deze optiek, het verkeer vanuit de desbetreffend kruispunt uitlopende wegen
N eerstraat of rijksweg nr 9 op een split- van het teken nr la of 26 voorzien zijn »;
sing komt, bestaande eensdeels uit de
Overwegende dat, na vastgesteld te
naar rechts afbuigende Brusselstraat, ook
rijksweg nr 9, en anderdeels uit de in het hebben dat de rijksweg n' 9 Brusselverlengde liggende W atermolenstraat of Duinkerke, onder meer met de benaming
rijksweg nr 63 ; 4o dat het teken nr 2 de Neerstraat en Brusselstraat door de
bestuurder attent erop maakt dat de gemeente Nederbrakel loopt en aan de
bereden weg, ongeacht de eventuele afscheiding tussen deze twee straten, bij
verandering van straatbenaming, met wijze van kruispunt in Y vorm, aansluiprioriteit verder doorloopt over het ting geeft aan de W atermolenstraat,
onmiddellijk volgende kruispunt, hier ' zijnde het vertrekpunt van rijksweg
gevormd door het samenlopen van de nr 63 Nederbrakel-Zottegem, het arrest
rijksweg nr 63 met de rijksweg nr 9, soeverein beoordeelt dat het kruispunt,
beslist dat de gekritiseerde verkeerstekens alhoewel er drie verschillende straten op
aan de reglementaire voorschriften vol- uitmonden, gevormd is door de samenloop
doen; dat dienvolgens de appellanten van slechts twee wegen, de rijksweg
(thans verweerders) geen schuld hebben, nr 9 en de rijksweg nr 63 ;
Dat het arrest, op grond van die
zelfs indien zij achteraf het teken nr 2
in deN eerstraat wegnamen; en bijgevolg, vaststelling en beoordeling, wettelijk behet beroepen vonnis te niet doende, als slist dat de bij het bedoeld kruispunt
ongegrond afwijst de vordering van de geplaatste verkeerstekens, namelijk in
eiseressen die de aansprakelijkheid voor de richting van Brussel gezien, rechts in
het. ongeval ten laste van de verweerders de Neerstraat, het teken nr 2, links in de
legden, wegens de onregelmatige signali- Brusselstraat voor het tegenverkeer hetsatie welke zij op het vorenbeschreven zelfde teken nr 2 en in de Watermolenstraat het teken nr la, aan de reglemenkruispunt hadden laten aanbrengen,
taire voorschriften voldoen en dat dienterwijl, eerste onderdeel, deze gronden volgens de verweerders deswege geen
niet afdoend zijn en de beslissing niet font treft, zelfs indien ze achteraf het
wettelijk kunnen rechtvaardigen, nu de teken nr 2 in de Neerstraat opruimden;
in de Watermolenstraat geplaatste sigDat dit onderdeel van het middel niet
nalisatie en de gevolgtrekkingen welke kan aangenomen worden ;
voor de gebruikers van die straat daaruit
kunnen worden afgeleid ter zake onverW at het tweede onderdeel betreft :
schillig zijn, de eiseressen de signalen
Overwegende dat het arrest de congeplaatst op de door Bogaerts en Donckels gevolgde straten kritiseerden en de clusie van de eiseressen, die aanvoerden
beschouwingen afgeleid uit het bestaan dat de gebrekkige signalisatie de beide
van borden van voorsignalisatie,geplaatst weggebruikers, in dwaling heeft gebracht,
op .rijksweg nr 9, alsmede de dikte van de passend beantwoordt door erop te wijzen
op het wegdek aangebrachte strepen of dat zo de rijksweg nr 9 links aansluiting
het uitzicht van de plaats niet afdoend krijgt van de rijksweg nr 63 waarbij,
zijn ten aanzien van de aanwezigheid ingevolge kruispunt in Y vorm, over zijn
van de tekens nr 2 en in de Neerstraat verdere loop twijfel kan ontstaan, het de
en, in de andere richting, in de Brussel- weggebruikers geboden is bijzonder voorstraat (schending van alle in het middel zichtig te zijn om te voorkomen dat ze
zich in hun rechten en verplichtingen
aangeduide wetsbepalingen);
zouden vergissen, dat in de Neerstraat,
tweede onderdeel, deze gronden geen onmiddellijk v66r het teken nr 2 een
passend antwoord uitmaken op de con- voorwegwijzer werd geplaatst aangevende
clusie van de eiseressen, die betoogden met dikke streep de afbuiging naar
dat de twee weggebruikers, Bogaerts en Brussel en met dunne streep de richting
Donckels, misleid waren wegens de tekens Zottegem, dat aldus de bestuurders
nr 2, zodanig dat de Staat aansprakelijk verwittigd zijn dat de samenlopende weg
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-438van links komt, en dat nog op het kruispunt zelf het naar rechts afhnigend
weggedeelte, door zijn uitzicht en breedte,
duidelijk als de voortzetting van de
rijksweg nr 9 voorkomt;
Dat dit onderdeel van het middel
feitelijke grondslag mist ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eiseressen in de
kosten.
16 januari 1970. 1e kruner. Voo1·zitte1·, de H. De Bersaques, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·,
de H. Gerniers. - Gelijklt~iclencle conclusie, de H. Duman, advocaat-generaal. Pleiters, de HH. Simont en DeBruyn.

2e KAMER. --: 19 januari 1970.
WEGVERKEER.- WEGVERKEERSREGLEMENT, AR'l'IKEL 21-1, LID 2. VooRINHALEN LANGS RECHTS. WAARDE.

Het inhalen van een voertt~ig op de openbare weg moet en mag enkel 1·echts
geschieden, wanneer de in te halen
bestuu1·clm· heejt te kennen gegeven
dat hij voornemens is links aj te slaan
en zich naar links heeft gewend om
dat maneuver t~it te voe1·en ( 1). (Wegverkeersreglement, art. 21-1, lid 2.)

(MIRABELLI, T. HAYOIT EN VERKINDERE.)
ARREST (vertaling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 14 mei 1969 gewezen door
de Correctionele Recht bank te Bergen,
rechtdoende in hager beroep ;
I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de rechtsvordering
van het openbaar ministerie tegen de
twee verweerders :
Overwegende dat eiser niet bevoegd
is om zich in cassatie te voorzien tegen
de beslissing op de rechtsvordering,
door het openbaar ministerie ingesteld
(1) Cass.,
biz. 846).

5 mei 1969 (Arr. cass.,

1969,

tegen een 1nedebeklaagde en tegen de,
voor laatstgenoemde, burgerrechtelijk
aansprakelijke partij ;
·
Dat de voorziening niet ontvankelijk
is;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering
die tegen eiser is ingesteld :
Over het middel ambtshalve afgeleid
nit de schen,ding van de artikelen 21
van het algemeen reglement op de
politie van het. wegverkeer en 97 van
de Grondwet :
Overwegende dat blijkens de vaststellingen van het bestreden vonnis de
auto van eiser met de vracht- en aanhangwagen ·van de verweerder Hayoit
in botsing gekomen is op een kruispunt,
terwijl laatstgenoemde links afdraaide
om een zijweg in te slaan en eerstgenoemde hem links inhaalde ;
Dat heiden vervolgd werclen op grand
van de artikelen 418 en 420 van het
Strafwetboek, eiser bovendien wegens
overtrecling van de artikelen 21-l en
27-1, lid 2, van het algemeen reglement
op de politie van het wegverkeer, verweerder bovendien wegens overtreding
van artikel 17 van hetzelfde reglement ;
Overwegende dat het vonnis, na te
hebben beslist dat verweerder door zijn
maneuver de gang van het inhalende
voertuig had belemmerd, eiser niettemin
tot een enkele geldboete van 50 frank
veroordeelt wegens de drie telastleggingen samen en de rechter in hager
beroep ter. rechtvaardiging van deze
beslissing beschikt dat de overtreding
van artikel 21-1 van voornoemd algemeen reglement bewezen is en daaruit
afleidt dat « door het feit zelf » de andere
telastleggingen gegrond zijn ;
Overwegende echter dat het vonnis
vaststelt dat de wagen van verweerder
(( slechts de rechterkant van de door hem
gevolgde weg heeft kunnen houden om
de zijweg te k1.mnen inslaan » en hij dus
niet naar links gereden is om links af
te slaan;
Dat hieruit bliikt clat een van de voorwaarden die k{achtens artikel 1 van
het voornoemde algemeen reglement de
weggebruiker verplichten rechts in te
halen, in het onderhavig geval niet is
vervuld;
Dat dientengevolge het vonnis niet,
zonder schending van artikel 21-1 van
het wegverkeersbesluit, eiser heeft kunnen schuldig verklaren aan overtreding
van deze bepaling en dat de rechter in
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hager beroep, die zijn beslissing over
de andere telastleggingen heeft g13grond
op het bestaan van. de eer)lte, de straf
die hij aan eiser oplegt wegens de
gezamenlijke telastleggingen, noodzake,
Iijkerwijze heeft verantwoord op onwettelijke gronden ;

III. In zover de voorziening gericht
is tegen de bes!issing op de burger!ijke
rechtsvordering van de verweerder
Verkindere, qualitate qua, tegen eiser :
Overwegende dat de vernietiging van
de beslissing op de strafvordering die
tegen eiser is ingesteld, de vernietiging
ineebrengt van de eindbeslissing op de
tegen hem irigestelde burgerlijke rechtsvordering, die het gevolg is van de
eerste;
IV. Op de voorziening van de eiser,
burgerlijke partij :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te s!aan,
niet blijkt dat eiser zijn voorziening
heeft betekend aan de verweerder waartegen zij is gericht ;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
Om die redenen, vernietigt de bestreden
beslissing, inzover zij uitspraak doet op
de strafvordering tegen eiser en op de
burgerlijke rechtsvordering van de ·verweerder Verkindere, qualitate qua, tegen
eerstgenoemde ; 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 en de
verweerder Verkindere qualitate qua ieder
in een derde van de kosten en laat het
overige derde ten laste van de Staat ;
verwijst de aldus beperkte zaak naar de
Correctionele Rechtbank te Charleroi,
zitting houdende in hoger beroep.
19 januari 1970.- 2e kamer.- Voorzitter, de H. van Beirs, voorzitter.- Ve1·slaggever, de H. Capelle.- Gelijkluidende
conclusie, de H. Dumon, advocaatgeneraal.

2• KAMER.- 19 januari 1970.

1° VONNISSEN EN ARRESTEN.
STRAFZAKEN. CORREOTIONELE EN
POLITIEREOHTBANK.- NEDERLEGGING
VAN STUKKEN DOOR EEN PARTIJ. 0NDERTEKENING VAN DEZE STUKKEN
DOOR DE VOORZITTER EN DE GRIFFIER.
- NIET WETTELIJK VEREISTE VORM.
2° VALSHEID EN GEBRUIK VAN
VALSE GESCHRIFTEN. VALsHEID IN GESCHRIFT)l:N.- VRIJSPRAAK.
- VOORZIENING VAN DE BURGERLIJKE
PARTIJ.- MIDDEL DAT ENKEL KRITIEK
OEFENT OP DE BESLISSING BETREFFENDE DE AFWEZIGHEID VAN BEDRIEGLIJK
OPZET. -ARREST DAT BESLIST HEEFT
DAT HET FElT VAN DE VALSHEID NIET
IS BEWEZEN.- MIDDEL VAN BELANG
ONTBLOOT.
N IET-ONTVANKELIJKHElD.
l 0 Geen enlcele wettelijlce bepaling legi

op dat de door een partij voor een
correctionele of politie1·echtbank ne(irgelegde stttkken moeten voo1·zien zijn
van de handtekening van de voorzitter
en (of) van de griffier (1).
2° Van belang ontbloot en de1·halve niet
ontvankelijk is het middel gericht tegen
een arrest, waarbij een beklaagde wegens
valsheid in geschriften wordt vrijgesproken, dat enkel betrekking heeft op de
beslissing betreffende de afwezigheid van
bedrieglijk opzet, indien het arrest beslist
dat het feit van de valsheid niet is bewezen (2).
(TOUSSAINT, Mr VAN OMMESLAGHE q. q.,
DE NEVE, STENIER, DEFAU, IMPERIAL!,
BLANC, D'OULTREl\10NT, D. DE BRIE.Y,
VAN ZUYLEN, LEYNIERS, DE POSSON,
TE.RMONIA, E. BEHAGEL DE BUEREN,
H. DE BRIEY, A. BEGAHEL DE BUEREN,
P. VAN ZUYLENENVANIMPE, T. DE BAYSER. Mr VAN OMMESLAGHE q. q.,
T. GILLOIS, DELVOYE EN VAN ASSCHE.)
ARREST (VeTtaling).
RET HOF ; -

(1) In verband met de ondertekening door
de voorzitter en de griffier! a) van een conclusie,
raadpl. cass., 10 september 1962, drie arresten
(Bull. en PASIC., 1963, I, 33, 40 en 41), en

Ge!et op het bestreden

12 mei 1969 (Arr. cass., 1969, blz. 906), b) van
een proces-verbaal .van een terechtzitting,
raadpl. cass., 8 september 1969, supra, blz. 21.
(2) Oass., 8 februari HJ60 (Bnll: en PAsrc.,
1960, I, G53).

--------c-----
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het Hof van beroep te Brussel ;
I. Op de voorziening van de partijen
Toussaint en consorten betreffende de
beslissing op de burgerlijke rechtsvorderingen die zij tegen de Bayser hebben
ingesteld :
Over het eerste rniddel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 10 van
de wet van 1 mei 1849, 155, 189 en 211
van het W etboek van strafvordering,
doordat de vermeldingen, op het verslag
Larcier en op de andere bescheiden van
verweerder - met name de stukken of
bundels met de nummers 80, 81, 88, 102,
103 - aangebracht tot vaststelling van
de nederlegging op de terechtzittingen
van het gerecht van beroep, uitsluitend
de handtekening dragen van de griffier,

terwijl zulke vermeldingen, evenals
de processen-verbaal van de terechtzitting en de vermeldingen tot vaststelling van de nederlegging van conclusies door partijen, zowel door de voorzitter als door de griffier moeten worden
ondertekend en, bij niet-inachtneming
van deze substantiele vorm, de bestreden
beslissing, die op aldus neergelegde
stukken berust, niet kan worden geacht
wettelijk te zijn gewezen :
Overwegende dat geen enkele wettelijke bepaling oplegt dat, zoals het
proces-verbaal van de terechtzittingen
en de vermeldingen tot vaststelling
van de nederlegging van conclusies en
aldus van de voordracht van de erin
uiteengezette middelen, ,ook de door
een partij neergelegde stukken moeten
worden voorzien van de handtekening
van de voorzitter en van de griffier,
daar deze stukken niet ten doel hebben
de vervulling van proceshandelingen op
authentieke wijze vast te stellen;
Dat het middel naar recht faalt ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van
de Grondwet, 202 en 207 tot 209 van
de wetten op de handelsvennootschappen, gecoordineerd bij koninklijk besluit
van 9 juli 1935, 3 en 4 van de wet van
17 april 1878, houdende de voorafgaande
titel van het W etboek van strafvordering,
1382 en 1383 van hetBurgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest enerzijds,
om de telastlegging, de aankoop van aandelen te hebben uitgelokt door bekendInaking van valse feiten, niet bewezen
te verklaren, doet gelden dat verweerder
steeds gewaarschuwd heeft tegen de

mening die aan de effecten van de vennootschap Gratry een lagere koers dan
hun intrinsieke waarde toeschreef en
dat hij met name op I juni 1961 en
op 22 mei 1962 gewezen heeft op de
moeilijkheden die men in Zuid-Arnerika
had ontmoet, op de niet-"Lutkering van
dividend, op de rentelast, op de onmogelijkheid om het materieel te vernieuwen
en op de nieuwe moeilijkheden in het
voortutzicht indien niet tot een nieuwe
kapitaalverhoging kon worderi overgegaan; het anderzijds de telastlegging
van valse balansen door overschatting
van de portefeuille niet bewezen verklaart
op grond dat de onveranderlijke schatting van voornoemde effekten op hun
investeringswaarde ten tijde van de
inbreng een bevredigende methode is
en deze schatting steeds verricht is met
inachtneming van de werkelijke waarde
van het vermogen der Zuid-Arnerikaanse
dochtermaatschappijen,

tm·wijl deze redenen achtereenvolgens
aan verweerder het besef toeschrijven
van de grote moeilijkheden van de
Zuid-Amerikaanse dochtermaatschappijen met pessimistische vooruitzichten
voor de toekomst, en een vertrouwen
dat de handhaving van de aanvankelijke
schatting van de effecten rechtvaardigde,
en derhalve niet verenigbaar zijn ; de
aangeldaagde tegenstrijdigheid zowel
geldt voor de feiten van valsheid als
voor het bedrieglijk oogmerk van hun
dader; en door deze tegenstrijdigheid
in de redengeving de feitenrechter de
verplichting om overeenkomstig de wet
zijn beslissing met redenen te omkleden,
niet is nagekomen :
Overwegende dat enerzijds het arrest
stelt dat een perscampagne, waaraan
verweerder vreemd was, in 1961 en 1962
gevoerd is om aan de effecten van de
vennootschap Gratry een hogere waarde
dan hun koers te doen toekennen door
het voorspiegelen van aantrekkelijke
vooruitzichten voor de toekomst ; dat
het arrest verder zegt dat « tegen al
dit geschrijf en tegen de erin vervatte
beloften de beklaagde de Bayser steeds
gewaarschuwd heeft " ;
Dat anderzijds het arrest oordeelt dat
de in de balans verrichte en sinds jaren
onveranderd gebleven schatting van de
effecten op hun investeringswaarde ten
tijde van de inbreng een bevredigende
methode is;
_ Overwegende dat het niet tegenstrijdig
is te overwegen dat de schatting van
de portefeuille der vennootschap juist

--~~=~~~~~~~~~--
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de toekomst de campagne om de koers
van het effect te doen verhogen, niet
rechtvaardigden ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het derde middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1319
tot 1322, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 202 en 207 tot 209 van
de wetten op de handelsvennootschappen,
gecoordineerd bij koninklijk besluit van
30 november 1935, 3 en 4 van de wet van
17 april 1878, houdende de voorafgaande
titel van het Wetboek van strafvordering,
en 97 van de Grondwet,

do01·dat het bestreden arrest in zijn
onderzoek van de telastlegging van valse
balansen door overschatting van de
activa, een bewijs van het bedrieglijk
oogmerk weigert te zien in de brief
van verweerder aan een van zijn collega's op 2 oktober 1956 en waarin hij
zegde : « wat ik vrees is dat door voort
te doen zoals nu, een revisor ons zou
kunnen verwijten een onwerkelijk actief
in de balans te hebben opgenomen » ;
volgens zijn redengeving zou deze volzin niet op de waarde van de portefeuille,
maar op rekeningen van dochtermaatschappijen slaan en, teruggeplaatst in
zijn verband, zou daarnit blijken dat
verweerder slechts werkelijke activa in
de balans wilde opnemen,
tenvijl het voor de bedoelde telastlegging onverschillig is of de overschatting
op de rekeningen van dochtermaatschappijen dan wei op de portefeuille sloeg
(schending van aile in het middel aangehaalde . bepalingen, met uitzondering
van de artikelen 1319 tot 1322 van het
Burgerlijk Wetboek), en de aldus aan
bedoelde brief toegeschreven draagwijdte
onverenigbaar is met de bewoordingen
ervan, waaruit noodzakelijk is af te
leiden dat de balans van die tijd een
overschat, zoniet onbestaand actief bevatte, waarvan niet is aangetoond of
zelfs niet is beweerd dat het later zou
zijn gewijzigd (schending van aile in het
middel aangehaalde wetsbepalingen, met
uitzondering voornamelijk van de artikelen 1319 tot 1322 van het Burgerlijk
Wetboek) :
Overwegende dat, om de draagwijdte
van de gekritiseerde reden te vatten,
men deze in haar contekst moet plaatsen ;
Dat, na de redenen te hebben uiteengezet die de voor de schatting van de
effecten gebruikte methode rechtvaar-

digen, het arrest besluit dat « de raad
van beheer van de vennootschap dus
terecht heeft gemeend de effecten te
moeten schatten op hun investeringswaarde die sinds vele jaren onveranderd
was gebleven ; al zou een andere methode
te verkiezen zijn dan die welke door
de beklaagden was aangewend, dan
nog zou men moeten vaststellen dat
de schatting van de portefeuiile der
vennootschap in de bedoelde balansen
steeds geschied is met inachtneming
van de werkelijke waarde van het
vermogen der Zuid-Amerikaanse dochtermaatschappijen (zie de verslagen van
de Zuid-Amerikaanse deskundigen in
de documentatie van de Belgische vennootschap Gratry,
karton VI,
stuk 183) »;
Dat het arrest aldus beslist heeft
dat de feiten van het misdrijf niet bewezen waren, zodat de bestreden redenen,
die betrekking hebben op het schuldig
oogmerk, ten overvloede zijn gegeven ;
Dat het middel, dat op de laatstgenoemde redenen kritiek oefent, niet
ontvankelijk is wegens het ontbreken
van belang;

II. Op de voorziening van de partij
Van Ommeslaghe, qualitate qua, betreffende de beslissing op de burgerlijke
rechtsvorderingen die zij heeft ingesteld
tegen Gillois, l!>elvoye en Van Assche :
Overwegende dat
middel aanvoert;

eiser geen

enkel

Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eisers in de kosten.
19 januari 1970. ~ 2e kamer. ~ Voo1·zitte1·, de H. van Beirs, voorzitter.- Verslaggever, de H. Valentin. - Gelijkluidende conclusie, de H. Dumon, advocaatgeneraal. ~ PleiteTs, de HH. Philips
en Faily.

2c KAMER.~

19 januari 1970.

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. ~ STRAFZAKEN. ~
VEROORDELENDE BESLISSING OP DE
STRAFVORDERING. ~ VERMELDING VAN
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~ GEEN VERMELDING VAN EEN WETTELIJKE BEPALING WAARBIJ EEN STRAF
WORDT VOORGESCHREVEN. - BESLIS·SING NIET IN RECHTE MET REDENEN
OMKLEED.
20 STRAF. GELDBOETE. - 8TRAFWETBOEK, ARTIKEL 38. .DRAAGWIJDTE VAN DEZE WETTELIJKE BEPALING.
30 STRAF. WETTELIJKE BEPALING
DIE EEN STRAF STELT.- BEGRIP.
1 ° N iet in recht~ met redenen omkleed
is de beslissing, clie een belclaagcle
vm·oo1·deelt tot een gelclboete en artilcel 38
van het Strajwetboelc vermelclt, cloch
geen wettelijlce bepaling aangeejt, waarbij een straj worclt gestelcl op het jeit
dat het misdrijj oplevm·t (1). (Grondwet.,
art. 97.)
2o en 3° A1·tilcel 38 van het Strajwetboelc heeft niet als voorwerp een straf
te stellen op de bij de wet omschreven
misdrijven, het geeft alleen cle grenzen
aan van het bed1·ag van cle gelclboeten
bij cle wet omsch?-even ter bete~tgeling
van de overt1·edingen, alsmede het minimum bedrag van cle geldboeten wegens
misdaacl of wanbedrijj.
(VAN SCHAlK, ST1ENER'!>, EN CAREZ,
T. BELGISCHE .STAAT, MINISTER VAN
OPENBARE WERKEN, ADAlVI EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP «LA CONCORDE ».)
ARREST (vertaling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vi:Jnnis, op 18 april 1969 gewezen door
de Correctionele Rechtbank te Namen,
rechtdoende in hoger beroep ;
I. In zover de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissingen op de rechtsvordering die door het openbaar ministerie is ingesteld :

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

doordat het bestreden vonnis, dat de
aan eiser Van Schaik ten laste gelegde
ov~rtredingen van de artikelen 91 en
(1) Raadp!. cass., 20 oktober 1969, supm,
biz. 179.

l02bis van' het koninklijk besluit van
15 oktober 1935, hciudende algemeen
reglement van de rijkswaterwegen, bewezen verklaart en hem deswege veroordeelt tot vijftig frank geldboete,
niet in rechte met redenen is omkleed,
daar het niet- aangeeft welke wettelijke
bepaling de opgelegde straf voorschrijft:
Overwegende dat, om in rechte met
redenen te zijn omkleed, elke veroordelende beslissing de wettelijke bepalingen
moet aangeven waarin de bestanddelen
van het misdrijf worden omschreven
en een wettelijke bepaling waarin een
straf ter beteugeling van het misdrijf
wordt voorgeschreven ;
Overw';lgende dat het bestreden vonnis
de )Jepalingen vermeldt van,het koninklijk besluit van 15 .oktober 1935, houdende algemeen reglement van de waterwegen, waarin de feiten- worde~l omschreven die de bswezen verklaa,rde
rnisdrijven opleveren, maar verzuirnt
artikel 100 van dit koninklijk besluit
te vermelden waarin wordt bepaald dat
ter beteugeling van deze misdrijven de
bij artikel1 van de wet van_ 6 rnaart 1818
gestelde straffen worden toegepast_ ; dat
het geen enkele wettelijke bepaling vermeldt waarbij een. straf wordt voorgeschreven ; _
Overwegende dat_ artikel 38 va:>:1 het
Strafwetboek, verrneld onder de wettelijke bepalingen waarnaar de beslissing verwijst, niet als - voorwerp heeft
een straf te stollen op de bij de wet
cimschreven misdrijven ; dat het aUeen
de grenzen aangeeft van het bedrag
van de geldboete bij, de wet_ omschreven
ter beteugeling _van de overtredingen,
alsmede het bedrag van de geldboete
wegens misdaad of wanbedrijf;
Dat het middel gegrond is ;
II. In zover de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissing op de burgerlijke rechtsvorderingen die door de
eerste en de tweede verweerders ingesteld
zijn tegen de eisers :
Overwegeride dat de vernietiging van
de beslissing op de strafvordering die
tegen de eisers is ingesteld, de vernietiging rneebrengt van de beslissing op de
burgerlijke rechtsvorcleringen tegen clezelfde partijen ingestelcl, welke besljssing het gevoig is van de eerste ;
III. In zover de voorzieningen gericht
ziin tegen de beslissing op de eis tot
bindendverklaring van het vonnis voor
alle partijerl', ingesteld door de eisers
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tegen de verweerster verzekeringsmaat•
schappi j « La Concorde " :
' Overwegende dat de eisers geen enkel
middel aanvoeren;

{NATIONALE MAATSCHAPPIJ
DER BELGISCHE SPOORWEGEN,
T. LIMBOURG.)

ARREST

Om die redenen, en zonder .dat er
grand bestaat tot onderzoek van het
tweede middel, dat geen .niimere vernietiging kan medebrengen, vernietigt
het bestreden vonnis in zover het uitspraak doet op de strafvordering en
op de burgerlijke rechtsvorderingen die
tegen de eisers zijn ingesteld; 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 de Belgische Staat en Adam
ieder in een derde van de kosten en de
eiser in het overige derde ; verwijst de
aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Dinant, zitting houdende in hager beroep.
19 januari 1970.- 2e kamer.- Voo1·zitter, de H. van Beirs, voorzitter.- Verslaggever, de H. Capelle. Gelijklttidende conclusie, de H. Dumon, advocaatgeneraal. PleiteTs, de HH. Fally
en DeBruyn.

2e

KAMER.-

19 januari 1970.

AUTOMOBIELEN, AUTOBUSSEN,
AUTOCARS EN TAXI'S. - B:mzoLDIGD PERSONENVERVOER. AUTOBUSDIENST. BESLUITWET VAN 30 DECEMBER 1946, ARTIKEL 14, LID 2,
EN REGLEMENT
GEVOEGD
BIJ HET
BESLUIT VAN DE REGENT VAN 20 SEPTEJ\IIBER 1947, ARTIKEL 56, LITTERA a.
VERVOERDIENST PER TOERWAGEN
BEDOELD BIJ DEZE BEPALINGEN. BEGRIP.

Geen VM'voerdienst pe1· toerwagen bedoeld
bij de artikelen 14, lid 2, van de besluitwet van 30 decembe1' 1946 en 56, litt. a,
van het 1·eglement gevoegd bij het
beslttit van de Regent van 20 septembe1' 1947 is 'het bezoldigd ve1·voer van
een groep peTsonen, die op eenzelfde
plaats opgeladen en teruggebracht worden, wannee1· bepaalde reizige1·s, naa1'
gelang van hun persoonlijke voodceuT,
op ve1·schillende plaatsen uitstappen en
late1' opnieuw instappen.

(ve1'taling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 16 april 1960 gewezen door
de Correctionele Rechtbank te Bergen,
rechtdoende in hoger beroep ;
Over het middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1, 2, 14,
15, 30, lid 2 en 3, van de besluitwet
van 30 december 1946 houdende herziening en coordinatie van de wetgeving
betreffende het bezoldigd vervoer van
personen door middel van autom·obielen, 56, inzonderheid a en h, van het
reglement gevoegd bij het besluit van
de Regent van 20 september 1947 betreffende de algemene voorwaarden met
betrekking tot de openbare autobusdiensten, de tijdelijke autobusdiensten,
de bijzoridere autobusdiensten en de toerwagendiensten en 97 van de Grondwet,

dooTdat, na door verwijzing naar de
redenen van de eerste rechter en in
zijn eigen redengeving te hebben gesteld
enerzijds dat verweerder personenvervoer per toerwagen tegen vergoeding
had ingericht tussen Bergen en KoksijdeDe Panne en had erkend op hun aan-.
vraag sommige reizigers te hebben
afgezet in De Panne terwijl de andere
daarna uitstapten te Koksijde, en anderzijds dat die reizigers bij het vertrek
te Bergen dezelfde vaste prijs als hun
reisgenoten hebben betaald niettegenstaande een ietwat korter traject dat
echter hun persoonlijke voorkeur had,
het bestreden vonnis, met bevestiging
van de beslissing van de eerste rechter,
verweerder vrijgesproken heeft van het
bij rechtstreekse dagvaarding ten laste
gelegde, verklaard heeft geen kennis
te kunnen nemen van de burgerlijke
rechtsvordering van eiseres en deze
verocrdeeld heeft in de kosten, cp grand
dat de enkele reizigers die in De Panne
werden afgezet, niettemin samen met
de groep, zpwel bij het gag,n naar Koksijde als bij de terugkeer naar Bergen,
een gemeenschappelijk programma badden afgewerkt dat door reklameberichten
vooraf was vastgesteld en omstandig uiteengezet en waarmee zij hun instemming
hadden betuigrl; dat de vaste prijs voor
de gehele rondreis eiseres vrijwaarde
tegen elke oneerlijke mededinging -en
ten slotte dat aldus tijdens een rondreis
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redelijkerwijze geen overtreding van het
bepaalde in artikel 56 van het reglement
gevoegd bij het besluit van de Regent
van 20 september 194 7 kon worden ten
laste gelegd,

te1·wijl, eerste ond.erdeel, het vonnis
niet regelmatig met redenen is omkleed,
daar het tegenstrijdig is enerzijds vast
te steilen dat verweerder enkele reizigers
op hun aanvraag in De Panne afgezet
heeft v66r de badplaats Koksijde, waar
de groep der deelnemers kort daarna
werd ontscheept en 's avonds opnieuw
opgenomen om naar Bergen te worden
teruggevoerd, en anderzijds dat die enkele
reizigers samen met de groep, zowel bij
het gaan naar Koksijde als bij de terugkeer naar Bergen, een vooraf vastgesteld
gemeenschappelijk programma hebben
afgewerkt (schending van artikel 97
van de Grondwet);
tweede onderdeel, op grond noch van de
omstandigheid dat aile deelnemers aan
de reizen die door verweerder waren
ingericht, dezelfde vaste prijs hebben
betaald, ongeacht de plaats waar zij
werden afgezet, noch van de verwijzing
naar de persoonlijke voorkeur van de
reizigers die het verlangen hadden te
kennen gegeven in De Panne en niet
in Koksijde te worden afgezet, noch van
het feit dat de gemeenten De Panne
en Koksijde dicht bij elkaar gelegen zijn,
de feitenrechters, zodra zij vaststelden
dat sommige reizigers, ook al was het
op hun aanvraag, in De Panne werden
afgezet en de andere daarna te Koksijde,
konden beslissen dat aile personen die
aan het door verweerder ingerichte
vervoer hadden deelgenomen, een groep
vormden met het oog op de afwerking
van een vooraf vastgesteld programma
en dat dientengevolge het bedoelde
vervoer een toerwagendienst was als
bedoeld in artikel56, a, van het reglement,
gevoegd bij het besluit van de Regent
van 20 september 1947, tot verrichting
van welk vervoer verweerder bevoegd
was zonder bijzondere vergunning (scherrding van aile in het middel aangehaalde
wettelijke bepalingen, met uitzondering
van artikel 97 van de Grondwet);
derde onderdeel, het vonnis geen antwoord geeft op de conclusie waarbij
eiseres had doen gelden « dat bewezen en
trouwens niet betwist is dat een deel van
de reizigers · bijna de hele dag hadden

doorgebracht in een andere badstad "
en daaruit a:fleidt dat er in het onderhavige geval geen gemeenschappelijk
programma was geweest, " daar dit
verschillend was niet enkel met betrekking tot de afgelegde weg maar ook
in zuiver toeristisch opzicht " ; dat het
vonnis aldus op zijn minst in het onzekere
laat of de feitenrechters in: feite hebben
geoordeeld dat de door eiseres aangevoerde omstandigheid niet bewezen was
dan wei in rechte hebben overwogen dat
deze on1standigheid, zelfs indien bewezen,
niet uitsloot dat de groep personen
samengebracht was met het oog op het
afwerken van een gemeenschappelijk
programma (schending van artikel 97
van de Grondwet) :
W at het tweede onderdeel betreft
Overwegende dat het bestrederi vonnis
hetzij in zijn eigen redengeving, hetzij
in die van de eerste rechter waarnaar
het verwijst, vaststelt dat verwt,erder
tijdens de bedoelde reis per toerwagen
sommige reizigers overeenkomstig hun
persoonlijke voorkeur afgezet had in
De Panne en andere te Koksijde en hen
daarna 's avonds in elk van deze geIneenten had opgeladen om hen terug
te brengen naar Bergen ;
Dat het, zelfs door erop te wijzen dat
aile reizigers samen te Bergen vertrokken
waren en samen aldaar teruggekomen
waren na tijdens de heenreis leper en
Diksmuide te hebben bezocht, niet wettelijk heeft kunnen .beslissen dat verweerder aldus een toerwagendienst had
ingericht zoals bedoeld in artikel 56, a,
van het reglement, gevoegd bij het
besluit van de Regent van 20 september 194 7, en op een bepaalde plaats een
groep personen had opgeladen met het
oog op de afwerking van een vooraf vastgesteld gemeenschappelijk programma ;
Dat dit onderdeel van het middel
gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zover het uitspraak doet
op de burgerlijke rechtsvordering van
eiseres ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; verwijst
de zaak naar de Correctionele Rechtbank
te Charleroi, zitting houdende in hoger
beroep ; veroordeelt verweerder in de
kosten.
19 januari 1970.- 2e kamer.- Voo?'zitter, de IL van Beirs, voorzitter. - Ver-
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conclusie, de H. Dumon, advocaatgeneraal.- Pleiter, de H. VanRyn.

2 8 KAMER. -

19 januari 1970.

1 o RECHTERLIJKE ORGANISATIE.
STRAFZAKEN. -----, 0PENBAAR MI·
NISTERIE. 0NDEELBAAREEID. MAGISTRATEN VAN RET PARKET BI.J
DE RECRTBANK VAN EERSTE AANLEG
DIE ELKAAR IN DEZELFDE ZAAK KUN·
NEN YERVANGEN.

2° RECHTERLIJKE ORGANISATIE.
STRAFZAKEN. AANW"EZIGREID
VAN RET OPENB.I'-AR MINISTERIE TER
TERECHTZITTING WAAROP RET VONNIS
·woRDT UITGESPROKEN. lDENTITEIT
VAN DE MAGISTRAAT IN HET PROCES·
VERBAAL
VAN
DE
TERECRTZITTING
EN DE UITGIFTE VAN RET VONNIS
VERSCHILT.- GEEN NIETIGHEID.

1° De pmcu1·eu1' des Kon·ings bij de recht-

ba.nk van ee1·ste aanleg en zijn substituten malcen ondeelbaar het openbaar
ministerie van dit gerecht uit; we gens
de ondeelbaa1·heid van hun instelling
lcunnen zij ellcaar in dezelfde zaalc
'l:ervangen (1).
2° Geen nietighe1'clsgrond is het ve1·schil
tussen de vermelding in het p1·ocesverbaal van cle tet·echtzitting en de
vermelding in de uitgijte van het vonnis
van de correctionele Techtbank, van de
identiteit van cle magistmat van het
paTket die de zetel ?-'an het openbaa1·
ministerie heejt ingenomen (2).

(RESBEEN, T. VAN STUYN, TAVERNE EN
NAAMLOZE VENNOOTSCRAP « GENERALE
BANKMAATSCRAPPI.J ».)

ARREST

en 335 van het Wetboek van strafvordering, 150, 151 en 152 van de wet
van 18 juli 1869 op de rechterlijke
organisatie (herdrukt krachtens het koninklijk besluit van 22 februari 1892),
1 van de wet van 17 april 1878, houdende
de voorafgaande titel van het Wethoek van strafvordering, en 97 van de
Grondwet,

doordat het proces-verbaal van de
terechtzitting, op 19 november 1968
gehouden door de Correctionele Rechtbank te Brussel, tijdens welke een vonnis
is uitgesproken waarbij sommige aanvullende onderzoeksverrichtingen worden voorgeschreven, de aanwezigheid
als openbaar ministerie cp deze zitting
vermeldt van de beer P. Dirickx, substituut-procureur des Konings, terwijl,
volgens de vermeldingen van het gelijkluidend verldaard afschrift van het
op 19 november 1968 gewezen vonnis,
dat in het dossier berust, de beer J a spar,
substituut-proccu·eur des Konings, op
de terechtzitting van 19 november 1968
het ambt van openbaar ministerie waarnam,
terwijl deze tegenstrijdige vermeldingen
gelijkstaan met niet-vermelding van de
naam van de mnbtenaar van het openbaar ministerie die op de terechtzitting
van 19 november 1968 zou zijn opgetreden, wat het voor het Hof van cassatie
onmogelijk maakt de regelmati![heid
van de samenstelling van de rechtbank
op deze datum n a te gaan ; door de meeste
beschikkingen van het beroepen vonnis
te bevestigen, het bestreden arrest aldus
de nietigheid heeft overgenomen waardoor de rechtspleging voor de eerste
rechter aangetast was :
Overwegende dat alle magistraten van
het parket bij een gerecht samen het
openbaar ministerie van dit gerecht
uitmaken ; dat deze magistraten wegens
de ondeelbaarheid van hun instelling
te allen tijde elkaar in dezelfde zaak
k1.mnen vervangen zonder dat beklaagde
daarover mag klagen;
Dat hieruit volgt dat de tegenstrijdigheid, waar het middel op wijst, betreffende de vermelding bij naam van de
ambtenaar van het openbaar ministerie

(ve1·taling).

RET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 30 april 1969 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 190, 210, 273

(1) In verband met de magistraten van het
parket bij het Hof van beroep, raadpl. cass.,
7 september 1959 (Bull. en PASIC., 1960, I,
17).
(2) Oass., 14 april 1924 (Bull. en PASIC.,
1924, I, 306).
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die werkelijk aanwezig geweest is op
de uitspraak van het vonnis van 19 november 1968, geen nietigheid van de
rechtspleging heeft kunnen veroorzaken,
aangezien, zoals in het onderhavige
geval blijkt uit de vermeldingen van het
zittingblad van 19 november 1968 zowel
als van het gelijkluidend afschrift van
het op deze datmn gewezen vonnis, een
ambtenaar van het openbaar ministerie
aanwezig geweest is bij de uitspraak vap_
het voornoemde vonnis en beide ntagistraten, wier naam wordt venneld, daartoe wettelijk bevoegd zijn ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat, met betrekking
tot de beslissing op de strafvordering,
de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
19 januari 1970.- 2e kamer.- Voor·zitter, de H. van Beirs, voorzitter.- Verslaggever, de H. Trousse. Gelijkluidende conclusie, de H. Dumon; advocaat:
generaal. - Pleiter·, de H. Faures.
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1° GENEESKUNDE. UITCEFENING
VAN DE TANDHEELKUNDE. WET
VAN 15 APRIL 1958. VERBODEN
REKLAME. - BE GRIP.
2° GENEESKUNDE. UITOEI!ENING
VAN DE TANDHEELKUNDE. WET
VAN 15 APRIL 1958. VERBODEN
REKLAME. - VERSTREKKEN VAN INLICHTINGEN DOOR lVIUTUALISTISCHE KLINIEKEN EN POLYKLINIEKEN IS GEEN
VERBODEN REKLAME.- BEGRIP.

3° GENEESKUNDE. - UITOEFENING
VAN DE TANDHEELKUNDE. WET
VAN 15 APRIL 1958. -- VERBODEN
REKLAME. - VERSTREKKEN VAl'i INLICHTINGE:'f VERB ODE~'! VOOR DE 1\lUTUALISTISCHE KLTi·<IEKEN OF POLYKLINIEKEN. - BEGRIP.
1 ° A r·tikel 1, lid 1, van de wet van 15 apr·il

1958 bet1·e{fende de publiciteit inzalce

tandvm·zorging vm·biedt alle vormen ·
van reklame zonder onderscheid tussen
die welke het karalcter van aanbeveling, aantrekking of propagancla dmgen, en die welke slechts inlichtingen
bevatten ger·icht tot em bestcm:l voor het
publiek in het algemeen, en zonder·
onde1·scheid ten aanzien van de bedoeling
die er·bij voorzat (1).
2° Geen r·eklame ver·boden bij ar·tikel 1,
lid 1, van de wet van 15 apr·il 1958
betr·e{fende de publiciteit inzake tandverzorging is het feit voor de mutualistische klinieken en polykliniekm ter
lcennis van hun leden te brengen de
zitdagen- en uren, de naam van hun
titulwrissen en de wijzigingen die er·mede
verband houden. (Wet van 15 april
1958, arb. 1, lid 2.)

3° Reklame zoals deze is verboden bij
cwtilcel 1 van de wet van 15 apr·il 1958
bet1'etfende de publiciteit inzalce tandvm·zor·ging wonlt opgelever·d door de
inlichtingen, zelfs die wactrvan spralce in
lid 2 van deze wettelijlce bepaling,
die door· middel van de tJm·s verstr·ekt
wonlen door· m~ttualistische klinielcen
en polylclinielcen aan het publielc in het
algemeen en met betrelclcing tot instellingen voor geneeskundige zo1'gen wellce
toeganlcelijlc zijn voor allen, al dan niet
leden van enig zielcenfonds.
(VERENIGING DER MOND- EN TANDARTSEN
VAN BELGIE, T. RONDIAE:"' PADUART.)
ARREST (vertaling).
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 24 april 1969 gewezen door
het Hof van beroep te Luik ;

I. In zover de voorziening gericht is
tegen de vrijspraak op de strafvordering
die tegen de verweerders is ingesteld :
Overwegende dat eiseres niet bevoegd
is 01n zich in cassatie te voorzien tegen
deze beslissing ;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;

II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing waarbij eiseres veroordeeld wordt in de kosten v:an het
hoger beroep tegen de strafvordering,.
(1) Ra.adpl. cass., 18 december 1967 (Arr.

cass., 19138, blz. 558).
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·en tegen de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordermg die zij. tegen de. verweerders heeft ingesteld :
Over het middel afgeleid uit de sch{mding van de artikelen 1 van. de wet
van 15 april 1958 betreffende de publiciteit inzake tandverzorging, 3 en· 4
van de wet van 17 april 1878 houdende
de voorafgaande titel van het W etboek
van strafvordering, 1382 en 1383 van
het Burgerlijk W etboek en 97 van de
Grondwet,

een psychologische invloed met handelsdoeleinden op het publiek uit te oefenen,
door enig middel van aanbeveling of
propaganda het publiek aan te treldmn,
klanten te ronselen, en dat het moet
gaan om een reklame die de waardig~
heid van het beroep schaadt, dat de
twee bedoelde berichten, die een enkele
lmer verschenen zijn, slechts inlichtingen
zijn en enkel mededelen op welke uren
een tandheelkundige mrichting te Hoei
en een andere te Nandrin geopend zijn,
zonder enig procede van aanbeveling,
aantrekking of propaganda, dat niets
bewijst dat deze berichten afbreuk
kunnen doen aan de natuurlijke en
normale spreidi:ng van, klanten, dat
artikel 1, lid 2, van de wet van 15 april
1958 de klinieken en de polyklinieken
de mogelijkheid laat van inlichtingen
die de verweerders hebben verstrekt
voor rekening van een ziekenfonds en
dat de reklame die aan zulke instelling
toegestaan wordt, zich tot het publiek
ill het algemeen kan richten,

doo1·dat de verweerder Rondia, afgevaardigd · beheerder van de vereniging
zonder winstoogmerk « Entraide et
sante », en de verweerster Paduart,
directrice van deze vereniging, in februari 1967 in het weekblad « L'Annonceur »
en in de krant « Vers l'avenir » advertenties hebben doen plaatsen onderscheidenlijk luidende als volgt : " het
geneeskundig centrum " Entraide et
sante» brengt ter kennis van het publiek
dat een tandheelkundige inrichting te
Nandrin is geopend op 31 januari, conterwijl artikel 1 van de wet van
sultaties elke ochtend van 9 tot 13 uur 15 aprill958 aile reklame, welke dan ook,
en twee namiddagen van 13 uur tot 15 uur in zake tandverzorging verbiedt en van
telefoon 517.60 en 513.41 (buiten de die verbodsbepaling niet wordt afgeconsultaties). Twee tandheelkundige in- weken in lid 2 van voornoemd artikel 1
richtingen, gevestigd op de boulevard dan ten voordele van mutualistische
Albert I, 35, werken elke ·dag vanaf klinieken en polyklinieken die de zitdagen
5 uur. Zorgen worden er verstrekt tot en -uren, alsmede de naam van hun
20 uur, telefoon 136.17. Het centnun titularissen ter kennis brengen van hun
is toegankelijk voor het publiek on- · leden, derha.lve een wettelijk en intrinverschillig of de patienten al dan niet siek verboden reklame is die welke,
lid zijn van enig ziekenfonds » en « De zoals hier, erin bestaat in de pers, niet
tandheelkundige inrichting van het ge- aileen ten behoeve van de ziekenfondsen,
neeskundig centrum « Entraide et sante » maar " ten behoeve van het publiek '
te Nandrin en te Hoei. Het geneeskundig ongeacht of de patienten al dan niet
centnun "Entraide et sante » brengt lid zijn van een ziekenfonds », of van
ter kennis van het publiek dat zijn aile patienten, onverschillig of zij al
tandheelkundige inrichting te N andrin dan niet lid zijn van enig ziekenfonds i>,
geopend is aile dagen van 9 uur tot 13 uur de opening en de consultatieuren bekend
en twee nmniddagen van 13 uur tot te maken van de tandheelkundige inrich19 uur, · telefoon 519.60, of buiten de tingen die toegankelijk zijn voor allen.,
consultaties 510.41. Van de andere zonder enig onderscheid, tot wie deze
kant zijn de twee tandheelkundige advertenties gericht zijn, dat wil zeggen
inrichti:ngen op de boulevard Albert I, 35, tot aile patienten :
te Hoei, geopend elke dag vanaf 9 uur.
Zorgen worden er verstrekt tot 22 uur
Overwegende dat uit de vaststellingen
telefoon 136.17. Het centrum is toeganke- van het arrest blijkt dat de verweerders
lijk voor aile patienten, ongeacht of in twee plaatselijke kranten een bericht
zij al dan niet lid zijn van enig zieken- hebben doen opnemen waarm de
fonds », het bestreden arrest beslist openmgsuren van een tandheelkundige
dat de verweerders artikel 1 van de wet mrichtirig te Hoei . en vari een andere
van 15 april 1958 niet hebben over- te Nandrill werden aangekolldigd en
treden en verklaart dat de burgerlijke dat deze advertenties ten behoeve van
rechtsvordering van eiseres niet onder een ziekenfonds gericht waren tot het
de bevoegdheid valt van de strafrechter publiek in het algemeen en niet tot de
en daartoe er met name op wijst dat de ziekenfondsleden aileen ;
in deze verboden reklame erin bestaat
Overwegende dat, om de verweerders
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artikel 1 van de wet van 15 april 1958,
eiseres te veroordelen in de kosten van
het hoger beroep tegen de strafvordering
en zich onbevoegd te verklaren met
betrekking tot de burgerlijke rechtsvordering van eiseres, het hof van beroep
zich enerzijds hierop grondt dat « voornoemde advertenties geen reklamekarakter hadden en dus niet onder de
wettekst vallen ,, omdat « zij in hun
redactie zelf slechts een inlichtend karakter hebben ... zonder enig procede van
aanbeveling, aantrekking of propaganda ;
dat niets bewijst dat deze berichten
afbreuk kunnen doen aan wat de burgerlijke partij noemt de natuurlijke en
de normale spreiding van de patienten
en dat niets aantoont dat zij, wat vorm
en wijze betreft, nadelig zijn voor de
waardigheid van het beroep dat de wet
wil beschermen ,, en anderzijds hierop
dat uit de parlementaire voorbereiding
van de wet van 15 april 1958 « blijkt
dat de niet als reclame bedoelde inlichtingen die de ziekenfondsen mogen uitbrengen, tot het publiek in het algemeen
mogen gericht worden " ;
Overwegende dat de uitlegging die
l),et arrest aldus geeft aan artikel 1 van
de wet van 15 april 1958, in strijd is met
de bewoordingen van dit artikel ;
Dat enerzijds lid 1 van dit artikel alle
vormen van reclame inzake tandverzorging verbiedt, zonder onderscheid
tnssen die welke het karakter van aanbeveling, aantrekking of propaganda
dragen, en die welke slechts inlichtingen
bevatten gericht tot en bestemd voor het
publiek in het algemeen, en zonder
onderscheid ten aanzien van de bedoeling
die erbij voorzat ;
Dat anderzijds lid 2 van hetzelfde
artikel aan het begrip reclame slechts
onttrekt « het feit voor de mutualistische
klinieken en polyklinieken ter kennis
-van hun leden te brengen de zitdagei:l en
-uren, de naam van hun titularissen en
de wijzigingen die ermede verband houden " ; dat deze afwijkende bepaling geen
ruimere toepassing kan vinden dan die
welke door deze bewoordingen is bepaald
en van de toepassing van de verbodsbepaling van lid 1 niet kan uitsluiten
de verspreiding van een inlichting door
middel van de pers gericht tot het publiek
in het algemeen en met betrekking tot
een « centrum " dat toegankelijk is voor
alle patienten, al dan niet leden van enig
ziekenfonds ;
Overwegende dat, door de verweerders
van de telastlegging vrij te spreken

op de voormelde gronden, het arrest
artikel 1 van de wet van 15 april 1958
verkeerd heeft toegepast ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zover het, onder
bevestiging van het beroepen vonnis,
de verweerders vrijspreekt en hen ontslaat van vervolging, zonder kosten, op
de strafvordering die tegen hen is ingesteld ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernieti.gde beslissing ;
veroordeelt de verweerders in de kosten ;
verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van beroep te Brussel.
19 januari 1970.- 2e kamer.- Voorzitter, de H. van Beirs, voorzitter.- Verslaggever, de H. Trousse. Gelijlcluidencle conclusie, de H. Dumon, advocaatgeneraal.- Pleiter, de H. Fally.
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KAMER.-

19 januari 1970.

1o

VERHAAL OP DE RECHTER.
GERECHTELIJK
WETBOEK,
ARTIKE·
LEN 478, 1080 EN 1140 TOT 1147.
VERZOEKSCHRIFT.- TUSSENKOlVIST
VAN EEN ADVOCAAT BIJ HET HOF
VAN CASSATIE NOODZAKELIJK.

2o

VERHAAL
OP DE RECHTER.
RECHTSPLEGING.
GERECHTE·
LIJK
WETBOEK,
ARTIKELEN
1140
TOT 1147. TOEPASSING VAN DE
REGELS INZAKE VOORZIENING IN CAS·
SATIE IN BURGERLIJKE ZAKEN.

30 CASSATIE. RECHTSPLEGING. BURGERLIJKE ZAKEN.- VERHAAL OP
DE RiECHTER. TOEPASSING VAN DE
REGELS INZAKE VOORZIENING IN CAS-SATIE IN BURGERLIJKE ZAKEN.

1° H et verhaal op de rechter is een burgerrechtelijk geding, zodat het enlcel
ontvanlcelijk is indien het ingeleid
wordt door een verzoekschrijt getekend
dam· een advocaat bij het H of van
cassatie (1). (Gerecht. Wetb., art. 478,
1080 en 1140 tot 1147.)
(1) Sinds Ide inwerkingtreding van de wet
van 25 ma11rrt 1876 waarvan artikel 19, 2°,
bepaalt dat het Hof van cassatie kennis neemt
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2o en ao W ordt een aanvraag tot verhaal
op de rechter bij het Hoj aanhangig
gemaakt, dan past het Hoj, na het
verstrijken 'l!an de bij artikel 1144 van
het Gerechtelijk Wetboek gestelde termijn, de regels inzake voorziening in
cassatie in burgerlijke zaken toe; derhalve wordt in openbare terechtzitt?"ng
uitspraak gedaan, met name over de
ontvankelijkheid van de aanvraag (1).
(Gerecht. Wetb., art. 1145.)
van de verhalen op de rechter {raadpl. noot 1
onder cass., 31 oktober 1887, B11ll. en PAsrc.,
1888, I, 9), werd door talrijke arresten beslist
(raadpl. het eerst hierna genoemd arrest,
noot 1, en het laatste van 23 oktober 1968,
Arr. cass., 1969, biz. 230) dat dergelijke aanvraag een burgerrechtelijk geding was, zodat
zij met toepassing van de artikelen 3 van
het besluit van 15 maart 1815, 31 van de
wet van 4 augustus 1832 en 9 van de wet
van 25 februari 1925 slechts ontvankelijk is
indien zij wordt ingediend door een verzoekschrift getekend door een advocaat bij
het Hof van cassatie (de eerste arresten steunden op de artikelen 68, §VI, 3°, van de wet van
22 Frimaire .faar VII, 3 van het besluit van
15 maart 1815 en 2, titel IV, 1 e · deel, van de
« Ordonnance·" van 1 738).
Onder het stelsel van het Gerechtelijk Wetboek heeft het verhaal op de rechter dit kenmerk van een burgerrechtelijk geding behouden, zodat de handtekening van een advocaa£
bij het Hof van cassatie onderaan bet verzoekschrift nag altijd vereist is met toepassing
van de artikelen 478 en 1080 van dit wetboek,
waarin respectievelijk worden overgenomen de
artikelen 31 van de wet van 4 augustus 1832
en 9 van de wet van 25 februari 1925.
(1) Onder de gelding van het Wetboek van
burgerlijke rechtsvordering was het verhaal
op de rechter afhankelijk van een voorafgaande
toestemming van het Hof van cassatie met
toepassing van artikel 19, 2°, van de wet van
25 maart 1876. Deze toestemming was een
handeling van rechtsmacht waarvoor geen
debat of verhoor van de partijen nodig was en
de uitspraak over de aanvraag had plaats in de
raadkamer (cass., 26 maart 1962, B11ll. en
PAsrc., 1962, l, 830).
Het Hof deed uitspraak op de geschreven
conclusies van de proeureur-generaal (cass.,
31 oktober 1887, ibid., 1888, I, 9) of vorderingen (cass., 19 februari 1894, ibid., 1894,
I, 121 en de latere arresten, inzonderheid
van 7 november 1949, ibid., 1950, I, 123,
26 maart 1962, ibid., 1962, I, 830 en 20 mei
1968, Arr. cass., · 1968, blz. 1150).
Sinds de 1 e januari 1969, datum waarop de
artikelen 1140 tot 1147 van het Gerechtelijk
W etboek van kracht geworden zijn (koninklijk
CASSA'flE,

1970. -
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( SIMPLISSE.)
ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gezien de rechtstree~se
aanklacht met aanvraag tot verhaal op
de rechter, uitgeoefend op 29 juli 1969 en
ingediend ter griffie van het Hof op -14 augustus 1969 door Hubert J. A. SimplisseCalle, schrijver, woonachtig te Perreuxsur-Marne (Frankrijk), tegen a) het
openbaar ministerie bij de rechtbank
van eerste aanl.eg ·te Luik, b) de eerste
burgerlijke kamer van de rechtbank van
eerste aanleg te Aarlen, zitting houdende
in handelszaken, en c) de rechter-commissaris Plumier van dezelfde rechtbank;
besluit van 4 november 1968), is de voorafgaande toestemming opgeheven (raadpl. verslag
van de Koninklijk Commissaris voor de
Gerechtelijke hervorming, Pari. Besch.,
Senaat, zitting 1963-1964, nr 60, waarbij het
antwerp van de commissie de Longe wordt
aanvaard : Pari. Besch., Kamer, zitting
1869-1870, nr 37, lees biz. 257 en niet 333); de
aanvraag tot verhaal op de rechter wordt na
het verstrijken van de termijn van vijftien
dagen gedurende welke de magistraat op wie
verhaal wordt genomen, een memorie van
antwoord ter griffie kan indienen (Gerechtelijk
Wetboek, art. 1144), zeals de andere zaken,
aan een verslaggever overhandigd en " voor
het overige zijn de regels inzake voorziening
in .cassatie van toepassing" (Gerechtelijk
Wetboek, art. 1145).
Aangezien de aanvraag aldus op de openbare
terechtzitting van het Hof wordt voorgebracht, het openbaar ministerie er mondelillg
conclusie neemt en het arrest op deze terechtzitting wordt uitgesproken, zijn de geschreven
conclusies of vorderingen niet meer gewettigd.
In de onderhavige zaak had de eiser op
grand van artikel 486 van het Wetboek van
strafvordering aan het Hof rechtstreeks aangifte gedaan van een bij artikel 485 van
hetzelfde wetboek omschreven misdaad, me_t
een aanvraag tot verhaal op een gerecht en
magistraten.
De procureur-generaal bij het Hof van
cassatie is met toepassing van de artikelen 487
en volgende van dit wetboek verplicht vorderingen te nemen indien aldus bij het B:of een
misdaad wordt aangegeven.
Hij mag dit evenwel slechts doen indien een
ontvankelijke aanvraag tot verhaal op de
rechter is ingediend en het Hof zich dienaangaande uitspreekt met inachtneming van de
regels inzake rechtspleging waarvan zoeven
sprake.
F. D.
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Gelet op de artikelen 486 van het Wetboek van strafvordering en ll40 tot 1147
van het Ger:echtelijk W etbqek ;
Overwegende dat verhaal op de rechter
·ei'm burgerre'ehtelijk geding is en dus
krachtens artikel 478 van het Gerechtelijk Wetboek de medewerking van een
advocaat bij
het Hof van cassatie
vereist is;
Overwegende dat eisers verzoekschrift
niet ondertekend is door een advocaat
bij het Hof;
Dat het dus niet ontvankelijk is ;
.Om die redenen, en zonder aoht te
slaan op het verzoekschrift Vfln 20 dktober 1969,. dat geen cassatieberoep is
of geen ers waarop het Hof uitspraak
moet doen, verwerpt het verzoekschrift
houdende aanvraag tot verhaal op de
rechter; veroordeelt eiser in de kosten.

19 januari 1970.- 2e kamer.- Voo1'zitter, de H. van Beirs, voorzitter. - Verslaggever, de H. Trousse. Gelijklui·dende conolusie, de H. Dumon, advocaatgeneraal.
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19 januari 1970.

1°

VOORZIENING IN CASSATIE. VORM. STRAFZAKEN. MEMORIE
VAN DE ElSER. MEMORIE KAN DE
VOORZIENING NIET UITBREIDEN 'TOT
EEN DOOR DE VERKLARING TOT VOORZIENING NIET BESTREDEN BESLISSING.

2°

IN
HET
BUITENLAND
GEPLEEGD MISDRIJF.- MISDAAD OF
WANBEDRIJF DOOR EEN BELG TEGEN
EEN VREEMDELING GEPLEEGD BUITEN
I!ET GRONDGEBIED VAN RET RIJK. KLACHT VAN DE BENADEELDE VREEMDELING OF VAN ZIJN FAMILIE OF OFFICIEEL BERICHT AAN DE BELGISCHE
OVERHEID GEGEVEN DOOR DE OVERHElD VAN RET LAND WAAR RET MISDRIJF IS GEPLEEGD.- VOORAFGAAND
BESTAAN VAN DEZE KLACHT OF VAN DIT
OFFICIEEL BERICHT. 0NTVANKELIJKHEIDSVOORWAARDE VAN DE VERVOLGING.

3°

STRAFVORDERING. MISDAAD
OF W ANBEDRIJF DOOR EEN BELG TEGEN
EEN VREEMDELING GEPJ;.EEGD BUITEN
RET GRONDGEBIED VAN RET RIJK. -

ONTVANKELIJKHEID.
DEN.

-

VooRwAAR-

4°

IN
HET
BUITENLAND
GE. PLEEGD MISDRIJF. MISDAAD
DOOR EEN BELG TEGEN EEN VREEMDELING GEPLEEGD BUITEN RET GRONDGEBIED VAN RET RIJK. Ho:F vAN
ASSISEN. VOORZIENING VAN DE
VEROORDEELDE BEPERKT TOT RET .VEROORDE.LEND
ARREST.
MIDJJEL
WAARBIJ WORDT AANGEVOERD DAT
RET HOF IN DE ONMOGELIJKHEID VERKEERT OM DE ONTVANKELIJKHEID VAN
DE VERVOLGING NA TE GAAN, OMDAT
RET
OFFICIEEL
BERICHT
VAN . DE
VREEMDE OVERHEID NIET BIJ RET AAN
RET HoF. VOORGELEGD DOSSIER VAN
DE RECHTSPLEGING IS GEVOEGD. MIDDEL ONTVANKELIJK.

5°

IN
HET
BUITENLAND
GEPLEEGD MISDRIJF.- MISDAAD OF
W ANBEDRIJF DOOR EEN BELG TEGEN
EEN VREEMDELING GEPLEEGD BUITEN
RET GRONDGEBIED VAN RET RIJK. BESTAAN VAN EEN KLACHT VAN DE
BENADEELDE VREEMDELING OF VAN
ZIJN FAMILIE OFWEL VAN EEN OFFICIEEL BERICHT DOOR DE VREEMDE
OVERHEID AAN DE BELGISCHE OVERHElD. MIDDEL WAARBIJ WORDT
AANGEVOERD DAT RET HoF NIET IN
STAAT IS DE WETTELIJKREID VAN DE
VEROORDELENDE BESLISSING NA TE
GAAN, OMDAT GEEN ENKEL VAN DEZE
BESCHEIDEN BIJ RET AAN RET HoF
VOORGELEGD DOSSIER VAN DE RECHTSPLEGING GEVOEGD IS. VEROORDELE.NDE BESLISSING DIE RET BESTAAN
VASTSTELT VAN DE KLACRT OF VAN RET
OFFICIEEL BERICRT. MIDDEL DAT
.FEITELIJKE GRONDSLAG MIST.

6°

IN
HET
BUITENLAND
GEPLEEGD MISDRIJF.- MISDAAD OF
WANBEDRIJF DOOR EEN BELG TEGEN
EEN VREEMDELING GEPLEEGD BUITEN
RET GRONDGEBIED VAN RET RIJK. VEROORDELENDE BESLISSING.- MIDDEL WAARBIJ WORDT AANGEVOERD DAT
RET HoF NIET IN STAAT IS DE REGELMATIGHEID RETZIJ VAN DE KLACHT
VAN DE BENADEELDE VREEMDELING OF
VAN ZIJN FAMILIE, RETZIJ VAN RET
OFFICIEEL BERICRT DOOR DE VREEMDE
OVERHEID AAN DE BELGISCRE OVERHE,ID GEGEVEN.- NIET ONTVANKELIJK
MID DEL.

7°

HOF fAN ASSISEN. MoNDELINGE DEBATTEN. BEGRIP.

I
go HOF VAN ASSISEN. -

.AAN DE
JURY TE STELLEN VRAGEN. VRAAG
OVER DE REGELMATIGHEID VAN DE
STRAFVORDERING WEGENS EEN MISDAAD DOOR EEN BELG TEGEN EEN
VREEMDELING. GEPLEEGD BUITEN HET
GRONDGEBIED
VAN HET RIJK.
RECHTSVRAAG DIE NIET AAN DE JURY
MOET WORDEN ONDERWORPEN.

1° De eiser tot cassatie kan in strafzaken

zijn voorziening met een tot staving
ervan neergelegde memorie niet uitbreiden tot een door de verklaring tot voorziening niet bestreden beslissing (1).
2o en 3° De strafvordering tegen een Belg,
wegens een tegen een vreemdeling buiten
het gronrlgebied van het Rijk gepleegde
misdaad of wanbedriJf, is enkel ontvankelijk op vordering van het openbaar
ministerie en op voorwaarde, met name,
rlat · zij voor_afgegaan wordt door een
klacht van de benadeelde v1·eemdeling
of ·van zijn familie ofwel door een
officieel be1·icht, aan de Belgische overheid gegeven door de overheid van het
land waar het misd1·ijf is gepleegd (2).
(Wet van 17 april 1g7s, art. 7, § 2,
gewijzigd bij de wet van 16 maart
1964, art. I.)
4° Mag voor het eerst voor het Hof worden

voo1·ged1·agen, ook al heeft de veroordeelde
zijn voorziening beperkt tot het arrest
van het Hof van assisen, waarbij hij
wordt veroordeelrl wegens een tegen een
vreemdeling, buiten het gmndgebieri van
het Rijk, gepleegde misdaarl, het middel
waarl.iij wordt aangevoerd dat het Hof
in de onmogelijkheirl verkeert om de
ontvankelijkheid van de strafvordering
na te gaan, omrlat het ojjicieel bericht
van de overheid van het land waar de
misdaad werd gepleegd, niet bij de aan
het Hof voorgelegde rechtspleging is gevoegd · (3). (Impliciete oplossing.)

!
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daad of een wanbedrijf door een Belg
tegen een vreemdeling. gepleegd buiten.
het grondgebied van het Rijk, omrlat de
klacht. van de benarieelde vreemrleling
of van zijn familie ofwel het ojjicieel
bericht van' de overheid van het land
waar het misdrijf is gepleegd, niet bij
het dossier van de aan het Hof voorgelegde rechtspleging is gevoegd, hoewel rle
bestreden beslissing het bestaan van deze
klacht of van dit ojjicieel bericht · vaststelt (4).
6° H et middel gericht tegen een veroordeling wegens een misdaad of wanberlrijf
door een Belg tegen een vreemdeling gepleegd buiten het grondgebied van het
Rijk, wriarbij wo1·dt aangevoe1·d dat
de klacht van de benadeelrie vreemrleling
of van zijn familie, ofwel het officieel
bericht aan de Belgische overheid gegeven
door de overheid van het lana waar het
misdrijf is gepleegd niet alle voorwaarden
van regelmatigheid verenigt, is niet ontvankelijk omdat het noorizakelijk de
beoo":deling vanfeitelijke gegevens onderstelt (5).
.
7° Het beginsel van het monrleling debat
in het H of van assis en heeft uitsluitend
betrekking op het bewijs van de be 7
zwaren waarop rle beschuldiging, voorwerp van de beraadslaging van dejury,
is gegrond. (Wetb. van strafv., art. 310
tot 315, 317, 319, 321 en 341.)
go De vraag of ontvanlcelijk is de strafvor~

dering wegens een misdaad door een
Belg tegen een vreemdeling gepleegd buiten het grondgebied van het Rijk, is een
r(Jchtsvraag en moet dus niet aan de jury
worden onderworpen (6).
(MOURANT.)
ARREST

(vertaling).
\

5° Feitelijke grondslag mist het middel
waarbij wordt aangevoerd rlat het Hof
niet in staat is de wettelijkheid nate gaan
van een veroordeling wegens een mis-

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 30 oktober 1969 door het Hof
van assisen van de provincie Henegouwen gewezen ;

(1) Cass., 20 juli 1967, twee arresten (.Arr.
cass., 1967, blz. 1324 en 1325).
(2) (3) (4) en (5) Raadpl. cass., 14 juni 1948
en de noot getekend R. H. (Bull. en PASIC.,
1948, I, 386); 17 september 1951 (ibid., 1952
I, 20) en 4 maart 1957 (ibid., 1957, I, 796).
Over de draagwijdte van het arrest van
verwijzing naar het Hof van assisen, zie cass.,
3 mei 1853 (Bull. en PAsrc., 1853, I, 346) en

24 januari 1949 (ibid., i949, I, 71 en noot 1, ·
get. R. H., blz. 72).
Noch de klacht noch het officieel bericht
z.ijn aan enjgerlei vormvoorschrift .onderworpen. Raadpl. cass., 17 september 1951, reed~;~
geciteerd.
(6) Raadpl. cass., 6 december 1870 (Bull. en
PAsrc., 1871, I, 83) en 3 augustus 1894 (ibid.,
1894, I, 281).

-452Overwegende dat de verklaring van
cassatieberoep geen enkel middel aanvoert en zegt dat de voorziening gericht
is tegen alle beschikkingen en de gehele
rechtspleging van het arrest van het Hof
van assisen dd. 30 oktober 1969, waarbij
eiser tot twintig jaren dwangarbeid is
veroordeeld wegens moord, poging tot
moord en dragen van een verboden
wapen,;
Dat tot staving van de voorziening een
memorie ter griffie van het Hof is neergelegd;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 7 van de wet van
17 april 1878, houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, zoals het is gfilwijzigd' bij artikel 1 van de wet van 16 maart 1964,
310 tot 315, 317 en 341 van het Wetboek
van strafvordering, 2, inzonderheid 2,
lid 2, van het decreet van 20 juli 1831
op de drukpers,en 97 van de Grondwet,

doordat het arrest dat op ll juli 1969
door het Hof van beroep te Brussel,
kamer van inbeschuldigingstelling, gewezen is, eiser naar de Assisen van de
provincie Henegouwen verwijst wegens
moord en poging tot moord op vreemdelingen (Portugese staatsburgers) te
Halluin (Frankrijk), onder de omstandigheid dat de beklaagde, Belgisch staatsburger, in Belgiii gevonden is en de feiten
aangegeven zijn bij officieel bericht van
de overheid
van dat land waar deze
1
feiten, die gestraft worden door de wetgeving van dit land, begaan zijn, en
doordat het Hof van assisen van de
Provincie Henegouwen in zijn eerste
arrest van 30 oktober 1969 stelt dat de
feiten waaraan beklaagde schuldig is
geacht, strafbaar zijn krachtens de Franse
wetgeving en aangegeven zijn in een
officieel bericht van de bevoegde Fra~ise
overheid op 22 juli 1968,
terwijl, eerste onderdeel, dit « officieel
bericbt , niet voorkomt onder de stukken
van het dossier dat aan het Hof is voorgelegd, en bet derhalve onmogelijk is het
bestaan, de vorm en de datum van deze
alde na te gaan, wat het onmogelijk
maakt de wettelijkbeid te onderzoeken
van de vervolging die tegen eiser in
Belgiii is ingesteld, van het arrest, op
ll juli 1969 gewezen door bet Hof van
beroep te Brussel, kamer van inbescbuldigingstelling, en van de twee arresten
van het Hof van assisen van de provincie
Henegouwen dd. 30 oktober 1968,
en, tweede onde1·deel, in de onderstelling

dat dit officieel bericht aan de Belgische
overbeid regelmatig is medegedeeld en
opgenomen is onder de stukken die vooreerst aan bet hof van beroep en daarna
aan het bof van assisen zijn voorgelegd,
daaruit zou volgen dat dit gegeven,
dat van wezenlijk belang is voor de
beoordeling van de ontvankelijkheid der
vervolging, niet het voorwerp geweest is
van een mondeling debat, wat tot het
wezen zelf van de recbtspleging in bet
hof van assisen behoort :
Overwegende dat bet voorwerp van
de voorziening beperkt is zoals bierhoven aangegeven, zodat het middel
niet ontvankelijk is in zover het gericht
is enerzijds tegen bet verwijzingsarrest
van de kamer van inbescbuldigingstelling en anderzijds tegen bet arrest van
30 oktober 1969 waarbij bet hof van
assisen tegen eiser burgerrecbtelijke veroordelingen uitspreekt ;
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat enerzijds bet arrest
vaststelt dat de feiten die in Frankrijk
zijn begaa:n tegen vreemdelingen en
waaraan eiser scbuldig v'erklaard is door
de jury en die de, misdaden van moord
en poging tot moord opleveren, aangegeven zijn in een officieel bericbt van
de bevoegde Franse overheid op 22 juli
1968;
Dat derhalve het middel feitelijke
grondslag mist, in zover het betrekking
heeft op het bestaan van bet voorlopig
officieel bericht, vereist bij artikel 7,
§ 2, van de wet van 17 april 1878, zoals
bet is gewijzigd bij artikel 1 van de wet
van 16 maart 1964;
Overwegende dat anderzijds de vraag
of dit officieel bericbt voldoet aan alle
vereiste voorwaarden wat de vorm en de
regelmatigheid betreft, noodzakelijk de
beoordeling onderstelt van feitelijke gegevens en zodanige betwisting niet voor de
eerste keer 1nag worden aangevoerd voor
het Hof;
'Dat in dit opzicht het middel niet ontvankelijk is ;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het beginsel van het
mondeling debat in het bof van assisen
uitsluitend betrekking heeft op het
bewijs van de bezwaren 'waarop de
bescbuldiging gegrond is die bet voorwerp is van de beraadslaging van de
jury ; dat de ·ontvankelijkheid van de
strafvordering wegens misdaden gepleegd
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~uiten het grondgebied van het koninkGelet op het bestreden arrest, op ·
rijk een rechtsvraag is die niet aan de 8 januari 1969 gewezen door het Hof
jury moet worden onderworpen ;
van beroep te Luik, rechtdoende als
Dat het tweede onderdeel van het rechtscollege waarnaar de zaak verwezen is;
n1iddel naar recht faalt ;
En overwegende dat de sustantiiile of ·
Dp straffe van nietigheid voorgeschreven
Wat de ontvankelijkheid van de voor·
vormen in acht genomen zijn en dat de ziening betreft :
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Overwegende dat het arrest definitief
Om die redenen, verwerpt de voorzie- uitspraak doet met betrekking tot de
ning ; veroordeelt eiser in de kosten.
aanslagen in de bij de wet van 16 oktober 1945 ingevoerde extra-belasting en
19 januari 1970.- 2 8 kamer.- Voor- de inkomstenbelastingen over het dienstjaar 1965 (navordering van rechten over
zitter, de H. van Beirs, voorzitter. Verslaggever, de H. Capelle. Gelijk- het dienstjaar 1942 tot 1945); dat het
luidende conclusie, de H. Colard, advo- de partijen verzoekt sommige stukken in
caat-generaal. Pleiter, de H. Leon de debatten te brengen wat betreft de
Carlier (van de balie bij het Hof van bij de wet van 15 oktober 1945 ingevoerde speciale belasting en de uitberoep te Brussel).
spraak zowel over het overige van het
beroep als over de gezamenlijke kosten
aanhoudt; dat deze beslissing geen definitieve beslissing is in de zin van artikel 416 van het Wetboek van strafvor' dering, dat inzake inkomstenbelastingen
van toepassing is, en geen uitspraak doet
2" KAMER. - 20 januari 1970.
over een bevoegdheidsgeschil ;
Dat de voorziening niet onvankelijk is ;
VOORZIENING
IN CASSATIE.
TERMIJN.- DIRECTE BELASTINGEN.ARREST DAT' DE UITSPRAAK OVER DE
GEZAMENLIJKE KOSTEN AANHOUDT TEN
GEVOLGE VAN HET UITSTEL MET BETREKKING TOT EEN DER BETWISTE
AANSLAGEN. GEEN BEVOEGDHEIDSGESCHIL. VOORZIENING VOOR DE
EINDBESLISSING. NrET-ONTVANKELIJKHEID.

Niet ontvanlcelijk is de voorziening die v66r
de eindbeslissing ingesteld wordt tegen
een arrest dat, inzalce directe belastingen, zonder te beslissen over een bevoegdheidsgeschil, de uitspraak over de gezamenlijke kosten aanhoudt ten gevolge
van het uitstel met betrelcking tot een
der betwiste aanslagen (1).
(GUILIANO, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST

(vertaling).

RET HOF ; - Gelet op het arrest op
24 november 1964 door het Hof gewezen (2);
(1) Raadpi. cass., 29 januari 1966 (Bull. en
PASIC., 1966, I, 692); 29 november 1966

Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
20 januari 1970.- 2 8 kamer.- Voorzitter, de H. de Waersegger, raadsheer
waarnemend voorzitter. - V erslaggever,
de H. Ligot. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Depelchin, advocaat-generaal.

2"

KAMER. -

20 januari 1970.

VOORZIENING IN CASSATIE.
VORM. DIRECTE BELASTINGEN.
BETEKENING VAN HET CASSATIEVERZOEKSCHRIFT. GEEN VASTSTELI·ING
DAT HET VERZOEKSCHRIFT ONDERTEKEND WERD. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

De voorziening in cassatie is, inzake
directe belastingen, niet ontvankelijk
indien noch het afschrijt van het aan de
(Arr. cass., 1967, biz. 422) en de noten 1 en 2;
3 december 1968 (ibid., 1969, biz. 349).
(2) Bull. en PASIC., 1965, I, 297.
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verweerder ajgegeven verzoekschrijt noch
het exploot van betekening vaststellen
dat het betekende verzoekschrijt door de
eiser of zijn bijzonder gevolmachtigde
ondertekend werd (1). (Wetb. van de
inkomsten:belastingen, art. 289.)
(HECQ, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
. ARREST (vertaling).
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 5 mei 1969 door het Hof van
beroep te Luik gewezen ;
Over de g~ond van niet-ontvankelijkheid door verweerder tegen de voorziening opgeworpen en hieruit afgeleid dat
het afschrift van het cassatieverzoekschrift dat aan deze laatste werd ter hand
gesteld bij de betekening van de voorziening geen vermelding bevat van de
ondertekening, op het origineel van genoemd verzoekschrift, door de indiener
ervan en dat het exploot van betekening evenmin vermeldt dat het verzoekschrift behoorlijk werd ondertekend :
Overwegende dat de voorziening inzake
directe belastingen bij _ verzoekschrift
wordt ingesteld, zodat dit noodzakelijk
door eiser of door zijn bijzonder gevolmachtigde moet worden ondertekend ;
dat hieruit volgt dat het afschrift
van dit verzoekschrift, dat verweerder
ter hand wordt gesteld bij de betekening
van dit laatste, noodzakelijk ook de vaststelling moet bevatten dat dit essentiele
bestanddeel van het verzoekschrift aanwezig is, tenzij het exploot van betekening deze vaststelling bevat, wat ten
deze niet het geval is ; dat, onder dit
voorbehoud, het aan verweerder ter hand
gestelde afschrift van het cassatieverzoekschrift voor hem het origineel ver·. vangt en dus op zichzelf het bewijs van
de regelmatigheid van het origineel moet
bevatten;
Overwegende dat het aan verweerder
ter hand gestelde afschrift van het verzoekschrift niet doet blijken dat dit
laatste werd ondertekend, en dus voor
verweerder het bewijs niet levert dat dit
essentieel bestanddeel van de aide aanwezig is;
(1)
1967;
(2)
1963,

Cass., 15 februari 1967 (Arr. cass.,
blz. 759).
Cass., 25 oktober 1962 (Bull. en PAsrc.,
I, 254) ·en 24 september 1965 (ibid.,

Overwegende dat eiser zich in zijn
memorie van wederantwoord tevergeefs
beroept op artikel 867 van het Gerechtelijk W etboek ;
Overwegende, immers, dat, zelfs in de
onderstelling dat die bepaling zich uitstrekt tot het geval van verzuim, in het
afschrift van het verzoekschrift dat aan
verweerder in cassatie werd ter hand
gesteld bij de betekening, van de essentiele vermelding dat het origineel werd
ondertekend, deze bepaling thans tach
niet van toepassing zou zijn inzake
directe belastingen, daar artikel 2 van
het Gerechtelijk W etboek niet in werking getreden is ;
Dat de grand van niet-ontvankelijkheid gegrond is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening_; veroordeelt eiser in de kosten.
20 januari 1970.- 2e kamer.- Voorzitte?", de H. de Waersegger, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Trousse. Gelijlcluidencle conclusie, de H. Depelchin, advocaat-generaal. Pleiters, de HR. Humblet en
Corbieaux \van de balie bij het Hof van
beroep te Luik) en Fally.,

l e KAMER. -
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l o WISSELBRIEF.

-

0RDERBRIEFJE.

BEGRIP.

2° WISSELBRIEF. - 0RDERBRIEFJE.
RECHTSVORDERING TOT BETALING
VAN EEN GEDEELTE VAN HET IN DIT
ORDERBRIEFJE VERMELDE BEDRAG.RECHTSVORDERING TOT BETALING VAN
EEN ORDERBRIEFJE.
l

0

H et in cle vereiste wettelijke vormen
opgestelcl o1·derbriejje is een zeljstanclige
schulclvorcleringstitel, die op zichzelf aan
de houde1· een onvoorwaardelijk 1·echt op
betaling, op de ve1·valdag, van het
beloofcle bedrag toekent (2). (Gecoordineerde wetten op de wisselbrieven en
orderbriefjes, art. 75 en 78.)

1966, I, 109) en de onder deze arresten voorkomende noten; vgl. cass., 17 september 1964
(ibid., 1965, I, 54).

r~
l

-4552° Een rechtsvordering tot betaling van een
orderbriejje is de rechtsvordering die op
dergelijk briejje .gegrond .~s, zeljs indien
zij enkel strekt tot de betaling van een
gedeelte van het erin vermelde bedrag.
(Gecoordineerde wetten op de wisselbrieven en orderbriefjes, art. 75 en '78.)
(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « COMPAGNIE .
BELGE D'ASSURANCE CREDIT», T. RAES
EN DAVIDTS.)

heeft miskend, en in elk geval, door aan
de rechtsvordering van eiseres een oor.zaak toe te kennen die ze niet had, het
arrest het gerechtelijk contract heeft
geschonden en de bewijskracht heeft
miskend van de dagvaarding en van de
conclusie waarin het voorwerp en de oorzaak van de rechtsvordering is bepaald, en
niet regelmatig met redenen is omkleed :

Overwegende dat uit de bewoordingen
zelf van het inleidend exploot blijkt dat
de rechtsvordering van eiseres de betaling
van een door de verweerders onderschreARREST (vertaling).
ven orderbriefje tot voorwerp heeft;
Overwegende dat het orderbriefje, wanH~T HOF ; Gelet op het bestreden
.arrest, op 14 november 1966 door het neer 'het van de vereiste wettelijke vormen is voorzien, een zelfstandige schuldHof van beroep te Brussel gewezen ;
vorderingstitel is die op zichzelf aan de
Ov~r het middel in zijn eerste onder- houder het onvoorwaardelijk recht op
dee!, afgeleid uit de schending van de betaling, op de vervaldag, van de beloofde
artikelen 17, 28, 48, 49, 75, 76, 77 en som toekent ;
Dat hieruit noodzakelijk volgt dat· de
78 van de gecoi:irdineerde wetten op wisselbrieven en orderbriefjes, 1101, 1107, verbintenis van de ondertekenaar van
1134, 1135, 1319, 1320 en 1322 van het een orderbriefje een abstract karakter
Burgerlijk Wetboek, en 97 van de Grand- heeft dat onafhankelijk is van de vooraf
bestaande verhoudingen buiten het orderwet,
doordat het bestreden arrest afwijzend briefje;
Overwegende dat het arrest erop wijst
beschikt op de rechtsvordering van eiseres die, als derde houder 'van een order- dat eiseres van de verweerders slechts
briefje van 77.904 frank, tegen de onder- een gedeelte van het op het orderbriefje
tekenaars, thans verweerders, de betaling voorkomende bedrag .heeft gevorderd,
vervolgde van het op dit briefje nog ver- dat 1echter de verweerders, op het ogenschuldigde saldo, namelijk 37.206 frank, blik van de aanbieding van het effect,
vermeerderd met de kosten van protest, geen enkel voorschot hadden betaald en
op grond dat de verweerders geen enkel dat de rechtsvordering strekte tot terugbedrag hebben gestort in mindering van betaling van een bedrag dat de bank,
dat van 77.904 frank, bedrag van het verzekerde van eiseres, op grond van een
orderbriefje; dat de rechtsvordering contract van lening op afbetaling aan
slechts schijnbaar gegrond is op een een derde had betaald ;
Overwegende dat de feitenrechter uit
orderbriefje dat een abstract karakter
· heeft ; dat ze strekt tot de terugbetaling deze vaststellingen ten onrechte afleidt
van een bedrag van 36.000 frank dat de dat de rechtsvordering slechts schijnbaar
Generale Bankmaatschappij van Belgie op het orderbriefje was gegrond en dat
deze rechtsvordering in werkelijkheid het
te Brussel - verzekerde van eiseres heeft gestort op grond van een contract · tussen de bank en de verweerders afgeslovan lening op afbetaling van 30 mei 1963, ten leningscontract tot oorzaak had;
Overwegende dat het arrest, door het
welk contract nietig zou zijn bij gebrek
bestreden beschikkende gedeelte op deze
aan voorwerp,
vaststellingen en overwegingen te steuterwijl het orderbriefje een titel is die nen, de bewijskracht van het inleidend
op zichzelf volstaat en de verbintenis van. exploot en het abstract karakter en de
de ondertekenaar een abstract karakter wettelijke gevolgen van de wisselverbinheeft dat onafhankelijk is van de vooraf tenis van de verweerders miskent ;
bestaande verhoudingen buiten het orderDat het middel gegrond is ;
briefje zodat het zonder belang is na te
Om die redenen, vernietigt het bestregaan ofhet contract van lening op afbetaling, tot waarborg waarvan de verweer- den arrest ; beveelt dat van dit arrest
ders het orderbriefje hebben onderschre- melding zal worden gemaakt op de .kant
ven, aldan niet nietig was bij gebrek aan van de vernietigde beslissing ; houdt de
voorwerp, waaruit volgt dat het arrest kosten aan opdat hierover door de feitende wettelijke gevolgen van de door de rechter zou worden beslist; verwijst de
· verweerders aangegane wisselverbintenis zaak naar het Hof van beroep te Luik.
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22 januari 1970.- 1e kamer.- Voorzitter, de H. Valentin, raadsheer waarnemend· voorzitter.
Verslaggever,
de H. Polet. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Paul Mahaux, eerste advocaatgeneraal. - Pleiter, de H. Simont.

te komen », in de zin van artikel 2, § 1,
van de wet van 1 juli 1956 bet1'effende
de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorTijtuigen, indien het
een pa1'keergarage en geen ga1'age-we1'kplaats is (2). (Impliciete oplossing).
(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP VAN VERZEKE.RINGEN « LA ROYALE BELGE », T. LEMOINE.)
ARREST (ve1'taling).

1e ·KAMER. -
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10 VERZEKERINGEN.- VERPLICHTE
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN.- VOORWERP
VAN DEZE VERZEKERING.
20 VERZEKERINGEN.- VERPLICHTE
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN. - WET VAN
1 JULI 1956, ARTIKEL 2, § l. - VERKEER OP TERREINEN DIE NIET TOEGANKELIJK ZIJN VOOR HET PUBLIEK
MAAR VOOR EEN ZEKER AANTAL PERSONEN DIE RET RECHT HEBBEN OM ER
TE KOMEN. - BEGRIP.
1o De verplichte aansprakelijlcheidsverzeke-

ring inzake moto1·1·ijtuigen dekt de schade
die door het verkeer van het verzekerde
voertttig op de openbare weg en de daarmee gelijkgestelde te1'1'einen woTdt veroorzaakt, met uitsluiting van de andere
schade die het voertuig kan teweegbrengen, onde1' meer bij de ve1'plaatsing ervan
in een garage die niet met deze terreinen
kan woTden gelijlcgesteld (1). (Wet van
1 juli 1956, art. 2, § l.)
2° Een garage voo1· motorrijtuigen kan
slechts gelijlcgesteld worden met een
« te1'1'ein dat niet toegankelijk is voor
het publiek maa1' voor een zelcer aantal
pe1'sonen die het recht hebben om er
(1) Vgl. cass., 27 februari 1969 (Arr. cass.,
1969; biz. 610). Over het punt dat de term
« verkeer » in een brede zin moet worden
verstaan, raadpl. het verslag van de Commissie
van de Kamer van Vo1ksvertegenwoordigers
(Parl. st. Kamer 1953-1954, nr 379, biz. 9,
en Pasin., 1956, blz. 474); J. WAUTIER,
L'assurance automobile obligatoi1·e, biz. 62;
G. CASSART, P. BODSON en J. PARDON, L'assu-

rance automobile obligatoi1·e de responsabilite
civile, biz. 120 en.noot 1 ;'A. MINET, « Principes
de !'assurance automobile obligatoire », Journ.
trib., 1957, biz. 473, nr 5; E. BEYENS, L'assu-

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 25 oktober 1968 in ll).atste
aanleg gewezen door de Rechtbank van
koophandel te Brussel ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grondwet, 1134, 1135, 1317, 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek,

doordat het bestreden vonnis, dat de
rechtsvordering van verw~erder inwilligt,
verklaart dat de schade waarvan de vergoeding wordt gevorderd van de eisende
vennootschap als een bedrijfsrisico moet
worden beschouwd en, derhalve, gedekt
is door de tussen partijen gesloten verzekeringsovereenkomst burgerrechtelijke
aansprakelijkheid-bedrijf en, dientengevolge, de eisende vennootschap veroordeelt tot terugbetaling aan verweerder
van het bedrag van 6.789 frank vermeerderd met de gerechtelijke interesten en
met de kosten, op grond dat eiseres in
gebreke blijft te bewijzen dat de verzekeringsovereenkomst burgerrechtelijke aansprakelijkheid-automobiel die werd aangegaan door de eigenaar van het voertuig
dat het ongeval heeft veroorzaakt, van
latere datum zou zijn dan de polis die
tot dekking van de bedrijfsrisico's werd
afgesloten en dat trouwens uit geen enkel
element van het dossier volgt dat het
om een verkeersongeval en niet om een
bedrijfsrisico gaat,
ranee des vehicules automoteurs (N ovelles, Droit
commercial, d. V), nr 27.
(2) Raadpl. het verslag van de Commissie
van de Kamer van Volksvertegenwoordigers
en het verslag van de Benelux-commissie
waarnaar dit verslag verwijst (Parl. st. Kamer,
1953-1954, nr 379, biz. 6, artikel 2, § 1, en
Pasin., 1956, biz. 480); J. W AUTIER, op. cit.,
nr 64 en noot 1; G. 0ASSART, P. BODSON
en J. PARDON, op. cit., blz. 122; A. MINET,
op. en Zoe. cit., biz. 473, nr 5; E. BEYENB,
op. cit., nrs 30· en 32.
·

-----------------------

-457. terwijl, eerste onderdeel, de tussen partijen gesloten verzekeringsovereenkomst
burgerrechtelijke aansprakelijkheid-bedrijf bepaalt, zoals eiseres zulks deed
gelden in de in haar naam voor de rechtbank genomen conclusie, dat « ingeval
een andere verzekering een van de .risico 's
zou dekken zoals bedoeld in de beide
vorige artikelen (namelijk de schade
Dverkomen bij verplaatsingen artikel 2, b) deze verzekering pas gevolg zal
hebben nadat de waarborgen van die
andere verzekering werden uitgeput,
zelfs indien deze laatste verzekering later
werd afgesloten" (artikel 3 van de bijzondere voorwaarden); dientengevolge niet
ter zake dienend is de vaststelling dat het
niet bewezen is dat de verzekeringsover·eenkomst burgerrechtelijke aansprakelijkheid-automobiel van latere datum
zou zijn dan die welke de bedrijfsrisico's
dekt, waaruit volgt dat het bestreden
vonnis geen passend antwoord geeft op
het bij conclusie voorgedragen middel
en het, bovendien, de bewijskracht van
de tussen partijen gesloten overeenkomst
miskent (schending van aile in het middel
aangeduide artikelen);
tweede onderdeel, door te beslissen dat
in elk geval eiseres niet het bewijs !evert
dat het om een verkeersongeval gaat,
daar de aard van het bedrijf (werkplaats
Df parkeergarage) niet is bewezen, het
vonnis niet antwoordt op het middel dat
door eiseres bij conclusie hieruit wordt
afgeleid dat het litigieuze ongeval bij de
wet van 1 juli 1956 was gedekt, daar de
garage waarin het ongeval heeft plaatsgehad toegankelijk was voor een zeker
aantal personen die het recht hadden
om er te komen, in de zin van artikel 2,
§ 1, van voornoemde wet, waaruit volgt
dat het vonnis niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel 97
van de Grondwet) :
Overwegende dat eiseres aan de rechtsvordering van verweerder tot terugbetaling van de herstellingskosten van een
automobiel die door een van zijn aangestelde was beschadigd, een grond van
niet-ontvankelijkheid tegenwierp
die
hieruit was afgeleid dat de eigenares van
de wagen welke het ongeval had veroorzaakt overeenkomstig de wet van 1 juli
1956 was verzekerd en dat de tussen
partijen gesloten verzekeringsovereenkomst « burgerrechtelijke aansprakelijkheid-bedrijfn, naar luid van de bepalingen
ervan, pas gevolg zou hebben nadat de
waarborgen van de andere verzekering
waren uitgeput, zelfs indien deze laatste

verzekering
den·

late~

was afgesloten gewor-

O~erwegende dat het vonnis erop wijst
dat de schade slechts door deze laatste
verzekering zou kunnen gedekt worden
indien het om een verkeersongeval ging;
dat het, in feite, beslist dat het ongeval
overkomen in de door verweerder geexploiteerde garage een bedrijfsrisico is ;
Overwegende dat, welke ook de waarde
zij van de door het eerste onderdeel van
het middel bekritiseerde redenen, deze
laatste overwegingen volstaan om de
beslissing, die de rechtsvordering van
verweerder toewijst, wettelijk te verantwoorden;
Overwegende dat eiseres weliswaar
betoogt dat het vonnis niet antwoordt
op de conclusie waarin werd aangevoerd
dat « de garage waarin het ongeval heeft
plaatsgehad toegankelijk was voor een
zeker aantal personen die het recht hadden om er te komen, in de zin van
artikel 2, § 1, van de wet van l juli 1956";
Doch overwegende dat het vonnis stelt
dat de garage slechts zou kunnen gelijkgesteld worden met « een parkeerplaats
die voor het publiek toegankelijk was "
indien ze een parkeergarage en geen
garage-werkplaats was ; dat het vaststelt
dat eiseres geen enkele bewijsgrond aanvoert die haar bewering kan bewijzen;
Overwegende dat de rechter aldus een
passend antwoord geeft op het verweer
van eiseres ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
22 januari 1970.- 1" kamer.- Voorzitte1·, de H. Valentin, raadsheer waarnemend voorzitter.
V erslaggever,
de H. Busin. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Paul Mahaux, eerste advocaatgeneraal. - Pleiter, de H. Simont.
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1° FAILLISSEMENT.-

VERGADERING
VAN DE SCHULDEISERS TENEINDE TE
BERAADSLAGEN OVER DE VORMING VAN
EEN AKKOORD. VOORWAARDE EN
TERMIJNEN VOOR DE BIJEENROEPING.

~
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2° FAILLISSEMENT.-

VORMING VAN
EEN AKKOORD.- GEFAILLEERDE VERVOLGD WEGENS BANKBREUK. UITSTEL VAN DE BESLISSING ENKEL AAN:
GENOMEN DOOR EEN VAN DE TWEE
MEERDERHEDEN VOORGESCHREVEN BIJ
ARTIKEL 5I2 VAN HET WETBOEK VAN
KOOPHANDEL. AFWIJZING VAN HET
UITSTEL .HEEFT DE AFWIJziNG VAN HET
AKKOORD TOT GEVOLG, ZONDER DAT DE
BERAADSLAGING KAN WORDEN VERDAAGD.

I 0 De geldigheid van de bijeenroeping van

de schulcleisers teneinde te beraadslagen
over de vorming van een akkoo1·d na de.
jaillietvm·lclaring van een koopman is
niet ajhankelijk van cle ve1·eiste dat e1·
definitief of voorlopig beslist is over
elke en alle betwistingen van schuldvorclering; cle termijn voo1· deze bijeenkomst voorgeschreven bij artikel 509 van
het W etboek van lcoophandel loopt de1'halve vanaj de datum van het vonnis
gewezen met toepassing van a1·tikel 504
van bedoelcl wetboelc over de betwistingen
van schttldvorderingen, en niet vanaj het
laatste vonnis over een betwisting van
schuldvm·dering (I).
2° W annee1' de gejailleenle wegens bankb1'euk vervolgcl wonlt en het uitstel van
de beslissing over de vorming van een
alclcoord tot na de uitslag van de vervolgingen, zoals dit is bepaald bij artikel 514 van het Wetboek van lcoophandel,
slechts wordt aangenomen doo1' een van
de twee vereiste mem·derheden voorgeschreven bij artilcel 512 van dit wetboelc,
moet het uitstel als ajgewezen worden
beschouwd, en deze ajwijzing heejt de
ajwijzing van het alclcoorcl tot gevolg,
zonder dat de beraadslaging lean wo1·den
ve1·daagcl overeenkomstig artilcel 515 vari
dit wetboelc (2).

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 504 en 50!}
van het W etboek van koophandel, zoals
hun tekst werd opgesteld bij de wet van
IS april I85I op het faiilissement, bankbrenk en uitstel van betaling,

doordat, niettegenstaande het ontbreken van elke beslissing van de rechtbank
over sommige betwistingen van schuldvorderingen, het bestreden arrest de op
29 januari I968 gehouden vergadering tot
het vormen van het akkoord als regelmatig beschouwt op grand dat een dergelijke vergadering gehouden moet wor~
den binnen vijftien dagen na de eerste
terechtzitting tijdens welke de rechtbank
uitspraak doet over de betwistingen
betreffende de verificatie van de schuldvorderingen, en dat het de rechtbank
eenvoudig vrijstaat, hetzij de betwistingen die niet vatbaar zijn voor een dadelijke beslissing te splitsen, ~etzij de
betwiste schuldvorderingen bij voorraad
~oe te latEm,
te1·wijl de vergadering tot het vormen
van het akkoord niet kan worden samengeroepen vooraleer de rechtbank uitspraak heeft gedaan, hetzij definitief,
hetzij althans bij voorraad, over aile
betwistingen van schuldvorderingen, en
de termijn van vijftien dagen gesteld bij
artikel 509 van het Wetboek van koop-'
handel pas loopt vanaf het laatste vonnis
dat over de betwistingen gewezen is :
Overwegende dat artikel 504 van het
W etboek van koophandel bepaalt, enerzijds, clat de rechtbank die kennis neemt
van de betwistingen van schuldvorderingen hierover onverwijld uitspraak moet
doen, met opschorting van aile andere
zaken, zo mogelijk bij een enkel vonnis;
zonder af te wachten dat de termijnverlengingen aan de buitenlandse schuldeisers toegekend om aangifte te doen van
hun schuldvorderingen verstreken zijn,

(RENNESON, T. MR. JETGES, CURATOR
VAN HET FAILLISSEME.NT RENNESON.)
ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 24 december I968 door het
Hof van beroep te Luik gewezen ;
(1) Raadpl. in deze zin, I(UMBLET, Traite des
faillites, n"" 459 en 460; Pand. belges, yo Concordat (faillite), nr 38; Rep. prat. dr. belge,
yo Faillite, nrs 1951 tot 1954 ; in tegengestelde
zin, DE PERRE, .Manuel dtt cu1·ateur de faillite,
nr 410; FREDERICQ, T1·aite de droit commercial,

d. VII, nr 360; CLOQUET, Faillite et concordats
(Novelles, Droit commercial, d. IV), n" 1800
(yerg. nr 1802); VAN RYN, Principes ,ze droit
commm·cial, d. IV, nr 2842; zie ook MAERTENs.
Commentaire de la loi sur les faillites, nr 546.
(2) Cass., 22 december 1892 (Bttll. en PASrc.,
1893, I, 61) en noot 2; DE PERRE, op. cit.,
nr 468; Pand. belges, yo Concordat (faillite),
nr 14, en yo Banqueroute, n"" 66 tot 68; Rep.
prat. dr. belge, yo Faillite, nr 1988; CLoQUET,
op. cit., nr 1813; VAN RYN, op. cit., d. IV,
nr 2841; verg. NAMUR, Code de commm•ce.
d. V, nr 1846, en FREDERICQ, op. cit., nrs 273
en 274.

-459en dat ze de zaken die niet vatbaar zouden zijn voor dadelijke beslissing moet
splitsen;
Dat ditzelfde artikel, anderzijds, bepaalt dat de rechtbank, in de aldus
gesplitste zaken, het recht heeft de
betwiste schuldeisers bij voorraad toe te
laten voor een door de rechtbank te
bepalen bedrag, doch dat het preciseert
dat, wanneer de rechtbank van dit recht
geen gebruik heeft gemaakt, genoemde
schuldeisers niet zullen worden toegelaten
tot de verrichtingen voor de vorming van
het akkoord ;
Overwegende dat uit deze bepalingen
blijkt dat de wetgever de wil heeft te
kennen gegeven om aa:ri de verrichtingen
die het gevolg zijn van de opening van
het faillissement, onder meer aan de
eventuele vorming van een akkoord, een
zo vlug mogelijk verloop te geven en,
met dit doel, heeft beslist dat de vergadering tot het vormen van het akkoord
geldig kan worden gehouden bij afwezigheid, en van de schuldeisers die in het
buitenland verblijven, en van de betwiste
schuldeisers die niet bij voorraad zijn
toegelaten ;
Dat aldus blijkt dat de geldigheid van
de samenrdeping van de vergadering tot
het vormen van het akkoord niet onderworpen is aan de voorwa,arde dater definitief of )Jij voorraad over elk en alle
betwistingen van schuldvordering uitspraak werd gedaan ;
Dat, dientengevolge, de termijn bij
artikel 509 van het Wetboek van !wophandel gesteld voor de samenroeping van
de vergadering tot het vormen van het
akkoord niet loopt vanaf de datum van
het laatste vonnis over een betwisting
van schuldvordering, doch, overeenkomstig de bewoordingen van deze bepaling,
vanaf de datum van het vonnis dat overeenkomstig artikel 504 van hetzelfde wethoek werd gewezen ;
Dat het middel naar recht faalt ;

~

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 512, 514
en 515van het Wetboek van koophandel,
zoals hem tekst werd opgesteld bij ~e wet
van 18 april 1851 op het faillissement,
bankbreuk en uitstel van betaling,

doordat het bestreden arrest beslist dat,
aangezien er van de bij artikel 512 van
het W etboek van koophandel voorgeschreven twee meerderheden slechts een
werd bekomen, eiser, die wegens eenvoudige bankbreuk werd vervolgd, niet
kan vragen dat deze beraadslaging acht
dagen wordt verdaagd, ·op grond dat,

vanaf het ogenblik dat er zich geen
dubbele meerderheid heeft uitgesproken
om de beslissing tot de uitslag van de
vervolgingen uit te stellen, dit uitstel en,
derhalve, het akkoord definitief verworpen zijn,

terwijl de verdaging waarvan sprake in
artikel 515 van het Wetboek van koophandel zowel van toepassing is op de in
artikel 514 bedoelde beraadslaging betreffende het uitstel van de beslissing, als
op de in artikel 512 bedoelde beraadslaging betreffende de toekenning zelf van
het akkoord :
Overwegende dat de artikelen 514 en
515 bepalingen bevatten voor twee afzonderlijke toestanden : het eerste bepaalt
de bevoegdheden van de schuldeisers die
moeten beslissen over de voorstellen tot
akkoord van een gefailleerde die wegens
bankbreuk wordt vervolgd ; het tweede
voorziet in het geval dat er geen vervolging te zijnen laste aanwezig is, en enkel
in deze hypothese beveelt de wet dat de
beraadslaging over, het akkoord acht
dagen wordt verdaagd, wanneer dit
akkoord slechts bij een van de twee
meerderheden van artikel 512 wordt toegestaan;
Dat het uitstel van artikel 514, waardoor de stemming over het akkoord hangende blijft wegens het bestaan van
vervolgingen, door de schuldeisers bij de
dubbele meerderheid van artikel 512
moet worden uitgesproken, terwijl de
bij artikel 515 voorgeschreven verdaging
van acht dagen overeenkomstig de wet
door de rechter-commissaris wordt uitgesproken, wanneer het akkoord, bij
ontstentenis van elke vervolging, slechts
met een van de twee vereiste meerderheden is aangenomen ;
Dat hieruit volgt dat artikel 514 niet
uitdrukkelijk of onder verwijzing naar
artikel 515 vereist dat de beraadslaging
over het uitstel acht dagen wordt verdaagd, en er dus geen reden bestaat om
een bepaling die enkel gemaakt is voor
de heel andere toestand van artikel 515
uit te breiden tot het uitzonderlijke geval
dat het bepaalt ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
22 januari 1970.- 1e kamer.- Voorzitter en Verslaggever, de H. Valentin,
raadsheer waarnemend voorzitter. · -
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Gelijkluidende conclusie, de H. Paul
Mahaux, eerste advocaat-generaal.
Pleiter, de H. Philips.
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VRUCHTGEBRUIK. RECHTEN
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ARTIKEL 578. BEGRIP.
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VRUCHTGEBRUIK.
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VRUCHTGEBRUIKER RUST. -BURGERLIJK WETBOEK, ARTIKEL 605 EN 606.
BEGRIP.

50

VRUCHTGEBRUIK. GROVE HERSTELLINGEN TEN LASTE VAN DE BLOTE
EIGENAAR. HERSTELLINGEN TOT
ONDERHOUD
TEN
LASTE
VAN
DE
VRUCHTGEBRUIKER.
BURGERLIJK
WETBOEK, ARTIKEL 605 EN 606. BEGRIP.

6°

VRUCHTGEBRUIK.- VERVAL VAN
HET ERF, BIJ GEBREK AAN ONDERHOUD.
BURGERLIJK
WETBOEK,
ARTIKEL 618. EINDE VAN HET VRUQHTGEBRUIK.

70

VRUCHTGEBRUIK. HERSTELLINGEN TOT ONDERHOUD TEN LASTE
VAN DE VRUCHTGEBRUIKER. BURGERLIJK WETBOEK, ARTIKEL 605 EN
606. - HERSTELLINGEN WAARTOE DE
HUURDER
VERPLICHT
IS.
BUR-

Cass.,

30

september

1955,

1754.-

go

HUUR VAN GOEDEREN.- HuisHuuR. HERSTELLINGEN WAARTOE..
DE HUURDER VERPLICHT IS. BURGERLIJK WETBOEK, ARTIKEL 1754.HERSTELLINGEN TEN LASTE VAN DE
VRUCHTGEBRUIKER.
BURGERLIJK
WETBOEK, ARTIKEL 605 EN 606. 0NDERSCHEID.

go

VRUCHTGEBRUIK.
LASTEN
OMSCHREVEN BIJ DE ARTIKELEN 608
EN 60\) VAN HET BURGERLIJK WETBOEK
EN VERPLICHTINGEN BETREFFENDE DE
HERSTELLINGEN WAARVAN SPRAKE IN
DE ARTIKELEN 605 EN 606 VAN HETZELFDE WETBOEK. 0NDERSCHEID.

22 januari 1970.

VOORZIENING IN CASSATIE.
VOORZIENING NA EEN EERSTE VOORZIENING IS NIET GELDIG. BURGERLIJKE ZAKEN. UITZONDERING. EERSTE VOORZIENING VERWORPEN WEGENS OVERTREDING VAN DE WET VAN
15 JUNI 1935.
GEEN ANDERE
NIETIGHEIDSGROND.- TWEEDE VOORZIENING VAN DEZELFDE PARTIJ. 0NTVANKELIJKHEID. TERMIJN.

(1)

GERLIJK WETBOEK, ARTlKEL
0NDERSCHEID.

10o

VRUCHTGEBRUIK.
GROVE
HERSTELLINGEN TEN LASTE VAN DE
BLOTE
EIGENAAR.
BURGERLIJK
WETBOEK, ARTIKEL 605 EN 606. BE GRIP.

11o

VRUCHTGEBRUIK.
GROVE
HERSTELLINGEN TEN LASTE VAN DE
BLOTE
EIGENAAR.
BURGERLIJK
WETBOEK, ARTIKEL 605 EN 606. GROVE HERSTELLINGEN AAN DE GEBOUWEN. BuRGERLIJK WETBOEK
KON.ENKEL DE GEBOUWEN VOOR HET
DAGELIJKS GEBRUIK VAN ~ET TOENMALIGE L)!JVEN OP HET OOG HEBBEN.

12o

VRUCHTGEBRUIK.
DELEN
VAN EEN GEBOUW, VOORWERP VAN HET
VRUCHTGEBRUIK, DIE NIET WERDEN
BEOOGD DOOR HET BURGERLIJK WETBOER.- HERSTELLING OF VERVANGING
TEN LASTE VAN DE BLOTE EIGENAAR
OF VAN DE VRUCHTGEBRUIKER. REGEL.

1o I ndien een eerste voo1·ziening, verworpen
wegens overtreding van de wet van
15 j~mi 1935 op het gebr~tik der talen
in gerechtszaken, doo1· · geen andere
nietigheidsgrond was aangetast, dan ilf
in burgerlijke zaken ontvankelijk een
tweede voorziening ingesteld binnen een
maand na de uitlfpraalc van het arrest
waarbij de eerste voorziening van dezelfde partij tegen dezeljde beslissing
werd verworpen (1). (Wetten van
15 juni 1935, art. 40, en 8 maart 1948,
art. l.)

redenen

(Bull. en PAsrc., 1956, I, 67); verg. cass.,
4 en 19 februari 1964 (ibid., 1964, I, 594 en

654).
Omtrent andere uitzonderingen op de regel

dat na een eerste voorziening geen tweede
voorziening kan worden ingesteld, raadpi. cass .•
20 januari 1969 (Arr. cass., 1969, biz. 483) en
24 november 1969, supra, biz. 293.
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2° ·De jeitenrechter beslist wettelijk dat de
uitgaven voor de herstelling van een
ketel, een nieuwe bevloering van de
ingang van het onroerend goed en
hermaken van een garage-ajrit geen
jaarlijkse lasten zijn van het erj, die
de vruchtgebruiker gehouden is te dragen
overeenkomstig artikel 608 van het
Burgerlijk W etboek.
3° Vruchtgebruik is het recht om van een
zaak waarvan een ander de eigendom
heejt, het genot te hebben, zoals de eigenaar zelj, maar onder veTplichting om
de zaalc zelf in stand te hr;mden. (Burg.
Wetb., art. 578.)

4° De vruchtgeb1·uiker moet, wat zijn
onderhoudsverplichting betrejt, zich gedragen net zoals een zorgzame eigenaar
zott doen om de zaak zelj in stand te
houden, zoals deze was bij de aanvang
van het vruchtgebrttik. (Burg. Wetb.,
art. 578, 605 en 606.)
5° De grove herstellingen, die beperkend
worden bepaald bij artikel 606 van het
Burgerlijk W etboelc (1), blijven ten laste
van de blote eigenaar ; alle andere
herstellingen zijn onde?·houdsherstellingen en de vrtwhtgebrttiker is daartoe
verplicht alsmede tot de grove herstellingen die konden veroorzaakt zijn door
(1) Raadpl. DE PAGE, Tmite, d. VI, nr 343,
biz. 277; LAUREN'r, Principes de droit civil,
d. VI, nr 539, biz. 674-675; DEMOLOMBE,
Cours de code Napoleon, d. X, nr 559, biz. 493;
PLANIOL en RIPERT, Traite p1•atique de droit
civil jmn9ais, d. III, nr 835, biz. 817; AUBRY
en RAu, Droit civil jran9ais, d. II, nr 433,
biz. 675-676; Rep. prat. dr. belge, v 0 Usufruit,
nrs 590 en 607.
(2) De verweerders hebben aangevoerd dat
de besUssing van het bestreden vonnis dat de
herstellingswerken ten Iaste van de eisers blote eigenaars - zouden worden geiegd, in
elk geval wettelijk gerechtvaardigd was met
toepassing van artikel 609 van het Burgerlijk
Wetboek. Ret bestreden arrest antwoordt
hierop dat " de verplichting tot het dragen van
de Iasten waarvan sprake ... (in artikel) ...
609 van het Burgerlijk Wetboek en de verplichting de herstellingen te doen zoais dit is
omschreven bij de artikelen 605 en 606 »
(bepalingen die ten deze van toepassing zijn)
" een onderscheiden voorwerp en rechtsstelsel
hebben ».

Onderscheiden voorwerp.
De artikelen 605 en 606 van het Burgerlijk
Wetboek hebben betrekking op de grove

het gebrek aan onderhoud sinds de
aanvang van het vruchtgebruik. (Burg.
Wetb., art. 605 en 606.)
6° Vruchtgebruik kan eindigen door het
misbruik dat de vruchtgebruiker maakt
van zijn genot, met name door het erj
bij gebrek aan onderhoud te laten
vervallen. (Burg. Wetb., art. 618.)

7° en 8° De omvang van de verplichting
van de vruchtgebruiker met betrekking
tot de onderhoudsherstellingen verschilt
van die van de huurder van een httis ;
alle andere he1·stellingen dan de grove
herstellingen, die op beperkende wijze
bij de artikelen 605 en 606 van het
Burgerlijlc W etboek zijn bepaald, zijn
ten laste van de vruchtgebruiker, terwijl
de huurder van een huis, behoudens
andersluidend beding, enlcel gehouden is
tot de herstellingen ten laste van de
huurder of geringe herstellingen tot
onderhoud omschreven bij de artikelen 1754 en 1755 van hetzeljde wetboek,
9° De verplichting tot de lasten voorgeschreven bij de artikelen 608 en 609
van het Burgerlijlc W etboek en de verplichting bet?·etJende de herstellingen tot
onderhoud waarvan sprake in de artilcelen 605 en 606 van hetzelfde wetboek
hebben een onderscheiden voorwerp en
regeling (2).
herstellingen, die op beperkende wijze vermeld
zijn (raadpl. noot 1 hiervoren en noot 4 van
volgende bladzijde), alsmede op aile hersteilingen tot onderhoud.
Volgens de rechtsleer zijn de Iasten waarvan
sprake in genoemd artikel 609 " buitengewona
Iasten van ongewone bijdragen » zoals « bedongen leningim, oorlogsbijdragen ... de vergoeding
van een aannemer voor het droogleggen van
moerassen, aanleggen van wegen of dijken,
graven van kanalen, bevolen door de administratie ... dit zijn lasten van de eigendom, in
tegenstelling met de gewone bijdragen en
andere jaarlijkse kosten ten laste van ·de
vruchten » (PLANIOL en RIPERT, Traite pratique
de d1·oit civil jran9ais, d. III, nr 840, biz. 823.
In dezelfde zin DE PAGE, T1·aite, d. VI, nr 366,
biz. 299 ; COLIN en 0APITANT en JULLIOT DE
LA MORANDIERE, Traite de droit civil, d. II,
nr 305, blz. 170; BAUDRY-LACANTINERill,
Traite theorique et pratique de droit civil, d. VI.
Des biens, nr 692, blz. 449; AUBRY en RAu,
Droit civil jran9ais, d. II, uitg. 1961, nr 434,
blz. 679).
Op 3 januari 1927 heeft het Hof besiist
(Bull. en PASic., 1927, I, 142) dat de door de

-46210° De beperking van de verplichting van
de blote eigenaar tot de grove herstellingen
omschreven bij artikel 606 van het
Burgerlijk W etboek, heeft tot doel ten
laste van de eigenaar enkel te laten de
grove vernieuwings- en verbouwingswerken met het oog op de algemene
stevigheid en de instandhouding van het
gehele gebouw, die werkelijk uitzonderlijk zijn in het bestaan zelf van het
eigendom en waarvan de kosten normaal
van het kapitaal worden ajgenomen (1).
(Burg. Wetb., art. 605 en 606.)
11° Al heeft het Burgerlijk W etboek, in
artilcel 606, de g1·ove herstellingen ten
laste van de blote eigenaar op beperkende
wijze (2) opgesomd, tach heeft het evenwel enlcel de herstellingen aan gebouwen
voor het dagelijlcs gebruilc van het
tiJenmalige leven kttnnen beogen (3).

12° Om te beslissen of de vervanging of de
herstelling van delen van een gebouw die
de wetgever van 1804 niet heeft kunnen
voorzien, ten laste zijn van de blote
eigenaar ·dan wel van de vruchtgebruiker, staat het aan de feitenrechter, op
grand van de artikelen 605 en 606 van
het Burgerlijlc W etboelc, na te gaan of
de vervanging of de herstelling kunnen
worden gelijkgesteld met de grove herstellingen wam·van spralce is in de
genoemde artikelen, zodat zij bijgevolg
ten laste van de blote eigenaar moeten
worden gelegd, dan wel of zij integendeel
de tegenprestatie van het genot of de
Tendabiliteit zijn welke deze delen verzelceren aan het erf waarop het vTUchtgebruik bet1·ekking heeft, zodat zij
derhalve ten laste van de vruchtgebruilcer
moeten woTden gelegd (4) (5).

bestuursoverheid opgeiegde werken « Iasten »
zijn in.de zin van artikei 609.
LAURENT breidt het begrip « Iasten » in
artikei 609 van het Burgerlijk Wetboek uit;
het zou betekenen « aile gevailen waarin een
uitgave wordt gedaan in het gemeenschappelijk
beiang van de eigenaar en de vruchtgebruiker »
·(Principes de droit civil, d. VII, n' 6, biz. 9
en voig.). PROUD'HON (Tmite de droits d'usufruit, 1826, d. IV, nrs 1856 tot 1858, biz. 57
en 58), RENARD en VmuJEAN (Revue critique
de ju1·ispnulence belge, 1962, n" 120, biz. 267268 ; raadpi. ook hetzelfde tijdschrift 1966,
nr 80, blz. 347-348) geven aan artikei 609 een
ruhnere betekenis dan de meeste rechtsgeIeerden. De professoren Renard en Vieujea],l
schrijven dat het ook van toe passing zou moeten
zijn op de "Iasten te wijten aan de tijd en de
Iiatuur ».
De voorbereiding van het Burgerlijk W etboek
is weinig duidelijk : men vermeide evenwei de
verklaring van Gary aan het tribunaat : " wat
de Iasten van de eigendom·betreft, maakt·men
een onderscheid : ofwei zijn het jaarlijkse
Iasten, zoais de bijdragen die steeds geacht
w~rden Iasten van de vruchten te zijn en
waartoe enkei de vruchtgebruiker is verplicht,
ofwel zijn het toevallige of tijdelijke Iasten,
waartoe de eigenaar en de vruchtgebruiker
bijdragen, ·de eerste wat de hoofdsom, de
andere, wat de interesten betreft. Deze
'gemeenschappelijke bijdrage .wordt naar billijkheid geregeid, want eikeen trekt, naar
geiang van 'zijn beiangen, voordeei uit een
uitgave die de bewaring of de verbetering van
het eigendom beoogt ». (LocR:E, Legislation
civile, commerciale et eriminelle, d. IV, nr 22,
biz: 135. Raadpl. ook het verslag van I'ERREAU,
ibid., nr 12, blz. 132.)

Onderscheiden rechtsstelsel.

artikel 609 van het Burgerlijk Wetboek de
biote eigenaar en de vruchtgebruiker bij te
dragen tot de lasten waarvan sprake in deze
bepaling ; de eerste is verplicht ze te betalen
en de tweede wordt hem de interest daarvan
schuldig. Het stelsel van de artikelen 605 en
606 van hetzelfde wetboek is verschiliend : de
biote eigenaar aileen is verplicht tot de grove
herstellingen terwiji de vruchtgebruiker aileen
gehouden is de herstellingen tot onderhoud te
dragen.
De beslissing van het bestreden vonnis
volgens weike de kosten van de werken met
toepassing van de artikeien 605 en 606 uitsluitend ten laste van de eisers waren, kbn dus
niet worden beschouwd ais zijnde wettelijk
gerechtvaardigd met toepassing van artikei609,
voigens ·hetwelk de blote eigenaar en de
vruchtgebruiker tot de omschreven Iasten
moeten bijdmgen.
~· D.
(1) Raadpi. cass., 3 februari 1927, redenen
(Bull. en PAsrc., 1927, I, 142). Raadpi. met
name DE PAGE, Traite, d. VI, nr 343, biz. 277
en 278, en MARTY en RAYNAUD, Droit civil,
d. II, 2• d., nr 79, 2°, biz. 101 en 102.
(2) Of. noot 1 op blz. 463.
(3) Cass., 3 februari 1927 (Bull. im PAsrc.,
HJ27, I, 142).
(4) Raadpl. cass., 3 februari 1927 (Bull. en
PASIC., 1927, I, 142). Raadpl. DE PAGE,
Traite, d. VI, nr 344, biz. 278; LAURENT,
P1·incipes de d1·oit civil, d. VI, nrs 538 en 539,
blz. 670 en volg ; PROUD'HON, Tmite des droits
d'usuf1'tflit, d. III, 1836, nrs 1625 en volg.,
biz. 222 en voig. ; DEMOLOMBE, Cours de code
Napoleon, d. X, nr 558; biz., 493 ; BAUDRYLACANTINERIE, T1·aite theorique et pratique de
droit civil, d. VI. Des biens, nr 678, blz. 437;
COLIN en CAPITANT en JULLIOT DE LA MORANDIERE, Tr:aite de droit civil, 1959, d. II, nr 299,

Zoals door Gary werd onderstreept, verplicht

(Vervolg van noot 4, en noot 5,

op

volg. blz.)
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schappelijke delen van het onroerend
goed, op grond <;lat u:it de gegevens van
de zaak blijkt dat de litigieuze schuldvordering omvat hetzij (voor· een klein.
gedeelte ten bedrage van 413 frank)
ARREST (vertaling).
kosten -betreffende- uitgaven van v66r het
overlijden van de rechtsvoorganger van
HET HOF ; - Gelet op het bestreden de partij Weynants-Vanderveken (eisevonnis, op 29 mei 1967 in hoger beroep res), hetzij werken van grove herstellingewezen door de Rechtbank van eerste gen (ketel en toebehoren, nieuwe bevloeaanleg te Brussel ;
ring van de ingang en hermaken v:an een
Gelet op het arrest op 3 oktober 1968 garage-afrit .en muurtje), die wegens hun
door het Hof gewezen (1), waarbij wegens belangrijkheid zelf niet kunnen beovertreding van de wet van 15 juni 1935 schouwd worden als een eenvoudige last
op het gebruik der talen in gerechtszaken van de vruch~en, tegenprestatie van het
wordt verworpen ·de voorziening, die genot, en evenmin als een herstelling tot
eiseres op 20 november 1967 tegen het- onderhoud, en « dat dientengevolge de
zelfde vonnis van 29 mei 1967 heeft kosten van deze werken aileen door de
ingesteld;
blote eigenares (eiseres) moeten worden
Overwegende dat de eerste voorziening gedragen "•
door geen andere nietigheid was aangeterwijl, eerste onderdeel, de herstelling
tast dan die welke voortvloeit uit genoem-_ van een ketel en zijn toebehoren, de
de overtreding van de wet van 15 juni nieuwe bevloering van de ingang en het
1935, zodat de tweede voorziening inge- hermaken van een garageafrit met
steld binnen de bij artikel 1 van de wet muurtje, geen werken zijn die voorkovan 8 maart 1948 gestelde termijn men in de beperkende opsomming van
ontvankelijk is ;
artikel 606 van het Burgerlijk Wetboek,
en
dus - welke ook de belangrijkheid
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 578, 601, 605, 606, ervan zij, vergeleken met die van de
608, 609 van het Burgerlijk Wetboek vruchten van de zaak waarop het
vruchtgebruik gevestigd is- niet kunnen
en 97 van de Gr~ndwet,
beschouwd worden als " grove herstellindoordat het bestreden vonnis de eisers
gen " in de zin van deze wetsbepaling,
veroordeelt om aan de eerste verweerster, en het bestreden vonnis, door om voorals beheerster van de medeeigendom van melde reden eiseres (blote eigenares)
het onroerend goed, gelegen te .Brussel veeleer dan de tweede verweerster
Franklin Rooseveltlaan nr 224-226, dat
(vruchtgebruikster) te veroordelen om
·verdeeld is in verschillende appartemen- de kosten van de litigieuze werken te
ten - het appartement van de tweede ' dragen, het wettelijk begrip van « grove
verdieping behoort in blote eigendom toe herstelling », in de zin van artilwl 606
aan eiseres en in vruchtgebruik aan de van het Burgerlijk Wetboek, heeft getweede verweerster - , een bedrag van schonden, en de respectieve verplichtin30.249 frank te betalen dat, met betrek- gen van de blote eigenaar en vruchtgeking tot dit appartement, het aandeel bruiker ten aanzien van de herstellingsvertegenwoordigt van de verschillende en onderhoudswerken heeft miskend
uitgaven in verband met de gemeen(schending van de artikelen 578, 601,
605 en 606 van het Burgerlijk Wetboek);
{WEYNANTS E¥ VANDERVEKEN,· T. NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP
« EGIMO ll EN
RIBEIRO DA SILVA.)

biz. 168 ; PLANIOL en RIPERT, Traite pratique
du droit civil jran9ais, 2• uitg., d. III, n' 835,
. biz. 817-818 ; AUBRY en RAU (Es~miN}. D1•oit
civiljran9ais, uitg., 1961, d. II, n' 433, biz. 675.
(5) De rechter heeft tot' piicht 'de vroegere
wetten uit te Ieggen rekening houdende met
de noden van· de tijd en de sociaie evoiutie
van de maatschappij, evenais met de heersende
ideeen ; men raadpiege hieromtrent : de
heer Procureur-generaai L. CoRNIL, La Cour

de cassation, considerations sur sa mission,
rede uitgesproken ter piechtige openingszitting
van het Hof van 15 september 1950, biz. 12;
BALLOT-BEAUPRE, Eerste voorzitter van het
Frans· Hof van cassatie, rede uitgesproken

ter geiegenheid van het honderdjarig bestaair
van het Burgerlijk W etboek - Le centenaire
du Code civil1804-1904 - , Parijs, Imprimerie
nationaie, biz. 27 en 28, en DE PAGE, Traite,
d- I, n' 215; de heer Procureur-generaal
GANSHOF VAN DER MEERSCH, toen advocaat•
generaai, Le droit de defense, principe general
de droit ... , in Melanges en l'honneur de
Jean Dabin, II, biz. 572.
Raadpi. met name cass., 5 mei 1967 (.Arr,
cass., 1967, biz. 1079) in verband met Ale
uitiegging van de artikeien 1792 en 2270 van
het Burgerlijk W etboek.
(1) Arr. cass., 1969, biz. 138.
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tweede onderdeel, in zover in de overwaging dat de herstellingen, wegens hun
belangrijkheid, niet kunnen worden beschouwd als een eenvoudige last van de
wuchten, tegenprestatie van het genot,
een afzonderlijke reden moet worden
gezien waarvoor het vonnis in de artikelen 608 en 609 van het Burgerlijk Wetboek steun vindt, het bestreden vonnis
het rechtsbegrip van " last " in de zin
van deze wetsbepalingen zou hebben
geschonden en niet passend met redenen
zou omkleed zijn (artikel 97 van de
Grondwet}, daar de schuldvordering nu
eenmaal betrekking had op « herstellingen " in de zin van de a.rtikelen 605 en
606 van het Burgerlijk Wetboek, en niet
op " lasten " in de zin van de artikelen 608
en 609 van hetzelfde wetboek, en het
derhalve niet ter zake dienend is erop te
wijzen dat de ten deze bedoelde herstellingen niet kunnen beschouwd worden als
een last van de vruchten - daar de
vruchtgebruiker, d}e wettelijk verplicht
is de zaak zelf in stand te houden
(artikel 578 van het Burgerlijk Wetboek)
en er als een goed huisvader van te
genieten (artikel 601 van het Burgerlijk
Wetboek}, de kosten van de herstellingen
tot onderhoud moet dragen, zelfs al
overtreffen zij de inkomsten vali het
onroerend goed (schending van aile
aangeduide bepalingen) :
Overwegende dat het bestreden vonnis
beslist dat de door de eerste veweerster
gevorderde b_edrageh omvatten " hetzij
·(voor een klein gedeelte ten bedrage van
413 frank) kosten betreffende uitgaven
van v66r het overlijden van de rechtsvoorganger van de partij W eynantsVanderveken, hetzij werken van grove
herstellingen (ketel en toebehoren, nieuwe
bevloering van de ingang en hermaken
van een garage-afrit en muurtje}, die,
wegens hun belangrijkheid zelf, niet
kunnen beschouwd worden als een eenvciudige last van de vruchten, tegenprestatie van het genot, en evenmin als
een herstelling tot onderhoud ... dientengevolge de kosten van deze werken aileen
door de blote eigenares (thans eiseres)
moeten worden gedragen " ;
Overwegende dat aldus het vonnis
beslist dat de gevorderde bedragen geen
betrekking hebben op de bij artikel 608
van het Burgerlijk Wetboek vermelde
lasten en ook niet op de in de artikelen 605
en 606 van hetzelfde wetboek bedoelde
herstellingen tot onderhoud ;
Overwegende dat de beslissing niet
wordt bekritiseerd in zover zij het bedrag

van 413 frank ten laste van de eisers
legt;
Overwegende dat het vonnis, verre
van het begrip «last" in de zin van artikel 608 van het Burgerlijk W etboek te
schenden, zoals in het tweede onderdeel
van het middel wordt betoogd, er een
juiste toepassing van gemaakt heeft,
door te beslissen dat de gevorderde
bedragen geen betrekking hadden op
dergelijke lasten ;
Dat het vonnis door deze beslissing
evenmin enige andere in dit onderdeel
van het middel aangeduide wetsbepalingen heeft geschonden ;
Overwegende dat het eerste onderdeel
van het middel enkel aanvoert dat de
werken waarvoor de bedragen werden
gevorderd, niet hegrepen zijn in de
beperkende opsomming van artikel 606
van het Burgerlijk W etboek betreffende
de grove herstellingen, zodat zij onderhoudswerken zijn en derhalve naar luid
van deze wetsbepaling ten laste van de
vruchtgebruiker (de tweede verweerster)
en niet van de blote eigenaar moesten
worden gelegd ;
Overwegende dat uit de bepalingen
van de artikelen 578 en volgende van het
Burgerlijk W etboek, tot regeling van het
vruchtgebruik, volgt dat als tegenprestatie van het recht om van de zaak waarvan een ander de eigendom heeft, het
gebruik en het genot te hebben, zoals de
eigenaar zelf, de vruchtgebruiker de verplichting heeft de zaak zelf in stand te
houden ; dat in het geval bedoeld bij
de artikelen 605 en 606, met name.
wanneer het gaat om een woonhuis, de
vruchtgebruiker zich in zijn onderhoudsverplichting te gedragen heeft net als
een zorgzame eigenaar zou doen om de
zaak zelf in stand te houden, zoals deze
was bij de aanvang van het vruchtgebruik;
Dat aile andere herstellingen dan de
grove herstellingen die op beperkende
wijze bij artikel 606 zijn bepaald als
herstellingen tot onderhoud beschouwd
worden en ten laste zijn van de vruchtgebruiker die, krachtens artikel 605, zelfs
moet instaan voor de grove herstellingen
die veroorzaakt zijn 'door het verzuimen
van herstellingen tot onderhoud en aan
wie, krachtens artikel 618, het vruchtgebruik kan ontnomen worden als hij bij
gebrek . aan onderhoud het erf laat
vervallen;
Overwegende dat de rechter derhalve
de verplichting van de vruchtgehruiker
tot onderhoudsherstellingen miskent door
de omvang ervan te beperken tot die
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laste van de huurder of geringe herstellingen tot onderhoud, waartoe de huurder
gehouden is overeenkomstig artikel l 7 54
van het Burgerlijk W etboek ;
Dat de rechter de verplichting de
lasten te dragen waarvan sprake in de
artikelen 608 en 609 evenmin mag
verwarren met de verplichting tot de
herstellingen bedoeld bij de artikelen 605
en 606, daar elk van deze verplichtingen
een onderscheiden voorwerp en regeling
heeft;
Overwegende dat bij de bepaling van
artikel 606, die de grove hE(rstellingen van
het woonhuis beperkt tot die van zware
muren en gewelven, de vernieuwing van
balken en van gehele daken en aile andere
herstellingen onderhoudsherstellingen
noemt, het Burgerlijk Wetboek enkel ten
laste van de eigenaar heeft willen laten
de grove vernieuwings- en' verbouwingswerken met het oog op de algemene
stevigheid en de instandhouding van het
gehele gebouw en die werkelijk een
uitzondering zijn in het bestaan zelf van
het eigendom en waarvan de kosten
normaal van het kapitaal worden afgenomen;
Overwegende weliswaar dat door de
grove herstellingen beperkend te bepalen,
artikel 606, dat aan de Coutume de Paris
ontleend is, enkel de gebouwen voor het
dagelijks gebruik van het toenmalige
!even op het oog heeft gehad ; dat de
wetgever aldus' geen rekening heeft kunnen houden met het aanbrengen aan
woonhuizen van nieuwe inrichtingen die
aan de eisen van comfort en efficientie
van het moderne leven beantwoorden ;
Overwegende dat het derhalve aan de
rechter staat te oordelen of de herstelling
of de vervanging, in deze gebouwen, van
dergelijke inrichtingen of van zekere
elementen ervan kunnen worden gelijkgesteld met de grove herstellingen waarvan sprake is in de artikelen 605 en 606,
met toepassing van deze bepalingen
overeenkomstig de geest ervan, zonder
de instelling van het vruchtgebruik te
veranderen zoals zij in het Burgerlijk
Wetboek geregeld is; dat de rechter,
desnoods met het advies van deskundigen,
moet uitmaken of de herstellingen zoniet
de aard van de uitdrukkelijk in artikel 66
bedoelde werken, althans een vergelijkbaar uitzonderlijk en belangrijk karakter
hebben, dan wei of daarentegen dit
buitengewoon karakter er niet aan toegekend kan worden, daar de uitgevoerde
werken voorkomen als de tegenprestatie,
die normaal kan worden voorzien in de

stand van de techniek, van het verhoogde
genot en rendabilitet van het goed ten
gevolge van inrichtingen die door hun
gebruik zelf aan slijtage en beschadiging
onderhevig zijn ;
Overwegende dat blijkt, enerzijds, dat
de werken die door het bestreden vonnis
gekwalificeerd worden als « nieuwe bevloering van de ingang en hermaken van
een garage-afrit en muurtje" niet begrepen zijn in de grove herstellingen die
beperkend zijn bepaald in artikel 606
van het Burgerlijk Wetboek en, anderzijds, met betrekking tot de als " ketel
en toebehoren" gekwalificeerde werken,
dat het bestreden vonnis nit de. overweging aileen " van hun belangrijkheid
zelf" niet wettelijk heeft kunnen afleiden
dat ze met bedoelde grove herstellingen
overeenstemden ;
Dat aldus het eerste onderdeel van
het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zover het uitspraak doet over de ontvankelijkheid
van de hogere beroepen en belist dat de
Iitigieuze schuldvordering ten bedrage
van 413 frank kosten omvat betreffende
uitgaven van v66r het overlijden van de
rechtsvoorganger van eiseres ; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; houdt de kosten
aan opdat hierover door de feitenrechter
wordt beslist; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de Rechtbank van eerste
aanleg te Nijvel.
22 januari 1970. 1e kamer. Voorzitter, de H. Valentin, raadsheer
waarnemend voorzitter. - V erslaggever,
de H. Busin. - Gelijkluidende conclusie,
de H. F. Duman, advocaat-generaal. Pleiters, de HH Dassesse en Ansiaux.

1e

KAMER.-

23 januari 1970.

ERFENISSEN. KLEINE NALATENSCHAPPEN. EIS TOT OVERNEMING
VAN EEN ERFGENAAM. TWEEDE
ERFGENAAM DOOR DE MEERDERHEID
DER BELAN.GEN AANGEWEZEN OP DE
TERECHTZITTING VOOR DE EEDAFLEGGING VAN DE DESKUNDIGE. EERSTE
ERFGENAAM DIE OP DEZE TERECHTZITTING ZIJN VOORRANGSRECHT NIET
DOET GELDEN. RECHTER DIE ERUIT
AFLEIDT DAT HIJ AFSTAND DOET VAN

-466ZIJN REOHT.
NIET
WETTELIJK
GEREOHTVAARDIGDE BESLISSING.

Uit het jeit alleen dat een e1jgenaam die
gevraagd heejt dat de goederen die hij
verklaart over te nemen zouden geschat
worden ingevoLge artikel 4 van de wet
van 16 mei 1900 betrefjende de erfregeling van de kleine nalatenschappen,
op de terechtzitting voor de eedaflegging
van de deslcunclige, zijn voorrangs1·echt
niet doet gelden ten aanzien van een
andeTe e1jgenaam die, op deze terechtzitting aangewezen door de mee1·de1·heid
van de belangen, een Techt op oveTneming
opeist, lean de TechteT niet afleiden dat
de ee1·ste erjgenaam van de uitoejening
van zijn Techt ajstand heeft gedaan (1).

T.

M.-0.

(M.-I. VLAYEN,
VLAYEN EN LITISOONSORTEN.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 15 juli 1968 in laatste aanleg
gewezen door de Vrederechter van het
kanton Diest ;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1319, 1320, 1322 van het
B-urgerlijk W etboek, 4 van de wet van
16 mei 1900 betreffende de erfregeling
van de kleine nalatenschappen, gewijzigd
door de artikelen 2, 3 en 4 van de wet
van 20 december 1961,
doordat het bestreden vonnis de vordering tot overneming, door eiseres inge"
sbeld overeenkomstig de wet betreffende
de erfregeling van de kleine nalatenschappen, heeft verworpen, en de soortgelijke vordering door de derde verweerder ingesteld gegrond heeft verklaard,
zulks om de reden dat op de terechtzitting van 30 april 1968 eiseres haar
prioriteitsrecht niet had laten gelden, en
dat op vraag van de derde verweerder er
werd overgegaan tot een stemming die
een meerderheid opbracht ten voordele
van de derde verweerder,
terwijl, eeTste ondeTdeel, zoals blijkt uit
het bevelschrift van 8 april 1968 van de
(1) Indien de afstand van het recht op
overneming waarvan sprake in artikel 4 van
de wet van 16 mei 1900 tot wijziging van de
erfregeling der kleine nalatenschappen aan
geen sacramentele vorm onderworpen is (cass.,
28 november 1946, Bull. en PASIC., 1946, I,

vrederechter, partijen op de terechtzitting van 30 april1968 werden opgeroepen
om de eedaflegging van de schatter bij
te wonen zulks ten gevolge van 'het op·
8 april 1968 door eiseres ingediend verzoekschrift tot overneming,
terwijl in gezegd verzoekschrift eiseres
had laten gelden dat zij het huis steeds.
samen met haar ouders had bewoond
en het sinds hun overlijden was blijven
bewonen,
terwijl dienvolgens, nu eiseres geen
afstand had gedaan van haar inleidend
verzoekschrift, zij op voormelde terechtzitting de prioriteit had laten gelden
bepaald door artikel 4, lid 3, littera e, van
de wet betreffende de erfregeling van de
kleine nalatenschappen, waaruit volgt·
dat het vonnis door te beslissen zoals
gezegd, de bewijskracht heeft miskend
:welke door de artikelen 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek aan
voormeld inleidend verzoekschrift van
eiseres en aan voormeld bevelschrift van
de vrederechter gehecht wordt ;
te1·wijl, tweede onde1·deel, overeenkomstig artikel 4 van de wet betreffende de
erfregeling van de kleine nalatenschappen, de terechtzitting van 30 april 1968
alleen tot doel had aan de partijen toe
te laten de eedaflegging van de schatter
bij te wonen, eventueel deze te wraken
en de datum en het uur te vernemen
waarop hij zijn verrichting zou uitvoeren,
en geenszins betwistingen over het recht
van overneming te horen bepleiten en
beslechten,
terwijl overeenkomstig gezegd artikel 4, dergelijk debat aangaande de zich
voordoende betwistingen slechts kon
gebeuren op een tweede terechtzitting
waarop de partijen minstens vijftien
dagen te voren bij aangetekend schrijven
opgeroepen moesten worden,
terwijl hieruit volgt dat de louters
constatatie dat eiseres op de terechtzitting van 30 april 1968 haar prioriteitsrecht niet zou hebben laten gelden niet
volstaat om te weten of eiseres op
gezegde terechtzitting van haar prioriteitsrecht zou hebben afstand gedaan,
en terwijl in alle geval de motivering
van het vonnis het Hof niet in de
449), en zelfs stilzwijgend kan zijn (cass.,
5 februari 1954, ibid., 1954, I, 509), tocb,
moet zij vaststaand zijn (Rep. prat. d1·. belge,
v 0 Succession, nr 3047; Alg. Prakt. Rechtsverz.,
v° Kleine nalatenschappen, nr 139).
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afstand gebeurde, zodat het Hof de
wettelijkheid van de beslissing niet kan
nagaan, wat medebrengt dat het vonnis
.artikel 97 van de Grondwet heeft
geschonden :
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt
dat eiseres op 8 april 1968 een verzoekschrift indiende strekkende tot overneming van de onroerende en roerende
goederen afhangend van de nalatenschappen van ham:> ouders, overeenkomstig de
wet van 16 mei 1900 betreffende de
erfregeling van de kleine nalatenschappen ; dat bij bevelschrift van dezelfde
datum de vrederechter een schatter
aanstelde, de eedaflegging op 30 april
1968 vaststelde en beval dat daarvan aan
de belanghebbenden bij aangetekende
brief kennis zou worden gegeven ; dat op
30 april 1968 de schatter de eed aflegde
en het doorgaan van de procedure voor
de vrederechter op 25 juni 1968 werd
vastgesteld ;
Overwegende dat het vonnis de eis
ongegrond verklaart om de reden dat
eiseres op de terechtzitting van 30 april
1968 haar prioriteitsrecht niet heeft laten
gelden en beslist dat de tegeneis van
verweerder Josephus-Theophilus Vlayen
die het recht opeiste om zelf de overneming te doen, gegrond is, om de reden
dat op vraag van de eiser op tegeneis
overgegaan werd tot stemming die een
meerderheid van de aanwezigen te zijnen
voordele opbracht ;
Overwegende dat noch uit het vonnis
noch uit het proces-verbaal van de
terechtzitting van 30 aprill968 blijkt dat
eiseres verklaard heeft of op enigerlei
wijze van haar wil heeft doen blijken
van haar eis tot overneming afstand te
doen;
Overwegende dat uit het feit aileen
dat eiseres op de terechtzitting gesteld
voor de eedaflegging van de schatter
haar prioriteitsrecht niet heeft laten
gelden, terwijl zij de procedure tot erkenning van dit recht had ingesteld, niet
kan afgeleid worden dat zij van dit recht
afstand heeft gedaan ;
·nat hieruit volgt dat het inwilligen
van de tegeneis van verweerder JosephusTheophilus Vlayen op grand van de
meerderheid van de belangen, terwijl
eiseres haar verzoek tot overneming
steunde op de omstandigheid dat zij
" bedoeld huis steeds samen met hare
ouders heeft bewoond en het sinds

hun overlijden is blijven bewonen n,
krachtens artikel 4 van de wet van
16 mei 1900 zoals het aangevuld werd
door artikel 3 van de wet van 20 december 1961, niet wettelijk is gerechtvaardigd;
Dat dit onderdeel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat melding·van dit
arrest zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt de verweerders in de kosten, met
uitzondering van de eerste twee verweerders die in de voorziening berust hebben;
verwijst de zaak naar de vrederechter
van het kanton Aarschot.
23 januari 1970. 1• kamer. Voorzitter, de H. Bayot, eerste voorzitter.
Verslaggever, de H. Wauters. Gelijkluidende conclusie, de H. Detournay, advocaat-generaal. Pleiter, de
H. Bayart.

2•

KA.MER. -

26 januari 1970.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.
STRAFZAKEN.
BURGERLIJKE REOHTSVORDERING. CONOLUSIE MET OPGAVE VAN EEN VERWEER EN DE REDEN:ElN WAAROP HET IS
G:ElGROND. B:msLISSING DIE DIT
V:ElRWE:ElR :ElNKEL B:ElTWIST ZOND:ElR
PASSE.ND
T:El ANTWOORD:ElN
OP D:El
R:ElDENEN WAAROP HET IS GEGROND. --eN rET MET REDENEN OMKLEDE BESLISSING.

Niet met 1·edenen omkleed 'is de beslissing
die een ve1·wem· enlcel tegenspreelct,
zonder passend te antwoo1·den op de
redenen wam·op het is gegrond (1).
(Grondwet, art. 97.)
(P:ElRSON:ElNVENNOOTSOHAP M:ElT B:ElPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID
«OLYMPIA "• T.
VERHA:ElGHE.)
ARR:ElST.

RET HOF ; - Gelet op het bestred.en
vonnis, op 8 mei 1969 in hager beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Ieper;
(1) Oass., 28 maart en 27 juni 1966 (Bull.
en PAsrc., 1966, I, 982 en 1384).

-468Over het middel, afgeleid nit de schending van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden vonnis, na
geconstateerd te hebben dat het litigieuze ongeval gebeurde toen beklaagde
een prioritaire baan dwarste, beslist heeft
dat beklaagde zich niet schuldig had
gemaakt aan miskenning der regelen
van prioriteit zoals vastgesteld in de
artikelen 16-.2 en 18 van het wegverkeersreglement, zulks om de redenen dat
beklaagde zijn oversteekmaneuver begonnen was op een ogenblik dat hij de
wagen, aankomende op de prioritaire
baan, niet zag en niet kon zien, en dat
zulks bevestigd werd door de verklaring
van de prioritaire weggebruiker volgens
welke, op het ogenblik dat hij de wagen
van beklaagde opmerkte, deze reeds de
baan aan het dwarsen was, en doordat
het vonnis om die redenen beslist heeft
dat de correctionele rechtbank onbevoegd
was om kennis te nemen van de vordering
door eiseres tegen beklaagde ingesteld,
terwijl eiseres, in haar besluiten v66r
de correctionele rechtbank genomen, had
laten gelden dat beklaagde, dank zij een
op het kruispunt geplaatste spiegel, de
prioritaire weggebruiker kon zien afkomen van op een afstand van 100 meter
en dit tot aan het kruispunt zelf, zodat
een normale toepassing van de regelen
der prioriteit mogelijk was en beklaagde,
vooraleer de hoofdbaan over te steken,
de wagen van de prioritaire weggebruiker
had moeten doorhiten,
en terwi}l de motivering van het vonnis
niet toelaat te weten 'of de rechters, bij
het beoordelen van de vraag of beklaagde,
vooraleer zich op de prioritaire baan te
begeven, de wagen van de prioritaire
weggebruiker kon zien, rekening hebben
gehouden met de mogelijkheden welke
dienaangaande bestonden ten gevolge
van de aanwezigheid van gezegde spiegel, zodat deze onduidelijkheid in de
motivering gelijkstaat met een gebrek
aan de door artikel 97 van de Grondwet
vereiste motivering :
Overwegende dat de rechtbank de
vrijspraak van verweerder op de overweging steunt dat nit de verklaringen
van laatstgenoemde alsook van Decapmaker en Lamaire kan afgeleid worden
dat verweerder de wagen bestuurd door
Lamaire niet zag en niet kon zien ;
Overwegende echter dat het vonnis
het door eiseres aangehaalde middel
onbeantwoord laat, volgens hetwelk op
bet kruispunt waar het ongeval zich
voordeed een spiegel is aangebracht,

die verweerder toeliet de ·wagen van de
aangestelde van eiseres van op een afstand van honderd meter te zien, en dit
tot aan het kruispunt zelf, en dienvolgens de prioriteitsregelen na te leven ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zover het uitspraak gedaan
heeft over de door eiseres ingestelde
burgerlijke vordering ; beveelt dat van
het thans gewezen arrest melding zal
gemaakt worden op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerder in de kosten ; verwijst de aldus beperkte zaak naar de
Correctionele Rechtbank te Veurne, zetelende in hager beroep.
26 januari 1970. 2e kamer. Voorzitter, de H. van Beirs, voorzitterVm·slaggevm·, de H. Rutsaert. - Gelijkluidende conclusie, de H. Paul Mahaux,
eerste advocaat-generaal. ·- Pleiter, de
H. Bayart.

2e KA.MER. -

26 januari 1970.

1° RECHTBANKEN. STRAFZAKEN.
- RECHTER DIE ENKEL KAN BESLISSEN
OVER ZAKEN DIE HEM ZIJN OPGEDRAGEN. - RECHTE.R DIE MOET BESLISSEN
ZE.LFS INDIEN DERDEN IN DE VERVOLGING KUNNEN BETROKKEN ZIJN.
.2o RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.- STRAFZAKEN. -BEKLAAGDE
DIE BETOOGT DAT EEN DERDE IN DE
VERVO:LGING HAD MOETEN BETROKKEN
ZIJN. - RECHTE.R DIE; BESLIST OVER
DE ZAAK DIE HEM IS OPGEDRAGE;N. GEEN SCHE;NDING VAN DE RECHTEN
VAN DE VERDEDIGING EN EVE;NMIN
VAN A.RTIKEL 6, § 3, VAN RET VERDRAG
TOT BESCHERMING VAN DE RECHTE;N
VAN DE MENS.

1° De strajrechter mag enkel· beslissen over
de hem opgedragen zaken, maar hij
moet e1·over beslissen (1), zelfs indien
derden 1:n de 'Vervolging kunnen betrokken
zijn (2). (Wetb. van strafv., art. 145,
147, 172, 182 en 199; wet van 17 april
1878, art. 1).
(1)

Cass.,

10 december 1962 (Bull.

en

PASIO., 1963, I, 444).
(2) Raadpl. cass., 23 december 1968 (Arr.

cass., 1969, biz. 400).
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2° Door overeenkomstig de wet te beslissen
over de hem opgedragen zaak, hoewel
volgens de beklaagde een derde in de
vervolging had moeten betrokken zijn,
kan de stmjrechter noch de rechten van
de verdediging van deze beklaagde, noch
artikel 6, § 3, van het Verdrag tot
bescherming van de rechten van de mens
en de jundamentele vrijheden schenden (1). (Wet van 17 april 1878,
art. I.)
(VAN HEMELRYOK T. DUPON.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 2 mei 1969 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1320 en 1322
van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest geen rekening houdt
met de volgende stukken uit het dossier :
a) onderhandse akte van aankoop van
een stuk grond te Olette door eiser, van
Buytaert, met melding dat de authentieke akt'e v66r 15 juli 1966 zou verleden
worden; (stuk I, nederlegging 38),
b) stukken K1 en K2 (nederlegging 38,
stuk 1-43) 89 en 90 bewijzende dat eiser
van v66r 15 juli 1966 op het vervullen
van voormelde formaliteit aandrong,
c) stukken 42, 43, 89, 90, 103-104 en
107, waarbij de verkoop door Buytaert
zelf erkend wordt :
Overwegende dat het middel niet
bepaalt in welk opzicht bewijskracht
van voormelde akten zou geschonden
zijn ; dat het in werkelijkheid erop
neerkomt de door het hof van beroep
gedane feitelijke beoordeling van de zaak
te bestrijden; dat het desbetreffend niet
ontvankelijk is;
Over het tweede en het vijfde middel,
afgeleid,
het tweede uit de schending van de
artikelen 1582, 1583 en 1589 van het
Burgerlijk Wetboek,
doordat eiser te goeder trouw de litigieuze grond aankocht en vermocht
voort te verkopen ;
het vijjd~, uit de schending van artikel 496 van het Strafwetboek,
(1) Argt. cass., 10 juni 1968 (_Arr. cass.,
1968, biz. 1233) en 17 februari 1969, drie
arresten (ibid., 1969, biz 561, 563 en 565).

doordat uit de stukken I, K1 en K2
van nederlegging, 38, 42, 43, 103, 104
en 107 blijkt dat eiser geen bedrieglijk
maneuver heeft gepleegd en de voorwaarden van artikel 496 niet vervuld
zijn:
Overwegende dat de middelen de soe•
vereine beoordeling van de rechter nopens
de feitelijke omstandigheden van de zaak
bestrijden en derhalve niet ontvankelijk
zijn;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 1356 van het
Burgerlijk W etboek,
doordat het arrest de bewijskracht
miskent van de door verkoper Buytaert
afgelegde gerechtelijke bekentenis, waarbij laatstgenoemde erkende de litigieuze
grond aan eiser te hebben verkocht :
Overwegende dat het arrest geenszins
zijn beslissing steunt op een verklaring
.van voornoemde Buytaert, zodat het
middel feitelijke grondslag mist ;
Over het vierde middel, a:fgeleid uit de
schending van de artikelen 6 en 97 van
de Grondwet, van de rechten van de
verdediging, van de artikelen 6, § 3, 13
en 14 van het Verdrag van Rome van
4 november 1950 goedgekeurd door de
wet van 13 mei 1955,

doordat eiser vervolgd werd en Buytaert niet,
terwijl de aanwezigheid van deze
laatste op de bank der beklaagden de
verdediging van eiser onnodig zou gemaakt hebben of ten minste zou hebben
verlicht, daar Buytaert die de besproken
grond aan eiser verkocht, toegeeft dat hij
hem niet had mogen verkopen en desniettegenstaande het door eiser betaalde
voorschot niet terugbetaalde :
Overwegende dat de strafrechter enkel
over de zaken die hem onderworpen
worden kan uitspraak doen, doch tevens
gehouden is erover uitspraak te doen,
zelfs indien derden in de vervolging
zouden kunnen betrokken worden ;
Overwegende dat, door zich naar die
wettelijke verplichting te gedragen, de
rechter noch de rechten van de verdediging van de verdachte, wiens zaak hem
wordt onderworpen, noch artikel 6,
§ 3, van het verdrag tot bescherming van
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, dat ze wil verzekeren, zou
kunnen schenden ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Overwegende, wat de _beslissing over

·--------
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dc;J strafvordering betreft, 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.

bewezen heejt verklaaTd door te beslissen
op de stmjvordering en niet op de
burgm·lijke Techtsvorde1·ing.
(MALJERS,. VAN HAERINGEN
EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « AVOB ll.}
'ARREST,

26 januari 1970. 2• kamer.
Voorzitter, de H. van Beirs, voorzitter.VerslaggeveT, de H. Rutsaert. - Gelijk.luidende conclusie, de H. Paul Mahaux,
eerste advocaat-generaal.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 22 mei 1969 in hager beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Brussel;
Overwegende dat de voorzieningen
enkel gericht zijn tegen de beslissing op
de strafvordering ;

I. W at betreft de voorzieningen van
Malj ers en Van Haeringen, beklaagden :
2• KA.MER. }0

26 januari 1970.

RECHTBANKEN. ____: STRAFZAKEN.
STRAFVORDERING VERJAARD EN
BURGERLIJKE RECHTSVORDE.RING TE
BEKWAMER TIJD INGESTELD. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER.

2° CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN.- STRAFVORDERING VERJAARD
E;N BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
TE BE.KWAME;R TIJD INGESTELD. BEKLAAGDE DIE BETOOGT DAT DE
RE;CHTER DE TELASTLEGGING BEWEZEN
HE;E;FT VERKLAARD DOOR TE BESLISSEN
OP DE STRAFVoRDE.RING E;N NIET OP DE
BURGERLIJKE RE.CHTSVORDE;RING. BESLISSING DIE GEEN VEROORDELING
OP DE STRAFVORDERING UITSPREEKT.
- MIDDEL VAN BELANG ONTBLOOT.
1° De 1·echteT, bij wie aanhangig zijn een
dooT verjaring vervallen st1·ajvordering
en een te bekwameT tijd ingestelde
buTge1·lijke rechtsv01·de1·ing, kan enkel
de strajvo1·dering veTvallen verkla1·en,
zonder de grand van deze rechtsvordering
te ondeTzoeken, maaT moet dam·entegen
beslissen op de bw·gerlijlce TechtsvordeTing en, in voorlcomend geval, het
bestaan van de telastlegging ·vaststellen.
(Wet van 17 april 1878, gewijzigd op
30 mei 1961, art. 21 en 27.)

2° lndien de rechter, bij wie aanhangig
zijn een door verjaring vervallen stmjvordering en een te belcwameT tijd
ingestelde bUTge1'lijke rechtsvorde1·ing,
geen ve1·oordeling op de eerste Techtsvo1·deTing uitspTeekt, is van belang
ontbloot het middel van de beklaagde
ten betoge dat het vonnis de telastlegging

Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 21, 22 en 25 van
de wet van 17 april 1878 houdende de
voorafgaande titel van het W etboek van
strafvordering, gewijzigd door de wet van
30 mei 1961,
doordat het vonnis, op strafgebied, de
telastlegging bewezen doch verjaard
verklaart en dienvolgens vaststelt dat
de strafvordering vervallen is, op grand
dat de telastlegging, die als bewezen
voorkomt, verjaard ·is,
tenvijl, wanneer de verjaring ingetre. den is, de rechter geen bevoegdheid meer
heeft om over de strafvordering uitspraak
te doen en, op strafgebied, niets anders
kan doen dan de telastlegging verjaard
en bijgevolg vervallen te verklaren ;
terwijl de beklaagde, wanneer de
strafvordering verja~d is, er belang bij
heeft dat de telastlegging niet bewezen
wordt verklaard op strafgebied, zelfs
wanneer geen straf wordt toegepast, en
terwijl de omstandigheid dat de rechtsvordering van de burgerlijKe partij terzelfdertijd gebracht is voor de rechter
bij wie de strafvordering aanhangig is
gemaakt geen rechtvaardiging kan opleveren van de schuldigverklaring die in
het afzonderlijk dispositief op strafgebied
is ingelast :
Overwegende dat, wanneer de verjaring
is ingetreden, de rechter de strafvordering
moet verjaard en dienvolgens vervallen
verklaren, zonder de gegrondheid van die
vordering te beoordelen ; maar dat,
wanneer de burgerlijke rechtsvordering
op tijd voor hem aanhangig is gemaakt,
hij over' die vordering uitspraak moet
doen en, te dien einde, de gegrondheid
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van de telastlegging. moet nagaan en
gebeurlijl' vaststellen ;
Overwegende dat. ·de omstandigheid
dat de correctionele rechtbank de telastlegging bewezen verklaart, wanneer zij
haar beslissing op strafrechtelijk gebied
motiveert en zij haar beslissing over de
burgerlijke vordering niet motiveert, niet
van die aard is dat zij de eisers grieft ;
Dat het middel, bij gebreke van belang,
niet ontvankelijk is zodat de voorziening
eveneens bij gebreke van belang niet
ontvankelijk is ;

van de r.aadkamer waarbij de bevestiging
van een bevel .tot aanhouding wordt
geweigerd niet wijzigen (I), zelfs indien
zij deze beschikking vernietigt en bij
wijze van een nieuwe beschikking uitspraak doet (2). (Wetten van IS juni
1869, art. 140, en 4 september 1891,
art. 2.)

IL W at betreft de voorziening van de
naamloze vennootschap " A VOB n, burgerlijk aansprakelijke partij :

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 3 december 1969 gewezen
door het Hof van beroep te Brussel,
kamer van inbeschuldigingstelling ;

Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof acht vermag .te slaan
niet blijkt dat eiseres, burgerlijk aansprakelijke partij, haar voorziening betekend heeft aan de partij waartegen zij
gericht is ; dat derhalve de voorziening
niet ontvankelijk is ;
Om die reden:en, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt eisers in de kosten.
26 januari 1970. 2e kamer. VoorzitteT, de H. van Beirs, voorzitter.Versl(tggevm·, de H. Gerniers. - Gelijkluidende conclusie,- de H. Paul Mahaux,
eerste advocaat-generaal. - PleiteT, de
H. DeBruyn.

2e KAMER. -

26 januari 1970.

10 HOGER BEROEP
STRAFZAKEN
-KAMER VAN INBESCRULDIGINGSTELLING DIE EEN BESCHIKKING VAN DE
RAADKAMER,WAARBIJ DE BEVESTIGING
VAN HET BEVEL TOT AANHOUDING
WORDT GEWEIGE.RD, VERNIETIGT EN
ZELF DIT BEVEL BEVESTIGT. - EENPARIGREID VAN STEMMEN VEREIST.
0

-

0

2° VOORLOPIGE

HECHTENIS. RAADKAMER DIE HET BEVEL TOT
AANROUDING WEIGERT TE BEVESTIGEN.
- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING DIE DEZE BESCRIKKING VERNIETIGT EN ZELF RET BEVEL TOT AANROU.DING BEVESTIGT. EENPARIGHE.ID
VAN STEMMEN VEREIST.

1o en 2° Zander eenpaTigheid van stemmen

kan het hof van beroep een beschikking

(GODIEZ.)
ARREST.

Over het middel afgeleid uit de scherrding van artikel 140 van de wet van
IS juni 1869 op de rechterlijke inrichting,
zoals gewijzigd door de wet van 4 september 1891, en voor zoveel als nodig
van artikel 6 van de wet van 4 oktober
1867 op de·verzachtende omstandigheden,
doordat het bestreden arrest de beschikking van de raadkamer van
25 november 1969 van de Rechtbank
van eerste aanleg te Leuven, die beklaagde
in vrijheid gesteld had, vernietigt en het
aanhoudingsmandaat van beklaagde door
de onderzoeksrechter op 22 november
1969 afgeleverd, bevestigt,
zonder dat het arrest uitgesproken
werd met eensgezindheid van de drie
raadsheren, hetgeen nochtans vereist is
daar de raadkamer het mandaat niet
bevestigd had :
Overwegende dat het bestreden arrest,
na de beschikking vernietigd te hebben
van de Raadkamer van de Rechtbank
van eerste aanleg te Leuven van 25 november 1969 waarbij beslist werd dat het
niet behoorde het tegen eiser afgeleverd
bevel tot aanhouding te bevestigen, door
een nieuwe beschikking uitspraak doende
voormeld bevel tot aanhouding bevestigt;
'
.Dat het arrest niet vaststelt dat het
met eenparigheid van stemmen gewezen
werd;
Overwegende dat artikel 140 van de
wet van IS juni 1869 gewijzigd door de
(1) Vgl. cass., 4 december 1967 (.Arr. cass.,
1968, blz. 489).
(2) Raadpl. cass., 1 april 1957 (Bull. en
PAsiC., 1957, I, 940), 28 november 1960 (ibid.,
1961, I, 340) en 4 december 1961 (ibid., 1962,
I, 430).

-

472

wet van 4 september I89I bepaalt dat
eenparigheid van stemmen vereist wordt,
opdat het hof van beroep, in zake
voorlopige hechtenis, een voor de beklaagde gunstige beschikking zou kunnen
hervormen ; dat deze bepaling op aile
gevallen van hervorming toepasselij k is
zonder dat van de regel mag uitgezonderd
worden het geval waarin het hof van
beroep de beroepen beschikking vernietigt en door een nieuwe beschikking
uitspraak doet ;
Dat het arrest door het nalaten van
die substantiele rechtsvorm, voormeld
artikel I40 schendt;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest ; beveelt dat van het thans
uitgesproken arrest, melding zal gemaakt
worden op de kant van de vernietigde
beslissing ; laat de kosten ten laste van
de Staat ; verwijst de zaak naar het
Hof van beroep te Gent, kamer van
inbeschuldigingstelling.
26 januari I970. 2e kamer. Voorzittm·, de H. van Beirs, voorzitter. Verslaggever, de H. Gerniers. - · Gelijlcluidende conclu.sie, de H. Paul Mahaux,
eerste advocaat-generaal. - Pleite1·, de
H. Houtekier.

2e KAMER. -

26 januari 1970.

I 0 RECHTERLIJKE ORGANISATIE.
- SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE. - 8TRAFZAKEN.- 0NDERZOEK EN BE.RECHTING VAN DE ZAAK
DOOR DE POLITIERECHTBANK, BUITEN
DE AANWEZIGHEID VA::<! DE AMBTENAAR
VAN HET OPENBAAR MINI STERlE.
0NWETTELIJKHEID.
'
2°

CASSATIE.
BEVEL VAN DE
MINISTER VAN JUSTITIE. - STRAFZAKEN. - VEROORDELEND VONNIS VAN
DE POLITIERECHTBANK, GEWEZEN BUITEN DE AANWEZIGHEID VAN DE AMBTENAAR VAN HET OPENBAAR MINISTERIE, NA EEN ONDERZOEK BUITEN
DIENS AANWEZIGHEID. VERNIETIGING EN VERWIJZING.

ministerie is gewezen, na een onderzoek
buiten diens aanwezigheid (I). (Wetb.
van strafv., art. I53.)
2° Op de' voorziening van de procureurgeneraal, 1:ngesteld op bevel van de
Minister van justitie, vemietigt het Hof
het vonnis van de politierechtbank,
gewezen buiten de aanwezigheid van de
ambtenaar van het openbaar ministerie,
waarbij de belclaagde veroordeeld wordt
na een onderzoelc buiten de aanwezigheid
van deze ambtenaar, en verwiJBt de zaalc
naar een andere politierechtbanlc (2).
(Wetb. van strafv., art. 44I en 447.)
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF
VAN CASSATIE, IN ZAKE QUESADATRUPILLO.)
ARREST.
RET HOF ; Gelet op de hierna
volgende vordering van de Heer procureur-generaal bij het Hof van cassatie :
« Aan de Tweede Kamer van het Hof
van cassatie.
>> De ondergetekende Procureur-generaal heeft de eer te vertogen dat de
Minister van justitia hem, bij schrijven
van 2 juni I969, Bestuur der Wetgeving,
nr I30.836/I36/AP/Div., uitdrukkelijk
gelast heeft, overeenkomstig artikel 44I
van het W etboek van strafvordering, aan
het Hof het in kracht van gewijsde
gegaan vonnis aan te geven, dat door de
Politierechtbank te Mechelen-aan-deMaas op 29 februari I968 werd gewezen
en waarbij Jose Quesada-Trupillo, mijnwerker, geboren te Villanueva del Rio Y
Minas (Italie) op 23 december I928,
wonende te Mechelen-aan-de-Maas, Prinsenlaan 9, veroordeeld werd tot een
geldboete van 20 frank wegens inbreuk
op artikel 5 en 42-I van het Wegverkeersreglement, gepleegd te Eisden op 12 juni
1967.
, Dit vonnis werd gewezen zonder dat
de officier van het openbaar ministerie
aanwezig was op de zitting waarop de
zaak onderzocht en gevonnist werd en
is derhalve strijdig met de bepaling van
artikel I53 van het Wetboek van strafvordering.

, Om die redenen, vordert de ondergetekende Procureur-generaal dat het

I 0 Onwettelijlc is het vonnis van de politie-

rechtbanlc dat buiten de aanwezigheid
van de ambtenaar van het openbaar

(1) en (2) Cass., 27 oktober 1969, supra,
biz. 202.
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aan het Hof moge behagen het aangegeven vonnis te vemietigen, te bevelen dat
melding van zijn arrest zal gemaakt
worden op de kant van de vernietigde
beslissing en de. zaak naar een andere
politierechtbank te verwijzen.
» Brussel, 17 juni 1969.
» N amens de Procureur-generaal,
» De Eerste Advocaat-generaal,
(get.) Paul Mahaux »;
Gelet op artikel 441 van het Wetboek
van strafvordering; met aanneming van
de gronden van bovenstaande vordering,
vernietigt voormeld vonnis op 29 februari 1968 gewezen door de Politierechtbank te Mechelen-aan-de-Maas; beveelt
dat melding van het thans gewezen
arrest zal gemaakt worden op de kant
van de vernietigde beslissing ; verwijst
de zaak naar de Politierechtbank te Genk.
26 januari 1970. 2e kamer. Voorzitter en Ve1·slaggever, de H. van
Beirs, voorzitter. Gelijkluidende conclusie, de H. Paul Mahaux, eerste advocaat-generaal.

2e KA,MER. -

26 januari 1970.

1°

NACHTGERUCHT OF NACHTRUMOER. HERHALING. VEROORDELING TOT EEN PELDBOETE VAN
40 FRANK.- ONWETTELIJKHEID.

20

CASSATIE. BEVEL VAN DE
MINISTER VAN JUSTITIE. VONNIS
VAN DE POLITIERECHTBANK DIE DE
BEKLAAGDE VEROORDEELT TOT EEN
GELDBOETE VAN 40 FRANK WEGENS
NACHTRUMOER.
IN STAAT VAN
HERHALING. - VERNIETIGING EN VERWIJZING.

1o Onwettelijlc is de ve1·oordeling van de

beklaagde tot een geldboete van 40 frank
we gens ndchtrumoer in staat van wettelijlce
herhaling (1). (Strafwetb., art. 561, 1°,
en 562.)
2o Op de voorziening van de procureurgeneraal, ingesteld op bevel van de
Minister van justitie, vernietigt het Hof
het vonnis van de politierechtbank,
waqrbij de beklaagde tot een geldboete
van 40 frank wordt veroordeeld wegens
nachtrumoer in staat van wettelijke herhaling, en verwijst de zaalc naar een

andere politierechtbank (2). (Wetb. van
strafv., art. 441 en 427.)
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF
VAN CASSATIE, IN ZAKE SILKENS.)
ARREST.
HET HOF ; Gelet op de hiema
volgende vordering van de Heer Procureur-generaal bij het Hof van cassatie :
« Aan de tweede kamer van het Hof
van cassatie.

" De ondergetekende Procureur-generaal heeft de eer te vertogen dat de
Minister van justitie hem, bij schrijven
van 15 december 1969 Bestuur der
Wetgeving, nr 130.836/154/AP/Div., uitdrukkelijk gelast heeft, overeenkomstig
artikel 441 van het Wetboek van strafvordering, aan het Hof het vonnis aan
te geven, dat door de Politierechtbank
te Maaseik op 28 juni 1960 werd gewezen
en waarbij Cornelia Silkens, herbergierster, geboren te Maaseik op 17 augustus
1921, er wonende Grote Markt, 11,
veroordeeld werd tot een geldboete van
40 frank, wegens nachtrumoer in staat
van herhaling gepleegd in de nacht van
13 op 14 maart 1960.
"Artikel 561, 1°, van het Wetboek
van strafrecht straft die overtrading met
een geldboete van 10 tot 20 frank en
met een gevangenisstraf van 1 tot 5 dagen
of met een van die straffen, en artikel 562
van dit wetboek voorziet geen verhoging
van de geldboete in geval van herhaling.
>> De uitgesproken straf is derhalve
onwettig en het vonnis met die wetsbepalingen strijdig.
>> Om die redenen, vordert de ondergetekende Procureur-generaal dat het
aan het Hof mage behagen het aangegeven vonnis te vernietigen, te bevelen dat
melding van zijn arrest zal gemaakt
worden op de kant van de vernietigde
beslissing en de zaak naar een andere
politierechtbank te verwijzen.
>>

Brussel, 16 december 1969.
>> Namens de Procureur-generaal,
>> De Eerste Advocaat-generaal,
(get.) Paul Mahaux >>;

Gelet op artikel 441 van het Wetboek
(1) en (2) Raadpl. cass., 11 september 1967
en 10 juni 1968 (Arr. cass., 1968, blz. 51 en
1238).
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.yan strafvordering, met aaimeming van
de beweegredenen van deze vordering,
vernietigt het voormelde vonnis van
28 juni 1960 van de Politierechtbank te
Maaseik; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing; verwijst
de zaak naar de politierechtbank te
Mechelen-aan-de-Maas.
26 januari 1970. 2e kamer. Voorzitter, de H. van Beirs, voorzitter.Verslaggever, de H. de Vreese. - Gelijkluidende conclusie, de H. Paul Mahaux,
eerste advocaat-generaal.

2e KA.MER. -

26 januari 1970.

lO OVERTREDINGEN.- LICHTE GEWELDDADEN. ARTIKEL 563, 3°,
VAN HET STRAFWETBOEK. ToEGEPASTE GELDBOETE.
20 CASSATIE.- BEVEL VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE.- STRAFZAKEN.VONNIS VAN DE CORRECTIONELE RECHTBANK, IN HOGER BEROEp RECHT
DOENDE, WAARBIJ DE BEKLAAGDE
VEROORDEELT WORDT TOT EEN GELDBOETE VAN 50 FRANK WEGENS OVERTREDING VAN ARTIKEL 563 VAN HET
STRAFWETBOEK. - VERNIETIGING EN
VERWIJZING.

1 o De geldboete die van toepassing is
in geval van ove1·treding van artikel 536,
3o, van het Strajwetboek (lichte gewelddaden) bedraagt 15 tot 25 jmnk.

(PR08UREUR-GENER..).AL BIJ HET. HOF
VAN CASSATIE, IN ZAKE QUJ';STIER
EN GOETHALS.)
ARREST.
HET HOF ; Gelet op de hierna
volgende vordering van de Heer Procureur-generaal bij het Hof van cassatie :
" Aan de tweede kamer van het Hof
van cassatie.
" De ondergetekende Procureur-generaal heeft de eer te vertogen dat de
Minister van justitie hem, bij schrijven
van 15 december 1969, Bestuur der
Wetgeving, nr 130.836/157 /AP/Div., uitdrukkelijk gelast heeft, overeenkomstig
artikel 441 van het Wetboek van strafvordering, aan het Hof het vonnis aan
te geven, dat door de Correctionele
Rechtbank te Brugge, uitspraak doende
in hoger beroep, op 30 april 1968 werd
gewezen en waarbij Oscar Questier,
steenovenwerkman, geboren te Oudenburg op 30 juli 1907, wonende te Westkapelle, Knokkestraat 15, Andre Questier, havenarbeider, geboren te Slijpe
op 16 mei 1938, wonende te Westkapelle,
Knokkestraat 15, en Gerard Goethals,
aannemer van bouwwerken, geboren
te Westkapelle op 13 april 1935, er
wonende, Dudzelestraat 181, veroordeeld werden ieder fot een geldboete
van 50 frank wegens Iichte gewelddaden,
gepleegd in de nacht van 30 op 31 december 1967.
» De door artikel 563, 3° van het
W etboek van strafrecht voor die over. treding bepaalde geldboete is een geldboete van 15 tot 25 frank.
» De uitgesproken straf is derhalve
onwettig en het vonnis met die wetsbepaling strijdig.

2o Op de voorziening van de procu1·eurgeneraal, ingesteld op bevel van de
Minister van justitie, vernietigt het
Hoj het vonnis van de correctionele
rechtbank, in hager beroep 1·echtdoende,
waarbij de beklaagde veroordeelt wordt
tot een geldboete van 50 frank wegens
overtreding van artikel 563 van het
Strajwetboek, en verwijst de zaak naar
een andere correctionele rechtbank, in
hager beroep rechtdoende ( 1). (Strafwetb.,
art. 563; Wetb. van strafv., art. 441
en 427.)
.

" Om die redenen,' vordert de ondergetekende Procureur-generaal dat het
aan het Hof moge behagen het aangegeven vonnis te vernietigen, te bevelen
dat melding van zijn arrest zal gemaakt
worden op de kant van de vernietigde
beslissing en de zaak naar een andere
correctionele rechtbank, zitting houdende
in hoger beroep, te verwijzen.

(1) Raadpl. cass., 11 september 1967 (Arr.
cass., 1968, biz. 51).

Gelet op artikel 44.1 van het W etboek
van strafvordering, onder overneming

" Brussel, 16 december 1969.
ll Namens de Procureur-generaal,
ll De Eerste Advocaat-generaal ;
(get.) Paul Mahaux »;

-475van de gronden' van bovenstaande vordering, vernietigt het aangegeven vonnis;
beveelt dat van het thans gewezen
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de vernietigde beslissing ;'
verwijst de zaak naar de Correctionele
Rechtbank te leper, zitting houdende
in hoger beroep.
26 januari 1970.- 2~ kamer.- Voorzitter, de H. van Beirs, voorzitter.- Verslaggever, de H. Gerniers. - Gelijkluidende conclusie, de H. Paul Mahaux,
eerste advocaat-generaal.

2e KA,MER. -

26 januari 1970.

HOF VAN ASSISEN. KENNISGEVING AAN DE BESCHULDIGDE VAN DE
LIJST VAN GEZWORENEN. ~ CASSATIEMIDDEL HIERUIT AFGELEID DAT DE
TER KENNIS GEBRACHTE LIJST OP ONTOEREIKENDE WIJZE MELDING MAAKT
VAN DE WOONPLAATS VAN ZEKERE
GEZWORENEN. MID DEL NIET ONT.yANKELIJK.

gezworenen onvolledig was bij gebrek
aan een juiste en voldoende aanduiding
van de woonplaats vaii enige onder
hen, en ontoereikend was om een efficiente controle en een degelijke voorbereiding tot wraking vanwege de verdediging, mogelijk te maken :
Overwegende, dat het middel feiten
en recht vermengt;
Dat het middel niet ontvankelijk is ;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en
dat de beslissing overeenkomstig de
wet is;
Om die redenen, en zonder acht te
slaan noch op de verscheidene brieven
die eiser op 6 oktober 1969 aan de heer
Voorzitter en aan de heer Procureurgeneraal gezonden heeft en op 6 en
op 20 oktober 1969 aan de heer Procureur-generaal en waarin hij zich vergenoegt feitelijke beweringen aan te voeren
zonder een cassatiemiddel uit te drukken,
noch op de brief die hij aan de heer
Procureur-generaal heeft gezonden op
25 december 1969, na het verstrijken
van de in artikel 420bis van het W etboek
van strafvordering bepaalde termijn,
verwerpt de voorziening ; veroordeelt
eiser in de kosten.

Niet ontvankelijk, wegens vermenging van
jeiten en recht, is het middel waarbij
tot staving van een cassatieberoep wordt
aangevoerd dat de lijst van gezworenen
die met toepassing van artikel 241 van
het Gerechtelijk W etboek aan de beschuldigde wordt ter kennis gebracht, op
ontoereikende wijze melding maakte van
de w.oonplaats van zekere gezworenen.

26 januari 1970.- 2e kamer.- Voor'zitter, de H. van Beirs, voorzitter.- Verslaggever; de H. Delahaye. - Gelijkluidende conclusie, de H. Depelchin, advocaat-generaal.

(GEENENS.)

2e KAMER. ---.-- 26 januari 1970.

ARREST.

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. BEDRAG VERSCHULDIGD
KRACHTENS EEN OVEREENKOMST OF
KRACHTENS DE WET.- WANBETALING
ALS MISDRIJF GESTELD. Ers TOT
TERUGVORDERil'[G. - KEUZE VOOR DE
BENADEELDE TUSSEN HET BURGERLIJK
GERECHT EN HET STRAFGERECHT.

HET HOF ; - Gelet op het bestrederi
arrest, op 3 oktober 1969 gewezen door
het Hof van assisen van de provincie
Oost-Vlaanderen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 241 van het
Gerechtelijk W etboek,
doordat de identiteitsopgave zowel
van de werkende als van de toegevoegde

Indien een bedrag verschuldigd is krachtens een overeenkomst of krachtens
de wet en de wanbetaling een misdrijj
oplevert, kan de persoon aan w~:e het

----------~--------~

-476bedrag verschuldigd is, zo hij geen
uitvoerbare titel bezit, de betaling ervan
vorcleren, hetzij voor het bttrgerlijk
gerecht hetzij voor het strafgerecht,
samen met de strafvordering van het
openbaar ministerie (l).
(GHESELLE, T. LOMMENS.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 10 juni 1969 door het Hof
van beroep te Gent gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 3 en 4 van de wet
van 17 april 1878, houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, 1 en 42 van de wet van 12 april
1965, 12 en 16 van de besluitwet van
9 juni 1965, 3 en 4 van de beslissing
van het nationaal paritair comite van
het hotelbedrijf van 2 december 1965,
bindend verklaard door het koninklijk
besluit van 13 juli 1966,
doorclat het arrest de eis van de burgerlijke partij niet ontvankelijk verklaart
omdat zulke eis "voor de strafrechter
alleen ontvankelijk is wanneer deze
vordering steunt, niet op een contractuele
verbintenis of op een wettelijke verplichting, maar op het feit dat de burgerlijke
partij rechtstreeks uit het misdrijf zelf
schade heeft ondergaan n,
tm·wijl de vordering van eiseres steunde
op het overtreden door ,verweerder van
wettelijke bepalingen waarvan de overtreding , met strafsancties ~ betengeld is :
Overwegende dat verweerder vervolgd
werd om : A) als werkgever nagelaten
te hebben, toen de dienstbetrekking
van eiseres een einde nam, het nog
verschuldigde loon onverwijld te betalen
(artikelen 11 en 42-1° van de wet van
12 april 1965), B) nagelaten te hebben
in een hotel-spijshuis, onder nieer wat
eiseres betreft, het aandeel van het
kamermeisje en van de kellnerin in de
verdeling van de samengebrachte fooien
en(of de afhouding van een percentage
op de rekening van de dienst tot grandslag te nemen voor het bepalen van de
(1) DE PAGE, d. II, nr 927; BRAAS, Precis
de procedu1·e penale, d. I, nr 203, blz. 161 ;
MAZEAUD en TUNC, Responsabilite civile,
d. III, nr 2025; raadpl. cass., 13 januari 1969
(Arr. cass., 1969, biz. 465).

andere aandelen (artikelen 3 en 4 van
gezegde beslissing van het nationaal paritair co mite) ;
Overwegende dat het arrest de burgerlijke eis niet ontvankelijk verklaart
omdat de burgerlijke partij ten deze
" geen vergoeding vordert van schade
haar berokkend door de ten laste gelegde
misdrijven, doch de betaling van lonen
of sommen welke, indien deze haar
mogelijk verschuldigd zijn, het alleen
zouden kunnen zijn ingevolge de door
de burgerlijke partij ingeroepen wetsbepalingen, hetzij dus ex lege en niet
ex delicto " ;
Overwegende dat de vordering van
eiseres ertoe strekt de vergoeding te
bekomen van ~de schade die haar veroorzaakt werd door de wanbetaling van de
sommen die haar uiterst op 31 augustus
1967 dienden uitbetaald te worden overeenkomstig de wettlijke bepalingen die
deze wanbetaling als misdrijf beteugelen;
Dat bedoelde schadevergoeding zich
vereenzelvigt met de niet betaalde
sommen en de verloren interesten ;
Overwegende dat de partij aan wie
iets verschuldigd is krachtens een overeenkomst of krachtens de wet en die
nog over geen uitvoerbare titel beschikt
om zijn schuldenaar tot betaling te
dwingen, de keuze heeft, indien de
wanbetaling tevens een misdrijf uitmaakt, haar eis in te stellen, hetzij voor
het burgerlijk gerecht, hetzij voor het
strafgerecht bij hetwelk de vervolging
wegens het misdrijf aanhangig is gemaakt;
·
Waaruit volgt dat het arrest de artikelen 3 en 4 van de wet van 17 april 1878
schendt;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zover het uitspraak doet
over de burgerlijke eis en over de kosten
ervan ; beveelt dat melding van dit
arrest zal gemaakt worden op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ;
veroordeelt verweerder in de kosten ;
verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Hof van beroep· te Brussel.
26 januari 1970.- 2" kamer.- Voorzitter, de H. van Beirs, voorzitter.- Verslaggever, de H. Delahaye. Gelijkluidende conclusie, de H. Depelchin, advocaat-generaal.- Pleiter, de H. Van Ooteghem (van de balie te Brugge).
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STRAFZA·
CASSATIEMIDDELEN.
KEN.- ENIG:E; STRAF UIT ROOFD:El VAN
TWEE MISDRIJV:E;N, MIDDEL DAT
ENKEL BETREKKING REEFT OP :E;EN
MISDRIJF. STRAF WETTELIJK GE·
RECRTVAARDIGD
DOOR RET ANDER
MISDRIJF. - N IET-ONTVANKELIJKREID,

lndien wegens twee misdrijven een enkele
straf wordt uitgesproken, dan is niet
ontvankelijk wegens het ontbreken van
belang, de eis tot cassatie van de beslissing op de strafvorde1·ing, die gegrond
is op een middel dat enkel betrekking
heeft op een dezer misdrijven, hoewel
de straf door het ander misdrijf wettelijk gerechtvaardigd. blijft (1). (Wetb.,
van strafv., art.

411

en

414.)

(CROLS.)

"
Met de notitie overeenstemmend
arrest.

26 januari 1970.- 2• kamer.- Voo1'·
zitter, de H. van Beirs, voorzitter.- Verslaggever, de H. Rutsaert. Gelijkhtidende conchtsie, de H. Detournay, advocaat-generaal.
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BETWIST. VERWEERDER BEWIJST
EVENMIN DAT DE VENNOTEN·ZAAK·
VOERDERS SINDSDIEN DE VENNOOT·
SCRAP IN RECHTE NIET MEER ZOUDEN
MOGEN VERTEGENWOORDIGEN.- VER·
WEERDER DIE DEZE VERTEGENWOOR·
DIGING VOOR RET HOF NIET MEER
KAN BETWISTEN. VOORZIENING ONT·
VANKELIJK.

26 januari 1970.

27 januari 1970.

VOORZIENING IN CASSATIE.
PERSONEN BEVOEGD OM ZIOR IN CAS·
SATIE TE VOORZIEN. DIRECTE BE·
LASTINGEN.
PERSONENVENNOOT·
SCRAP MET BEPERKTE AANSPRAKE·
LIJKREID.
VENNOOTSCRAP
DIE,
ZOALS VOOR DE FEITENRECRTER, VOOR
RET HOF VERTEGENWOORDIGD WORDT
DOOR TWEE VENNOTEN-ZAAKVOERDERS,
AANGEWEZEN ALS STATUTAIR ORGAAN
VAN DE VENNOOTSCRAP. VERWEER·
DER DIE DEZE VERTEGENWOORDIGING
VOOR DE FEITENRECRTER NIET REEFT

(1) Cass., 17 maart 1969 CArr. cass., 1969,
biz. 660; 10 november 1969, s~tpra, biz. 255.
(2) Raadpl. cass., 8 januari 1940 (Bull. en
PASIC., 1940, I, 2); 14 juli 1941 (ibid., 1941,
I, 301) en noot 1 ; 7 juni 1960 (ibid., 1960,

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING. HANDELSBE·
DRIJF.
MEERWAARDE UIT EEN
VERGOEDING WEGENS OORLOGSSCRADE.
MEERWAARDE OPGENOMEN DOOR
EEN DER VENNOTEN.- MEERWAARDE
BELASTBAAR TEN NAME VAN DE VEN·
NOOTSCRAP.

1° De voorziening van een personenvennootschap met beperlcte aansprakelijkheid die, zoals voor de feitenrechter,
zonde1· enige betwisting vertegenwoordigd
wordt doo1· twee vennoten-zaakvoerders,
aangewezen als statutair orgaan van
de vennootschap, is ontvankelijk indien
niet bewezen wordt dat de vennotenzaalcvoerders sindsdien de vennootschap
in 1·echte niet meer zouden mogen vertegenwoordigen (2).
2° Overeenkomstig artikel 27, § 2bis, 2o,
van de gecoordin,eerde wetten betretfende
de inlcomstenbelastingen is belastbaar
ten name van de vennootschap de
meerwaarde uit een vergoeding wegens
oorlogsschade, indien zij opgenomen
is door een vennoot, aangezien de wet
geen onderscheid maalct, naar gelang
het gaat om natuurlijke personen of
rechtspersonen, tussen de opnemingen
enerzijds en de verdelingen of uitkeringen anderzijds. (Art. 27, § 2bis,
2°, van de gecoordineerde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen.)

(PERSONENVENNOOTSCRAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKREID <i MORTIER EN co "•
T. BELGISCRE STAAT, MINISTER VAN
FINANCIEN.)
ARREST.
HET HOF ; Gelet op het bestreden ,
arrest, op 9 december 1968 na verwijzing
gewezen door het Hof van beroep te
Brussel;

I, 1157); 24 september 1963 (ibid., 1964,
I, 86) en noot 1; 6 januari 1966 (ibid., 1966,
I, 587); l 6 februari 1968 (A1-r. cass., 1968,
bl7. 7P3).
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Gelet op het arrest door het Hof op
16 februari 1965 gewezen (1);
~ver de grand van niet-ontvankelijkherd door verweerder -tegengeworpen
en hieruit afgeleid dat de aan Mr. Delafontaine gegeven volmacht om de voorziening in te stellen door Alfred en Roger
Mortier ondertekend werd,

terwijl uit geen enkel stuk blijkt dat
deze beide personen bevoegd waren om
eiseres te vertegenwoordigen :
Overwegende dat het verzoekschrift
na cassatie voor het Hof van beroep
ingesteld werd « door de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid Mortier en Co, hebbende haar
maatschappelijke zetel te Oostende,
Van Iseghemlaan 18, ingeschreven in
het handelsregister te Oostende onder
nr. 139, opgericht bij akte van 27 maart
1939, g~publiceerd in de bijlagen van
het B!!lg~sch Staatsblacl van 13 april 1939
onder nr. 4.611, vertegenwoordigd door
de twee vennoten zaakvoerders, met
name de heren Alfred Mortier, wonende
te Oostende, steenweg op Torhout, 86
en Henri Mortier, wonende te Oostende:
Groentenmarkt 4, welke laatste evenwel
ingevolge de beslissing van de algemene
vergadering van 24. december 1962,
als zaakvoerder vervangen werd door
de heer Roger Mortier, wonen de te
Oostende, Steenweg op Torhout 86, die
vanaf 1 januari 1963 zijn functie als
zaakvoerder waarneemt, op vervolging
en benaarstiging van de genoemde zaakvoerders Alfred en Roger Mortier, wonende te Oostende, Steenweg op Torbout 86, en voor zoveel als nodig de
vr·oegere zaakvoerder de heer Henri
Mortier, wonende te Oostende, Groentenmarkt 4 »;
·
Overwegende dat hieruit blijkt dat
de twee zaakvoerders die eiseres voor
het hof van verwijzing vertegenwoordigden Alfred en Roger Mortier waren ;
Overwegende dat nit geen element
blijkt dat verweerder de regelmatigheid
van deze vertegenwoordiging voor dit
hof heeft betwist; dat hij niet bewijst
dat Alfred en Roger Mortier sindsdien
eiseres niet nleer in rechte zouden mogen
vertegehwoordigen ;
Dat hieruit volgt dat verweerder thans
niet meer tegen die vertegenwoordiging
mag opkomen ;

(1) Bull. en PAsrc., 1965, I, 615.

pat. de grond van niet-ontvankelijkherd met kan aangenomen worden ;
Over het derde middel, afgeleid nit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 27, § 2bis, alinea 2, 2a, en
35, § 4, van de wetten betreffende de
inkomster:belastingen gecoiirdineerd bij
he~ beslUit van de Regent van 15 januan 1948, 2, 129 en 130 van de gecoiirdineerde wetten op de handelsvennootschappen en 61, 1°, littera ll, van de wet.
van 1 . oktober 1947 zoals gewijzigd
door artikel 28 van de wet van 1 jtmi 1952,
do01·dat het bestreden arrest verklaart
dat uit meerdere vaststellingen mag
vermoed worden dat de ontvangen oorlogsschadevergoeding door een der vennoten van eiseres opgenomen werd,
deze vaststellingen zijnde 1° dat, hoewei deze vergoeding in 1955 werd uitbetaald en aan eiseres op dezelfde datum
moest toekomen, de verificateur der
belastingen op 1 maart 1957 vaststelde
dat de geschriften van eiseres sedert
31 december 1955 niet meer waren
'?ijgehoud~n en de ontvangen vergoeding
m 1955 nwt werd geboekt; 2a dat zo
de afwezigheid van boeking op ~ich
zel;re geen red~n is om de belastingVTIJdmn te we1geren, er daarenboven
achteraf werd vastgesteld in het dagen grootboek, dat de ontvangen oorlogsschad~vergoeding geboekt werd op 29 februari 1956 onder het artikel « Kas
aan oorlogsschade 80.455 frank » 3a dat
gezie.r;t de vaststelling sub 1, deze 'boeking
alleszms moet geschied zijn na 1 maart
1957, zo_dat de toegekende oorlogsschadevergoedmg tussen de datum van uitb~taling ~n ~ maart 1957 niet terug te
v!nden Is m het patrimonium van
erseres, 4° dat het vermoeden van opneming van deze vergoeding nog versterkt
wordt door het antwoord door de fiscale
r~adgever van eiser~.s de heer Warreyn,
d1e op een vragenhJst van 17 februari
1958 van de inspectie te Brugge antwoordde : « de oorlogsschade toegekend in
1955 werd door een der beheerders
ontvangen samen met zijn oorlogsschade als eigenaar van het gebouw en pas
in de kas van de vennootschap gestort "
en tenslotte verklaart dat het ongedaan
maken van deze persoonlijke opneming
~et l_aattijdige inschrijving, de werkehJkheid van de opneming in 1955 en de
belastbaarheid voor dienstjaar 1956 niet
met terugwerkende kracht kan teniet
doen,
·
terwijl de term « opneming » slechts
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-479van toepassing kan zijn bij een eenmans.zaak en de termen « verdeling , of
« uitkering , slechts van toepassing kunnen zijn bij een rechtspersoon,

en terwijl het ten deze niet gaat om
·een natuurlijk persoon maar om een
Techtspersoon met name de personenvennootschap met beperkte aansp~ake
lijkheid " Mortier en Co ,, aan w1e de
vergoeding wegens oorlogssch~de werd
toegekend, zodat van " opnemmg , door
eeri natuurlijke persoon geen . ~prake
kan zijn, en aileen sprake kan. ZIJn. van
ofwel " verdeling , ofwel " mtkermg. »
van de vrijgestelde meerwaarden, d1e
zodoende als winsten behandeld worden,
door de rechtspersoon, en dat dientengevolge het achter~ouden van deze
oorlogsschadevergoedmg door een ve~
noot niet meebrengt dat deze som mt
het patrimonium van de vennootsc~ap
verdwijnt, maar enkel een regelmat1ge
beslissing van de rechtspersoon door
zijn organen genomen en dan nog goedgekeurd door de algemene vergadermg
bij stemming over de ba!~ns van wmst
en verliesreke11ing deze VriJgestelde meerwaarde wegens vergoeding van schade
geleden aan de bedrijfsuitrusting van
de rechtspersoon, als een winst kan
behandelen en door " verdeling » of
« uitkering , uit het patrimonium van de
rechtspersoon kan verwijderen en kan
doen toekomen aan een vennoot, zodat
het feit dat de boekhouding niet werd
bijgehouden sinds 31 december .1955
tot 1 maart 1957 niet toelaat ermt af
te leiden dat deze oorlogsschadevergoeding zou verdeeld zijn of uitgekeerd,
vooral nu de eis van regelmatige boekhouding door de wet in dit verband niet
gesteld wordt, en nu noch de boeking
per 29 februari 1956 als datum van ontvangst van deze oorlogsschadevergoeding, noch het feit dat tot 1 maart 1957
deze ontvangst niet geboekt werd, noch
het feit dat een vennoot deze oorlogsschadevergoeding een tijdlang en wei
tot 29 februari 1956, bij zich zou hebben
gehouden, voldoende zijn om er uit af
te leiden dat de rechtspersoon deze
had verdeeld of uitgekeerd aan die ene
vennoot, gezien het hier niet gaat om
een beslissing van de rechtspersoon
maar om een onacht.zaamheid van een
vennoot :
Overwegende dat luidens artikel 27,
§ 2bis, 2o, van de gecoordineer.de wetten
betreffende de inkomstenbelastmgen, van
toepassing ingevolge artikel 61 van de
wet van 1 oktober lc947, gewijzigd door

artikel 28 van de wet van 1 augustus
1952 op de oorlogsschadevergoeding, de
belastingvrijdom dan aileen ~ord~. toegestaan wanneer de belastmgvnJdom
genietende_ meerwaarde.n he~ voorw:erp
niet uitmaken van emgerlm verdelmg,
uitkering of opneming ;
, Overwegende dat het arrest vaststelt,
op grond van de in het .middel aangehaalde redenen, dat de op de bedrijfsuitrusting ontvangen oorlogsschad.evergoeding door een der vennoten van mseres
opgenomen werd ;
Overwegende dat eiseres deze ornemi:r:g
niet betwist doch van de steilmg mtgaat dat de term « opneming » aileen
toepasselijk zou zijn op eenmanszaken,
dus op fysieke personen en niet op
vennootschappen ;
Overwegende dat de wet .. ~ergelijk
onderscheid niet maakt; dat ZIJ mtegendeel bepaalt dat het om « ~nigerlei »
verdeling, uitkering of opnemmg ~aat;
dat dezelfde termJnologie terug te vmden
is in artikel 105 van het Wetboek van
de inkomstenbelastingen onder titel III
" Vennootschapsbelasting , ; d~t h~t
woord opneming ook voorkomt m artikel 117 van gezegd wetboek ; dat h~t
aannemen van dit onderschmd zou stutten tegen de bedoeling van v.<?or~~ld
artikel 27 § 2bis, 2°, zoals ZIJ bhJkt
uit het v~rslag aan de Koning dat aan
het koninklijk besluit van 31 maart 1936
voorafgaat en luidens hetwelk de belastingvrijdom onder zekere voorwaa~den
verleend wordt zodat de voortbrengmgsmiddelen van de onderneming gaaf
gehandhaafd blijven ; dat inderdaad
enigerlei opneming voor gevolg zou
hebben dat de meerwaarde, aan het
patrimonium van de vennootschap onttrokken wordt ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
27 januari 1970.- 2e kamer. ~ Voorzitter, de H. Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Wauters. - Gelijkluidende · conclusie,
de H. Krings, advocaat-generaal. Pleiters, de HH. Delafontaine (van de
balie te Kortrijk) en Biitzler (van de
balie bij het Hof van beroep te Brussel).

-4802°

KAMER. -

27 januari 1970.

1o

INKOMSTENBELASTINGEN.
RECLAMATIE. RECLAMATIE INGEDIEND NA DE 31° MAART VAN HET
TWEEDE DIENSTJAAR EN ME.ER DAN
ZES MAANDEN NADAT DE VERZOEKSTER
VAN RET AANSLAGBILJET KENNIS HEEFT
GEHAD.- RECLAMATIE IN ELK GEVAL
INGEDIEND BUITEN DE WETTELIJKE
TERMIJN.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
RECLAMATIE. RECLAMATIE INGEDIEND NA DE 31e MAART VAN HET
TWEEDE. DIE;NSTJAAR EN ME;ER DAN
ZES MAANDEN NADAT DE BELASTINGPLICHTIGE VAN RET BELASTINGBILJET
KENNIS HEEFT GEHAD.- ARREST DAT
BESLIST DAT DE RECLAMATIE NIET
ONTVANKELIJK IS. AAREST DAT
RET RECHT VAN DE BELASTINGPLICHTIGE OP DE BEHANDELING VAN ZIJN
ZAAK DOOR EEN. ONPARTIJDIGE EN
ONAFHANKELIJKE
RECHTBANK
NIET
SCHENDT.

3o RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. DIRECTE BELASTINGEN. AATIKEL 6 VAN RET VERDRAG TOT
BESCHERMING VAN DE RECHTEN VAN
DE MENS EN DE FUNDAMENTELE VRIJHEDEN. RECLAMATIE. ARREST
DAT BESLIST DAT DE RECLAMATIE TE
LAAT IS INGEDIEND EN DERHALVE
NIET ONTVANKELIJK IS. ARREST
DAT HET RECHT VAN DE BELASTINGPLICHTIGE OP DE BEHANDELING VAN
ZIJN ZAAK DOOR EEN ONPARTIJDIGE
EN ONAFHANKELIJKE; RE;CHTBANK NIET
SCHENDT.

1° W ettelijk gerechtvaarcligd is het arrest
dat vaststelt dat uit een gesch1·ijt van een
gevolmachtigde van de belastingplichtige
blijkt dat deze van het aanslagbiljet
kennis heeft gehad zes maanden voordat
de reclamatie werd ve1·zonden, en dat
eruit afieidt dat de reclamatie, ingediend
na de 3te maart van het tweede dienstjaa?', in elk geval is ingediend buiten de
termijn die op stmtfe van verval wordt
gesteld bij artikel 61, § 3, van de
gecoordinee?·de wetten betretfende de
inkomstenbelastingen ( 1).
2o en 3o Het recht van de belastingplichtige

(1) Raadpl. cass., 22 november
en PASIC., 1950, I, 179).
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(B1tll.

op de behandeling van zijn zaak door
een onpartijdige en onafhankelijke rechtbank wordt niet geschonden door het
arrest, dat niet ontvankelijk verklaart de
reclamatie die is ingediend na de
31e maart van het tweede dienstjaar en
meer dan zes maanden nadat de belastingplichtige van het.aanslagbiljet kennis
heeft gehad, aangezien de belastingplichtige de gelegenheid heeft gehad zijn
verweer te doen gelden tegen de door de
administratie geschapen titel, maar er
binnen de wettelijke te1·mijn geen gebruik
van gemaakt heejt. (Artikel 6 va)l het
Europees Verdrag tot bescherming van
de rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden.)
(ADRIAENSEN, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 4 maart 1969 door het Hof
. van beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
' schending van de artikelen 6, 7, 8
en 97 van de Grondwet, 6 van het
V erdrag tot bescherming van de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend op 4 november 1950
te Rome, en van het Additioneel Protocool bij dit Verdrag ondertekend op
20 maart 1952 te Parijs, beide goedgekeurd door de wet van 13 mei 1955,
van de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 61, § 3, van de door het
Regentbesluit van 15 januari 1948 gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen,
doordat het bestreden arrest beslist dat
de administratie het bewijs van de verzending van het aanslagbiljet door feitelijke vermoedens mag leveren,
terwijl, eerste onde1·deel, de administratie nooit heeft voorgehouden het aanslagbiljet aan eiseres te hebben verzonden noch het bewijs van die verzending op enige wijze heeft geleverd, zodat
de termijn bepaald bij artikel 61, § 3,
van voormelde wetten op de inkomstenbelastingen tegenover eiseres nooit een
aanvang heeft genomen ;
tweede onderdeel, het recht van eiseres
om haar zaak te laten beoordelen door
een onpartijdige en onafhankelijke rechtbank niet werd geeerbiedigd daar tegen
haar een titel gecreeerd werd zonder dat
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zij ooit enige mogelijkheid tot verweer
heeft gehad :
Overwegende dat het bestreden arrest
beslist dat het door eiseres op 18 juli 1966
ingediend bezwaarschrift tegen een aanslag waarvan moet worden vermoed dat
haar op 5 augustus 1964 een uittreksel
toegestuurd werd, buiten de bij artikel61,
§ 3, van de gecoiirdineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen op straffe
van verval voorgeschreven termijn ingediend werd en derhalve niet ontvankelijk is;
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest vaststelt,
zonder dienaangaande te zijn aangevochten, dat uit een schrijven van de
gevolmachtigde van eiseres blijkt dat
deze op 28 oktober 1964 van het aanslagbiljet kennis had, zodat het op
7-18 juli 1966, hetzij meer dan zes
maanden na 28 oktober 1964, ingediende
bezwaarschrift alleszins te laat werd inge ..
diend;
Overwegende dat deze vaststelling en
beschouwing de beslissing wettelijk rechtvaardigt en dat het eerste onderdeel derhalve niet ontvankelijk is bij gebreke
van belang;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 61, § 3, van
de gecoiirdineerde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen aan de schuldenaars van directe belastingen het recht
toekent een reclamatie in te dienen tegen
het beloop van hun aanslag mits, op
straffe van verval, dat zij ingediend
worde, uiterlijk op 31 maart van het
tweede dienstjaar zonder dat de termijn
nochtans minder dan zes maanden mag
bedragen van af de datum van het aanslagbiljet of van de kennisgeving van de
aanslag;
Overwegende dat eiseres aldus de
mogelijkheid werd aangeboden haar verweer tegen de door de administratie
gecreeerde titel te laten gelden maar dat
zij binnen de wettelijke termijn geen
gebruik ervan heeft gemaakt ;
Dat het tweede onderdeel niet kan
worden aangenomen ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet,
doordat het bestreden arrest niet heeft
geantwoord op de conclusie van eiseres
betreffende de rechten van de mens :
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Overwegende dat de door het middel
bedoelde conclusie noch door eiseres
noch door verweerder aan het Hof overgelegd werd ;
Dat het middel derhalve niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
27 januari 1970.- 2e kamer.- Voorzitter en Verslaggever, de H. Louveaux,
raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkluidende conclusie, de H. Krings,
advocaat- generaal. Pleiters, de
HH. Van Kerkhoven (van de balie te
Antwerpen) en Butzler (van de balie bij
het Hof van beroep te Brussel).

2e

KA.MER. -

27 januari 1970.

SPOORWEGEN (NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE). GELIJKSTELLING VAN DEZE MAATSCHAPPIJ MET DE STAAT VOOR DE TOEPASSING VAN DE WETTEN INZAKE DIRECTE
EN INDIRECTE BELASTINGEN.- KwiJTING VAN DE BELASTING BIJ WIJZE VAN
OPNEMING ALB ONWAARDEN.- REGE·
LING NIET VAN. TOEPASSING OP BEDOELDE MAATSCHAPPIJ.

Ook al wo1·dt de Nationale maatschappij
der Belgische spoorwegen krachtens arti"
kel14, lid 1, van de wet van 23 juli 1926
met de Staat gelijkgesteld voor de toepassing van de wetten inzake directe en
indirecte belastingen, kan zij de door
haar verschuldigde belastingen niet kwijten bij wijze van opneming als onwaarden, aangezien de schulden en schuldvorderingen van deze maatschappij zich
niet ve1·mengen met die van de Staat.
(NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN, T. BELGISCHE
STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 14 april1969 door het Hof van
beroep te Gent gewezen ;

-482Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 14, inzonderheid
alinea 1, van de wet van 23 juli 1926
houdende oprichting van de N ationale
Maatschappij der Belgische Spoorwegen,
zoals gewijzigd door artikel 4. van de wet
van 1 augustus 1960, en 97 van de
Grondwet,
dom·dat het bestreden arrest, hoewel
het niet betwist dat de ijklonen werkelijke belastingen uitmaken, niettemin het
door eiseres ingediend verhaal i{egen de
door de directeur der directe belastingen
te Gent op 5 maart 1968 gevelde beslissing, luidens welke haar bezwaar tegen
de bijdragen wegens ijklonen te haren
laste gevestigd wordt afgewezen, ongegrond verklaart, en zijn beslissing rechtvaardigt door de overwegingen, enerzijds, dat de gelijkstelling van eiseres met
de Staat voor de toepassing van de
directe en indirecte belastingen, haar
geenszins vrijstelt van de betwiste taks,
die door de Staat zelf verschuldigd was,
en anderzijds, dat het voordeel van de
procedure van aanneming in onwaarden
toegepast voor de delging van gezegde
taksen in zoverre zij verschuldigd zijn
door de Staat en door de openbare
diensten van de Staat, niet kon uitgebreid worden tot eiseres vermits deze
procedure een regel van de staatsboekhouding betrof die vreemd is aan de wettelijke beschikkingen voor de toepassing
waarvan eiseres met de Staat is geassimileerd,
terwijl de door artikel 14 van de wet
van 23 juli 1926 voorgeschreven regel,
luidens welke «de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen met de
Staat wordt gelijkgesteld voor de toepassing der wetten inzake directe en indirecte belastingen », de wil van de wetgever vertolkt eiseres, in het bijzonder
domein van de belastingen ten voordele
van de Staat, te vereenzelvigen met een
openbare dienst, . niettegenstaande de
onderscheiden juridische persoonlijkheid
die in haren hoofde werd erkend, en bijgevolg betekent, niet alleen dat telkens
als een wettelijke bepaling de Staat vrijstelt van de belasting, deze vrijstelling
moet worden uitgebreid tot eiseres, doch
eveneens dat telkens als een belasting
door de Staat verschuldigd is en dus eveneens door eiseres, het deze laatste wettelijk is toegelaten er zich van te kwijten
volgens de modaliteiten eigen aan de
regeling van deze belastingen door de
openbare diensten; terwijl het dienvolgens enkel mits schending is van de bij
artikel 14 van de wet van 23 juli 1926

bepaalde gelijkstelling dat het arrest,
teneinde het door eiseres gevormde ~ver
haal te verwerpen, haar recht de betwiste taks zoals de Staat bij wijze van
aanneming in onwaarden te delgen niet
heeft erkend :
Overwegende dat het middel het arrest
niet critiseert. in zover het beslist dat het
ijkloon een b(llasting is en dat die belasting door eiseres verschuldigd is ; dat het
de rechter verwijt beslist te hebben dat
op grond van artikel 14, lid 1, van
de wet van 23 juli 1926 niet kan aangenomen worden dat, wegens de aldaar
voorziene gelijkstellingen, ook voor eiseres de door haar verschuldigde ijklonen
door opneming als onwaarden konden
aangezuiverd worden en deswege het
voorwerp niet kunnen zijn van fiscale
aanslagen en fiscale invordering ;
Overwegende dat artikel 14, lid 1, van
de wet van 23 juli 1926 bepaalt: « Onverminderd de bepalingen van de wetboeken der registratie-, hypotheek en griffierechten, der successierechten en der
met het zegel gelijkgestelde taxes, wordt
de N ationale Maatschappij der Belgische
Spoorwegen gelijkgesteld met de Staat
voor de toepassing der wetten inzake
directe of indirecte belastingen » ;
Overwegende dat de in voormeld
artikel voorziene gelijkstelling beperkt is
tot de toepassing van de belastingwetten;
Dat nergens in die wetten bepaald
wordt dat de door de Staat verschuldigde
belastingeri bij wijze van opneming als
onwaarden worden vereffend;
Overwegende dat bedoelde regeling,
die een staatsboekhoudkundige verrichting is, ten opzichte van de Staat wordt
toegepast omdat de ontvangsten van de
Staat in een algemeen budget begrepen
zijn ; dat die beschouwing niet geldt ten
opzichte van eiseres, die een zelfstandige
vennootschap is, waarvan de schulden
en schuldvorderingen zich niet vermengen met die van de Staat ;
Dat het arrest dienvolgens de in het
middel aangehaalde wetsbepalingen niet
geschonden heeft ;
Overwegende dat het middel naar
recht faalt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
27 januari 1970. 2e kamer. Voorzitter, de H. Louveaux, raadsheer
waarne1nend voorzitter. - TT erslaggever,
de H. Gerniers. Gelijkluidende conclusie, de H. Krings, advocaat-generaal.
- Pleiters, de HR. VanRyn, Duchene
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van beroep te Gent) en Biitzler (van de
balie bij het Hof van beroep te Brussel).

2°

KAMER. -

27 januari 1970.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- STRAFZAKEN. -BURGERLIJKE REOHTSVORDERING. ARREST DAT INGAAT OP RET DOOR DE
BURGERLIJKE P ARTIJ GE:MAAKTE VOOR·
BEHOUD, ZONDER TE ANTWOORDEN OP
DE OONOLUSIE WAARBIJ DE BEKLAAGDE
DE GEGRONDHEID ERVAN BETWISTTE.
SOHENDING VAN ARTIKEL 97 VAN
DE GRONDWET.

A rtikel 9 7 van de Grondwet wordt gesohonden door het arrest dat ingaat op
het door de burgerlijke partij gemaakte
voorbehoud, zonder te antwoorden op de
oonclusie waarbij de beklaagde de geg1·ondheid ervan betwistte (1). (Grandwet, art. 97 ; wet van 17 april 1878,
art. 27, lid. 2.)
(VANLAETHE:M,
A.
WAERZEGGERS
EN
NAA:MLOZE
VENNOOTSOHAP
C< NOORD·
STAR EN BOERHAAVE », T. WEDUWE
WAERZEGGERS.)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 7 mei 1969 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;
I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de vordering van
de burgerlijke partij weduwe W aerzeggers-Heens :
Over het middel, afgeleid uit de scherrding -van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest, na gekonstateerd te hebben dat, betreffende het
loonverlies geleden door verweerster ingevolge het overlijden van haar echtgenoot,
partijen het eens waren dit te berekenen
op het netto-inkomen, en dat verweerster
voorbehoud vroeg voor de bedragen
(1) Vgl. cass., 6 november 1967 (Arr. cass.,
1968, blz. 347).

welke van haar ten titel van belasting
op deze haar toegekende sommen zouden gevorderd worden, ten einde deze
op eiser te kunnen verhalen, beslist heeft
dat het beroepen vonnis terecht akte van
dit voorbehoud had verleend, en doordat
het . bestreden arrest aldus impliciet
beshst heeft dat eiser principieel het
bedrag van deze eventuele belastingen
aan verweerster verschuldigd is,
terwijl de beschouwingen van het be.
streden arrest geen antwoord inhouden
op het middel waardoor eiser, in zijn
conclusie voor het hof van beroep geno-.
men, liet gelden dat, aangezien voor
het ogenblik geen enkele wetgeving de
inkomsten voortspruitende uit de vergoeding voor ongevallen van gemeen
recht belast, het niet opgaat te veroordelen in funktie van mogelijke nieuwe
wetgevingen, welk gebrek aan antwoord
gelijk staat met een gebrek aan de door
artikel 97 van de Grondwet vereiste
motivering :
Overwegende dat verweerster weduwe
Waerzeggers-Heens aan het hof van beroep akte aanvroeg van haar voorbehoud om een bijkomende eis in te
stellen indien de haar uit te keren vergoedingen door de fiscus mochten belast
worden;
Overwegende dat eiser zich in zijn conclusie ertegen verzette dat daarvan alde
zou verleend worden en desbetreffend
voorhield dat voor het ogenblik geen
enkele wetgeving de bedoelde inkomsten,
voortspruitende uit ongevallen van gemeen recht, belastte en het niet opging te
v~roordelen in_ functie van mogelijke
n1euwe wetgev1ngen noch aan verweerster onbeperkt de mogelijkheid te bieden
later nog eisen te stellen ;
Overwegende dat het arrest, bij bevestiging van de beslissing van de eerste
rechter, aan gezegde verweerster akte
heeft verleend van het bedoelde voorbehoud, overeenkomstig artikel 27, lid 2,
v~n d~ wet van 17 april 1878, gewijzigd
biJ artikel 1 van _de wet van 30 mei 1961,
doch zonder emge reden op te geven ;
dat het aldus verzuimd heeft bovenaangehaalde conclusie te beantwoorden ;
Dat het middel gegrond is ;

II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de vordering van
de burgerlijke partij August W aerzeggers :
Overwegende dat eiser geen middel
aanvoert;
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III. In zover de voorziening gericht is
.tegen de beslissing over de vordering van
de burgerlijke partij naamloze vennootschap " De N oordstar en Boerhaave " :
Overwegende dat eiser verklaart afstand te doen van zijn voorziening ;
Om die redenen, decreteert de afstand
van de voorziening in zover zij gericht is
tegen de beslissing over de vordering van
de burgerlijke partij " De N oordstar en
Boerhaave " ; vernietigt het bestreden
arrest in zover het, bij bevestiging van
de beslissing van de eerste rechter, aan
verweerster weduwe Waerzeggers-Heens
akte heeft verleend van haar voorbehoud
om een bijkomende eis in te stellen indien
de vergoedingen door de fiscus zouden
worden belast ; verwerpt de voorziening
voor het overige ; beveelt dat melding
van dit arrest zal gemaakt worden op
de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; veroordeelt verweerster weduwe Waerzeggers-Heens in drie vierde
van de kosten, de overige kosten en die
van de afstand ten laste van eiser gesteld
zijnde ; verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van beroep te Gent.
27 januari 1970. 2e kamer.
V oorzitter, de H. Louveaux, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever,
de H. Rutsaert. Gelijkluidende conclusie, de H. Depelchin, advocaat-generaal.- Pleiters, de HH. Bayart en Vanderseypen (laatstgenoemde van de balie
te Leuven).

NIET WJJ;RD BETEKEND. LIJKHEID.

0NWETTE-

2° CASSATIE. -

OMVANG. - STRAFZAKE.N. VEROORDELING TOT VERSCHILLENDE STRAFFEN WEGENS TWEE
MISDRIJVEN. - MISDRIJVEN DIE ELK
GESTRAFT WORDEN MET RET VERVAL
VAN RET RECHT DEFINITIEF EEN VOERTUIG TE BESTURJJ;N. - ARREST DAT
DEFINITIEF RET VERVAL UITSPREEKT
VOOR BEIDE MISDRIJVEN. - VJJ;RNIETIGING VAN DE VEROORDELENDE. BESLISSING TEN AANZIEN VAN EEN DE.R
MISDRIJVEN. - STRAF WETTELIJK GERECHTVAARDIGD DOOR RET ANDE.R MISDRIJF.- VERNIJJ;TIGING DIE ZICH NIET
UITSTREKT TOT DE VERVALLENVERKLARING.

1° Onwettelijk is de beslissing die ter vm·oordeling van de belclaagde die, wanneer het V1'0!3ger uitgespmlcen veTval vg,n
het 1·echt tot stm·en geiiindigd is, op de
openbare weg een motorvoertuig bestuttrt
van een der categorieen waa1·op de
beslissing van ve1·vallenverklm·ing slaat,
zonder dat hij met goed gevolg het
onderzoek wam·van spmke in artikel 4.7
van de wet op de politic van het wegverkeer heejt ondergaan, enkel constatee1·t
dat de " beslissing van welslagen " van
het onde1·zoek op de datum van het jeit
aan de beklaagde nog niet was betekend.
(Wet betreffende de politie ov;er het
wegverkeer, co6rdinatie van 16 maart
1968, art. 45 tot 48 ; kon. besl. van
4 mei 1965, art. 11 en 23.)

2° JiV onlt een beklaagde tot vm·schillende

2e KAMER. -

27 januari 1970.

1° WEGVERKEER. VERVOLGING
VAN DEGENE DIE, WANNEER RET VROEGER UITGESPROKEN VERVAL VAN RET
RECHT TOT STUREN GJJ;EINDIGD IS,
OP DE OPENBARE WEG EJJ;N MOTORVOERTUIG BESTUURT VAN EEN DE.R
CATJJ;GORIEEN WAAROP DE BESLISSING
VAN VERVALLENVERKLARING SLAAT,
ZONDER MET GOJJ;D GEVOLG RET ONDJJ;RZOEK WAARVAN SPRAKE IN ARTIKEL 4 7
VAN DE WET OP DE POLITIE VAN
RET WJJ;GVERKEER TE HEBBEN ONDERGAAN. - VEROORDELING GEGROND OP
DE CONSTATATIE DAT DE « BESLISSING
VAN WELSLAGEN ll OP DE DATUM VAN
RET FElT AAN DE BE.TROKKENE NOG

strafjen veroordeeld wegens twee misdrijven die beide kunnen gestmjt worden
met het definitief verval van het recht tot
het b~stu1·en van een voertuig en heejt
de rechter voo1· beide misdrijven een
enkele definitieve ve1·vallenve1·klaring uitgesproken, dan strekt de vm·nietiging van
de veroordeling wegens 3en der misdrijven zich niet uit tot de ve1·vallenvm·klaring, inclien deze cloo1· het ander misclrijj wettelijlc ge?·echtvaa1'cl?:gd blijjt ( 1).
(DE GROOT.)
ARREST.
RET HOF; -

Gelet op het bestreden

(1) Vgi. cass., 24 februari 1969 (Ar1·. cass.,
1969, biz. 596); raadpl. cass., 27 mei 1968
(ibid., 1968, biz. 1177).
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-485arrest, op 22 oktober 1969 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel ;
Over het middel van ambtswege afgeleid uit de schending van de artikelen 47
-en 48, 2°, van de wet betreffende de
politie over het wegverkeer :
Overwegende dat het bestreden arrest
eiser veroordeeld heeft tot een geldboete
van 500 frank >tebracht ·op I 0.000 frank
of twee maanden vervangende gevangenisstraf, bij bevestiging van de beslissing van de eerste rechter, om " te Ram.sel
op 23 september 1968, op de openbare
weg een motorvoertuig, namelijk een
personenwagen, te hebben bestuurd, dat
behoort tot een van de categorieen bedoeld in de beslissing van vervallenverklaring te zijnen laste als straf uitgesproken bij vonnis van de politierechter
van Aarschot van 30 april 1968, nadat
dit verval een einde had genomen zonder
met goed gevolg het theoretisch, practisch, geneeskundig en psychotechnisch
onderzoek, voorgeschreven bij artikel 47
van de wet betreffende de politie over
het wegverkeer, te hebben ondergaan »
(telastlegging E) ;
Overwegende dat, volgens de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
de door de politierechter uitgesproken
vervallenverklaring op 24 augustus 1968
een einde had ge~omen en slechts op
ao september 1968 aan eiser kennis werd
gegeven van de gunstige uitslag van zijn
examen betreffende bepaalde categorieen van voertuigen ;
Overwegende dat artikel 48, 2°, van
de wet betreffende de politie over het
wegverkeer het besturen van een motorvoertuig, wanneer het verval geeindigd is,
slechts strafbaar stelt indien het door
artikel 4 7 voorgeschreven onderzoek niet
met goed gevolg werd ondergaan, doch
geenszins het besturen voordat de commissaris, aan de betrokkene, bij een ter
post aangetekend schrijven, van zijn
beslissing kennis heeft gegeven overeenkomstig artikel 23 van het koninklijk
besluit van 4 mei 1965;
Overwegende dat het arrest dienvolgens eiser niet vermocht te veroordelen
op grond van de beschouwlng dat op
23 september 1968 hem nog geen kennis
ervan was gegeven dat hij in bovenvermeld examen geslaagd was ; dat de veroordeling wettelijk slechts mogelijk was
voor zover de gunstige beslissing met
betrekking tot gezegd examen nog niet
getroffen was ;
Overwegende, voor het overige, dat

de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvorm.en Werden nageleefd en dat de beslissing. overeenkomstig de wet is ;
Overwegende dat het arrest eiser verder veroordeeld heeft tot levenslang
verval v~n het recht een voertuig of een
luchtsch1p te besturen of een rijdier te
geleiden, doch dat deze veroordeling wettelijk gerechtvaardigd blijft door de
andere telastleggingen wegens welke zij
insgelijks uitgesproken werd;
Om die redenen, vernietigt het be~
streden arrest in zover het, bij bevestiging van de beslissing van de eerste
rechter, eiser veroordeeld heeft tot een
geldboete van 500 frank gebracht op
10.000 frank of een vervangende gevangenisstraf van twee maanden wegens
bovenvermelde telastlegging E alsook
in zover het hem in een gedeelte van de
kosten van de strafvordering met een
maand lijfsdwang heeft veroordeeld ; verwerpt de voorziening voor het overige ;
beveelt dat melding van dit arrest zal
gemaakt worden op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt eiser in drie vierde van de
kosten ; legt het overige vierde ten laste
van de Staat ; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van beroep te Gent.

27 januari 1970.- 2e kamer.- Voorzitter, de H. Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Rutsaert. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Depelchin, advocaat-generaal.

1e
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NIEUWE EIS. -

BURGERLIJKE ZAKEN.
VERBOD OM IN HOGE.R BE;ROEP VOOR
DE WERKRNOHTNRSRAAD NEN NIEUWE
EIS IN TN STNLLEN. RAAKT DE OPENBARE ORDE NIET.

Het vm·bod gesteld bij m·tikel 46, lid 1, van
de wet van 9 juli 1926 op de werkrechtersraden om in hoger beroep een nieuwe
eis in te stellen, raakt de openbare orde
niet. Het kan enkel worden ingeroepen
door de partij tegen wie dergelijke eis

!

-486is gericht en mag door de rechter niet
ambtshalve worden opgeworpen (1).
(DESTORDEUR, T. FRANKIGNOUL.)
ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op de bestreden
sententie, op 13 juni 1968 gewezen door
de Werkrechtersraad van beroep te Luik,
kamer voor bedienden ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de sehending van de artikelen 6, 1319,
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek,
en 464 van het W etboek van burgerlijke
rechtsvordering,
doordat, ter afwij zing van eisers vordering tot betaling van een bedrag van
50.000 frank voor « kosten en wettelijke
feestdagen n, de werkrechtersraad van
beroep dit punt van de vordering niet
ontvankelijk verklaart op grand dat het
door het inleidend exploot niet aan de
eerste rechter was voorgelegd,
terwijl verweerder de niet-ontvankelijkheid van de vordering op dit ptmt niet
had aangevoerd voor de werkrechtersraad
van beroep, waaruit volgt dat de werkrechtersraad van beroep, door ambtshalve een middel voor te dragen dat de
openbare orde niet raakt, de bewijskracht
van het inleidend exploot en van de
conclusies van de partijen heeft miskend
en de verschillende in het middel aangeduide teksten heeft geschonden :
Overwegende dat eiser, in de door hem
voor de werkrechtersraad van beroep
genomen conclusie, vroeg dat verweerder
z:ou worden veroordeeld om hem als
« compensatoire vergoeding voor kosten
en feestdagen" een bedrag van 50.000 fr.
te betalen ;
·
Overwegende dat niet blijkt dat verweerder de niet-ontvankelijkheid van
.deze vordering heeft aangevoerd ;
Overwegende dat de bestreden sententie erop wijst. zonder in dit opzicht te
worden bekritiseerd, « dat dit punt van

de vordering niet aan de eerste rechteJ.>
werd voorgelegd " en het, dientengevolge.
niet ontvankelijk verklaart ;
Overwegende dat artikel 46, lid 1, van
de wet van 9 juli 1926 op de werkrechtersraden bepaalt dat in hager beroep geen
nieuwe eis mag worden ingesteld ; dat
deze bepaling zich beperkt tot het overnemen van het beginsel gesteld in artikel 464 van het W etboek van burgerlijke
rechtsvordering waarvan het middel de
schending inroept ;
Overwegende dat het bij dit artikel
gestelde verbod om in hager beroep een
nieuwe eis in te stellen de openbare orde
niet raakt, dat bet enkel kan worden
aangevoerd door de partij tegen wie
zodanige·vordering wordt gericht en door
de rechter niet ambtshalve mag worden
opgeworpen ;
Dat aldus het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt de bestreden beslissing : 1° in zover ze, ter omschrijving van de taak van de deskundige
die ze aanstelt, verklaart dat vanaf 1 mei
1964 het prospectiegebied van eiser
beperkt werd tot de provincies Brabant
en Limburg aileen ; 2° in zover ze de
vordering tot het bekomen van een vergoeding van 50.000 frank « voor kosten
en wettelijke feestdagen " niet gegrond
verklaart ; verwerpt de voorziening voor
het overige ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; houdt de kosten aan opdat hierover
door de feitenrechter zou worden beslist ;
verwijst de aldus beperkte zaak naar de
Werkrechtersraad van beroep te Namen,
kamer voor bedienden.
29 januari 1970.- 1e kamer.- Voorzitter, de H. De Bersaques, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggevm~,
de H. Perrichon. Gelijklt~idende conclusie, de H. Colard, advocaat-generaaL
- Pleiter, de H. Simont.

(1) Raadpl. cass., 5 december 1968 (Arr.

cass., 1969, blz. 352).
Uit de voorbereiding van de wet van 9 juli
1926 blijkt dat de inlassing van artikel 46
bedoeld was om de rechtspleging voor de
werkrechtersraden in overeenstemming te
brengen met die van. de burgerlijke rechts-

vordering (Of. verslag aan de Kamer van
Volksvertegenwoordigers,
Pasin.,
1926,
blz. 548 ; zie ook BRAAS, ProcedHre civile,
uitg. 1944, d. II, nr l422bis; MAGREZ, Les
conseils de prud'homrnes, uitg. 1950, nr 433,
blz. 131).
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29 januari 1970.

SOCIALE ZEKERHEID.-

JAARLIJKS
VERLOF. VAKANTIEGELD. VERHAAL VAN DE WERKNEMER OP DE
VAKANTIEKAS-SOHULDENARES.- EE:NJARIGE VERJARING. UITGANGSPUNT
VAN DE TERMIJN.

Ret ve1·haal van de werkneme1· op de
vakantiekas, schuldena1·es van het vakantiegeld, vmjaart na een jaar vanaf de
dag waarop de werknemer ontvankelijk
is om het uit te oefenen (1). (Wetten
betreffende het jaarlijks verlof van
de loonarbeiders, gecoordineerd op
9 maart 1951, art. 24, lid 3, en 65.)
(VERE1NIGING
ZONDE1R
WINSTOOGMERK
« CAISSE NATIONALE PATRONALE1 POUR
LE1S OONGES PAYES DANS L'INDUSTRIE1
DU BATIMENT ET DE1S TRAVAUX PUBLICS », T. KONIECZKO.)
ARREST

(vertqling).

RET HOF ; - Gelet op de bestreden
sententie, op 7 januari 1969 gewezen door
de Werkrechte1·sraad van beroep te Luik,
kamer voor werklieden ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 24, lid 3, 59, 65
van de wetten betreffende het jaarlijks
verlof der loonarbeiders, gecoordineerd
bij het koninklijk besluit van 9 maart
1951, en 97 van de Grondwet,
do01·dat de bestreden sententie de beslissing van de eerste rechter bevestigt
die eiseres had veroordeeld om aan verweerder als vakantiegeld 1965 het bedrag
van 4.459 frank te betalen, onder verwerping van het middel dat eiseres had
.afgeleid uit de verjaring, op grand dat
« de wetgever heeft gewild dat de verjaTing van de rechtsvordering tot betaling
van het vakantiegeld van een werknemer
tegen een kas onderworpen zou zijn aan
dezelfde regeling inzake verjaring als de
strafvordering ingesteld tegen de personen die een van de overtredingen om(1) Wat betreft de verjaring van de strafvordering voortvloeiend uit een overtreding
op de wetten betreffende het jaarlijks verlof
van de werknemers en op de besluiten genamen in uitvoering van deze wetten, raadpl.
{)ass., 18 april 1966 (B•tll. en PAsiC., 1966, I,

1042).

schreven in artikel 59 van voornoemde
gecoordineerde wetten hebben begaan n,
dat artikel 65 van dezelfde wet ten bepaalt
dat « de strafvordering verjaart na een
vol jaar, met ingang van de dag waarop
de overtreding werd gepleegd » en eraan
toevoegt dat «de in artikel 59, lid 1, omschreven overtredingen, - namelijk het
feit de vakantie niet toegestaan te hebben
en het vakantiegeld niet te hebben betaald - , voor de berekEming van de verjaringstermijn als voortgezette misdrijven worden beschouwd », en dat door
deze bepalingen aan te nemen « de wetgever inzonderheid wil dat de verjaring
geen enkel bestanddeel van de overtreding dekt zolang de toestand van overtreding niet helemaal geeindigd is, dus
dat ze niet loopt zolang het vakantiegeld
niet ten valle betaald werd »,
terwijl artikel 24 van de gecoordineerde
wetten van 9 maart 1951 niet naar artikel 59 maar ~mar artikel 65 verwijst ; de
bepalingen van artikel 65 d,ie de in
artikel 59, lid 1, bedoelde overtredingen
als een voortgezet misdrijf kwalificeren,
niet van toepassing zijn op de niet-betali!lg van het vakantiegeld door de verlofkassen, daar deze niet-betaling geen
overtreding is ; de wetgever heeft gewild
dat bet uitgangspunt van de verjaring
van de rechtsvordering van de werknemer
tegen de verlofkas de dag is die volgt op
het verstrijken van de termijn gedurende
welke de vakantie moet worden genomen,
zodat de bestreden sententie, door niettemin te beslissen dat de rechtsvordering
van verweerder niet door verjaring vervallen was, de in het middel aangeduide
bepalingen heeft geschonden :
Overwegende dat uit de bepalingen
van de wetten betreffende het jaarlijks
verlof van de loonarbeiders, gecoordineerd op 9 maart 1951, met name uit de
vergelijking van de artikelen 24, 59 en
65, blijkt dat het feit aan de werlmemers
het verschuldigde vakantiegeld niet te
betalen enkel ten opzichte van de werkgevers, hun aangestelden of htm lasthebbers is strafbaar gesteld en dat een
dergelijk feit, ten laste van een verlofkasschuldenares, enkel aanleiding geeft tot
een verhaal van de werknemer ; dat dit
verhaal, hoewel van burgerlijke aard,
« verjaart binnen dezelfde termijn als de
strafvordering », zijnde de termijn van
een jaar bij artikel 65 gesteld voor aile
ter zake omschreven overtredingen ten
laste van de personen die de wet bepaalt
en onder wie de verlofkassen niet voorkomen;
Overwegende dat uit deze bepalingen
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kan worden af~eleid dat de wetgever,
bmten de vaststelling van de verjaringstermijn van het verhaal van de werknemer tegen de verlofkas, deze verjaring
tot .verval van een burgerlijke rechtsvordermg zou hebben willen gelijkstellen met
de verjaring van de strafvordering die
krachtens lid 1 van artikel 59 onder mee;
kan W?rden ingesteld ~egen' de WerkgeV~rs d1e het verschuld1gde vakantiegeld
met betalen of het niet binnen de voorgeschreven termijn en volgens de reglementaire modaliteiten betalen, welke
overtreding bij artikel 65, lid 2, voor de
berekening va!l de verjaringstermijn van
de strafvordermg, als een voortgezet misdrijf wordt beschouwd ;
Dat een soortgelijke gelijkstelling tot
. gevolg zou hebben dat, in tegenstelling
met het. voorwerJ? zelf van de bepaling
van art1kel 24, hd 3, van de gecoordineerde wetten, het verhaal van de werknemer tegen de verlofkas die het vakantiegeld niet heeft betaald niet zou kunnen verjaren;
Overwege~de dat, b~.houdens afwijh;ende bepahng, de termiJn van de verjarmg to~ ve~val van een burgerlijke rechtsvordermg mgaat op het ogenblik dat de
persoon te wiens voordele de rechtsvorderi:r;tg is ingesteld, ontvankelijk is om
ze 1.ut te oefenen ;
Dat door het uitgangspunt van de terII_lijn van een jaar gesteld voor de verjarmg van het verhaal van verweerder op
d~ eisende kas gelijk te stellen met het
mtgangspunt bepaald in het geval dat
een strafvordering. wordt ingesteld tegen
de we~kgever. dw het verschuldigde
vakantwgeld met betaalt, de sententie de
in het middel vermelde wetsbepalingen
heeft geschonden ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt de bestreden sententie ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; houdt de
kosten aan opdat hierover door de feitenrechter zou worden beslist ; verwijst de
zaak naar de W erkrechtersraad van
.beroep te Namen, kamer voor werklieden.

29 januari 1970.- 1• kamer.- Voorzitter, de H. De Bersaques, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggevei",
de H. Perrichon. Gelijkluidende conclusie, de H. Colard, advocaat-generaal.
- Pleite1', de H. Van Ryn.

1e KAMER.- 30 januari 1970.

1°

VONNISSEN EN ARRESTEN.
BURGERLIJKE ZAKEN.- BESCRIKKEND
GEDEELTE. BEGRIP.

2°

FAILLISSEMENT.- VERNIETIGING
OF ONTBINDING VAN RET GERECHTEI,IJK
AKKOORD. VERNIETIGING OF ONTBINDING DIE NIET NOODZAKELIJK TOT
DE FAILLIETVERKLARING LEIDT.

3°

ONDEELBAARHEID. EIS TOT
VERNIETIGING VAN EEN GERECRTELIJK
AKKOORD EN EIS TOT FAILLIETVERKLARING. GEEN ONDEELBAARREID •

4°

F AILLISSEMENT. VoNNIS TOT
AMBTSHALVE FAILLIETVERKLARING. GEEN VERZET VAN DE GEFAILLEERDE.
NIET ONTVANKELIJK ROGER BEROEP.

besl~ss~ng v_an de rechter betreffende
een betw~stwg ~s een beschikkend gedeelte, onverschillig de plaats waar deze
beslissing in de tekst van het vonnis
voorleomt (1).

1° Elke

2° Zo het faillissement niet lean worden
uitgesproken zonder voorafgaande vern_~etiging of ontbinding van het gerechtehjk aleleoord, en de faillietverklaring
doorgaans het gevolg is van die ve1·nietiging of ontbinding, heeft de vernietiging
of de ontbinding nochtans niet ipso
f~cto en noodzakelijle de faillietverkla1'~ng ten gevolge (2).
3° J?.e eis tot vernietiging van een gerechtehjle akleoord en de eis tot faillietverklaring zijn niet ondeelbaar
4° Indien de faillietverklaring ambtshalve

geschiedt, dan lean de gefailleerde die
te_gen het vo?"'n~s geen venet heejt gedaan,
h~ertegen n~et ~n hoge1· beroep leomen (3).
(Wet van 18 april 1851, art. 465 en
473.) (Impliciete oplossing.)

(1) Cass., 21 oktober 1966 (Ar1·. cass., 1967,
blz. 248); 30 mei 1969 (ibid., 1969, blz.
943).
(2) FREDERICQ, d. VII, nr 770; VAN RYN,
d. IV, nr 2972 ; Rep. prat. dr. belge., Bijv.,
d. I, V° Concordat judiciaire, nrs 522 en 523.
(3) Cass., 27 september 1928 (Bull. en PAsiC.,
1928, I, 235) en noot 1.

-489(PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERK·
TE AANSPRAKELIJKHEID « MACHINES
Wll\1AR » EN MAERTENS, T, L. EN W.
MOENS.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 18 februari 1969 door het Hof
van beroep te Gent gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1, 35, 36, 37 van de bij besluit
van de Regent van 25 september 1946
gecoi:irdineerde wetten op het gerechtelijk
akkoord,
doordat het bestreden arrest, na vast·
gesteld te hebben· dat de eisers in hoofd·
orde staande hielden dat het beroepen
vonnis, waarbij het door eiseres bekomen
gerechtelijk akkoord vernietigd werd,
nietig was omdat eiseres niet regelmatig
opgeroepen werd overeenkomstig artikel 37 van de gecoi:irdineerde wetten op
het gerechtelijk akkoord, na in zijn motivering verklaard te hebben dat het overbodig was na te gaan of eiseres werd
opgeroepen in haar maatschappelijke
zetel aangezien ze werd gehoord in de
persoon van eiser, haar zaakvoerder, en
dat eiser als zaakvoerder van eiseres
gehoord werd aangezien het ging om het
gerechtelijk akkoord van deze ·Iaatste, en
na in zijn motivering verder beslist te
hebben dat in zover het beroepen vonnis
het faillissement van eiseres en van eiser
uitgesproken had, de eisers geen partij
waren in het geding en dat zij derhalve
eerst derdenverzet hadden moeten aantekenen om daarna, als partij in het tussen te komen vonnis, tegen dit laatste
hoger beroep te kunnen instellen, in zijn
beschikkend gedeelte het door de eisers
ingesteld hoger beroep in zijn geheel en
zonder beperking niet ontvankelijk verldaart,
terwijl, eerste onderdeel, de grond van
niet-ontvankelijkheid door het arrest
ingewilligd, volgens de duidelijke vaststellingen van de rechter, slechts van toepassing was op het hoger beroep tegen
de faillietverklaring, doch niet op het
hoger beroep tegen de vernietiging van
het gerechtelijk akkoord,
terwijl het arrest niet aileen in gebreke
gebleven is van een grond van niet-ontvankelijkheid gewag te maken wat betreft
het hoger beroep tegen de vernietiging ·
van het gerechtelijk akkoord, doch in zijn
motivering expliciet uitspraak gedaan

heeft over de gegrondheid van het hoger
beroep dienaangaande en verklaard heeft
dat eiseres door de eerste rechter over
deze betwisting regelmatig, in de persoon
van· eiser, gehoord werd,
terwijl het arrest bijgevolg niet zonder
tegenstrijdigheid in zijn beschikkend
gedeelte heeft kunnen beslissen dat het
hoger beroep niet ontvankelijk was, zelfs
wat de vernietiging van het gerechtelijk
akkoord betreft,
terwijl alleszins de niet-ontvankelijkheid van het boger beroep, in zover het
gericht was tegen de vernietiging van het
gerechtelijk akkoord, niet wettelijk gemotiveerd is, aangezien het Hof in de onmogelijkheid gesteld wordt de reden van
deze niet-ontvankelijkheid te kennan en
zijn controlerecht over de wettelijkheid
van de beslissing over deze niet-ontvankelijkheid uit te oefenen ;
tweede onderdeel, de vernietiging van
het arrest, in zover het ten onrechte het
hoger beroep tegen de vernietiging van
het gerechtelijk akkoord niet ontvankelijk verklaart, de vernietiging van het
arrest moet medebrengen ook in zover
het uitspraak doet over het hoger beroep
aangaande de faillietverklaring,
terwijl inderdaad, volgens de artikelen 1, 35, 36, 37 van de gecoi:irdineerde
wetten op het gerechtelijk akkoord, het
hofvan beroep zich over het hoger beroep
tegen de faillietverklaring niet kon uitspreken alvorens de vernietiging van het
gerechtelijk akkoord regelmatig uitgesproken of bevestigd te hebben, hetgeen
het niet heeft gedaan,
terwijl ten gevolge van de ondeelbaarheid tussen de beslissing over de vernietiging van het gerechtelijk akkoord en de
beslissing over de faillietverklaring, die
trouwens door eenzelfde vonnis uitgesproken werden, de vernietiging van het
arrest wegens de onwettelijkheid van de
beslissing van niet-ontvankelijkheid van
het hoger beroep wat de vernietiging van
het gerechtelijk akkoord betreft, zich tot
het geheel van het arrest moet uitstrekken:
Overwegende dat de motivering van
het arrest onder het opschrift « Vernietiging van het gerechtelijk akkoord " een
duidelijke beslissing inhoudt omtrent de
ongegrondheid van het hoger beroep van
de eisers wat de vernietiging van het
gerechtelijk akkoord betreft ;
Dat immers de eisers aanvoerden dat
het beroepen vonnis nietig was omdat
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eiseres niet regelmatig werd " opgeroepen" overeenkomstig artikel 37 van de
gecoiirdineerde wetten op het gerechtelijk
akkoord, en het arrest beslist dat, overeenkomstig hetzelfde artikel, eiseres regelmatig werd « gehoord " in de persoon van
haar zaakvoerder, zodat het overbodig
is nate gaan of zij bovendien werd " opgeroepen » in haar maatschappelijke zetel ;
Overwegende dat elke beslissing van
de rechter betreffende een betwist punt
een beschikkend gedeelte uitmaakt, onverschillig de plaats waar deze beslissing
in de tekst van de uitspraak voorkomt ;
Overwegende derhalve dat de omstandigheid dat het arrest zich in zijn beschikkend gedeelte ertoe beperkt het hoger
beroep niet ontvankelijk te verklaren,
niet wegneemt dat het hof van beroep
zich over de ongegrondheid van het hoger
beroep, wat de vernietiging van het
gerechtelijk akkoord betreft, heeft uitgesproken;
Overwegende dat het middel niet kan
aangenomen worden ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 37 van de bij besluit van
de Regent van 25 september 1946 gecoiirdineerde wetten op het gerechtelijk
akkoord,
doordat, indien moest aangenomen worden dat het bestreden arrest het beroepen
vonnis impliciet doch duidelijk genoeg
bevestigt in zover daarbij het door eiseres
bekomen gerechtelijk akkoord vernietigd
werd, deze vernietiging niet regelmatig
gemotiveerd zou zijn omdat het arrest in
zijn motivering verklaart dat er geen
toepassing werd gemaakt van artikel 35
maar aileen. van artikel 37 van de op
25 september 1946 gecoiirdineerde wetten
op het gerechtelijk akkoord,
terwijl artikel 37 niet de vernietiging,
doch de ontbinding van het gerechtelijk
akkoord bedoelt, zodat de beslissing van
het arrest in strijd is met zijn motivering
en deze strijdigheid met het gebrek aan
de door artikel 97 van de Grondwet vereiste motivering gelijkstaat :
Overwegende dat de eisers de nietigheid
van het beroepen vonnis, wat de vernietiging van het gerechtelijk akkoord
betreft, aanvoerden om de reden dat
eiseres niet behoorlijk werd opgeroepen ;
Overwegende dat het arrest beslist dat
er ten deze geen toepassing werd gemaakt
van artikel 35 van de gecoiirdineerde wetten op het gerechtelijk akkoord, maar
wei van artikel 37 van die wetten;

Overweg(lnde dat, zelfs indien, In
strijd met deze beslissing, ten deze niet
de procedure tot ontbinding bepaald bij
artikel 37, maar die tot vernietiging
bepaald bij artikel 35, tweede lid, werd
gevolgd, die procedure niettemin regelmatig zou blijven, wat de door de eisers
aangevoerde grief betreft, vermits beide
wetsbepalingen voorschrijven dat de
schuldenaar client gehoord of behoorlijk
opgeroepen te worden ;
Overwegende dat, nu het arrest vaststelt, zonder dienaangaande bestreden te
worden, dat eiseres werd gehoord in de
persoon van haar zaakvoerder, de beslissing, wat de vernietiging van het gerechtelijk akkoord betreft, wettelijk gerechtvaardigd blijft, zodat het middel bij
gebrek aan belang niet ontvankelijk is ;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1319, 1320, 1351 van het Burgerlijk Wetboek en van de bewijskracht
en het gezag van het gewijsde van het
beroepen vonnis,
doordat het bestreden arrest, na vastgesteld te hebben dat eiseres voor de
eerste rechter werd gehoord in de persoon
van eiser, haar zaakvoerder, en dat eiser
werd gehoord als zaakvoerder van eiseres
aangezien het ging om het gerechtelijk
akkoord van deze laatste, en na vastgesteld te hebben dat de eerste rechter, na
het verzoekschrift van de commissarissen
van het gerechtelijk akkoord van eiseres
gezien te hebben, hetwelk besloot dat
eiseres in staking van betaling vertoefde,
na het verslag van de rechter-commissaris gehoord te hebben en na eiser in zijn
middelen en conclusies gehoord te hebben, aile meeromvattende en tegenstrijdige conclusies verwerpt, eiseres en eiser
failliet verklaart, beslist dat het hoger
beroep door de eisers ingesteld tegen deze
beslissing niet ontvankelijk is om de reden
dat eiser voor de eerste rechter slechts
gehoord werd als zaakvoerder van eiseres,
en slechts in verband met de gevraagde
vernietiging van het gerechtelijk akkoord,
dat deze vernietiging niet noodzakelijk
leidt tot faillietverklaring, welke ten deze
een nieuwe procedure was waarin de
eisers· niet werden gehoord, dat bij nader
onderzoek van het beroepen vonnis duidelijk blijkt dat er geen sprake was van
conclusies of zelfs van enige verdediging.
minstens wat de faillietverklaring betreft.
dat bijgevolg de beslissing over de faillietverklaring bij verstek gewezen werd,
en dat de eisers derhalve eerst derdenverzet hadden moeten aantekenen om

daarna, als partijen in het tussen te
komen vonnis, tegen dit laatste hoger
beroep te kunnen instellen,
·
t'erwijl, eerste onderdeel, het tegenstrijdig is vast te stellen, enerzijds, dat. eiser
voor de eerste rechter verscheen en
gehoord werd en dat eiseres in de persoon
van eiser regelmatig gehoord werd, anderzijds, dat, na eiser gehoord te hebben, de
eerste rechter, bij een en hetzelfde beroepen vonnis, uitspraak gedaan had en
Dver de vernietiging van het gerechtelijk
akkoord en over de faillietverklaring van
de eisers, en ten slotte te beslissen dat
het beroepen vonnis bij verstek uitgesproken werd wat de faillietverklaring
betreft, welke strijdigheid met het gebrek
aan de door artikel 97 van de Grondwet
vereiste motivering gelijkstaat ;
tweede onderdeel, uit de vaststellingen
van het beroepen vonnis blijkt dat de
gevraagde vernietiging van het gerechtelijk akkoord en de faillietverklaring, zelfs
indien zij twee procedures uitmaken,
alleszins een ondeelbaar geding vormden
aangezien de twee zogezegde procedures
gestaafd werden op hetzelfde verzoekschrift van de commissarissen van het
gerechtelijk akkoord en op de feiten die
er in veri:neld waren, aangezien de faillietverklaring het normaal gevolg was van
het besluit van het verzoekschrift, waarbij geconstateerd werd dat eiseres in
staking van betaling vertoefde, en aangezien de twee zogezegde procedures aanleiding gaven tot een enkel vonnis, waarvan de verschillende beschikkingen zonder onderscheid door dezelfde overwegingen gemotiveerd zijn, zodat het arrest
niet zonder tegenstrijdigheid kon beslissen dat in een ondeelbaar geding de
eisers, die voor de rechter aanwezig waren
en gehoord werden, door het gewezen
vonnis bij verstek failliet verhlaard werden;
derde onderdeel, het beroepen vonnis
expliciet vermeldt dat eiser gehoord werd
in zijn middelen en conclusies, dat ook
de commissarissen gehoord werden, doch
zonder dat er vermeld wordt dat zij
besluiten zouden genomen hebben, en
dat de rechtbank alle meeromvattende
en tegenstrijdige conclusies verwerpt,
terwijl het arrest bijgevolg de bewijskracht en het gezag van het gewijsde van
dit vonnis miskent door te beslissen dat
er geen sprake was van conclusies of zelfs
van enige verdediging minstens wat de
faillietverklaring betreft ;
vierde onderdeel, het arrest, om het
.beroepen vonnis te interpreteren, gewag

maakt van een « nader' onderzoek » waartoe de rechter overgegaan is na een
« oppervlakkige lezing » en waaruit zou
blijken dat er geen sprake was van conclusies of zelfs van enige verdediging
minstens wat de faillietverklaring betreft,
terwijl het Hof uit deze bewoordingen
onmogelijk kan uitmaken waarin dit
« nader onderzoek » bestond,
terwijl het hof van beroep zich strikt
moest houden bij de tekst van het beroepen vonnis,
terwijl uit deze tekst onmogelijk kan
worden afgeleid dat er geen sprake was
van conclusies of zelfs van enige verdediging minstens wat de faillietverklaring
betreft,
terwijl bijgevolg het arrest de bewijskracht en het gezag van het gewijsde van
het vonnis en eveneens de artikelen 1319,
1320, 1351 van het Burgerlijk Wetboek
geschonden heeft :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, in strijd met de
bewering van de eisers, het arrest niet
beslist dat het vonnis van faillietverklaring bij verstek werd gewezen ;
Dat het onderdeel, uitgaande van een
verkeerde uitlegging van het arrest, feitelijke grondslag mist ;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, zo het faillissement
niet kan uitgesproken worden zonder
voorafgaande vernietiging of ontbinding
van het gerechtelijk akkoord en de faillietverklaring doorgaans het gevolg is
van die vernietiging of ontbinding, de
vernietiging of de ontbinding nochtans
niet ipso facto en noodzakelijk de faillietverklaring ten gevolge heeft;
Overwegende dat beide procedures niet
ondeelbaar zijn en het derhalve niet
tegenstrijdig is te beslissen dat eiseres
partij was in de eerste en dat de eisers
geen partij waren in de tweede ;
Dat het onderdeel naar recht faalt ;
W at het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, na vastgesteld te hebben dat het beroepen vonnis
uitspraak doet en over de vernietiging
van het gerechtelijk akkoord en over de
faillietverklaring van de eisers, van dit
vonnis geen met de bewoordingen ervan
onverenigbare verklaring geeft door te
beslissen dat de termen « gehoord de
H. Willy Maertens in zijn middelen en
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besluiten » en « alle meeromvattende en
tegenstrijdige besluiten verwerpende »
uitsluitend betrekking hebben op de vernietiging van het gerechtelijk akkoord,
terwijl de termen « vonnissende ambtshalve » de faillietverklaring van de eisers
bedoelen;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag
mist;
Wat het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, na erop
gewezen te hebben dat het beroepen
vonnis uitdrukkelijk vermeldt dat het
« ambtshalve » gewezen is, de reden preciseert waarom, bij nader onderzoek, het
niet aannemelijk is dat de eisers hebben
geconcludeerd en zich hebben verdedigd
wat de faillietverklaring betreft, namelijk
de omstandigheden dat de eisers niet
werden gedagvaard tot faillietverlclaring,
dat zij geen kennis hebben gekregen van
een eis tot faillietverklaring, dat zij zich
dienaangaande niet konden verdedigen
nu zij geen inzage hebben gekregen van
de ingeroepen bescheiden ;
Overwegende dat het arrest uit die
omstandigheden, in verband gebracht
met de ,bewoordingen van het beroepen
vonnis, heeft kcmnen a:fleiden, zonder de
bewijskracht of het gezag van het rechterlijk gewijsde van bedoeld vonnis te
miskennen, dat de eisers geen partij zijn
geweest bij het vonnis van faillietverldaring en dat zij derhalve dit vonnis slechts
konden bestrijden door middel van het
verzet bepaald bij artikel 4 7 3 van het
W etboek van koophandel ;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenerr, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eisers in de kosten.
30 januari I970.- Ie kamer.- Vom·zitter, de H. Belpaire, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
de H. Naulaerts. Gelijlcluidende conclusie, de H. Krings, advocaat-generaal.
- Pleiters, de HH. Struye en Bayart.

EIS WORDT AANGENOlVIEN. - REGEL1\'I:ATIG VOORGEDRAGEN VERWEER. GEEN PASSEND ANTWOORD. NIET
GEMOTIVEERDE BESLISSING.
2° AANSPRAKELI.TKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST).
. VERZEKERAAR DIE WEIGERT ZIJN WETTELIJKE
VERPLICRTINGEN JEGENS RET SLACRTOFFERVAN EEN ONGEVAL NATE LEVEN.
- RECRTSMISBRUIK. - VERZEKERAAR
DIE RET RISICO VERZEKERT VAN DE
KOSTEN BETREFFENDE DE UITVOERING
VAN RET VONNIS GEWEZEN TEN LASTE
VAN ZIJN VERZEKERDE. RECRTER
DIE BESLIST DAT DEZE KOSTEN IN
RECHTSTREEKS VERBAND STAAN MET
HET HERSTEL VAN DE. DOOR HET
SLACHTOFFER GELEDEN SCHADE. WETTELIJKHEID.
I o N iet r·egelmatig met r·edenen omlcle~d

is het vonnis dat in antwoord op de
omstandige opwerpingen wellce de verweerder bij conClusie tegen het gevorderde
bedmg deed gelden, enlcel erop wijst dat
de eiser· dit bedrag op a.fdoende wijze
hee.ft bewezen (I). (Grondwet, art. 97.}
2° Wettelijlc gegmnd op artilcel 1382 van

het Burger·lijlc W etboelc is de beslissing
van het vonnis waar·bij wor·dt vastgestelil
dat de verzelceraar· van de bur·ge?'lijlce
aanspralcelijlcheid inzalce rnotorrijtuigen,
die zijn wettelijlce verplichtingen jegens
het slachto fjer van een ongeval halsstar·rig
weigert na te leven door een exceptie in
te roepen, wellce hij aan de benadeelde
niet mocht tegenwerpen en die deze
laatste blootstelt aan de lcosten voortvloeiende uit de uitvoering van het
vonnis gewezen ten laste van de verzelcerde, een rechtsrnisbruilc pleegt dat
schade bero!clcent aan het slachtofjer van
het ongeval en waar·van hij het herstel
is ver·schuldigd. (Burg. Wetb.,
art. I382.)
(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « EUROBEL »,
T.. RAHOENS.)
ARREST.

Ie KAMER.- 30 januari 1970.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 6 september I968 in laatste
aanleg gewezen door de Rechtbank van
koophandel te Brussel ;

I o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BuRGERLIJKE
ZAKEN. - BESLISSING WAARBIJ EEN

(1) Cass., 9 oktober 1967 (Arr. cass., 1968,
blz. 192) en 21 november 1969, supra, blz. 288.

-493Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 3 en 4 van de wet van 17 april
1878 houdende de voorafgaande titel van
het Wetboek van strafvordering, 1349
tot 1352 van het Burgerlijk Wetboek en,
voor zover als nodig, 1382 van ditzelfde
wetboek en 9 van de wet van 1 juli 1956
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen,
doordat het bestreden vonnis eiseres
veroordeelt tot betaling van 12.324 frank,
met de gerechtelijke interesten en de
kosten, op grond namelijk dat het vonnis
waarbij de verzekerde van eiseres tot de
vergoeding van de schade werd veroordeeld "in kracht van gewijsde gegaan
is ,, " dat verweerster (thans eiseres) ten
onrechte het door eiser ten deze gevorderde herstellingsbedrag betwist gezien
zij meermalen in gebreke gesteld werd de
schade te komen vaststellen " en " dat
eiser (thans verweerder) op afdoende
wijze de hoegrootheid van de herstelvergoeding' bewezen heeft ,,
terwijl, eerste onde1·deel, deze redenen
dubbelzinnig zijn in zover zij het niet
mogelijk maken met zekerheid te weten
of de feitenrechter heeft bedoeld dat de
schade van verweerder afdoende bewezen
was omdat ze hem reeds door een
strafvonnis was toegekend, dan wel omdat hij het bedrag ervan in de debatten,
welke aan het vonnis zijn voorafgegaan,
had bewezen, welke dubbelzinnigheid het
Hof belet zijn toezicht over de grondwettelijkheid van de beslissing uit te oefenen
en dan ook gelijkstaat met het ontbreken
van enige motivering (schending inzonderheid van artikel 97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, voor zover enerzijds
er zou moeten beschouwd worden dat de
feitenrechter, door de aangehaalde motieven, bedoeld heeft dat de schade afdoende bewezen is omdat zij door een in
kracht van gewijsde gegaan strafvonnis
werd bepaald, de rechter de betrekkelijkheid van het gezag van het rechterlijk
gewijsde heeft miskend (schending inzonderheid van de artikelen 1349 tot 1352
van het Burgerlijk W etboek, 3 en 4 van
de wet van 17 april 1878) ;
derde onderdeel, het vonnis, in gezegde
veronderstelling, geen antwoord inhoudt
op het middel door eiseres in conclusie
aangevoerd luidens hetwelk " in tegenstrijd met wat de motivering van de dagvaarding staande houdt, verweerster
(thans eiseres) op burgerlijk gebied door
het vonnis van 28 november 1965, buiten
haar aanwezigheid gewezen en zonder

dat zij enigszins de leiding van het geding
had, niet gebonden is (schending van
artikel 9 van de wet van 1 juli 1956) ,,
zodat het bestreden vonnis in elk geval
niet gemotiveerd is naar de eis van
artikel 97 van de Grondwet ;

vierde onderdeel, voor zover er anderzijds zou moeten beschouwd worden dat
de feitenrechter, door de aangehaalde
motieven, bedoeld heeft dat verweerder
het bedrag van zijn schade tijdens de
debatten die aan het bestreden vonnis
zijn voorafgegaan had bewezen, deze
motieven noch enig andere van gezegd
vonnis een afdoend antwoord verschaffen
op het middel door eiseres in conclusie
aangevoerd luidens hetwelk " het een
ander probleem is te ,;yeten of ten gevolge
van een rechtstreekse dagvaarding, eiser
(thans verweerder) de vergoeding van
zijn schade onmiddellijk aan verweerster
(thans eiseres) kon vragen; dat indien
deze vraag affirmatief dient te worden
beantwoord, nochtans het bewijs van
de hoegrootheid van de schade door
eiser dient te worden geleverd ; dat noch
het bedrag van 5.250 frank door de politierechtbank toegekend, noch dit van
5.846 frank door de dagvaarding gevorderd bewezen worden ; dat geen expertise
op tegenspraak plaats vond ; . dat geen
factuur voorgelegd wordt ; dat slechts
een expertiseverslag geproduceerd wordt
op 13 januari 1966 opgesteld door deslmndige Brabant, deskundige van de
omnium-verzekeraar van eiser, en de
schade daardoor bepaald .is als volgt :
hetstellingen 4.200 frank en genotsderving 2 1/2 dagen; dat de wagen nochtans
niet hersteld werd maar verkocht derwijze dat de genotsderving beperkt wordt
tot een dag wachttijd, in 't geheel :
4.400 frank ; dat verweerster dit bedrag
verschuldigd is en bereid is het te betalen
voor zover nochtans bewezen wordt dat
het niet reeds, voor het geheel of voor
een deel, door haar verzekerde uitbetaald
werd ten gevolge van de uitvoeringsprocedure ; dat zulks niet kan vastgesteld
worden, gezien geen proces-verbaal van
verkoop of van niet-bevinding voorgelegd
werd >>, zodat het vonnis in elk geval niet
gemotiveerd is naar de eis van artikel 97
van de Grondwet : ··
W at de eerste drie onderdelen betreft :
Overwegende dat; zo het bestreden
vonnis vermeldt " dat het vonnis van de
politierechtbank in kracht van gewijsde
is gegaan ,, het zulks alleen doet om aan
te duiden dat de strafrechtelijke aan-
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eiseres niet meer voor betwisting vatbaar
is, doch geenszins om daaruit af teleiden
dat het door de strafrechter aan verweerder ten laste van die verzekerde toegekende schadebedrag voor eiseres bindend
is;
Dat immers uit de navolgende vermelding " dat eiser op afdoende wijze de
hoegrootheid van de herstelvergoeding
bewezen heeft » blijkt dat verweerder
voor de rechtbank van koophandel andere
bewijselementen heeft overgelegd waarop
de rechter zijn overtuiging gegrond heeft ;
Overwegende dat de onderdelen, uitgaande van een verkeerde uitlegging van
het vonnis, feitelijke grondslag missen;
W at het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat het vonnis, in antwoord op de omstandige, in het onderdeel
vermelde opwerpingen welke eiseres bij
conclusie tegen het gevorderde schadebedrag deed gelden, zich ertoe beperkt
aan te stippen " dat eiser op afdoende
wijze de hoegrootheid van de herstelvergoeding bewezen heeft » ;
Overwegen:de dat zulks geen gepast
antwoord op bedoelde conclusie uitmaakt;
Dat het onderdeel gegrond is ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1382 van
het Burgerlijk Wetboek, 130 en 131 van
het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, 6, 9 en l l van de wet van 1 juli
1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en, voor zover als nodig, 97 van de
Grondwet,
doordat het bestreden vonnis eiseres
veroordeelt tot betaling van I2.324 frank,
met de gerechtelijke interesten en de
kosten, hierin begrepen 2.074 frank die
het bedrag vertegenwoordigen van de
kosten van uitvoering van het vonnis
door de politierechtbank gewezen ten
laste van de verzekerde van eiseres, en
een schadevergoeding van 5.000 frank,
op grand respectievelijk " dat verweerster
(thans eiseres) ten on:rechte staande houdt
dat deze kosten haar vreemd zijn ; dat
inderdaad verweerster bij schrijven van
23 juni I966 in gebreke gesteld werd de
schadevergoeding te betalen en dat bij
on:tstentenis hiervan eiser (thans verweerder) zou overgaan tot uitvoering van
voormeld vonnis ; dat verweerster bij
haar schrijven van 18 juli 1966 positief
. weigerde haar wettelijke verplichtingen

na te leven, staande houdende dat haar
verzekerde haar van het on:geval niet op
de hoogte gesteld had; dat zij als verzekeraar diende te weten dat zij geen enkele
exceptie mag tegenwerpen aan: de benadeelde van een ongeval veroorzaakt door
een door haar verzekerde wagen, zulks
overeenkomstig artikel II van de wet van
1 juli 1956 ; dat zij bovendien aan dat
schrijven toevoegt geen enkel bezwaar te
zien in het feit dat eiser (thans verweerder) voormeld strafvonnis zou uitvoeren
tegen haar verzekerde; dat zij zodoende
het risico nam bijkomende kosten te
creeren welke in rechtstreeks verband
staan met het herstellen va,n de schade
veroorzaakt door het ongeval ; dat zij
dienvolgens door haar halsstarrige houding deze procedurelwsten dient te
vergoeden op basis van artikel 1382
van het Burgerlijk W etboek >> ; en " dat
de eis nog strekt tot betaling van
5.000 frank als schadevergoeding op
grand hiervan dat de handelwijze van
verweerster bijzonder roekeloos en tergend was door halsstarrig haar wettelijke
verplichtingen te negeren, derwijze dat
eiser zich verplicht zag een procedure
tegen verweerster in· te leiden, hetgeen
de wetgever heeft willen verhinderen
door de bepalingen van de wet van
1 juli 1956 ; dat dienvolgens de vordering
op dit punt gegrond blijkt »,

tenvijl de kosten van uitvoering van
een rechterlijke beslissing dienen gedragen te worden door deze die, partij bij de
beslissing, ze heeft noodzakelijk gemaakt,
terwijl, indien weliswaar verweerder,
op grand van artikel 6 van de wet van
1 juli 1956, over een rechtstreekse vordering beschikt tegen de verzekeraar, dezelfde wettekst geenszins meebrengt dat
de benadeelde, na zijn keuze te hebben
gedaan tussen beide vorderingen tegeh
hetzij enerzijds de aansprakelijke dader,
hetzij anderzijds de verzekeraar, de kosten van een van beide vorderingen kan
verhalen op een partij die er aan vreemd
is,
terwijl dus gemelde kosten van uitvoering en de schadevergoeding door het
vonnis ten laste van eiseres toegekend,
het gevolg zijn van de houding van de
verzekerde van eiseres en van de door
verweerder gedane keuze van schuldenaar, zodat het vonnis ten onrechte en
ingevolge een dwaling omtrent het recht,
het bestaan vastgesteld heeft van de
beweerde fout van eiseres en het beweerd
oorzakelijk verband met de schade door
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verweerder geleden, waaruit de schending
van de aangeduide wetsbepalingen volgt :
Overwegende, ten aanzien van: de toegekende som van 2.074 frank, dat het
bestreden vonnis eiseres niet veroordeelt
in de kosten van uitvoering van het vonnis dat ten laste van haar verzekerde werd
gewezen en waaraan zij vreemd is gebleven·
D~t het vaststelt dat eiseres, door verweerder in gebreke gesteld de schade te
vergoeden, halsstarrig geweigerd heeft
haar wettelijke verplichtingen na te leven
door een exceptie in te roepen, welke zij
ingevolge artikel ll van de wet van
l juli 1956 aan de benadeelde niet mocht
tegenwerpen, dat zij bovendien verweerder heeft medegedeeld dat zij er geen
bezwaar in zag dat verweerder het vonnis
tegen haar verzekerde zou uitvoeren en
dat zij aldus het risico van de daaruit
voortvloeiende kosten, die in rechtstreeks
verband met het herstel van de schade
staan, op zich heeft genomen ;
Overwegende dat de rechter aldus zijn
beslissing op grand van artikel 1382 van
het Burgerlijk W etboek wettelijk rechtvaardigt;
Overwegende, ten aanzien van de som
van 5.000 frank, dat de feitenrechter
deze soeverein beoordeelt ;
Overwegende dat het middel niet kan
aangenomen worden ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zover het eiseres veroordeelt tot betaling van 5.250 frank met de
gerechtelijke interesten en de kosten ;
verwerpt de voorziening voor het overige ;
beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; houdt
de kosten aan ; zegt dat erover door de
feitenrechter zal worden beslist; verwijst
de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van koophandel te Leuven.
30 januari 1970.- 1e kamer.- Voorzitter, de H. Belpaire, raadsheer waarnemend voorzitter. V erslaggever,
de H. Naulaerts. Gelijkluidende conclusie, de H. Krings, advocaat-generaal.
- Pleiters, de H.H VanRyn en Simont.

2e KAMER. -

2 februari 1970.

l 0 VONNISSEN EN ARRESTEN.

STRAFZAKEN. - PROCES-VERBAAL VAN
DE TERECHTZITTING. - GETUIGE.
0PGAVE VAN ZIJN IDENTITEIT.
2° VONNISSEN EN ARRESTEN.
8TRAFZAKEN. VERHOOR VAN EEN
PERSOON TER TERECH.TZITTING ALS
GETUIGE EN DESKUNDIGE. - AFLEGGING VAN DE WETTELIJKE EED ALS
GETUIGE EN DESKUNDIGE.- PERSOON
DOOR DEZELFDE RECHTERS OPNIEUW
GEHOORD OP EEN LATERE TERECHTZITTING. - HERHALING VAN DE E.DEN
NIET VEREIST.
3o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. CONCLUSIE VAN DE BEKLAAGDE DIE
ENKE.L BEWERINGEN VAN FEITELIJKE
AARD BEVAT. - V ASTSTELLING DOOR
DE RECHTER VAN FEITELIJKE GEGEVENS DIE DEZE BEWERINGEN TEGEN •
SPRE.KEN. - REGE.LMATIG MET RE.DE·
NEN OMKLE.DE BE.SLISSING.

l o T'l'anneer het proces-verbaal van de
terechtzitting bij de verooTdeelde geen
twijjel laat bestaan omt1·ent de identiteit
van de gehoorde getuige, lean er voor
hem geen nadeel voo1·tvloeien uit de
niet-opgave door de griffieT van de
vermeldingen waarvan hij overeenlcomstig artikel 155 van het Wetboek van
strajvordering aantekening houdt (1).
2° H ij die ter terechtzitting als getuige
en deskundige is geho01·d en er terzelf.dM·tijd de wettelijke eed als getuige
en deskundige heeft ajgelegd, moet
niet opnieuw worden beedigd, wanneer
hij in dezelfde zaak opnieuw door
dezelfde Techters op een latere terechtzitting wordt gehoord (2).
3° Bevat een conclttsie enlcel beweringen
van jeitelijke aaTd, dan is regelmatig
met 1·edenen omkleed de beslissing,
die melding maakt van de jeitelijke
gegevens waarop zij is gegrond en het
gevolg bepaalt dat de rechtm· eruit
afleidt om het voo1·gedragen verweeT
tegen te spreken (3).

(1) Cass., 17 juni 1968 (.Arr.
blz. 1260).
(2) Cass., 21 april 1969 (Arr.
blz. 777).
(3) Cass., 12 juni 1967 (Ar1·.
blz. 1242); verg. cass., 5 januari
blz. 396.

cass., 1968,
cass., 1969,
cass., 1967,
1970, supra,

-496(MOULIN E.N NAAMLOZEl VENNOOTSCHAP
« CIMENTS D'OBOURG », T. NAAMLOZEl
VElNNOOTSCHAP « BElLGISCHEl VERZE.KERINGSMAATSCHAPPIJ
DEl
VERENIGDE
MEESTERS· »,WILLY EN OSCAR VOITOUT.)
ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 20 december 1968 gewezen
door het Hof van beroep te Brussel ;
Overwegende dat de eisers regelmatig
afstand hebben gedaan van hun voorzieningen, in zover deze gericht Waren
tegen de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering die de verweerder Willy
Voitout tegen hen had ingesteld ;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
niet blijkt dat de voorziening van de
eiseres, burgerrechtelijk aansprakelijke
partij, aan het openbaar ministerie betekend is ; dat de voorziening, in zover
zij tegen laatstgenoemde gericht is,
niet ontvankelijk is ;
Over de overige punten van de voorziening :
Over het eerste lTliddel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 154, 155,
189 en 2ll van het Wetboek van strafvordering, 418 en 420 van het Strafwetboek en 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest heeft
gezegd dat de telastlegging van onopzettelijke slagen en verwondigen door
gemis van voorzichtigheid of voorzorg,
ingebracht tegen Arsene Moulin in de
zaak 11r 13.556/67 van de n.otities van
het parket te Doornik, bewezen is door
het onderzoek voor het hof van beroep
dat geschied is zonder te hebben ter
zijde gesteld de verldaring gedaan op
interpellatie door de getuige-deskundige
Fautre tijdens de plaatsopneming die
door de correctionele rechtbank op
13 maart 1967 verricht is in de zaak
nr 15.779/64, welke voor het hof van
beroepgevoegdisbij dezaaknr 13.566/67,
terwijl noch het proces-verbaal van
de plaatsopneming van 13 maart 1967,
noch het proces-verbaal van de vroegere
terechtzitting van de correctionele rechtbank op 8 maart 1967 (stukken ll5 en 116
van het dossier.nr 15.779/64), noch enig
ander stulJ:: vaststellen dat de heer Fautre
als getuige of als deskundige regelmatig
de eed heeft afgelegd voor de correctionele
rechtbank die hem in zijn verklaring
als getuige-deskundige heeft gehoord,
en deze verklaring nietig is bij gebrek

van een regelmatige eedaflegging door
de decl11rant, zodat de veroordeling
die op deze nietige verklaring gegrond is,
eveneens nietig is :
Overwegende dat enerzijds luidens
artikel 155 van het Wetboek van strafvordering de griffier aantekening houdt
onder meer van de naam, voornamen,
beroep en woonplaats van de getuigen,
maar dat deze vermeldingen niet voorgeschreven zijn op straffe van nietigheid ;
dat geen enkele grief uit hnn weglating
kan volgen voor degene die ze inroept,
wanneer er voor hem geen enkele twijfel
kan bestaan omtrent de identiteit van
de gehoorde getuige ;
Overwegende dat, in het onderhavige
geval, het proces-verbaal van de terechtzitting, op 8 maart 1967 gehouden door
de correctionele rechtbank te Doornik,
vermeldt dat « de getuige >> binnengeleid
wordt ... , dat overgegaan wordt tot
« het verhoor van de getuige "• die vooraf
de twee eden als getuige en als deskundige
aflegt in de bewoordingen die erin worden vermeld en in overeenstemming zijn
met de wet ; dat na zijn getuigenis
de rechtbank de zaken uitgesteld heeft
om op 13 maart 1967, te 21 uur te worden
voortgezet op de plaats van het ongeval
en dat « de getuige verzocht wordt er
eveneens aanwezig te zijn » ;
Dat het genoemde proces-verbaal
aldus, hoewel het de identiteit niet vermeldt van de persoon die tevens als
getuige en als desktmdige is verhoord,
noodzakelijk verwijst naar de enige
getuige, vermeld in de dagvaarding,
die aan de betrokken partijen betekend
werd met de woorden : cc Getuige : Fautre
(desknndige) " ;
Dat dus voor de eiseres geen twijfel
kan bestaan omtrent de identiteit van
de getuige die op de terechtzitting van
8 maart 1967 is gehoord ;
Overwegende dat, anderzijds, de onder
ede regelmatig gehoorde getuige of
deskundige geen nieuwe eed moet afleggen
wanneer hij opnieuw door dezelfde rechter in dezelfde zaak gehoord wordt tij •
dens een latere terechtzitting ; dat zulks
· het geval was voor de getuige en desknndige Fautre, die opnieuw gehoord
werd op de terechtzitting van 13 maart
1967;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van
de Grondwet, 3 en 4 van de wet van
17 aprill878, houdende de voorafgaande
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Wetboek en 27-1 van het koninklijk
besluit van 8 april 1954 houdende alge:meen reglement op de politie van het
wegverkeer, welk artikel gewijzigd is
bij artikel 14 van het koninklijk besli:tit
van 30 april 1963,
doordat het bestreden arrest, rechtdoende op de burgerlijke rechtsvorderingen, gezegd heeft dat geen enkele
fout tegen de burgerlijke partij Willy
Voitout bewezen was, dientengevolge
voor recht heeft gezegd dat de beklaagde
Arsene Moulin geheel aansprakelijk was
voor de gevolgen van het bedoelde ongeval en de eisers in solidum veroordeeld
heeft op de rechtsvorderingen van de
burgerlijke partijen, op grond dat geen
Bnkel doelmatig teken de hindernis,
opgeleverd door de locomotief, heeft
aangewezen en dat geen overdreven
snelheid " gelet op de belemmering van
bet verKeer en op de plaatsgesteldheid "
bewezen is tegen Willy Voitout,
terwijl elk:e bestuurder in alle omstandigheden moet kunnen stoppen voor een
hindernis die kan worden voorzien en
zijn snelheid moet regelen zoals vereist
niet aileen door de plaatsgesteldheid
en de belemmering van het verkeer,
maar eveneens door het zicht, de staat
van de weg en van het voertuig, opdat
de snolheid geen ongevallen zou kunnen
veroorzaken noch het verkeer hinderen,
zodat, oordelende op de genoemde granden, het arrest elke font van de burgerlijke partij Willy Voitout ontkent wegens
redenen die op zichzelf onvoldoende
zijn en die in elk geval geen voldoende
antwoord zijn op de conclusie van de
eiseres, die enerzijds aanvoerden dat
er op de plaats van het ongeval een
bijzonder doelmatige verlichting was en
anderzijds dat het ongeval te wijten
was aan de onvoorzichtigheid van Willy
Voitout, " die met gebogen hoofd, waarschijnlijk wegens de regen, met voile
vaart reed en een zeer goed zichtbare en
voorzienbare hindernis niet heeft opge:merkt, v66r welke hij de volstrekte
verplichting had te stoppen aangezien
het om een spoortrein ging " :

knipperlicht het verkeer moest onderbreken in de richting, door de verweerder
Willy Voitout gevolgd, tijd had gevonden
om met zijn lamp te zwaaien, het arrest
enerzijds vaststelt dat geen enkel doelmatig signaal gegeven is om de door de
locomotief opgeleverde hindernis aan te
wijzen en anderzijds dat het wit licht van
deze -locomotief zo hoog lag dat het
samenviel met de lampen van de openbare verlichting van de laan op de
achtergrond, terwijl de weg naar Antoing
die door het slachtoffer gevolgd werd,
zonder enige openbare verlichting was,
dat ten slotte geen enkele overdreven snelheid, gelet op de belemmering
van het verkeer en op de plaatsgesteldheid, tegen de getroffene Willy Voitout
bewezen is ; dat aldus geen enkele fout
tegen laatstgenoemde bewezen is ;
Overwegende dat de rechter nit deze
overwegingen wettelijk heeft kunnen
afleiden dat de locomotief voor verweerder een hindernis heeft opgeleverd die
niet enkel onzichtbaar was door het
samenvallen van het wit licht van de
locomotief :met de verlichting van de
openbare weg op de achtergrond van
deze locomotief maar bovendien onvoorzienbaar was, daar zij niet was
gesignaleerd door de begeleider die
het verkeer moest doen stoppen in de
richting waaruit de verweerder Willy
Voitout gereden kwam, en dat deze
laatste niet de onvoorzichtigheid had
begaan die de eisers hem verweten ;
Overwegende dat het arrest, door de
feitelijke gegevens te precisereu waarop
het zijn beslissing grondt, en de gevolgtrekking te vermelden die het daaruit
maakt om het verweer tegen te spreken
dat de eisers deden berusten op de in het
middel vermelde feitelijke beweringen,
dit verweer passend beantwoordt ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
En overwegende, in zover de voorziening van de eiser Moulin, beklaagde,
gericht is tegen de beslissing op de strafvordering, dat de substantiele of op
straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de .beslissing overeenkomstig de wet is ;

Overwegende dat, na er te hebben op
gewezen dat de door de eiser Moulin
bestuurde locomotief begonnen was,
toen het nog donker was, met de zeven
meter brede rijbaan schuins over te
steken en reeds drie meter ver op deze
baan gekomen was, voordat de signaalgever, die met een lantaarn met rood

Om die redenen, decreteert de afstand
van de voorzieningen van de eisers in
zover zij gericht waren tegen de beslissing
op de burgerlijke rechtsvordering die
Willy Voitout tegen hen had ingesteld ;
verwerpt de voorziening voor het overige ;
veroordeelt de eisers in de kosten van
hun afstand en van hun voorzieningen.
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2 februari 1970.- 2e kamer.- Voorzitter; de H. de Waersegger, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve.rslaggever,
Baron Richard. Gelijlcluiclencle conchtsie, de H. R. Delange, advocaatgeneraal. - Pleiters, de HH. DeBruyn
en Simont.
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KAMER. -

2 februari 1970.

(DRIE. ARRE.STE.N.}

1°

VONNISSEN

EN

ARRESTEN.

STRAFZAKEN. CoRRE.OTIONE.LE
RE.OHTBANK IN HOGER BEROEP RECHTDOE.NDE. GETUIGE VAN liHNSTE.NS
VIJFTIEN JAAR DIE NIET ONTZET IS
VAN RET RECHT OM IN RECHTE TE
GETUIGEN. VERPLIOHTE EED, OP
STRAFFE ,VAN NIETIGHEID.

2° VONNISSEN EN ARRESTEN.
STRAFZAKEN.
VONNIS
VAN
DE.
CORRECTIONE.LE
RECHTBANK
NIE.TIG
WE.GENS RET ONRE.GELMATIC+ VERHOOR
vAN E.EN GETUIGE. GETUIGENIS
NIET GEWE.ERD DOOR HE.T HOF VAN
BE.ROEP. NIETIGHEID VAN HE.T
OP RET
HOGE.R BE.ROEP
GE.WE.ZE.N
ARREST.

1° Een getuige van minstens v~iftien jaar,
die niet ontzet is van het recht om in
rechte te get~tigen en die gehoo1·d is
door een con·ectionele of politierechtbanlc, moet op sf1·afje van nietigheicl
onder ecle wo1·clen gehoorcl (1). (Wetb.
van strafv., art. 155, 176, 189 en 211.)
(Eerste, tweede en derde zaak.)

2° Inclien een vonnis van de C01Tectionele
rechtbank nietig is wegens het vm·hoor
buiten ecle van een get~tige, clan is het
op het hager be1·oep gewezen arrest,
clat zich de nietigheicl heejt toegeiiigencl
door het onregelmatig ontvangen getuigenis niet te weren, zelf nietig (2).
(\'\Tetb., van strafv., art. 155, 189
en 211.) (Tweede en derde zaak.)

Em"Ste zaak.

voJmis; op 31 januari 1969 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Verviers ;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 75, 79,
155 en 189 van het Wetboek van strafvordering,
cloorclat de bestreden beslissing, die
het beroepen vonnis in al zijn straf- en
burgerlijke beschikkingen bevestigt, gewezen is op een nietige rechtspleging,
daar de getuige die op de terechtzitting
van 29 november 1968 door de correctionele rechtbank gehoord is, volgens
de vermeldingen van het proces-verbaal
van deze zitting, niet, vooraleer te
getuigen, de wettelijke eed heeft afgelegd,
zodat dit getuigenis onregelmatig is
en het vonnis, dat dit getuigenis niet
heeft ter zijde gelegd, deze onregelmatigheid heeft overgenomen en door
nietigheid is aangetast
Overwegende dat, blijkens het procesverbaal van de terechtzitting van 29 november 1968, de getuige Frankar, oud
37 jaar, door de correctionele rechtbank
gehoord is;
Overwegende dat dit proces-verbaal
noch het bestreden vonnis vaststellen
dat deze getuige de eed heeft afgelegd,
als voorgeschreven bij de artikelen 155
en 176 van het Wetboek van strafvordering, en uit geen enkel stuk waarop het
Hof vermag acht te slaan, blijkt dat
genoemde getuige bij zijn verhoor ontzet was van het recht om in rechte te
getuigen anders dan om enkel inlichtingen
te geven;
Overwegende dat het bestreden vonnis dit onregelmatig afgen01nen getuigenis niet geweerd heeft uit de gegevens
waarop de correctionele rechtban.k tot
haar overtuiging is gekomen ;
Overwegende dat het bestreden vonnis gewezen is op een rechtspleging in
de loop waarvan vormen die op straffe
van nietigheid zijn voorgeschreven, niet
in acht genomen zijn en het derhalve
nietig is;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, en zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van het
tweede middel, dat geen cassatie zonder

(SCHMITZ, T. GODARD.)

(1) Cass., 15 januari 1968 (Arr. cass., 1968,
ARREST

(vertaling).

biz. 665).
(2) Cass., 8 januari 1968 (Arr: cass., 1068,

HET HOF ; -

Gelet op het bestreden

biz. 634).
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-499verwijzing of geen ruimere cassatie
zou kunnen medebrengen, vernietigt het
bestreden vonnis, in zover het uitspraak
doet op de strafvordering die tegen eiser
is ingesteld en op diens burgerlijke
rechtsvordering tegen verweerder en }?.et
eiser veroordeelt in kosten van het hoger
beroep; 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 en laat de overige
helft ten laste van de Staat; verwijst
de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Luik, zitting houdel~de in hoger beroep.
2 februari 1970.- 2e kamer.- Voorzitte?', de H. de Waersegger, raadsheer
waarnemend voorzitter. - V erslaggever,
Baron Richard. -:- Gelijkluidende conclusie, de H. Delange, advocaat-generaal.
- Pleiter, de H. Simont.

Tweede zaak.
(« SOCIETE DES TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX DE CHARLEROI
ARREST

ll,

T. RICHELOT.)

(vertaling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 20 maart 1969 gewezen
door het Hof van beroep te Brussel ;
Overwegende dat de voorziening van
eiseres beperkt is tot de beschikkingen
van het arrest waarbij uitspraak wordt
gedaan op de burgerlijke rechtsvordering die zij tegen verweerster heeft ingesteld;
Overwegende dat eiser(ls haar voorziening nodeloos heeft doen betekenen
aan het openbaar ministerie, waartegen
zij niet is gericht ;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 155, 189
en 211 van het Wetboek van strafvordering, en 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest de aansprakelijkheidsverdeling bij helfte van
de schadelijke gevolgen van het bedoelde
ongeval tussen de beklaagde Richelot
en eiseres bevestigt en beklaagde slechts
veroordeelt om aan laatstgenoemde de
helft van haar schade te betalen,
terwijl het beroepen vonnis nietig is,
daar het de getuigenissen van Theoda

Busigny, Felix Piron, Louis Mertens en
Angele Carlier, afgenomen op de terechtzitting van 9 november 1967 van de
correctionele rechtbank, niet uit de
debatten heeft geweerd, zonder dat
bedoeld vonnis of enig processtuk vaststelt dat deze personen de wettelijke
getuigeneed hebben afgelegd of ontzet
zijn van het recht om de eed af te
leggen ; verre van deze nietige getuigenissen uit de debatten te weren, het bestreden arrest integendeel naar sommige
ervan verwijst en aldus de nietigheid,
waardoor zij zijn aangetast, overneemt,
zodat dit arrest moet worden vernietigd :
Overwegende d,at, blijkens het procesverbaal van de terechtzitting van 9 november. 1967, de getuigen Busigny,
Piron, Mer~ens en Carlier, allen minstens
15 jaar oud, door de Correctionele Rechtbank te Charleroi gehoord zijn;
Dat dit proces-verbaal van de terechtzitting noch het beroepen vonnis, op
6 juni 1968 door deze rechtbank gewezen,
vaststellen dat deze getuigen de eed
hebben afgelegd die bij de artikelen 155
en 189 van het Wetboek van strafvordering is voorgeschreven ;
Dat nit geen enkel stuk waarop het
Hof vermag acht te slaan, blijkt dat
genoemde personelJ_ op het ogenblik
van het verhoor ontzet waren van het
recht om in rechte te getuigen anders
dan om enkel inlichtingen te geven ;
Overwegende dat, verre van deze
onregelmatig afgenomen getuigenissen
te weren uit de gegevens waardoor het
hof van beroep tot zijn overtuiging
gekomen is, het , arrest naar de verklaringen van twee van de voornoemde
getuigen uitdrukkelijk verwijst in overwegingen die weliswaar betrekking hebben op de schuld van verweerster,
maar niet kunnen worden gescheiden
van die welke betrekking hebben op
de gedeeltelijke aansprakelijkheid van
verweerster jegens eiseres;
Dat het arrest derhalve nietig is,
zoals het beroepen vonnis dat gewezen
is ten gevolge van een rechtspleging in
de loop waarvan vormen, op straffe
van nietigheid voorgeschreven, niet in
acht genomen zijn ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, en zonder acht te
slaan op het tweede middel dat geen
ruimere cassatie zou kunnen medebrengen, vernietigt het bestreden arrest,
in zover het uitspraak doet op de burgerlijke rechtsvordering van de eiseres
« Societe des Transports Intercommu-

-500naux de Charleroi (S.T.I.C.)" tegen de
verweerster Georgette Richelot, behalve
in zover het beslist dat laatstgenoemde
ten minste voor de helft aansprakelijk
is jegens eiseres; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing ; veroordeelt verweerster in de
kosten, met uitzondering van die van
de betokening van ·de voorziening aan
het openbaar ministerie, welke ten laste
van eiseres zullen blijven ; verwijst de
aldus beperkte zaak naar het Hof van
beroep te Luik.
2 februari 1970.- 2e kamer.- Voorzitter, de H. de Waersegger, raadsheer
waarnemend voorzitter. --'- Verslaggever,
Baron Richard. Gelijlcluidende conclusie, de H. R. Delange, advocaatgeneraal. - Pleite1·s, de HR. Dassesse
en De Bruyn.

Derde zaalc.
(DELHOUGNE., T. FUNKEN,
PEERS DE NIEUWBURGH EN LACROSSE.)
ARREST

(ve1·taling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 27 mci 1969 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
Overwegende dat de voorziening gericht is tegen de straf- en burgerrechtelijke beslissingen van dit arrest ;
Overwegende dat de eiser, burgerlijke
partij, slechts ontvankelijk is om zich
in cassatie te voorzien tegen de strafvordering ten laste van de verweerders,
beklaagden, in zover hij veroordeeld is
in de kosten van deze vordering ;
Dat hij zijn voorziening nodeloos
heeft doen betekenen aan de Procureur
des Konings bij de Rechtbank van
eerste aanleg te Luik;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 155, 189' en 190
van het Wetboek van strafvordering
en 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest beves.tigend heeft beslist op aile beschikkingen van het beroepen vonnis, hetwelk, na de beklaagden te hebben vrijgesproken van de telastleggingen van
valsheid en gebruik van valse stukken,
de rechtbank onbevoegd heeft verklaard

om kennis te nemen van de burgerlijke
rechtsvordering die eiser tegen hen
had gericht, en eiser veroordeeld heeft
in de kosten van. het hoger beroep,
terwijl de correctionele rechtbank op
de terechtzitting van 3 oktober 1968
de heer Gilles Mouilla.rd als getuige
heeft gehoord, zonder vast te stellen
dat hij v66r zijn verhoor de wettelijke
getuigeneed had afgelegd, noch dat hij
zich in een toestand bevond waarin
deze eedaflegging hem verboden was;
de rechtspleging voor de correctionele
rechtbank derhalve door nietigheid is
aangetast, evenals het vonnis van· 7 november 1968 dat het door nietigheid
aangetaste getuigenis van de Heer Gilles
Mouillard niet uit de debatten heeft
geweerd, en als het bestreden arrest dat
dit getuigenis evenmin uit de debatten
heeft geweerd en het beroepen vonnis
in al zijn beschikkingen heeft bevestigd :
Overwegende dat blijkens het procesverbaal van de terechtzitting van 30 oktober 1968 de getuige Mouillard, oud
62 jaar, door de Correctionele Rechtbank te Luik is gehoord;
Dat dit proces-verbaal noch het beroepen vonnis, op 7 november 1968 gewezen
door voornoemde rechtbank, vaststellen
dat deze getuige de eed heeft afgelegd
die bij de artikelen 155 en 189 van het
W etboek van strafvordering is voorgeschreven;
Dat uit geen enkel stuk waarop het
Hof vermag acht te slaan, blijkt dat deze
persoon op het ogenblik van zijn verhoor
ontzet was van het recht om in rechte
te getuigen anders dan om enkel inlichtingen te geven ;
Overwegende dat het arrest dit onregelmatig afgenomen getuigenis niet
weerb uit de gegeyens waardoor het hof
van beroep tot zijn overtuiging gekomen is, en aldus de nietigheid overneemt
van de beslissing van de eerste · rechter,
gewezen in. een rechtspleging in de loop
waarvan de op straffe van nietigheid
voorgeschreven vormen niet in acht
genomen zijn ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in- zover het uitspraak doet
op de burgerlijke rechtsvordering van
eiser tegen de verweerders Funken, Peers
de Nieuwburgh en Lacrosse en eiser veroordeelt in de kosten jegens de openbare
partij ; verwerpt de voorziening voor het
overig(l ; beveelt dat van het thans gewezen arrest 1nelding zal worden gemaakt
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op de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing ; veroordeelt de voornoemde
verweerders en de eiser ieder in een vijfde
van de kosten, met uitzondering van de
kosten van betekening van de voorziening
aan de Procureur des Konings te Luik,
die ten laste van eiser zullen blijven ;
laat de overige kosten ten laste van
de Staat; verwijst- de aldus beperkte
zaaknaar het Hof van beroep te Brussel.

VAN RECHTS KOMENDE BESTUUR·
DER DIE KOMT GEREDEN UIT EEN
REGELMATIG VAN HET TEKEN NR. 1a
VOORZIENE WEG. ANDERE BESTUURDER DIE RIJDT OP DE OPGEGANE
WEG. VOORRANG VAN DEZE BESTUURDER, ZELFS ZO DE DOOR HEM
GEVOLGDE WEG NIET VAN HET TEKEN
NR. 2 IS VOORZIEN.

6°
februari 1970.- 2e kamer.- Voorzitter, de H. de Waersegger, raadsheer
waarnemend voorzitter. V erslaggever,
Baron Richard. Gelijlcluidende conclusie, de H. R. Delange, advocaatgeneraal. Pleitm, de H. Faures.

2

2e

1°

RAniER. -

2

februari

1970.

DUITSE TAAL (GEBRUIK VAN
DE). RECHTSPLEGING VOOR HET
HoF VAN CASSATIE. STRAFZAKEN.
BESTREDEN BESLISSING EN CASSATIEVOORZIENING IN HET DUITS. B:mSCHIKKING VAN DE EERSTE VOORZITTER BEPAALT DE TAAL VAN DE
RECHTSPLEGING.

2°

3°

VOORZIENING IN CASSATIE.
PERSONEN BEVOE_GD OM ZICH IN CASBATIE TE VOORZIEN.- STRAFZAKEN.VOORZIENING VAN EEN BEKLAAGDE
TEGEN DE BESLISSING OP DE DOOR
HET
OPENBAAR
MINISTERIE
TEGEN
EEN
MEDEBEKLAAGDE
INGESTELDE
RECHTSVORDERING. NIET-ONTVAN·
KELIJKHEID.
CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. EEN ENKELE STRAF WE GENS
VERSCHILLENDE MISDRIJVEN. MID·
DEL DAT BETREKKING HEEFT OP EEN
ENKEL MISDRIJF. STRAF WETTELIJK
GERECHTVAARDIGD DOOR EEN ANDER
MISDRIJF. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

40 WEGVERKEER.- VOORRANG.WEGVERKEERSREGLEMENT, GEWIJZIGD
OP 30 APRIL 1963, ARTIKEL 16-1 EN -2.
DRAAG WIJDTE VAN DEZE BEPALIN- ,
GEN.
50

WEGVERKEER.
VOORRANG.
WEGVERKEERSREGLEMENT, GEWIJ·
ZIGD OP 30 APRIL 1963, ARTIKEL 16.

CASSATIE. OMVANG. STRAFZAKEN. BURGERLIJKE RECHTSVOR·
DERINGEN. BESLISSING WAARBIJ
DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR - EEN
ONGEVAL GELIJKMATIG TUSSEN BEIDE
DADERS WORDT VERDEELD. - - VOORZIENING VAN EEN DER DADERS. VERNIETIGING VAN DE BURGERLIJKE
VEROORDELINGEN, GEGROND HIEROP
DAT EEN VAN DE AAN DEZE DADER
TEN LASTE GELEGDE FOUTEN NIET
WETTELIJK BEWEZEN IS.
VERNIETIGING DIE ZIOH NIET UITSTREKT
TOT DE BESCHIKKINGEN WAARBIJWORDT
BESLIST DAT DEZE DADER AANSPRAKELIJK IS EN HET DEEL VAN DE
AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ANDERE
DADER OP TEN MINSTE DE HELFT
WORDT YASTGESTELD.

1 o Indien de voorziening tegen een, in

strajzalcen, in het Duits gewezen beslissing in diezeljde taal wordt opgesteld,
dan bepaalt de Eerste -Voorzitter van
het Hof van cassatie bij beschilclcing,
de taal waarin de rechtspleging voor
het Hoj vanaj de terechtzitting zal
worden voortgezet (1). (Wetten van
15 juni 1935, art. 27bis, § 2, en van
20

juni

1953,

art.

9.)

2o Een belclaagde is niet bevoegd om zich
in cassatie te voorzien tegen een beslissing op de door het openbaar ministerie
tegen een medebelclaagde ingestelde strajvordet·ing (2).

3° Indien wegens verschillende misdrijven een enlcele straf is uitgesprolcen,
dan is niet ontva'!J,lcelijlc bij gebrelc
aan belang de eis tot cassatie van de
op de strajvordering gewezen beslissing
die gegrond is op een middel dat enlcel
betrelclcing heejt op een van deze misdrijven, wanneer de straf door een
ander misdrijj wiittelijlc gerechtvaar-

(1) Cass., 9 juni 1969 (Arr. cass., 1969,
blz. 976) en 3 november 1969, supra, biz. 221:
(2) Cass., 8 september 1969, supra, biz. 22.

-502digd blijjt (1). (Wetb. van strafv.,
art. 411 en 414.)

voor het Hof in het Frans zal worden
voortgezet vanaf de terechtzitting ;

4o Artikel 16-1 van het wegverkeersreglement, gewijzigd bi} het koninklijk
besluit van 30 april 1963, stelt een
algemene regel van voo1·rang, de vom·rang van de van rechtskomende bestuurder, waarop artilcel 16-2 onder de
vorm van een bijzondere 1·egel ~tit
zonderingen invoert (2).

I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissingen op de strafvordering ingesteld :

5o In ajwijking van artikel 16-1 van het
wegve1·keersreglement, gewijzigd bij het
lconinlclijk besluit van 30 april 1963,
is een bestuunler niet verplicht de van
rechts komende bestuurder te laten
voorgaan, wanneer de weg waarop
deze rijdt, regelmatig van het teken nr. 1a
is voo1·zien, zelfs zo de door de eerste
best~t~t1·de1· gevolgde weg niet van het
teken nr. 2 is voorzien (3). (Wegverkeersreglement, gewijzigd op 30 april
1963, art. 16-2, a.)

uo

I ndien de rechter de aansprakelijkheid
voor de gevolgen van een ongeval
tussen beicle dade1·s ervan gelijlcmatig
heeft verdeeld, dan strekt de vernietiging
van de burgerlijke veroordelingen op
de voorziening van een de1· dade1·s, op
grand dat een van de aan deze dader
ten laste gelegde fouten niet wettelijk
bewezen is, zich niet uit tot de beschilckingen waarbij wordt beslist dat deze
dader aanspmkelijk is en het deel van
de aansprakelijlcheid van de andere
dader op ten minste de helft wordt
vastgesteld (4).

(OLOHSE, T. HILGERS, CREMER EN NAAMLOZE VENNOOTSOHAP «HELVETIAn.)

ARREST

(ve1·taling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 2 december 1968 in het
Duits gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Verviers, rechtdoende
in hoger beroep, en de voorziening in
diezelfde taal opgesteld ;
Gelet op de beschikking, op 30 ·oktober 1969 gewezen door de Eerste Voorzitter en luidens welke de rechtspleging

a) tegen de verweerster Hilgers, beklaagde :
Overwegende dat eiser niet bevoegd
is om zich in cassatie te voorzien tegen
deze beslissing ;

b) tegen eiser :
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 16-1 en 16-2 van
het wegverkeersbesluit,
doordat, in strijd met wat het bestreden
vonnis beslist, een bestuurder niet gehouden is de doorgang voor de van
rechts komende bestuurder vrij te laten
wanneer de weg waarop deze rijdt,
voorzien is van het teken Ia, zelfs
indien de door de tweede bestuurder
gevolgde weg niet voorzien is van het
teken nr. 2 :
Overwegende dat het vonnis eiser
tot een enkele straf veroordeelt wegens
overtrading van de artikelen 16-1, 18
en 27-l van het wegverkeersbesluit;
Overwegende dat deze straf wettelijk
gerechtvaardigd is door de bewezen
verklaarde overtrading van artikel 27-1
van het wegverkeersbesluit;
Overwegende dat het middel betreffende de overtredingen van artikel 16-1
en dientengevolge van artikel 18 van het
wegverkeersbesluit, die eveneens ·bewezen verklaard zijn ten laste van eiser,
ook al was dit middel gegrond, geen
vernietiging kan meebrengen ;
Dat het middel derhalve niet ontvankelijk is wegens het ontbreken van belang ;
En overwegende dat voor het overige
de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen in acht
genomen zijn en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. In zover de voorziening gericht
is tegen de beslissingen op de burgerlijke
rechtsvorderingen van de verweerders
Cremer en de naamloze vennootschap
Helvetia tegen eiser :
Over het middel hierboven uiteengezet :

(1) Cass., 10 november 1969, supra, biz. 255.
(2) (3) en (4) Cass., 19 februari 1968 (A1·r.
cass., 1968, biz. 807); raadpl. cass., 11 maart
·1968 (ibid., 1968, biz. 915).

Overwegende dat, na te hebben vastgesteld dat Hilgers gereden kwam uit
een weg, voorzien van een teken nr. Ia,
naar de vorm regelmatig, zichtbaar

---

~ --~-
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eiser voor de helft aansprakelijk verklaart voor de gevolgen van het ongeval,
op grond dat, bij afwezigheid van enig
teken op de door hem gevolgde weg,
hij de doorgang niet vrijgelaten heeft
voor Hilgers die rechts van hem kwam
gereden;
Overwegende dat artikel 16-1 van het
wegverkeersbesluit, gewijzigd bij het
koninldijk besluit van 30 april 1963,
een algemene regel stelt, te weten de
voorrang voor de van rechts komende
bestuurder ;
Overwegende dat artikel 16-2 van
hetzelfde besluit uitzonderingen stelt
op deze regel en inzonderheid voorschrijft dat, wanneer een bestuurder
gereden komt uit een openbare weg
voorzien van een teken nr. 1a, hij iedere
bestuurder moet Iaten voorgaan die
rijdt op de weg die hij nadert ;
Overwegende dat, wanneer een bestuurder, krachtens deze uitzondering,
de doorgang moet vrijlaten voor een
andere bestuurder, laatstgenoemde niet,
met toepassing van een algemene regel
waarvan juist is afgeweken door een
bijzondere regel, op zijn beurt en gelijktijdig verplicht kan zijn de doorgang
vrij te Iaten voor eerstgenoemde, zelfs
wanneer de openbare weg waarop genoemde weggebruiker rijdt, niet voorzien is van een teken nr. 2 ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, in zover het uitspraak doet
op de burgerlijke rechtsvorderingen van
de verweerders Cremer en de naamloze
vennootschap Helvetia, maar behalve in
zover het beslist dat Hilgers tenminste
voor de helft aansprakelijk is voor het
ongeval en de gevolgen ervan ; verwerpt
de voorziening voor het overige ; beveelt
dat van dit arrest. melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; veroordeelt eiser
en de verweerders Cremer en de naamloze
vennootschap Helvetia ieder in een derde
van de kosten ; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de Correctionele Rechtbank
te Aarlen, zitting houdende in hoger
beroep.
2 februari 1970.- 2e kamer.- Voorzitter, de H. de Waersegger, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
Baron Richard. Gelijkluidende conclusie, de H. R. Delange, advocaat-

generaal. Pleiter, de H. Rensonnet
(van de balie te Verviers).

2e
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1°

MISDRIJF. NALATEN OF WEIGEREN EEN BOUWVALLIG GEBOUW TE
HERSTELLEN OF TE SLOPEN. ARTIKEL 551, 7°, VAN HET STRAFWETBOEK. VOORTDUREND l\USDRIJF,

2°

VERJARING. STRAFZAKEN. STRAFVORDERING.
0VERTREDING
OMSCHREVEN BIJ ARTIKEL 551, 7°,
VAN HET STRAFWETBOEK. AANMANING VAN DE
ADMINISTRATIEVE
OVERHEID MET BIJHORENDE TERMIJN.
0VERTREDING. UrTGANGSPUNT
VAN DE VERJARING VAN DE STRAFVORDERING.

1° Een voortdu1·end misdrijf leve1·t de
overtreding op van artikel 551, 7°,
van het Strafwetboek, die erin bestaat
na te laten of te weigeren gehoor te
geven aan de aanmaning van de administ?·atieve overheid om een bouwvallig gebouw te herstellen of te slopen,
daar het misdrijf voortduurt zolang
de dader in gebreke blijft aan de aanmaning gehoor te geven (1).
2° Indien door de administratieve ove?'heid een termijn wordt toegestaan om
gehoor te geven aan de aanmaning een
bouwvallig gebouw te he?·stellen of te
slopen, bestaat de overtreding eerst
vanaf het verstrijken van deze termijn,
en de verjaring van de strafvordering
begint pas te lopen van het ogenblik
dat de bij de wet gestrafte feitelijke
toestand ophoudt te bestaan (2). (Strafwetb., art. 551, 7°; wet van 17 april
1878, art. 21, 22 en 23.)

(1) Raadpl. HAus. Principes generaux du
droit penal, d. I, n' 356, biz. 265; RrGAUX en
TROUSSE, Les contmventions du Code penal,
art. 551, 7o,
(2) Vgl. cass., 16 apri11928 (Bull. en PAsrc,
1928, I, 130).
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(B. EN M.·A. FONCIN,
T_. STAD VIRTON.)
ARREST (vertaling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, in hoger beroep op 5 februari 1969
gewezen door de Correctionele Rechtbank te Aarlen ;
Over het middel hieruit afgeleid dat
het bevel van de bestuursoverheid binnen een bepaalde termijn rhoest worden
uitgevoerd, zodat het aan de eiseres ten
laste gelegde misdrijf voltooid was bij
het verstrijken van deze termijn en
de burgerlijke zowel als de strafvordering door verjaring getroffen was, en
subsidiair afgeleid uit de onwettelijkheid van dit bevel :
Overwegende dat de in artikel 551, 7°,
van het Strafwetboek omschreven overtreding bestaat in het nalaten of weigeren
gehoor te geven aan de aanmaning van
de administratieve overheid om gebouwen die bouwvallig zijn, te herstellen
of te slopen ;
Overwegende dat uit deze bepaling
volgt dat de overtreding voortduurt
zolang de dader in gebreke blijft aan de
aaiimaning gehoor te geven en het bouwvallig gebouw niet hersteld of gesloopt
is ; dat deze overtrading dus een voortdurend misdrijf is ;
Overwegende dat, indien de bestuursDverheid een termijn heeft toegestaan
om aan de aanmaning gehoor te geven,
de overtrading eerst vanaf het verstrijken
van deze termijn bestaat, maar hieruit
niet mag worden afgeleid dat de verjaring
van de strafvordering begint te lopen
zodra deze termijn verstreken is, wanneer
de bij de wet gestrafte feitelijke toestand
blijft voort bestaan ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Overwegende dat, in zover het middel
de onwettelijkheid van het daarin vermelde bevel aanvoert, het niet preciseert waarin de onwettelijkheid van dit
bevel bestaat ;
Overwegende dat, in zover de voorziening gericht is .tegen de beslissing
op de strafvordering, de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en
dat de beslissing overeenkomstig de
wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eisers in de kosten.

2 februari 1970.- 2 6 kamer.- Voorzitter, de H. de W aersegger, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
Baron Richard. Gelijkluidende conclusie, de H. R. Delange, advocaatgeneraal.

2e KAMER. -

2 februari 1970.

1o CASSATIEMIDDELEN. STRAF·
ZAKEN.- VERGISSING IN DE VERMELDING VAN EEN TOEGEPASTE WETS·
BEPALING. WETTELIJKE VEROOR·
DELING. - GEEN GROND TOT CASSATIEBEROEP.
20

VERKEER.
WEGVERKEERSREGLEMENT, ARTIKEL 2, 4°. KRUIS·
PUNT. - BE GRIP.

3° WEGVERKEER. - WEGVERKEERSREGLElliENT, ARTIKEL 16-l. - VOORRANG VAN RECHTS. - VOORRANG DIE
ZICH UITSTREKT TOT GANS DE BREEDTE
VAN DE WEG GEVOLGD DOOR DE VOORRANG HEBBENDE BESTUURDER.
BREEDTE VAN DEZE WEG OP HET OP·
GEREDEN KRUISPUNT. - BEGRIP.
40 CASSATIEMIDDELEN. -

STRAFZAKEN.- MIDDEL WAARIN FElTEN EN
RECHT VERMENGD ZIJN. NIET·
ONTVANKELIJKHEID.

1° I ndien de door een strafvordering
uitgesproken veroordeling wettelijk is,
dan levert de vergissing in de vermelding
van een wetsbepaling, waarvan toepassing is gemaakt, geen grond op tot
cassatieberoep (1). (Wetb. van strafv .,
art. 411 en 414.)
2o Het woord « kruispunt

>> duidt de plaats
aan waar twee of meer openbare wegen
samenlopen, met inbeg1·ip van de ruimte
in het verlengde van de breedte der
trottoirs die deel uitmaken van deze

(1) Cass., 24 oktober 1960 (Bull. en PAsrc.,
1961, I, 201); raadpl. cass., 5 mei 1969
(Arr. cass., 1969, biz. 846).

_L-,
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weg
(1).
art. 16-1.)

(Wegverkeersreglement,

3° De voorrang door artikel 16-1 van het
wegverkeersreglement verleend aan de
bestuurder die op het opgereden kruispunt van rechts komt, strekt zich uit
over gans de breedte van de door deze
bestuurder gevolgde openbare weg en
derhalve tot de ruimte opgeleverd door
het verlengde van beide trottoirs van
deze weg (2). (Wegverkeersreglement,
art·. 16-1.)
4o Niet ontvankelijk, wegens vet·menging

van feiten en recht, is het middel dat
het Hof ertoe zou vm·plichten jeitelijke
gegevens na te gaan (3). (Grond:wet,
art. 95.)
(HOEBANCKX, T.
NICOLINI, ,NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP « PAPETERIE ANGLAISE »
EN VERHAEGEN.)

ARREST

(vertaling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 17 februari 1969 gewezen door
de Correctionele Rechtbank te Brussel,
rechtdoende in hager beroep ;
I. Op de voorziening van de eiser,
beklaagde :

Overwegende dat de voorziening slechts
ontvankelijk is in zover zij gericht is
tegen de beslissingen waarbij veroordelingen ten laste van eiser zijn uitgesproken;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van artikel 129 van de
Grondwet en van het beginsel van de
niet-terugwerking van de wetten, besluiten en verordeningen,
doordat het vonnis eisers veroordeling
wegens het tegen hem bewezen verklaarde
misdrijf motiveert door een bepaling
van een koninklijk besluit van 30 april
1968,
terwijl het ten laste gelegde feit begaan
is op 23 april 1968 :

(1) en (2) Cass., 12 juni 1961 (Bull. en
PAsiC., 1961, I, 1114) en 10 januari 1964
(ibid., 1964, I, 488); raadpl. cass., 24 januari
1969 (Arr. cass., 1969, blz. 502).
(3) Cass., 23 oktober 1967 (Arr. ra.ss.,
1968, blz. 283).

, Overwegende dat het vonnis ten laste
van eiser laat gelden het feit dat hem is
verweten door de rechtstreekse dagvaarding die hem op verzoek van het
openbaar ministerie is betekend, en
de bestanddelen van het misdrijf omschreven in artikel 16-1 van het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer, gewijzigd bij koninklijk
besluit van 30 april 1963;
Overwegende dat de wegens dit misdrijf uitgesproken straf wettelijk is,
zodat de vergissing in de vermelding
van de toegepaste teksten geen grand
tot cassatieberoep kon opleveren overeenkornstig de artikelen 411 en 414 van
het W etboek van strafvordering ;
Dat het middel niet ontvankelijk is ;
Over het tweede middel, afgeleid
uit de schending van de artikelen 2,
4°, en 16:1 van het algemeen reglement
op de politie van het wegverkeer,
doordat het vonnis beslist dat eiser
op het kruispunt gekomen was, aangezien de gehele rnotorkap van zijn voertuig verder reikte dan de rooilijn van
de gevels der huizen in de Grote Torenstraat,
terwijl een kruispunt de plaats is waar
twee of meer openbare wegen samenlopen en, zolang de twee weggebruikers
aan deze zijde blijven van de trottoirband die respectievelijk langs de door
hen gevolgde wegen loopt, zij elkaar
niet ontmoeten, wat bewijst dat zij
het kruispunt nog niet zijn opgereden ;
en terwijl het vonnis een miskenning
is van eisers recht om de door verweerder
Verhaegen gevolgde weg op te rijden in
zover zulks vereist is om zich van diens
aanwezigheid te vergewissen, zoals het
regel is inzonderheid in de bebouwde
komrnen waar twee wegen elkaar kruisen
of samenlopen zonder dat de zichtbaarheid van de ene weg op de andere de aankomst op het kruispunt zelf voorafgaat :
Overwegende dat de trottoirs deel
uitmaken van de openbare weg en dat
krachtens artikel 2, 4°, van het wegverkeersbesluit een kruispunt de plaats
is waar twee of meer openbare wegen,
en niet aileen de voor het voertuigenverkeer ingerichte rijbanen, sarnenlopen ;
Overwegende dat de rechter derhalve
door de overweging waarop het middel
kritiek oefent, wettelijk beslist heeft dat
eiser reeds op het kruispunt gekornen
was waar hij nagelaten heeft de doorgang vrij te laten voor de van rechts
komende bestuurder ;
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Dat in dit opzicht het middel naar
recht faalt ;
Overwegende dat, in zover het ook
aanvoert dat eiser zich, wegens de plaatsgesteldheid, niet kon vergewissen van
de aanwezigheid van de verweerder
Verhaegen op de weg die hij naderde,
dan door erop te rijden en hij deze weg
slechts opgereden was in zover het
volstrekt noodzakelijk was en zulks
met de vereiste voorzichtigheid, het middel, dat aan de feitenrechter niet is
voorgelegd, het Hof zou verplichten om
de feitelijke gegevens na te gaan, en
dus niet ontvankelijk is ;
Overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
vormen in acht genomen werden en dat
het vonnis geen enkele onwettelijkheid
bevat die aan eiser een nadeel kan berokkenen;

PARTIJ. VOORZIENING GERICHT TE·
GEN DE BESLISSING OP DE STRAFVOR·
DERING. 0NTVANKELIJKHEID BE·
PERKT TOT DE VEROORDELING VAN
DEZE BURGERLIJKE PARTIJ'IN DE DOOR
HET OPENBAAR MINISTERIE GEMAAKTE
VERVOLGINGSKOSTEN.

2° VOORZIENING IN CASSATIE.
VoRM. STRAFZAKEN. VooRzrENING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ.VOORZIENING NIET BETEKEND AAN DE
PARTIJ TEGEN WIE ZIJ IS GERICHT.
NIET·ONTVANKELIJKHEID.

3° VOORZIENING IN CASSATIE.
VoRM. STRAFZAKEN. VooRziENING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ.EXPLOOT VAN BETEKENING TER GRIF·
FIE VAN HET HOF NEERGELEGD NA HET
VERSTRIJKEN VAN DE TERMIJN GE·
STELD BIJ ARTIKEL 420bis, LID 2, VAN
HET WETBOEK VAN STRAFVORDERING.
NrET·ONTVANKELIJKHEID VAN DE
VOORZIENING.

II. Op de voorziening van cle eiser,
burgerlijke partij :
Overwegende dat eiser verklaard heeft
zich in deze hoedanigheid in cassatie
te voorzien tegen Nicolini, de naamloze
vennootschap " Papeterie Anglaise » en
Verhaegen;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
niet blijkt dat eiser zijn voorziening
heeft betekend aan de partijen waartegen zij is gericht ;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
2 februari 1970.- 2e kamer.- VooTzitteT, de H. de Waersegger, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
Baron Richard. Gelijkluidende conclusie, de H. Dela~<ge, advocaat-generaal.
- Pleiter, de H. Chome (van de balie bij
het Hof van beroep te Brussel).

4° VOORZIENING IN CASSATIE.VORM. STRAFZAKEN.- NEERLEG·
GING VAN DE MEMORIES.- MEMORIE
VAN DE ElSER TER GRIFFIE VAN HET
HOF NEERGELEGD NA HET VERSTRIJ·
KEN VAN DE TERMIJN GESTELD BIJ
ARTIKEL 420bis, LID 2, VAN HET WET·
BOEK VAN STRAFVORDERING.- NIET·
ONTVANKELIJKHEID.

l

0

De vooTziening van de buTgerlijke partij
de beslissing op de strajvordering
M enkel ontvankelijk, in zover zij betrek'
king heeft op de veroordeling van deze
pa1'tij in de lcosten van deze vm·deTing (1).
~egen

2° De voorziening van de burgerlijlce partij
is niet ontvanlcelijlc indien uit de processtulclcen waarop het Hoj vermag acht te
slaan niet blijlct, dat zij betekend is aan
de partij tegen wie zij is gericht (2).
(Wetb. van strafv., art. 418.)
3° Niet ontvanlcelijlc is de voorziening van
de buTgerlijlce partij, wier exploot van
betelcening aan de verweerder ter griffie
van het Hoj is neergelegd na het verstrijken van de te1·mijn gesteld bij arti-

2e

KAMER. -

2 februari 1970.

1° VOORZIENING IN CASSATIE.
PERSONEN BEVOEGD OM ZIOH IN CASSATIE TE VOORZIEN.- STRAFZAKEN. VOORZIENING VAN DE BURGERLIJKE

(1) Raadpl. cass., 11 oktober 1965 (Bull.
en PAsrc., 1966, I, 197).
(2) Cass., 25 september 1967 (An·. cass.,
1968, biz. 113) en 25 november 1968, redenen
(ibid., 1969, biz. 3Hl).
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strajvordering (1).
4o Niet ontvankelijk is de memorie tot

staving van een voorziening in strajzaken, die ter griffie van het Hoj is neergelegd nd het verstrijken van de termijn
gesteld bij artikel 420bis, lid 2, van het
Wetboek van strajvordering (2).
(PAREDAENS, LISAMBA, DOUMONT EN
LETE, T. BECHELEN EN MELOTTE.)

van de eisers in de kosten van zijn voorziening.
2 februari 1970.- 2e kamer.- Voorzitter, de H. de Waersegger, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Capelle.- Gelijkluidende conclusie,
de H. Delange, advocaat-generaal. Pleiters, de HH. Jacquemin (van de balie
bij het Hof van beroep te Luik) en
DeBruyn.

ARREST (vertaling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 25 april 1969 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
I. In zover de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissing op de strafvordering, ingesteld door de rechtstreeks dagvaardende eiser :
Overwegende dat de voorzieningen niet
ontvankelijk zijn dan in zover zij betrekking hebben op de veroordeling in de
vervolgingskosten die het openbaar
ministerie heeft gemaakt ;
Dat in dit opzicht de eisers geen enkel
middel aanvoeren waarop het Hof vermag acht te slaan ;
II. In zover de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissing op de burgerlijke
rechtsvorderingen :
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet
blijkt dat de eisers, burgerrechtelijke partijen, hun voorzieningen hebben doen
betekenen aan de personen waartegen
deze zijn gericht ;
Dat de voorzieningen niet ontvankelijk
zijn;

2• KAMER. -

2 februari 1970.

1° ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN).
- KENNISNEMEND VONNISGERECHT.PROCUREUR DES KONINGS DIE EEN
AANVULL:EJNDE ONDERZOEKSMAATREGEL
BEVEELT.
WETTELIJKHEID.
VOORWAARDEN.
2o CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. - MIDDEL DAT BETREKKING
HEEFT OP DE RECHTSPLEGING VOOR DE
EERSTE RECHTER. - MIDDEL VREEMD
AAN DE BEVOEGDHEID EN NIET OVERGELEGD AAN DE RECHTER IN HOGER
BEROEP.- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.
3°

SOEVEREINE BEOORDELING
DOOR DE FEITENRECHTER. STRAFZAKEN. - NoODZAAK oF RAADZAAMHEID VAN EEN ONDERZOEKSMAATREGEL. - SOEVEREINE BEOORDELING.

1° Al heeft het vonnisgerecht kennis genamen van de zaak, toch lean de Procureur
des Konings als officier van de gerechte'
lijke politie een aanvullende onderzoeksmaatregel bevelen op voorwaarde dat de
andere partijen hie1·van op de hoogte
gebracht werden en deze maatregel ter
terechtzitting hebben kunnen bespreken (3).

Om die redenen, zonder acht te slaan
op de memorie en op het exploot van
betekening van de voorzieningen aan de
verweerders Bechelen en Melotte, door
de eisers ter griffie van het Hof neergelegd
onderscheidenlijk op 18 julien I augustus
1969, dit is na het verstrijken van de
termijn voorgeschreven bij artikel 420bis
van het Wetboek van strafvordering, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt ieder

2° Een middel dat vreemd is aan de bevoegdheid en enkel betrelcking heeft op de
1·echtspleging voor de eerste rechter kan

(1) Cass., 22 december 1969, supra, biz. 387.
(2) Cass., 23 juni 1969 (Arr. cass., 1969,
biz. 1054) en noot 2 onder dit arrest.

(3) Cass., 19 december 1966 (Arr. cass.,
1967, biz. 503); raadpi. cass., 22 april 1968
(ibid., 1968, biz. 1064).

-508niet voor het eerst voor het Hoj worden
voorgedmgen "(1).
3o De jeitenrechter beoordeelt soeverein de
noodzaalc of de raadzaamheid van een
onderzoelcsmaatregel en met name van
het verhoor van getuigen (2).
(OPHALFFENS,
ARREST

T.

MAES.)

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 23 mei 1969 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel, hieruit afgeleid dat,
eerste onderdeel, blijkens het verslag
van de technische raadsman van eiser
de methode van de deskundige, door de
procureur des Konings tijdens het vooronderzoek aangesteld, verkeerd is evenals
het besluit van deze deskundige ; dat
trouwens aan deze laatste tijdens de
debatten een aanvullend verslag is gevraagd, dat echter moet worden geweerd
omdat het aan het openbaar ministerie
is gezonden in plaats van aan de voorzitter van de rechtbank ;
tweede onderdeel, de mening van het
hof van beroep over het argument, door
eiser afgeleid uit de ontleding van de
evolutie die het gevoelen van de opsteller
van de processen-verbaal van het vooronderzoek betreffende eisers schuld heeft
ondergaan, er geen rekening mee houdt
dat deze opsteller eerst aan deze schuld
heeft geloofd alvorens het tegengestelde
aan te nemen ; wegens deze evolutie de
rechtbank en het hof van beroep de
onderzoeker hadden 1noeten horen ;
derde onderdeel, gezien de mentaliteit
van eiser, die in handelskringen leeft, de
omstandigheid dat hij het bedrag van
de cheque die hem op 3 november 1966
werd overhandigd, niet onmiddellijk
heeft ingeschreven in de boeken van de
firma waarbij hij werkzaam was, moest
doen aannemen dat deze cheque geen
geldig boekingsstuk opleverde daar het
niet ondertekend was :
Over het middel in zijn geheel

kundigenverslag opgemaakt is op verzoek
van het openbaar ministerie en regelrnatig toegezonden is aan laatstgenoemde,
die het bij de processtukken heeft gevoegd en aldus aan partijen ter vrije
bespreking heeft voorgelegd ; dat, wat
dit punt betreft, het middel in zijn eerste
onderdeel niet kan worden aangenomen ;
Overwegende dat, in zover het gericht
is tegen de beslissing van de rechtbank,
het middel, in zijn tweede onderdeel afgeleid uit het niet-horen van de deskundige,
niet ontvankelijk is, omdat het niet aangevoerd is voor het hof van beroep en
vreemd is aan de bevoegdheid ; dat in
zover het gericht is tegen het arrest, het
middel niet kan worden aangenomen,
daar de feitenrechter op soevereine wijze
oordeelt over de noodzaak of de gepastheid van een onderzoeksmaatregel en met
name van het verhoor van een deskundige;
Overwegende dat het middel, voor het
overige, erop neerkomt te beweren dat
de feitenrechter de gegevens van de zaak
in feite verkeerd heeft beoordeeld ; dat
het derhalve niet ontvankelijk is ;
Overwegende dat de substantiele of op
straffe van nietigheid voorgeschreven
vormen in acht genomen werden en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
2 februari 1970.- 2e kamer.- Voorzitter, de H. de Waersegger, raadsheer
waarnemend voorzitter. - V erslaggever,
de H. Ligot. - Gelijlcluidende conclusie,
de H. Delange, advocaat-generaal. Pleite?", de H. De Smet (van de balie bij
het Hof van beroep te Brussel).

2e
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VOORZIENING

2 februari 1970.
IN

CASSATIE.

VORM. DIENSTPLICHTZAKEN.
VERMELDING VAN DE GESOHONDEN
WETTELIJXE BEPALINGEN.- BETEKE·
NIS VAN DEZE WOORDEN.

Overwegende dat het aanvullend des(1) Cass., 5 januari 1970, supra, biz. 405.
(2) Cass., 22 mei 1967 (Arr. cass., 1968,
biz. 1138); raadpi. cass., 12 juni 1967 (ibid.,
1967, biz. 1243).

De geschonden wettelijlce bepalingen, die in
de voo?·ziening in dienstplichtzalcen moeten vermeld worden, zijn niet de bepalingen tot regeling van de cassat?:evoorziening, maar wel die waarop het middel is
geg?"Oncl en die, volgens de eiser, door

____ I
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het militiegerecht werden geschonden ( 1).
(Dienstplichtwetten, gecoiirdineerd op
30 april 1962, art ..51, § 1.)
(GILLIS.)
ARREST

VAN DE LIOHAMELIJKE. LETSELEN. c._
EENDAADSE SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN. EEN ENKELE STRAF MOET
WORDEN UITGESPROKEN.

3°

WEGVERKEER. WET BETREFFENDE DE POLITIE OVER HET WEGVERKEER, ARTIKEL 35. STAAT VAN
DRONKENSOHAP.- BEGRIP.

4°

WEGVERKEER. VLUOHTMISDRIJF.- BESTANDDELEN.- BEGRIP.

5°

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN.
MIDDEL
DAT
KRITIEK
OEFENT OP EEN FEITELIJKE BEOORDELING VAN DE REOHTER. NIET
ONTVANKELIJK MIDDEL.

6°

CASSATIE. OMVANG. STRAFZAKEN. VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE TEGEN DE BESLISSINGEN OP
DE STRAFVORDERING EN EEN TEGEN
HEM
INGESTELDE
BURGERLIJKE
REOHTSVORDERING. 0ASSATIE ·VAN
DE BESLISSING OP DE STRAFVORDERING.- 0ASSATIE BIJGEVOLG VAN DE
EINDBESLISSING OP DE BURGERLIJKE
REOHTSVORDERING.

7°

CASSATIE. 0MVANG. STRAFZAKEN. VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE.- 0ASSATIE VAN DE BESLIS·
SING OP
DE
STRAFVORDERING.
LEIDT TOT DE VERNIETIGING VAN DE
NIET DEl!'INITIEVE BESLISSING OP DE
BURGERLIJKE REOHTSVORDERING, NIET·
TEGENSTAANDE
DE NIET-ONTVANKE·
LIJKHEID VAN DE VOORZIENING TEGEN
DEZE BESLISSING.

(ve1·taling).

RET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 26 september 1969 gewezen
door de Herkeuringsraad van de provincie Luik;
Overwegende dat de voorziening niet
aanduidt welke wettelijke bepaling geschonden is ; dat het- enkel melding maakt
van artikel 50 van de gecoiirdineerde
dienstplichtwetten dat cassatieberoep
Dpenstelt, maar vreemd is aan de grief
die eiser naar voren brengt ;
Dat zij derhalve, krachtens artikel 51,
§§ 1 en 4, van dezelfde wetten, niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
2 februari 1970.- 2e kamer.- Voorzitter en Verslaggever, de H. de Waersegger, raadsheer waarne1Dend voorzitter.Gelijkluidende conclttsie, de H. Delange,
advocaat-generaal.

2e
1°

2°
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SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN.
EENDAADSE SAMENLOOP. EEN
ENKEL STRAFBAAR FElT.
GEEN
OVEREENSTEMMING VAN DE BESTAND·
DELEN VAN DE MISDRIJVEN, EN OOK
GEEN EENHEID VAN TIJD EN PLAATS.
SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN.
VERVOLGINGEN WEGENS OVERTREDING VAN DE ARTIKELEN 418 EN 420
VAN HET STRAFWETBOEK, EN WEGENS
OVERTREDING VAN ARTIKEL 34, 1°, OF
35 VAN DE WET BETREFFENDE DE
POLITIE OVE.R HET WEGVERKE.ER. TWEEDE MISDRIJF OPGELEVERD DOOR
EEN GEBREK AAN VOORUITZIOHT OF
VOORZIOHTIGHEID ZIJNDE DE OORZAAK

(1) Cass., 6 januari 1969
blz. 438).

(Arr. cass., 1969,

1° De toepassing van artikel 65 van het
Strafwetboek, dat de eenheid van het
feit vereist, sluit niet noodzakelijk misdrijven in waarvan alle bestanddelen
dezelfde zijn (2), en tot eenzelfde tijd en
eenzelfde plaats behoren.
2° De strafrechter bij wie een vervolging
aanhangig is wegens overt1·eding van
de artikelen 418 of 419, en wegens over-.
treding van artikel 34-, 1°, of 35 van de
wet betretfende de politie over het wegverkee7" (coordinatie van 16 maart 1968),
mag slechts een enkele straf uitspreken
wanneer hij vaststelt dat de staat van
d1·onkenschap of van intoxicatie door
alcohol, die een gebrek aan vooruitzicht
of voorzichtigheid opleve1·t, de oorzaak of
een van de oorzalcen van de onopzettelijke

(2) Cass., 25 april 1955 (Bttll. en PABlO.,
1955, I, 293).

--,---------------
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lichamelijke letselen is, en dat de beklaagde, doordat geen jeitelijke onderbreking in het besturen van het voertuig
heejt plaatsgehad, voortging dezelfde
overtreding van genoemde artikelen 34,
1°, of 35 te begaan op het ogenblik dat
hei slachtoffer. wercl getroffen (1). (Strafwetb., art. 65).
3° In a1·tikel 35 van de wet betrefjende de
politie ove1· het wegverkeer (coordinatie
van 16 maart 1968), doelen de woorden
« staat van d1·onlcenschap » op r..e staat
van een persoon die niet meer de aanhoudende beheersing van zijn daden
bezit, zonder noodzakelijk de bewustheid
e1·van te hebben ve1·l01·en (2).
4° Het vluchtmisdrijj bedoeld bij artilcel 33
van de wet betretfende de politie over het
wegverlceer (coo1·dinaiie van 16 maart
1968) onde1·stelt dat de bestuurder van
het voe1·tuig die de vl1wht neemt, weet
dat het voe1·tuig de oo1·zaalc dan wel
de aanle1ding van een ongeval is geweest,
en bovendien aldus handelt om zich aan
de dienstige vas,tstellingen te ontt,·elcken (3).

5o N iet ontvanlcelijk is het middel dat
lcritielc oefent op een jeitelijlce beoordeling
van de rechter (4). (Grondwet, art. 95.)
6D I ndien de beklaagde zich in cassatie

heejt voorzien tegen de beslissing op de
strafvordering en tegen de eindbeslissing
op een tegen hem ingestelde burgerlijke
rechtsvordering, leidt de cassatie van de
eerste beslissing tot die van de tweede die
het gevolg ervan is, oolc al wordt . de
cassatie van de beslissing op de strajvordering van ambstwege uitgesprolcen (5).
7o De vernietiging, op de voo1·ziening van
de belclaagde, van de beslissing op de
strajv01·dering leidt tot de vernietiging
van de niet-definitieve beslissing op de
rechtsvordering van de burgerlijlce partij, die het gevolg ervan is, oolc al is de

(1) Raadpl. cass., 19 september 1968 (Arr.
cass., 1969, blz. 72, en de noot, get. SWINNEN,
in Jou1·n. trib., 1969, biz. 457); P. E. TROUSSE,
Principes generaux du droit penal positij
belge, Novelles, t. I, d. I, nr 2223; Ohronique
trimestrielle de jurisprudence, Rev. d1·. pen. et
crirn, 1959-1960, blz. 674; noot R. LEGROS
onder cass., 30 mei 1960, Rev. cl>·. pen. et
crirn, 1960-1961, biz. 633 en volg., en noot
onder cass., 8 februari 1961, Rev. crit. jur.
belge, 1961, biz. 406 en volg.

voorziening tegen de tweede beslissing
thans niet ontvankelijlc (6).
(RANSY, T. CUYPERS, L. QUINET, E. QUI·
NET,
NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP
« A. P. A. » EN NATIONALE BELGISCHE
VERZEKERINGSKAS TEGEN ARBEIDSONGEVALLEN.)
ARREST

(vertaling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 19 november 1969 door het
Hof van beroep te Brussel gewezen ;

A. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering :
Overwegende dat eiser vervolgd werd :
I) wegens onopzettelijk doden; II) wegens
vluchtmisdrijf; III) om zijn voertuig op
de openbare weg te hebben bestuurd
a) in staat van dronkenschap en b) met
meer dan 1,5 gram bloedalcoholgehalte
per liter;
Overwegende dat het bestreden arrest
eiser tot onderscheiden straffen veroordeelt wegens de feiten vermeld onder I,
II en III, met dien verstande dat a en b
van deze laatste telastlegging vermengd
worden als voorkomend uit een zelfde
feit;
1° In zover de voorziening gericht is
tegen de veroordeling wegens de feiten
vermeld onder I en III :
Over het middel, ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 65 van
het Strafwetboek en 97 van de Grondwet :
Overwegende dat het arrest namelijk
erop wijst dat « indien eiser niet op een
onzinnige wijze had gereden en bekwaam
was geweest met een minimum van aandacht te besturen » hij « niet zou hebben
nagelaten verder af te wijken van de file
stationerende wagens en aldus het doden
waaraan hij zich onopzettelijk schuldig
heeft gemaakt, vermeden zou hebben;
dat hij << een des te ergere fout heeft
(2) Raadpl. cass., 26 september 1966 (Arr.
cass., 1967, biz. 118).
(3) Raadpl. cass., 25 maart 1968 (Arr. cass.,
1968, blz. 966).
(4) Oass., 27 juni 1966 (Bull. en PAsrc.,
1966, I. 1382).
(5) 'Oass., 8 september en 3 november 1969,
supra, blz. 24 en 221.
(6) Oass., 30 september 1968 (Arr. cass.,
1969, biz. 116); raadpl. cass., 5 mei 1969
(ibid., 1969, blz. 846).
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genomen aan het stuur van zijn wagen,
niettegenstaande het scherp verwijt van
de getuige Renard, ofschoon deze hem
heel goed had doen begrijpen dat hij
niet in staat was om te sturen » en
« dat de volstrekte ongeschiktheid van
beklaagde om zijn voertuig te besturen
met name volgt uit de omstandigheid dat
zijn bloedalcoholgehalte 2,64 gram per
1.000 c. c. bedroeg, wat noodzakelijk zijn
refiexen en zijn aandacht haast volledig
heeft uitgeschakeld » ;
Overwegende dat de toepassing van
artikel 65 van het Strafwetboek, dat de
eenheid van het feit vereist, niet noodzakelijk misdrijven insluit waarvan alle
bestanddelen dezelfde zijn, en tot een
zelfde tijd en een zelfde plaats behoren;
Overwegende dat, krachtens deze wetsbepaling, de strafrechter bij wie een vervolging aanhangig is tegen een zelfde
beldaagde wegens overtreding van de
artikelen 418 en 419 of van 418 en 420
van het Strafwetboek en wegens overtreding van artikel 34, 1°, of 35 van de
wet betreffende de politie over het wegverkeer, slechts een enkele straf nmg uitspreken wanneer hij,vaststelt dat de staat
van dronkenschap of de staat van alcoholische intoxicatie de oorzaak of een van
de oorzaken is van het onopzettelijk
lichamelijk letsel en dat, doordat geen
feitelijke onderbreking in het besturen
van het voertuig heeft plaatsgehad, beklaagde voortging dezelfde overtreding
van artikel 34, 1°, of 35 te plegen op het
ogenblik waarop het slachtoffer getroffen
werd ; dat in zodanig geval het immers
niet gaat om een stoffelijke samenloop
van opeenvolgende misdrijven, maar om
een enkel strafbaar feit, daar de overtreding van artikel 34, 1°, of van artikel 35
voornoemd niet eindigde voordat de
overtreding van de artikelen 418 en 419
of van 418 en 420 van het Strafwetboek
werd begaan en zich dan ook daarmee
vermengde;
Overwegende dat, blijkens de hierbo·
ven overgenomen redenen van het bestreden arrest, hetwelk geen enkele feitelijke
onderbreking vaststelt in het besturen
van het voertuig op de openbare weg
door de bestuurder, de staat van dronkenschap en de staat van alcoholische intoxicatie van deze laatste een van de oorzaken
geweest zijn van het dodelijk ongeval
waarvoor hij aansprakelijk is verklaard ;
Dat hieruit volgt dat het hof van
beroep niet, zonder tegenspraak en zonder schending van artikel 65 van het
Strafwetboek, tegen eiser afzonderlijke
straffen heeft kunnen uitspreken wegens

de telastlegging I enerzijds en wegens de
telastlegging III a en b anderzijds ;
2° In zover de voorziening gericht is
tegen de veroordelende beslissing wegens
het feit vermeld onder II :
Over het middel afgeleid uit de tegenstrijdigheid ·van de motieven,
doordat het arrest eiser wegens vlucht.
misdrijf veroordeelt op grond dat hij,
niettegenstaande zijn dronken toestand,
er zich rekenschap van heeft gegeven dat
er zich een gewichtige gebeurtenis had
voorgedaan toen hij op de openbare weg
reed, aangezien hij, te zijnen huize aangesproken door de verbalisanten, begon
te schreien en uit eigen beweging verklaarde « ik heb niets gedaan >>, wat gewis
een aanwijzing was van een slecht geweten, en het arrest overigens ook stelt dat
eisers bloedalcoholgehalte van 2,64 gr.
per 1.000 « noodzakelijk zijn refiexen en
zijn aandacht haast volkomen heeft uitgeschakeld »,
te1·wijl het vluchtmisdrijf een opzettelijk misdrijf is dat bij de dader van het
ongeval de kennis insluit van het ongeval
waartoe hij aanleiding heeft gegeven en
de wil om zich willens en wetens te onttrekken aan de vaststellingen, en het
hoge bloedalcoholgehalte dat eiser vertoonde, noodzakelijk zijn wils- en zijn
oordeelskracht haast volkomen had uitgeschakeld, zodat hij wettelijk onmogelijk
een vluchtmisdrijf heeft kunnen begaan ;
en terwijl het arrest eisers verklaring
« ik heb niets gedaan » verkeerd uitlegt

als het bewijs dat hij de bedoeling heeft
gehad een vluchtmisdrijf te begaan, terwijl daaruit hoogstens kon blijken « zijn
slecht geweten » wegens het feit dat
hij zich in dronken toestand bevond :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de woorden « staat
van dronkenschap >> in artikel 35 van de
wet betreffende de politie over het wegverkeer beogen de staat van een persoon
die niet meer de aanhoudende beheersing
van zijn daden bezit zonder noodzakelijk
de bewustheid ervan te hebben verloren;
Overwegende dat het middel onderstelt
dat de staat van dronkenschap en het
bloedalcoholgehalte van 2,64 gr. per liter
haast volkomen de wils- en de oordeelskracht van eiser had uitgeschakeld, terwijl het arrest enkel op feitelijke en derhalve soevereine wijze vaststelt dat de
genoemde staat slechts op de refiexen en
de aandacht van eiser invlced had gehad,
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geweest van het ongeval waartoe hij aanleiding had gegeven en zich door de vlucht
aan de dienstige vaststellingen heeft willen onttrekken ;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het middel kritiek
oefent op een feitelijke beoordeling van
de feitenrechter ;
Dat het middel in geen enkel van zijn
onderdelen kan worden aangenomen ;
En overwegende dat, met betrekking
tot de veroordeling wegens vluchtmisdrijf, de substantiele of op straffe van
nietigheid voorgeschreven vormen in acht
genomen zijn en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
·

B. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissingen op de burgerlijke
rechtsvorderingen tegen eiser ingesteld :
l 0 door de burgerlijke partijen Louis
en Emile Quinet en de naamloze vennootscbap " A. P. A. » :
Overwegende dat de vernietiging van
de beslissing op de strafvordering wegens
onopzettelijk doden de vernietiging meebrengt van de eindbeslissingen op de
burgerlijke rechtsvorderingen die de verweerders op grand van dit misdrijf badden ingesteld ;
2° door de burgerlijke partijen Cuypers
en de Belgiscbe N ationale V erzekeringskas
tegen Arbeidsongevallen :
Overwegende dat bet arrest weliswaar
een einduitspraak geeft over sommige
bestanddelen van de schade die de verweerster Cuypers beeft geleden, doch
provisionele schadevergoedingen aan de
twee verweersters tc\ekent, de beslissing
over de overige punten van hun eis uitstelt, de zaak te dien einde op onbepaalde
datmn verdaagt en de kosten van deze
burgerlijke rechtsvordering aanhoudt ;
dat deze beslissingen geen eindbeslissingen zijn in de zin van artikel 416 van het
W etboek van strafvordering en geen uitspraak doen over een bevoegdheidsgeschil;
Dat de tegen deze verweersters gerichte voorziening dus voorbarig en derhalve niet ontvankelijk is ;
Overwegende dat, niettegenstaande de
niet-ontvankelijkheid van de voorziening,
de vernietiging van de beslissing op de
strafvordering
wegens
onopzettelijk
doden de vernietiging meebrengt van de
niet-definitieve beslissingen op de bur-

gerlijke recbtsvorderingen die de verweersters op grand van dit misdrijf hebben ingesteld ;
Om die redenen, en zonder dat er
grand bestaat tot onderzoek van de
andere door eiser in zijn verzoekschrift.
voorgedragen middelen, die betrekking
bebben op het gedeelte van het arrest
dat getroffen is door de hierna uitgesproken cassatie en die geen cassatie zonder
verwijzing zouden kunnen medebrengen,
verwerpt eisers voorziening tegen de verweersters Cuypers en de N ationale Belgische Verzekeringskas tegen Arbeidsongevallen ; vernietigt het bestreden
arrest, bebalve in zover het uitspraak
doet op de strafvordering die tegen eiser
is ingesteld wegens het vluchtmisdrijf
omschreven in de telastlegging II ; beveelt dat van het thans gewezen arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ;
veroordeelt eiser in een derde van de
kosten, ieder van de verweerders Louis
en Emile Quinet en naamloze vennootscbap «A. P. A.» in een negende van de
kosten en laat bet overige derde ten laste
van de Staat ; verwijst de aldus beperkte
zaak naar bet Hof van beroep te Luik.
2 februari 1970. - 2e kamer.- Voorzitter en Verslaggevm·, de H. de W aersegger, raadsheer waarnemend voorzitter.
- Gelijkluidende conclusie, de H. Delange,
advocaat-generaal. Pleiter, de H.
Heuze (van de balie bij bet Hof van
beroep te Brussel).

2e

KAMER. -

3 februari 1970.

(TWEE ARRESTE.N.)

l o INKOMSTENBELASTINGEN.
RAMING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG.- RE.OHT VAN DE ADMINISTRATIE
OM DOOR ALLE REOHTSMIDDE.LEN HET
VERDICHT KARAKTE_R TE BEWIJZEN VAN
DE TEGEN DE ADMINISTRATIE AANGE·
VOE_RDE AKTEN.

2o

INKOMSTENBELASTINGEN.
MOBILIENBELASTING.
SOHIJNBARE HUUROVEREENKOMST.- BESLISSING DAT HET CONTRACT IN WERKELIJKHEID EEN VERE.NIGING IN DEELNEMING
VERBERGT.- BESLISSING GEGROND OP

- -- - - - - - - ---
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:ElEN GEHEEL VAN VERMOEDENS Dill:
RET HOF VAN BEROEP SOEVEREIN IN
FEITE BEOORDEELT.- BEDRAGEN AAN
EEN STILLE VENNOOT TOEGEKEND ONDER DE VORM VAN HUURGELDEN. AAN DE MOBILIENBELASTING ONDERWORPEN WINS TEN.

3°

4°

5°

VENNOOTSCHAPPEN.- ELEMENTEN VAN HET CONTRACT VAN VENNOOTSCHAP. REGELING VAN DE DEELNEMING VAN DE VENNOTEN IN HET
VERLIES WORDT DOOR DE WET ·BEp AALD, BIJ ONTSTENTENIS VAN EEN
BIJZONDER BEDING.

INKOMSTENBELASTINGEN.
MOBILIENBELASTING. !NKOMSTEN
UIT KAPITALEN DIE IN EEN IN BELGIE
GEVESTIGDE VE.RENIGING IN DEELNEMING WERDEN BELEGD DOOR EEN NIE.T
WERKEND LID VAN DEZE VE.RENIGING.
NATUURLIJKE OF RECHTSPERSOON
DIE AAN DIT LID VAN DE VERENIGING
GENOEMDE INKOMSTEN BETAALT. PERSOON GEHOUDEN TOT BETALING
VAN DE MOBILIENBELASTING OP DE?:E
INKOMSTEN.
INKOMSTENBELASTINGEN.
MOBILIENBE.LASTING. !NKOMSTEN
DOOR EEN VERENIGING IN DEELNEMING TOEGEKEND AAN DE RECHTHEBBENDEN.- !NKOMSTEN ONDE.RWORPEN
AAN DE MOBILIENBELASTING. - DATU:M
VANAF WELKE DE INKOMSTEN AAN DE
BELASTING ZIJN ONDERWORPEN.

1° De administratie kan bij de vaststelling
van de belasting het verdicht karakter
van een overeenkomst bewijzen door alle
rechtsmicldelen met inbegrip van vermoedens (1)~ (Eerste en tweede zaak.)

2° Uit een geheel van vermoedens die het
hof van beroep soeverein in feite beoordeelt kan het afleiden clat de krachtens
een schijnbare huurovereenkomst betaalde bedragen, ook al zijn zij niet
hager dan een normale huur, in werkelijkheid aan de mobilienbelasting onderworpen winsten zijn, omdat zij toegekend
zijn aan een stille vennoot van een vereniging in deelneming waarin hij het
genot van de beweerdelijk gehuurde
gronden heeft ingebracht (2). (Eerste en

3° Indien de rechter, om het bestaan van
een contract van vennootschap tussen
part(ien te bewijzen, na te gaan heeft of
zij iets in gemeenschap hebben gebracht
met het oogmerk om de winst die daarU1:t
lean ontstaan onder elkaar te verdelen,
toch is het niet nodig dat hij de regeling
vaststelt van de deelneming in de verliezen die, bij ontstentenis van bijzondere
bedingen in het contract, door de wet
worden bepaald (3). (Burg. Wetb.,
art. 1832 en
zaak.)

1853). (Eerste en tweede

4° De in Belgie gevestigde natuurlijke of
rechtspersoon die, als vennoot -zaakvoerder van een vereniging in deelneming, aan een stille vennoot van deze
vereniging de inkomsten uit ·de door
hem in de vereniging belegde kapitalen
betaalt of deze is verschuldigd, is gehouden tot betaling van de desbet1·efjende
mobilienbelasting (4). (Art. 20, § 1, 3o,
van de gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen). (Eerste zaak.)

5° Artikel 21 van de gecoordineerde wetten
betrefjende de inkomstenbelastingen stelt
het verschuldigd zijn van de mobilienbelasting niet afhankelijk van de werkelijke betaling van de inkomsten door een
vereniging in deelneming aan haar vennoten, vermits deze belasting verschuldigd
is zodra de inlcomsten worden toegelcend
en de rechten van de verkrijgers aldus
worden belcrachtigd (5). (Eerste zaak.)

Em·ste

zaalc.

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « SABLIERES
DE ROCOURT ll, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST

(ve1·taling).

HET HOF ; Gelet op het bestreden
arrest, op 28 maart 1969 door het Hof
van beroep te Luik gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de Grandwet,

doordat,

om te beslissen dat de bedragen

tweede zaak.)

(1) (2) en (3) Cass., 18 juni 1968 (_Arr. cass.,
1968, blz. 1273); raadpl. cass., 2 december
1969, supra, blz. 330.
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(4) Cass., 27 juni 1967 (_Arr. cass., 1967,
blz. 1310).
(5) Oass., 1 oktober 1968 (Arr. cass., 1969,
blz. 124).
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die eiseres aan een dame Gritten heeft ·belegd kapitaal, en dat eiseres, aJs bebetaald geen huurgeld zijn doch het TOe- heerster van genoemde vereniging, de op
rend inkomen van de stille vennoot van deze inkomsten geheven mobilienbelaseen tussen eiseres en genoemde dame ting verschuldigd is en ze aan de 'bron
gesloten vereniging in deelneming, het moet inhouden ;
bestreden arrest tegelijkertijd beslist :
Dat de redenen van het arrest dus de
a) enerzijds, dat de oprichting van de door het middel aangevoerde tegenstrijeisende vennootschap slechts schijn is om digheid niet vertonen ;
de belasting te ontduiken, wat betekent
dat de eisende vennootschap een fictieve ,
W at het tweede onderdeel betreft :
vennootschap is, anderzijds, dat de admiOverwegende dat het bestaan van genistratie terecht heeft geconcludeerd tot
het bestaan van een vereniging in deel- noemde vereniging in deelneming niet
neming tussen eiseres en dame Gritten, onverenigbaar is met de door het arrest
wat impliceert dat de eisende vennoot- gereleveerde omstandigheid dat de beschap niet fictief is; b) enerzijds, dat langrijke beleggingen door dame Gritten
dame Gritten het genot van haar zand- niet voortvloeien uit inbrengsten in eigengronden aan de eisende naamloze ven- dom doch uit inbrengsten in genot, namenootschap heeft verleend, anderzijds, dat lijk het ter beschikking stellen van eiseres
genoemde dame Gritten in voormelde van zandgronden en van zwaar materieel
vereniging in deelneming bedoeld genot dat nodig is voor de exploitatie van deze
heeft ingebracht; c) enerzijds, dat het gronden;
litigieuze inkomen terecht aan de mobiWat het derde onderdeel betreft :
lienbelasting werd onderworpen, daar
dame Gritten stille vennoot van de verOverwegende dat de vaststelling van
eniging in deelneming was, anderzijds,
dat de familie Gritten, dus ook genomnde het arrest dat de familie Gritten op eisedame, de exploitatie van de zandgroeven res een zodanig buitengewoon gezag uitoefent dat zij de exploitatie van de
te Rocourt blijft leiden,
" Sablieres de Rocourt " blijft leiden, niet
tm·wijl deze redenen tegenstrijdig zijn impliceert, het hof van beroep preciseert
en de tegenstrijdigheid in de redenen met trouwens dat dame Gritten persoonlijk
geen enkele activiteit uitoefent in de
het ontbreken van redenen gelijkstaat
werlcing van de eisende vennootschap,
dat deze persoon actief zou deelnemen
W at het eerste onderdeel betreft :
aan het dagelijks beheer van de vereniOverwegende dat tegen het verweer ging in deelneming en er een werkelijke
van eiseres volgens hetwelk de bedragen en permanente activiteit zou uitoefenen ;
Dat, bijgevolg, door deze vaststelling
waarmee zij, voor het tijdperk van
I juli 1961 tot 30 juni 1963, dame Gritten het arrest aan dame Gritten niet de
heeft gecrediteerd, voor deze laatste het hoedanigheid van werkende vennoot toeinkomen zijn van de onroerende goederen kent;
Dat elk onderdeel van het middel feidie zij heeft verhuurd aan eiseres, voor
wie deze bedragen een bedrijfslast uit- telijke grondslag mist ;
maken, het arrest aanvoert met welk
voornemen de eisende vennootschap
werd opgericht en tussen deze laatste en
Over het derde middel, afgeleid uit de
dame Gritten overeenkomsten werden schending van de artikelen 97 van de
gesloten, .om eruit af te leiden dat het Grondwet, 1315, 1832 en 1855 van het
aangevoerde huurcontract in werkelijk- Burgerlijk Wetboek, 176 en 177 van de
heid een contract van vereniging in deel- geco6rdineerde wetten betreffende de
neming verbergt dat werd afgesloten met handelsvennootschappen (Boek I, titel IX
het oog op de exploitatie van de «Sablie- van het Wetboek van koophandel), 870
res de Rocourt " door de vennootschap ; van het Gerechtelijk Wetboek, 14, inzondat aldus, in genoemde vereniging, eiseres derheid § 1, 3°, a, 20, inzonderheid § 1,
de werkende vennoot is en dame Gritten 3°, 35, inzonderheid § 4, 55, 56 en 62 van
een stille vennoot die onder meer het de wetten betreffende de inkomstenbegenot van haar zandgronden en van het lastingen, geco6rdineerd bij het besluit
voor de exploitatie nodige zware mate- van de Regent van 15 januari 1948,
rieel inbrengt ; dat, dientengevolge, de 6 van de wetten betreffende de nationale
bedragen die eiseres, als huurgeld; aan crisisbelasting, geco6rdineerd bij het
dame Gritten heeft betaald de inkomsten · besluit van de Regent van 16 januari
zijn van een door een stille vennoot
1948,
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het tussen eiseres en dame Gritten. gesloten huurcontract gesimuleerd is en in
werkelijkheid een contract van vereniging in deelneming uitmaakt en dat,
bijgevolg, de zogenaamde huurgelden die
dame Gritten heeft ontvangen inkomsten
zijn van een stille vennoot, en doordat
het bestreden arrest in dit opzicht de
conclusie van eiseres verwerpt die had
doen gelden dat het contract geen contract van vennootschap kon zijn, vermits
dame Gritten niet deelnam in de verliezen, en het bestreden arrest deze verwerping verantwoordt op grond « dat, hoewei de deelneming in de verliezen tot de
aard zelf van het contract van vennootschap behoort, het niet nodig was dat
ze speciaal werd vastgesteld ; dat de
administratie niet moet bewijzen dat de
vennoot werkelijk maatschappelijke verliezen heeft geleden ; dat immers het
bestaan van een vereniging in deelneming
tussen verzoekster (thans eiseres) en dame
Gritten en haar kinderen werd erkend
en de modaliteiten van de deelneming in
de verliezen dus niet meer moeten worden
vastgesteld, daar dit element bij de wet
bepaald is bij ontstentenis van desbetreffende bedingen in het contract ( ... ) dat
bovendien de geheime akkoorden tot
regeling van de tussen partijen gesloten
vereniging in deelneming niet ter kennis
van de fiscns werden gebracht, en er moet
worden aangenomen dat zij ook deze
kwestie van de maatschappelijke verliezen hebben geregeld, waaromtrent de
officiele boekhouding van verzoekster
niet als aanwijzing kan dienen "•
terwijl de feitenrechter enkel tot de
wettelijkheid van de litigienze aanslagen
mocht besluiten door, ten deze, het bestaanvast te stellen van aile bestanddelen
van de rechtshandeling die hij in de
plaats wilde stellen van de handeling
waarop eiseres zich beriep, waarnit volgt
dat, door te besluiten tot het bestaan van
een contract van vennootschap zonder
vast te stellen dat bewezen was dat dame
Gritten de eventuele verliezen moest
dragen, het bestreden arrest de wettelijke
orde van de bewijzen heeft omgekeerd
(hoofdzakelijk schending van de artikelen 55, 56 en 62 van de gecoordineerde
wetten, 1315 van het Burgerlijk Wetboek
en 870 van het Gerechtelijk Wetboek) en
zijn beslissing niet wettelijk heeft verantwoord (schending van de andere aangednide bepalingen),
en terwijl het arrest, dat niet betwist
dat dame Gritten in elk geval, als
tegenprestatie van het verlenen van

het genot van haar goed, recht had op
de normale tegenwaarde van dit genot,
door het feit zelf heeft vastgesteld dat
dame Gritten niet deelnam in de verliezen, wat het bestaan uitsloot van het
contract van vennootschap waarop het
arrest zijn beslissing stennt (hoofdzakelijk schending van de artikelen 1832
en 1855 van het Burgerlijk Wethoek, 17 6
en 177 van de gecoordineerde wetten
betreffende de handelsvemiootschappen
en, dientengevolge, 14, 20 en 35 van de
gecoordineerde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen) :
·
Overwegende dat, enerzijds, het atTest,
op grond van de vermoedens waarop het
wijst, heeft kunnen besluiten tot het
bestaan van een vereniging in deelnernillg
tussen eiseres en dame Gritten en er de
gevolgtrekking nit afleiden dat deze laatste wettelijk gehonden was in de eventuele verliezen van de vereniging bij te
dragen ; dat het, in dit opzicht, geen
bewijs diende te leveren van het bestaan
van contractnele bedingen tot vaststelling
van de bijzondere modaliteiten van een
dergelijke deelneming in de verliezen, en
ook niet moest bewijzen dat dame Gritten
werkelijk in deze verliezen had bijgedragen;
Overwegende dat, anderzijds, door
vast te stellen dat dame Gritten wettelijk
gehouden was in· de eventuele verliezen
bij te drageil en door te beslissen dat de
geheim gebleven bepalingen van de overeenkomst, die de vereniging in deelneming regelen, de bijzondere modaliteiten
van de rechten en verplichtingen van de
contracterende partijen vaststellen, zonder een deelneming van de deelgenoten
in de verliezen nit te slniten, het arrest,
in deze mate, heeft betwist dat dame
Gritten in elk geval, als tegenprestatie
van het verlenen van het genot van haar
goed, recht had op de normale tegenwaarde van dit genot ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het vierde middel, afgeleid nit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 14, inzonderheid § 2,- van de
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij het beslnit van
de Regent van 15 jannari 1948, 1134,
1161, 1165, 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk W etboek,
doordat het bestreden arrest, nate hebben vastgesteld dat « verzoekster (thans
eiseres) aan de fiscus verwijt toepassing
te hebben gemaakt van artikel 14, § _2,
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de inkomstenbelastingen, onder aanvoering dat zij de mobilienbelasting niet
heeft kunnen opnemen in het beding van
artikel 4 van de overeenkomst - hetwelk
de belastingen gevestigd op de inkomsten
van het gehuurde goed ten laste legt van
de ·vennootschap - vermits enkel aan
de mobilie~lbelasting onderworpen is het
aandeel van de deelgenoot in deelneming
dat aan de niet werkende leden toekomt
in de bij de boekhouding vastgestelde
inkomsten ; dat, ten deze, verzoekster
en dame Gritten betwisten dat er mobilienbelasting verschuldigd is ,, dit middel
verwerpt op grond « dat uit voormeld
artikel 4 duidelijk volgt dat de litigieuze
mobilienbelasting, zakelijke belasting, in
het onderhavige geval wei degelijk in
aanmerking is genomen en dat artikel 14,
§ 2, van toepassing was ,,
terwijl het arrest, dat had beslist dat
de litigieuze overeenkomst slechts schijn
was om de belasting 1fa ontduiken en dat
het werkelijk toegekend inkomen niet
het onroerend inkomen bepaald bij de
schijnbare overeenkomst was, doch een
roerend inkomen dat in een geheime
overeenkomst was bedongen, niet aileen
kan steunen op de bedingen van de
schijnbare overeenkomst om te beslissen
dat de werkelijke overeenkomst de
belastingen op het toegekend werkelijk
inkomen ten laste van dame Gritten
legde, zodat het arrest zijn beslissing
niet wettelijk heeft verantwoord met
betrekking tot de toepassing van artikel 14, § 2, van de gecoordineerde
wetten (hoofdzakelijk schending van deze
bepaling, van artikel 97 van de Grondwet, en van de artikelen 1134, 1161 E>n
1165 van het Burgerlijk Wetboek),
en terwijl artikel 4 van de overeenkomst waarop het arrest steunt enkel
de belastingen gevestigd op het inkomen
van een verhuurd goed ten laste van
dame Gritten legde en niet de belasting
gevestigd op het inkomen uit een vereni•
ging in deelneming, waaruit volgt dat
het arrest aan het beding, waarvan het
de tekst overneemt, een zin heeft gegeven
die onverenigbaar is met de bewoordingen
ervan (hoofdzakelijk schending van de
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk w·etboek) :

aandeel in de gemaakte winsten vormen,
wettelijk de beslissing verantwoordt dat
de betwiste belastingen terecht ten laste
van eiseres werden gevestigd, vermits,
inzake mobilienbelasting en nationale
crisisbelasting, de verplichting tot betaling van de belasting, krachtens artikel 20, § 1, van de gecoordineerde wetten,
rust op de in Belgie gevestigde natuurlijke persoon of rechtspersoon die de
inkomsten betaalt of ze verschuldigd is ;
Overwegende dat, zonder de zin en
de draagwijdte te miskennen van het
beding van de overeenkomst van 2 juli
1952 waarbij « aile belastingen op het
kadastraal of een ander inkomen, zakelijke of forfaitaire, gevestigd of te vestigen
op de gebuurde goederen « ten laste van
eiseres worden gelegd, het hof van beroep
beeft kunnen beslissen dat partijen aldus
hun wil hadden te kennen gegeven om
door eiseres de belastingen te doen m·agen
die de inkomsten treffen welke voor dame
Gritten voortvloeien uit bet ter beschikking stellen van eiseres van de onroerende
goederen waarvan het genot aan deze
laatste was verleend op grond van bet
scbijnbaar huurcontract ; dat het, bijgevolg, de toepassing van artikel 14, § 2,
wettelijk verantwoordt ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;

Overwegende dat het arrest, dat vaststelt dat het ter beschikking stellen van
eiseres van zandgronden de inbreng. van
dame Gritte:p. in de vereniging in deelneming uitmaakt en dat de aan deze
stille vennoot betaalde bedragen haar

op 31 december 1962 werden ingeboekt,
zodat de mobilienbelasting op deze datum
is ontstaan en dat, bijgevolg, de litigieuze
aanslag terecht ten kohiere werd gebracht bij navordering van rechten over
het dienstjaar 1962; dat artikel59 van

Over het vijfde middel, afgeleid uit
de scbending van artikel 59 van de wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij het besluit van de Regent
van 15 januari 1948, zoals het werd
gewijzigd bij artikel 1 van de wet van
27 juli 1953 en artikel 9 van de wet van
28 maart 1955, van de artikelen 6 van
de wetten betreffende de nationale crisishelasting, gecoiirdineerd bij het besluit
van de Regent van 16 januari 1948,
2 van de wet van 15 mei 1846 op de
Rijkscomptabiliteit, 3 van de wet van
27 december 196ll).oudende de Rijksmiddelenbegroting en de begroting van de
Buitengewone Ontvangsten voor het
dienstjaar 1962, 3 van de wet van
21 december 1962 houdende de Rijksmiddelenbegroting en de begroting van
de Buitengewone Ontvangsten voor bet
dienstjaar 1963,

doordat het bestreden arrest beslist
« dat, ten deze, de litigieuze inkomsten
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de gecoordineerde wetten ten onrechte
door verzoekster (thans eiseres) wordt
:in:geroepen, daar deze wetsbepaling, die
vreemd is aan de vaststelling van het
aanslagjaar, enkel de kwestie regelt van
de termijn waarbinnen de belasting moet
worden betaald "•
terwijl, zo het inkomen op 31 december
1962 wel'd toegekend, de belasting, krachtens artikel 59 van de gecoiirdineerde wetten, pas op 15 januari 1963 moest worden
betaald en niet v66r deze datum ten
kohiere kon worden gebracht, waaruit
volgt dat, in strijd met wat het arrest
beslist, de litigieuze aanslagen, bij navordering van rechten, bij het dienstjaar
1963 eri niet bij het dienstjaar 1962
moesten worden gevoegd :
Overwegende dat het arrest beslist,
zonder deswege te worden bekritiseerd,
dat de litigieuze inkomsten op 31 december 1962 door eiseres op de rekening van
dame Gritten werden gezet ;
Dat de mobilienbel!}sting verschuldigd
is door het boeken van genoemde inkomsten op de rekening van dame Gritten ;
Dat het verschuldigd zijn van de belasting niet onderworpen is aan de werkelijke betaling van de inkomsten, daar de
mobiliiinbelasting verschuldigd is zodra
de inkomsten worden toegekend en de
rechten van de verkrijgers worden bekrachtigd;
Dat de inkomsten op 31 december 1962
werden toegekend, zodat de litigieuze
aanslag regelmatig bij het dienstjaar 1962
werd gevoegd ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
3 februari 1970.- 2e kamer.- Voorzitter, de H. van Beirs, voorzitter. Verslaggever, de H. de Waersegger. Gelijkluidende conclusie, de H. Charles,
advocaat-genera,al. - Pleiters, de HH.
Baetens (van de balie bij het Hof van
beroep te Brussel) en Fally.

Tweede zaak.
(DEBATTY, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST

HET HOF ; -

(vertaling).
Gelet op het bestreden

arrest, op 30 mei 1969 door het Hof
van beroep te Luik gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet,

doordat, om te beslissen dat de bedragen die de naamloze vennootschap
" Sablieres de Rocourt " aan eiseres heeft
betaald voor haar geen huurgeld zijn doch
een roerend inkomen van een stille vennoot in een tussen haar en genoemde
vennootschap gesloten vereniging in deelneming, het bestreden arrest tegelijkertijd beslist : a) enerzijds, dat de oprichting van de naamloze vennootschap
" Sablieres de Rocourt " slechts schijn is
om de belasting te ontduiken, wat betekent dat deze vennootschap een fictieve
vennootschap is, anderzijds, dat de administratie terecht heeft geconcludeerd tot
het bestaan van een vereniging in deelneming tussen eiseres en genoemde vennootschap, wat impliceert dat deze ·
vennootschap niet :fictief is; b) enerzijds,
dat eiseres het genot van ·haar zandgronden aan de naamloze vennootschap
" Sablieres de Rocourt " heeft verleend,
anderzijds, dat eiseres in voormelde
vereniging in deelneming bedoeld genot
heeft ingebracht; c) enerzijds, dat het
litigieuze inkomen terecht ten laste van
eiseres aan de aanvullende personele
belasting werd onderworpen als een
roerend inkomen dat haar werd toegekend als stille vennoot van de vereniging
in deelneming, anderzijds, dat de familie
Gritten, waaronder eiseres, de exploitatie
van de << Sablieres de Rocourt " blijft
leiden,
tm·wijl deze redenen tegenstrijdig zijn
en de tegenstrijdigheid in de redenen met
het ontbreken van redenen gelijkstaat
W at ·het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat tegen het verweer
van eiseres volgens hetwelk de bedragen
die de naamloze vennootschap " Sablieres
de Rocourt " haar heeft toegekend, namelijk 401.587 frank op 30 juni 1956,
717.045 frank op 30 juni 1957 en
276.031 frank op 30 juni 1959, het inkomen zijn van de onroerende goederen die
zij aan deze vennootschap heeft verhuurd,
het arr.est aanvoert met welk voornemen
deze vennootschap werd opgericht en
tussen eiseres en deze overeenkomsten
werden gesloten, om eruit af te leiden
dat het aangevoerde huurcontract in
werkelijkheid een contract van vereniging in deelneming verbergt dat werd
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te exploiteren ; dat aldus in geno~m~e
vereniging eiseres de stille vennoot IS die
onder meer het genot van haar zandgronden en het voor de exploitatie nodige
zware materieel inbrengt; dat, dientengevolge, de bedragen die de naamloze
vennootschap « Sablieres de Rocourt " op
30 juni 1955 aan eiseres heeft betaald,. de
inkomsten zijn van een door een Stille
vennoot belegd kapitaal en te haren la_ste
aan de aanvullende personele belastmg
onderworpen zijn ;
Dat de redenen van het arrest dus de
door het middel aangevoerde tegenstrijdigheid niet vertonen ;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het bestaan van
genoemde vereniging in deelneming niet
onverenigbaar is met de door het arrest
gereleveerde omstandigheid. dat de belangrijke beleggingen door eiseres niet
voortvloeien uit inbrengsten in eigendom,
doch uit inbrengsten in genot in zover
deze inbrengsten bestaan in een terbeschikkingstelling van de naamloze vennootschap " Sablieres de Rocourt » van
zandgronden, eigendom val.1. eiseres, en
van het zwaar materieel dat voor de
exploitatie ervan 11.odig is ;
W at het derde onderdeel betreft
Overwegende dat de vaststelling van
het arrest dat eiseres op de naamloze
vennootschap « Sablieres de Rocourt »
een zodanig buitengewoon gezag uitoefent
dat zij de exploitatie van de « Sablieres
de Rocourt " blijft leiden, niet impliceert,
het hof van beroep preciseert trouwens
dat eiseres persoonlijk geen enkele activiteit uitoefent in de werking van de vennootschap, dat eiseres actief zou deelnemen aan het dagelijks beheer van de
vereniging in deelneming en er een werkelijke en permanente activiteit zou uitoefenen;
Dat, bijgevolg, door deze vaststelling
het arrest aan eiseres niet de hoedanigheid van werkend vennoot toekent ;
Dat elk onderdeel van het middel feitelijke .grondslag mist ;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1315, 1832 en 1855 van het
Burgerlijk Wetboek, 176 en 177 van de
geco6rdineerde wetten betreffende de
handelsvennootschappen (Boek I, titel IX
van het Wetboek van koophandel), 870

van. het Gerechtelijk Wetboek, 14, inzon~
derheid § 1, 3°, a, 37, § 1, en 41, § 1, van
de wetten betreffende de inkomstenbe.lastingen, geco6rdineerd bij het besluit
van de Regent van 15 januari 1948,
doo?·dat het bestreden arrest beslist dat
het tussen eiseres en de naamloze vennootschap « Sablieres de Rocourt >> gesloten huurcontract gesimuleerd is en in
werkelijkheid een contract van vereniging in deelneming uitmaakt en dat,
bijgevolg, de zogenaamde huurgelden die
eiseres heeft ontvangen roerende inkomstan zijn van een stille vennoot, en doordat het bestreden arrest in dit opzicht de
conclusie van eiseres verwerpt die had
doen gelden dat het contract geen contract van vennootschap kon zijn, vermits
eiseres niet deelnam in de verliezen, wat
nit het vaste karakter van de overeengekomen vergoeding bleek, en het bestreden arrest deze verwerping verantwoordt
op grond « dat hoewel de deelneming in
de verliezen tot de aard zelf van het
contract van vennootschap behoort, het
niet nodig was dat ze speciaal werd vastgesteld; dat de administratie niet moet
bewijzen dat de vennoot werkelijk maatschappelijke verliezen heeft geleden ; dat
immers het bestaan van een vereniging
in deelneming tussen verzoekster (thans
eiseres), haar · kinderen en de naamloze.
vennootschap werd erkend en de modaliteiten va1'l de deelneming in de verliezen
dus 1'liet meer moeten worden vastgesteld,
daar dit element bij de wet bepaald is
bij ontstentenis van desbetreffende bedingen in het contract ( ... ) dat bovendien
de geheime akkoorden tot regeling van
de tussen partijen gesloten vereniging in
deelnemi1'lg niet ter kennis van de fiscus
werden gebracht, en er moet worden
aangenomen dat zij ook deze kwestie
van de maatschappelijke verliezen hebben geregeld, waaromtrent de officiele
boekhouding van de naamloze vennootschap niet als aanwijzing kan dienen »,
te1·wijl de feitenrechter enkel tot de
wettelijkheid van de litigieuze aanslagen
mocht besluiten door, ten deze, het'
bestaan vast te stellen van aile bestanddelen van de rechtshandeling die hij in
de plaats wilde stellen van de handeling
waarop eiseres zich beriep, waaruit volgt
dat, door te besluiten tot het bestaan van
een contract van vennootschap zonder
vast te stellen dat bewezen was dat
genoemde eiseres de eventuele verliezen
moest dragen, het arrest de wettelijke
orde van de bewijzen heeft omgekeerd
(hoofdzakelijk schending van de artikelen 55, 56 en 62 van de geco6rdi-
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Wetboek en 870 van het Gerechtelijk
Wetboek) en zijn beslissing niet wettelijk
heeft verantwoord (schending van de
andere aangeduide bepalingen),
en terwijl het arrest, dat niet betwist
dat eiseres in elk geval, als tegenpreEtatie
van het verlenen van het genot van
haar goed, recht had op de normale
tegenwaarde van dit genot, door het
feit zelf heeft vastgesteld dat zij niet
deelnam in de verliezen, wat het bestaan
uitsloot van het contract van vennootschap waarop het arrest zijn beslissing
steunt (hoofdzakelijk schending van de
artikelen 1832 en 1855 van het B-mgerlijk Wetboek, 176 en 177 van de gecoordineerde wetten betreffende de handelsvennootschappen en, dientengevolge, 14,
37 en 41 van de gecoordineerde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen) :
Overwegende dat, enerzijds, het arrest,
op grand van de vermoedens waarop het
wijst, heeft kunnen besluiten tot het
bestaan van een vereniging in deelneming
tussen de naamloze vennootschap
« Sablieres de Rocourt >> en eiseres en er
de gevolgtrekking uit afieiden dat deze
laatste wettelijk gehouden was in de
eventuele verliezen van de vereniging bij
te dragen ; dat het, in dit opzicht, geen
bewijs diende te leveren van het bestaan
van contractuele bedingen tot vaststelling
van de bijzondere modaliteiten van een
dergelijke deelneming in de verliezen,
en ook niet moest bewijzen dat eiseres
werkelijk in deze verliezen heeft bijgedragen;
Overwegende dat, anderzijds, door
vast te stellen dat eiseres wettelijk gehouden was in de eventuele verliezen bij te
dragen en door te beslissen dat de geheim
gebleven bepalingen van de overeenkomst, die de vereniging in deelneming
regelen, de bijzondere modaliteiten van
de rechten en verplichtingen van de contracterende partijen vaststellen, zonder
een deelneming van de deelgenoten in de
verliezen uit te sluiten, het arrest, in deze
mate, heeft betwist dat eiseres in elk
geval, als tegenprestatie van het verlenen
van bet genot van haar goed, recht had
(1) De rechtsvoorganger van de eisers
had aan de verweerster een geldsom, een
juweel en goudstaven geschonken. De begiftigde had de eisers gedagvaard tot afgifte
van het legaat. Deze eisers hebben doen
gelden dat het legaat nietig was omdat

op de normale tegenwaarde van dit
genot;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
3 februari 1970.- 2e h:amer.- Vom·zitter, de H. van Beirs, voorzitter. Verslaggever, de H.· de Waersegger. Gelijkluidende conclusie, de H. Charles,
advocaat-generaal. - Pl3iters, de HH.
Gothot (van de balie bij het Hof van
beroep te Luik) en Fally.

Op dezelfde dag werden drie geliJkaardige arresten gewezen, betreffende
dezelfde partijen, op voorzieningen tegen
arresten van dezelfde datum van hetzelfde hof v;m beroep.
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VERBINTENIS. VERBINTENIS ZONDER OORZAAK OF UIT EEN ONGEOORLOOFDE OORZAAK. GIFTEN TUSSEN
EEN MAN EN EEN VROUW, BElDEN
GEHUWD. PERSONEN TUSSEN WIE
« LOUTER
GENEGENHEIDSBETREKKINGEN » BESTONDEN. GEEN NIETIGHEID OP GROND ALLEEN VAN DEZE
BETREKKINGEN DIE OP ZICHZELF GEEN
ONZEDELIJK KARAKTER HEBBEN.

De « lmtte,r genegenheidsbetrekkingen »
welke kunnen bestaan tussen een man
en een vrouw die ieder gehuwd zijn of
van wie een van beiden door huwelijksbanden verbonden is, hebben op zichzelf
geen onzedelijk karakter, zodat die betrekkingen alleen de rechter niet kunnen ve1"plichten een legaat van die man aan deze
vrouw nietig te verklaren (1). (Burg.
Wetb., art. 1131 en ll33.)
het tot doel had het onzedelijk verkeer
tussen de overledene, rechtsvoorganger van
de eisers, en de verweerster te belonen. Zij
lieten gelden dat dit onzedelijk verkeer te
wijten was aan de seniele hartstochten van
hun vader en de baatzucht van de eiseres, die
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(X., T. Y.)

Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de
Grondwet, 6, 9DO, 1131 en 1133 van het
Burge:r;lijk Wetboek,

doordat het bestreden arrest de rechts.vordering van verweerster tot afgifte van.
het haar door wijlen Z ... toegestaan
legaat gegrond verklaart en het middel
verwerpt waarbij de eisers hebben doen
gelden dat dit legaat, hetwelk gemaakt
werd wegens de wens van de erflater
om de immorele betrekkingen die hij,
van 1952 tot zijn overlijden, had onderhouden met de begiftigde te belonen,
door nietigheid was aangetast en aldus
beslist op grond, enerzijds, dat het

algemeen bekend was « als degene die zich
geheel gaf aan hem die haar betaalde ».
De burgerlijke wet weigert elk gevolg aan
een ongeoorloofde verbintenis omdat zij in
strijd is met de goede zeden. Deze regel raakt
de openbare orde.
De toepassing van de artikelen 1131 en
1133 van het Burgerlijk w·etboek op de
giften tussen personen die intieme betrekkingen onderhouden of onderhouden hebben, is
altijd een kiese zaak.
Ret Rof heeft het geval onderzocht waarin
deze betrekkingen zich voordoen onder de
vorm van verhoudingen tussen « minnaars ».
In twee recente arresten heeft het Hof,
rekening houdende met de feitelijke toestanden die zich in de bestreden arresten voor~
deden, een grens gesteld welke door deze
betrekkingen niet mag worden overschreden
zonder alle gevolgen weg te nemen van de
giften van deze personen aan de andere.
Deze arresten hebben geleidelijk de algemene regel, gehuldigd in de artikelen 1131 en
1133 van het Burgerlijk Wetboek, duidelijk
gemaakt in hun toepassing op de giften
tussen minnaars.
Ret Rof heeft in het meermaals genoemd
arrest van 14 mei 1903 (Bull. en PAsrc.,
1903, I, 216) het onderscheid gemaakt tussen
het geval waarin de door de rechter
vastgestelde immorele toestand niet de oorzaak was van de gift maar waarin hij slechts
een voorwaarde of een bijkomende modaliteit
van deze verbintenis was, en waarin zij
bijgevolg eenvoudig voor niet geschreven
moet worden gehouden, zoals dit is bepaald
in artikel 900 van het Burgerlijk Wetboek,
en het geval waarin deze toestand de bepalende oorzaak van de gift is geweest. Ret Rof
heeft zich in nauwkeurige 'en onomwonden
bewoordingen uitgedrukt a]s volgt : « ••• dat
de gift geen andere oorzaak heeft gehad dan
de wil het onzedelijk verkeer te belonen en
de voortzetting ervan te verzekeren; dat ...
verre van ondergeschikt te zijn aan enige
voorwaarde, zij een met de goede zeden
strijdig feit tot enkele grondslag heeft »
(eod. loc.) : de gift heeft dus een eil.kele
oorzaak : met name het belonen van vleselijke

gemeenschap ; dit is een doorslaggevende
oorzaak; de gift heeft derhalve geen gevolgen_
Ret Rof heeft dit punt nogmaals onderzocht
de 13" november 1953 (.Arr. Verbr., 1954,
blz. 167). Ingevolge de voorziening nam het
Rof kennis van een arrest betreffende een
zaak waaraan voor de gift verschillende
beweegredenen aanwezig waren. Ret Rof heeft
als eerste beginsel gehuldigd : « De concubinaatstoestand leidt tussen de schenker en de
begiftigde tot geen onbekwaamheid om te
beschikken en te verkrijgen » ; daarentegen
« het feit dat schenkingen of legaten plaats
hebben gehad ten einde ongeoorloofde or
onzedelijke betrekkingen tot stand te brengen, in stand te houden of te vergelden,
rechtvaardigt de nietigverklaring van die giften (zie ook cass. fr. civ., 14 oktober 1940,
Gaz. du pal., 1940, 165); zulks is ook het
geval « zelfs zo de schenkingen of legaten
wegens een andere beweegreden zijn gedaan
telkens een der doorslaggevende beweegredenen is geweest het ontstaan, het onderhouden
of vergoeden van onzedelijke betrekkingen "·
Ret arrest beschouwt dus niet meer het geval
waarin er voor de gift een enkele beweegreden aanwezig is en evenmin dat waarin de
beweegreden bestond in de « beloning " van
de schuldige verhoudingen, maar wel, zoals
de onder het arrest voorkomende noot
(get. W. G.) zegt, de ruimere hypothese waarin
de gift geschiedt met het oog op deze verhoudingen, die bestaan hebben tussen de rechtsvoorganger en de begiftigde.
Ret Rof heeft het punt opnieuw onder
ogen genomen de 19" januari 1968 en de
voorziening verworpen tegen een arrest van
het Rof van beroep te Brussel, dat had
beslist dat wegens de ongeoorloofdheid van
de oorzaak ervan, nietig was de verbintenis
aangegaan door een persoon die zich ertoe·
verbonden had na het overlijden van zijn
vader geregeld een bepaald bedrag te betalen
aan eeti vrouw die met zijn vader geslachtsbetrekkingen onderhouden had. Onder dit
arrest komt ook een noot voor in de Arresten
van het Hof t>an cassatie (Arr. cass., 1968,
biz. 686 en de noot).
In deze noot wordt eraan herinnerd dat,

ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 24 juni 1968 door 'het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
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-521aan de hand van de gegevens van de
zaak geenszins 1nogelijk is te verklaren
dat verweerster de reputatie had « zich
geheel te geven aan degene die haar
betaalde "• of dat zij zich uit belang aan
de overledene had gehecht, en, anderzijds,
dat de afgelegde getuigenissen niet de
zekerheid geven dat er tussen verweerster
en wijlen Z... vleselijke gemeenschap
heeft bestaan, dat ze ruimte laten voor
de hypothese van louter genegenheidsbetrekkingen en dat de vrienden van de
overledene hebben verklaard dat zij in

de betrekkingen tussen verweerster en
deze laatste nooit iets laakbaars hebben
opgemerkt,
terwijl het concubinaat niet noodzakelijk het bestaan van sexuele betrekkingen
impliceert, zodat de vaststellingen van
de feitenrechter volgens welke het niet
bewezen is, enerzijds, dat verweerster
« zich geheel gaf aan degene die haar
betaalde " en zich uit belang aan wijlen
Z ... had gehecht, en bet evenmin bewezen is, anderzijds, dat er tussen de
betrokkenen vleselijke gemeenschap had

ook al weigert de rechtspraak de giften aan
een bijzit stelselmatig nietig te verklaren van
het ogenblik dat een van de oorzaken van de
handeling ongeoorloofd of onzedelijk is, de
handeling niettemin nietig moet worden
verklaard, zelfs wanneer de dader door nog
een andere geoorloofde beweegreden werd
gedreven, aangezien het gebrek van de handeling hierdoor niet kan verdwijnen. In de noot
wordt ook melding gemaakt van een recent
arrest van het Frans Hof van eassatie (cass.
fr. civ., 16 oktober 1967, J. C. P., 29 november
1967, 15.287), dat het geoorloofd karakter
van een gift erkent indien : « de doorslaggevende oorzaak van het litigieuze legaat ( ... )
te vinden is in het vervullen van een gewetensplicht ten behoeve van een Vl'OUW die voor
hem (de legaatmaker) haar jeugd had opgeofferd, wier bestaansmiddelen hij wou verzekeren voor haar oude dag, en ook in een bewijs
van zijn erkentelijkheid jegens ( ... ) de vrouw
die hem aileen, toen hij oud en zwaar ziek was,
verzorgd heeft », De commentator van het
Frans arrest vult de beschouwingen van het
Hof aan als volgt : « Als geoorloofde oorzaak
geldt ook de wil van de beschikker om blijk
te geven _van zijn erkentelijkheid jegens een
persoon wiens toewijding en trouw _bleven
bestaan spijts ziekte en hoge ouderdom,
wanneer het vuur der hartstocht gedoofd is ».
(Zie ook voor het geval dat de schenker
« gedreven werd door een onbaatzuchtige
genegenheid " : cass. fr. civ., 16 oktober 1956,
Bull. ch. civ., 1 e deel, blz. 283).
De noot onder het arrest van 19 januari 1968
heeft ongetwijfeld, met inachtneming vooral
van bedoeld arrest van de burgerlijke kamer
van 16 oktober 1967, ook al legt het de
m1druk op het feit dat er in deze bemoeiingen
van de rechter niet genoeg aandacht wordt
geschonken aan het recht van de familie,
grondslag zelf van onze maatschappij, en
op de voortzetting ervan in het erfrecht,
eraan toegevoegd : « In deze rechtspraak
wordt er duidelijk een onderscheid gemaakt
en dit wordt steeds scherper. De evolutie
wordt zeker bei:nvloed door de stellingen van

de wetgever, met name inzake sociale zekerheid, aansprakelijkheid buiten overeenkomst
en zelfs inzake militaire pensioenen (vgl. de
Franse wet van 12 november 1955) ».
In het enig middel tot staving van de
voorziening hebben de eisers de juridische
draagwijdte van het woord « concubinaat »
onderzocht. Men kan soms moeilijk de sche,idingslijn trekken tussen de genegenheid en het
onzedelijk kader waaruit zij is ontstaan
(R. PIRE'.r, "Le menage de fait en droit belge »,
Tmv. Ass. H. Capiiant, Parijs, 1957,, 89.
Raadpl. ook DILLE~IANS, « Schenkingen en
testamenten », T. P. R., 1965, 607). De eisers
betoogden in het desbetreffend geval dat het
woord niet noodzakelijk het bestaan van
geslachtsbetrekkingen impliceert en deden gelden dat de rechter die zijn redenering op de
concubinaatstoestand steunt, zijn beslissing
omtrent de ongeoorloofde of onzedelijke oorzaak van het legaat · derhalve niet wettelijk
verantwoordt, door te onderstrepen dat niet
bewezen is dat er vleeselijke gemeenschap
tussen de betrokkenen _he eft . bestaan, daar
kan worden verondersteld dat deze betrekkingen « louter genegenheidsbetrekkingen waren )).
Het Hof had dus in rechte te onderzoeken
of « louter genegenheidsbetrekkingen » tussen
een man en een vrouw, ook al waren heiden
gehuwd, die wegens de getrouwheidsplicht
een beledigend karakter konden aannemen
inzake echtscheiding en scheiding van tafel en
bed, op zichzelf een onzedelijk karakter konden hebben en of een dergelijke gift, die
dergelijke betrekkingen tot oorzaak had, geen
gevolg mag hebben.
Het antwoord op de aldus gestelde vraag
kon niet twijfelachtig zijn (cfr. J. RENAULD,
noot onder Brussel, 10 januari 1962, Jou?·n.
trib., 1963, blz. 210-211). De beginselen die
aan de arresten van 13 november 1953 en
19 januari 1968 ten grondslag liggen, sluiten
dergelijke interpretatie uit.
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bestaan, en· de hypothese ·van Iouter
genegenheidsbetrekkingen niet mocht
worden uitgesloten, geen wettelijke verantwoording geven voor de gevolgtrekking die hij eruit afleidt met betrekking tot het punt of er, ten deze, tussen
verweerster en de erflater al dan niet
buiteriechtelijke betrekkingen bestonden,
of, bijgevolg, voor de verwerping van
het door eisers voorgedragen middel van
nietigheid :
Overwegende dat het bestieden arrest
niet vaststelt dat de vader van de eisers
en verweerster in concubinaat hebben
geleefd; dat het erop wijst dat « het aan
de hand van de gegevens van de zaak
geenszins mogelijk is te verklaren » dat
verweerster de reputatie had « zich geheel
te geveri aan degene die haar betaalde »
of dat zij « zich uit belang aan de overledene had gehecht » en preciseert « dat
de (tijdens de getuigenverhoren) afgelegde getuigenissen niet de zekerheid
geven dat er tussen eiseres in hager
beroep en wijlen Z ... vleselijke gemeenschap heeft bestaan; dat ze ruimte laten
voor de hypothese van !outer genegenheidsbetrekkingen " ;
Overwegende dat de " !outer genegenheidsbetrekkingen » welke kunnen bestaan tussen een 1nan en een vrouw die
ieder gehuwd zijn of van wie een van
heiden door huwelijksbanden verbonden
is, op zichzelf geen immoreel karakter
hebben;
Overwegende dat aldus het hof van
beroep wettelijk heeft beslist dat het
niet bewezen was dat llet voor verweerster bestemde legaat tot doel had ongeoorloofde of immorele betrekkingen te
doen ontstaan, in stand te houden of te
belonen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eisers in de kosten.
5 februari 1970. 18 kamer. V oorzitter, de H. De Bersaques, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Polet. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Ganshof van der Meersch, procureur-generaal. - Pleiters, de HH. Van
Ryn en Fally.
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1°

VERZEKERINGEN. VERPLICHTE
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN. GEMEEN;
SCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS.
-FONDS IN DE PLAATS GESTELD VAN
DE AANSPRAKELIJKE DADER VAN RET
ONGEVAL TEN AANZIEN VAN DIENS
VERPLICHTINGEN. VOORWA.<\RDEN,

2°

WETTEN EN BESLUITEN.
WET TOT WIJZIGING OF INVOERING
VAN EEN REGEL INZAKE AANSPRAKELIJKHEID. WET DIE, OOK AL RAAKT
ZIJ DE OPENBARE ORDE, NIET KAN
REGELEN DE VERGOEDING VAN DE
SCHADE WAARVAN DE OORZAAK DAGTEKENT VAN VOOR HAAR INWERKINGSTELLING. UITZONDERING OP DEZE
REGEL.

3°

WETTEN EN BESLUITEN.
ARTIKEL 32 VAN DE WET VAN 8 APRIL
1965 TOT INSTELLING EN ORGANISATIE
VAN EEN RJkGELING VOOR VERPLICHTE
ZIEKTEEN INVALIDITEITSVERZEKERING. BEPALING DIE NIET AFWIJKT
VAN RET BEGINSEL DAT DE WET GEEN
TERUGWERKENDE KRACHT HEEFT.

1° Het Gemeenschappelijk Jl!fotonvaarbo1·gjonds wo1·dt, ingevolge artikel 1 van
het lconinklijk besluit van 5 jamtari 1957,
genomen ter ttitvoering van de wet van
1 juli 1956, in de plaats gesteld van de
verplichtingen van de aanspmlcelijke
dader voor de vergoeding van de schade
ve1·oo1·zaalct door een niet geidentificeerd
motorrijtuig.

2° De wet die, oolc al malct zij de openbare
orde, een regel inzake aansprakelijkheid
wijzigt of een nieuwe aansprakelijkheid
invoert, kan de vergoeding van de schade
die dagtekent van v66r haar inwe1·kingtreding niet 1·egelen, tenzij de wetgever
heeft willen ajwijlcen van het in a1·tikel 2
van het Burgerlijlc W etboek gestelde
beginsel (1).
3° Artikel 32 van de wet van 8 april 1965,
tot wijziging van de wet van 9 augustus
1963 tot instelling en organisatie van
een regeling voor ve1-plichte zielcte- en
invaliditeitsverzekering, wijkt niet af

(1) Zie de in de conclusie van het openbaa~
ministerie verrnelde auteurs (Bull. en PASIC.,
1970, I, 487 en volg.).
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van het in artikel 2 van het Burge1·lijk
W etboek gestelde beginsel dat de wet
geen terugwerkende krar;ht heejt.
(«ROYALE FEDERATION DES SOCIETES
DE SECOURS MUTUELS ET DE RETRAITE
DE L'ARRONDISSEMENT TOURNAI-ATH
ET DES REGIONS DE LESSINES-ENGHIEN n,
T.
GEMEENSCHAPPELIJK
WAARBORGFONDS, J. BOULANGER EN R. LATTEUR.)

ARREST

(vertaling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 16 mei 1967 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 32, 55 van de wet
van 8 april1965 tot wijziging van de wet
van 9 augustus 1963 tot instelling en
organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, gewijzigd bij de wetten van
24 december 1963 en 6 juli 1964, 2 van
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet,
doordat het bestreden arrest de tussenkomst van eiseres in het geding tussen
de echtgenoten Lattm:tr-Boulanger en het
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds
niet gegrond verklaart, op grand alleen
dat de wet van 8 april 1965 waarop eiseres
zich beriep geen terugwerkend karakter
heeft, daar ze een verhaal regelt dat niet
was vastgesteld bij de oorspronkelijke
wet die ten tijde van de feiten aileen
van toepassing was,
terwijl de op de dag van het vonnis
geldende wet die een verhaal regelt dat
vroeger niet was vastgesteld moet worden
toegepast door de rechter die kennis
neemt van het geschil ; bovendien de wet
van 8 april1965, evenals die van 9 augus.tus 1963 die ze wij zigt, een wet is die de
Dpenbare orde raakt en de toestanden
regelt die v66r haar inwerkingtreding zijn
ontstaan en na deze inwerkingstelling
blijven bestaan ; ten deze, de wet van
8 april 1965 de toestand regelt die is
ontstaan door het ongeval waarvan
dame Boulanger op 4 november 1962 het
slachtoffer werd, doch die nog bestond
Dp de dag van de uitspraak van het
.bestreden arrest, zodat eiseres zich erop
kon beroepen ter rechtvaardiging van
haar tussenkomst en van de vordering
die zij tegen het Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds instelde :
Overwegende dat naar luid van arti-

kel 1 van het koninklijk besluit van
5 januari 1957, genomen ter uitvoering
van de wet van 1 juli 1956, het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds in de
plaats wordt gesteld van de verplichtingen van de aansprakelijke dader voor de
vergoeding van de schade die door een
niet ge!dentificeerd motorrijtuig werd
veroorzaakt ;
Overwegende dat de wet, ook al raakt
ze de openbare orde, die een regel
inzake aansprakelijkheid wijzigt of een
nieuwe aansprakelijkheid invoert, de
vergoeding niet kan regelen van de schade
waarvan de oorzaak dagtekent van v66r
haar inwerkingstelling tenzij de wetgever
van het in artikel 2 van het Burgerlijk
W etboek gestelde beginsel heeft willen
afwijken;
Overwegende dat een dergelijke wil
om van genoemd artikel 2 af te wijken
niet volgt uit artikel 32 van de wet van
8 april 1965 dat door eiseres tot staving
van haar verhaal tegen verweerder wordt
aangevoerd ;
Overwegende dat de oorzaak van de
schade dagtekent van 4 november 1962
terwijl artikel 32 van de wet van 8 april
1965 op 1 januari 1965 in werking is
getreden, zodat het bestreden arrest
wettelijk heeft beslist dat genoemde wet
ten_ deze geen toepassing vond ;
Dat het middel naar recht faalt;
Om die redenen 1 verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
5 februari 1970. 1e kamer. Voorzitter en V erslaggever, de H. De Bersaques, raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijkluidende condusie, de
H. Ganshof van der Meersch, procureurgeneraal. - Pleite1·s, de HH. Faures en
Bayart.

1e

KAMER.-

5 februari 1970.

PENSIOENEN.-

MILITAIRE PENSIOENEN.- RECHTSVORDERING TOT BETALING VAN RE.N RUSTPRNSIOEN.
GRBRRK AAN REDENEN .

Niet regelmatig met redenen omkleed is
het vonnis dat zich uit te spreken heejt
op een rechtsvordering strekkende tot de
betaling van een rustpensioen en op
een middel afgeleid uit de vijjjarige
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verjaring bedoeld bij de artikelen 34 en
35 van de wet van 15 mei 1846 enkel
antwoordt « dat het recht op ·een militai1·
pensioen een burgerlijk recht is dat de
verweerders gedurende dertig jaar mogen
doen gelden "· (Grondw., art. 97.)
(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANOlEN EN MINISTER VAN LANDSVERDEDIGING, T. M. CHARLIER, M. ENGLEBERT,
BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN POSTERIJEN, TELEGRAAF EN TELEFOON EN
MINISTER VAN VERKEERSWEZEN.)
ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 12 december 1968 in laatste
aanleg gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te Dinant ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van artikel 97 van de Grondwet,
do01·dat het bestreden vonnis niet regelmatig met redenen is omkleed, daar het
niet antwoordt op de conclusie waarbij,
aan de rechtsvorderingen van de verweerders die op 19 en 20 maart 1953 en
4 juli 1955 werden ingesteld en die strekten tot betaling van een achterstailig rustpensioen dat aan hun rechtsvoorganger
C. Englebert toekwam voor de periode
van l november 1922 tot 31 december
1935, eiser, vertegenwoordigd door de
Minister van financien en de Minister
van landsverdediging, de vijfjarige verjaring geregeld bij de artikelen 34 en 35
van de wet van 15 mei 1846 op de Rijkscomptabiliteit tegenwierp onder aanvoering « dat het feit aileen dat de
administratie, ondanks haar wettelijke
verplichting, niet tijdig het pensioen van
wijlen Englebert heeft herzien en de
achterstailen heeft betaald, niet de in
voormeld artikel 35 bedoelde « schuld
van de administratie " kan uitmaken en
de bij artikel 34 bepaalde verjaring
beletten te lopen ; dat het verzuim van
de schuldenaar de schuldeiser niet bevrijdt van het gevolg van de verjaring ;
... dat vereist wordt dat dit verzuim
blijft bestaan niettegenstaande de rechtsvordering van de schuldeiser ; dat aileen
deze rechtsvordering ... de verjaring kan
verhinderen ; dat dus niet het bestaan
aileen van het vorderingsrecht, doch de
rechtsvordering van de schuldeiser de
verjaring stuit ; ... dat, ten deze, de
belanghebbenden tussen de jaren 1925
en 1945 geen reclamatie hebben ingediend":

Overwegende dat door te verklaren
dat het recht op een militair pensioen
een burgerlijk recht is dat de verzoeker
(thans verweerders) gedurende dertig
jaar mogen doen gelden "• het vonnis
niet antwoordt op het middel dat afgeleid is uit de vijfjarige verjaring bepaald
in de artikelen 34 en 35 van de wet van
15 mei 1846, en door eiser bij conclusie
is aangevoerd ;
Dat het vonnis, derhalve, niet regelmatig met redenen is omkleed ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het best.reden vonnis ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; houdt de
kosten aan opdat hierover door de
feitenrechter zou worden beslist ; verwijst de zaak naar de Rechtbank van
eerste aanleg te N amen.
5 februari 1970. 1e kamer. Voo1·zitter, de H. DeBersaques, raadsheer,
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Legros.- Gelijkluidende conclusie,
de H. Ganshof van der Meersch, procureur-generaal. Pleiter, de H. Fally.
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HUUR VAN WERK. -

HUUR VAN
ARBEID.
ARBEIDSOVEREENKOMST
VOOR
BEDIENDEN.
WET
VAN
30 JULI 1963 TOT INSTELLING VAN HET
STATUUT
DER
HANDELSVERTEGENWOORDIGERS, ARTIKEL 15. UITWINNINGSVERGOEDING.- BEWIJS VAN
HET NIET-BESTAAN VAN EEN NADEEL
VOOR DE VERTEGENWOORDIGER.
NADEEL.- BEGRIP.

W anneer in een der gevallen venneld in
artikel 15, lid 1, van de wet van 30 juli
1963 tot instelling van het statuut dm·
handelsve1·tegenwoordigers, een einde
wordt gemaakt aan de overeenlcomst van
een handelsvertegenwoordiger die een
clienteel heeft aangebracht, wo1·dt met
het nadeel waarvan de werkgever het
niet-bestaan moet bewijzen opdat de
in deze bepaling voorziene uitwinningsvergoeding niet zot~ verschuldigd zijn,
bedoeld het specifieke nadeel voo1·tsprui-
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-525tende uit het verlies van de aangebrachte
clienteel (1).
(N AAMLOZE VENNOOTSCHAP «VAN
THUYNE'S BOUWMATERIALEN EN
BETONWERKEN ll, T. LAMBRECHT.)

ten doel had te trachten aan de wettelijk
verschuldigde opzeggingsvergoeding te
ontkomen;
Dat zij aldus impliciet vaststelt dat
eiseres bedoelde nieuwe overeenkomst als
verweermiddel inriep ; .

Overwegende dat de sententie, wat de
opzeggingsvergoeding betreft, na de exceptie van verjaring verworpen te hebben,
erop wijst dat de nieuwe overeenkomst
met proeftijd, door eiseres met verweerder aangegaan, voor eerstgenoemde enkel

W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de sententie vermeldt dat eiseres een einde gemaakt
heeft aan de overeenkomst zonder dringende reden en dat zij beweert dat de
uitwinningsvergoeding niet verschuldigd
is omdat verweerder een nieuwe betrekking gevonden heeft en dus geen nadeel
geleden heeft ;
Dat uit deze vermeldingen, welke naar
het verweer van eiseres nopens de
gegrondheid van de vordering verwijzen,
blijkt dat eiseres niet betwist heeft dat
verweerder een clienteel aangebracht
had;
Dat de. sententie, bij gebrek aan betwisting desbetreffende, zich daarover
niet uitdrukkelijk diende uit te spreken ;
Dat geen van de onderdelen van het
middel kan aangenomen worden ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 15 van de wet van 30 juli
1963 tot instelling van het statuut der
handelsvertegenwoorcligers,
doordat de bestreclen sententie eiseres
veroordeelt tot het betalen aan verweercler van 42.000 frank als uitwinnings- ·
vergoeding, om de reden dat eiseres het
bewijs schuldig was gebleven clat uit de
beeindiging van de overeenkomst geen
enkel nadeel voor verweerder was voortgesproten, daar de bewering van eiseres,
luidens welke verweerder onmiddellijk
een nieuwe betrekking had gevonden en
dus geen nadeel had geleden, niet aanvaardbaar was en strijdig was met de
letter en de geest van het statuut van de
handelsvertegenwoordigers,
, terwijl, indien verweerder onmiddellijk
een nieuwe betrekking had gevonclen
welke van die aard was dat hij ingevolge
zijn afdanking geen schade had geleden,
eiseres op grond van het statuut van de
handelsvertegenwoordigers, meer bepaald
van artikel15 van de wet van 30 juli 1963,
kon stellen dat aan hem geen uitwinningsvergoeding verschuldigd was,

(1) Raadpl. cass., 14 december 1967 (Arr.
cass., 1968, blz. 538); TIELEMANS en NOCKELS,
Le stat~t social des representants de commene,
blz. 54, ur 4; TROCLET en PATTE, Le statut

juridique des representant de commerce, . d. I,
blz. 224, nr 8; MICHELINE PAPIER-JAMOULLE,
Le statut des representants de commerce, blz. 149,
IV.

ARREST.

RET HOF ; - Gelet op de bestreden
sententie, op 30 september 1968 gewezen
door de W erkrechtersraad van beroep te
Gent, kamer voor bedienden ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 77 en 123 van de wet van
9 juli 1926 op de werkrechtersraden,
doordat de bestreden sententie eiseres
veroordeelt tot het betalen van 84.000 fr.
als opzeggingsvergoeding wegens beweerd
onregelmatig ontslag. van verweerder als
handelsvertegenwoordiger, zonder enige
vermelding van de verweermiddelen
welke eiseres, betreffende de gegrondheid
van de vordering van verweerder, had
laten gelden,
en doordat de sententie eiseres veroordeelt tot het betalen van 42.000 frank
als uitwinningsvergoeding overeenkomstig artikel15 van de wet van 30 juli 1963
tot instelling van het statuut der handelsvertegenwoordigers, zonder te vermelden
of eiseres toegaf dan wel betwistte dat
verweerder een clienteel had aangebracht,
en zonder die vraag te beslechten,
terwijl luidens de artikelen 77 en 123
van de wet van 9 juli 1926 de sententie
de beknopte samenvatting van de verweermiddelen van eiseres moest bevatten,
en terwijl dus het Hofin de onmogelijkheid verkeert na te gaan of de verweermiddelen van eiseres door de sententie
beantwoord werden, zoals vereist wordt
door artikel 97 van de Grondwet :
W at het eerste onderdeel betreft :
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en terwijl de motivering vari de sen-.,
tentie het niet mogelijk maakt te weten
of de rechter in feite heeft willen beslissen
dat eiseres niet bewees dat verweerder
onmiddellijk een nieuwe betrekking had
gevonden of althans dat de nieuwe
betrekking van die aard was dat verweerder ingevolge zijn afdanking geen schade
had geleden, dan wei of hij in rechte
heeft willen beslissen dat, nu de afwezigheid van schade het gevolg is van het
onmiddellijk vinden van een nieuwe
betrekking, de bepalingen van voormeld
artikel 15 de werkgever niet toelaten die
afwezigheid van schade in te roepen om
de vordering strekkende tot het bekomen
van een uitwinningsvergoeding te doen
afwijzen:
·

I

Overwegende dat, luidens artikel 15
van de wet van 30 juli 1963, wanneer aan
de overeenkomst een einde wordt gemaakt hetzij door de werkgever zonder
dringende reden, hetzij door de handelsvertegenwoordiger om een dringende
reden, een vergoeding wegens uitwinning
verschuldigd is aan de vertegenwoordiger
die een clienteel aangebracht heeft, tenzij
de werkgever bewijst dat uit de beeindiging ·van de overeenkomst geen enkel
nadeel voortspruit voor de vertegenwoordiger;
Overwegende dat de sententie, na
vastgesteld te hebben dat verweerder
volgens bovengemeld artikel 15 « ongetwijfeld gerechtigd is aanspraak te maken
op een uitwinningsvergoeding van drie
maanden bezoldiging zoals door · hem
gevorderd, daar appellante een einde aan
de overeenkomst heeft gemaakt zonder
dringende reden, en zij het bewijs is
schuldig gebleven dat uit de beeindiging
van de overeenkomst geen enkel nadeel
voor gei'ntimeerde is voortgesproten »,
er op wijst << dat de bewermg van appellante als zou de uitwinnillgsvergoedmg
aan ge!ntimeerde niet verschuldigd zijn
omdat deze laatste onmiddellijk een
nieuwe betrekking heeft gevonden en dus
geen nadeel zou geleden hebben, niet
aanvaardbaar is en strijdig met de letter
en· de geest van het statuut der handelsvertegenwoordigers » ;
Overwegende dat de sententie aldus
niet stelt dat eiseres niet tot het bewijs
toegelaten was dat verweerder ingevolge
het vmden van een nieuwe betrekking
geen nadeel geleden had, doch zonder
dubbelzinnigheid beslist dat eiseres dit
bewijs niet geleverd heeft omdat haar
verweer dienaangaande, onder meer,
strijdig was met de geest van de wet;
Dat de rechter aldus wettelijk beslist

dat eiseres niet bewezen heeft dat, ingevolge de beeindiging van de overeenkomst, verweerder geen nadeel ondergaan
heeft voortspruitende uit het verlies van
de door hem aange"Qrachte clienteel ; dat
inderdaad uit het enkel feit dat de
handelsvertegenwoordiger onmiddellijk
een nieuwe betrekking gevonden heeft
de afwezigheid van het door gezegd
artikel 15 bedoelde nadeel niet noodzakelijk voortvloeit ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres ill de kosten.
6 februari 1970. 1e kamer. Voorzitter, de H. Belpaire, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Wauters. Gelijkluidende conclusie, de H. Depelchin, advocaat-generaal. - Pleiter, de H. Bayart.
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TAAL (GEBRUIK VAN DE NEDERLANDSE EN FRANSE). WET
VAN 2 AUGUSTUS 1963 OP HET GEBRUIK
DER TALEN IN BESTUURSZAKEN, ARTIKEL 41, § 1. BESLISSING WAARIN
DEZE BEPALING WORDT TOEGEPAST
OP AKTEN OF BESCHEIDEN EN IN RET
ONZEKERE WORDT GELATEN OF DE
RECHTER DEZE HEEFT BESCHOUWD ALS
ZIJNDE, IN DE ZIN VAN DEZE BEPALING,
OFWEL AKTE.N OF BE:SCHEIDEN, ZOALS
ZIJ BIJ DE WETTEN OF VE:RORDENINGE:N ZIJN VOORGE:SCHREVEN, OFWEL
AKTE.N OF BESCHE:IDEN BE:STE.MD VOOR
HE:T PERSONEEL VAN HE:T BEDRIJF. NIE:T GE.MOTIVEERDE BESLISSING.

Niet gemotivem·d is de beslissing waarin
artikel41, § 1, van de wet van 2 augustus
1963 op het geb1·uik der talen in bestuurszaken (1) wordt toegepast op door een
nijverheids-, handels- of financiebedrijf
opgestelde akten of bescheiden, en in
het onzekere wordt gelaten of de rechter
deze akten of bescheiden beschouwd heeft
als zijnde, in de zin van deze bepaling,
ofwel akten of bescheiden voorgeschreven
bij de wetten of 1·eglementen, ofwel akten
(1) Artikel 52, § 1, van de wetten op het
gebruik der talen in bestuurszaken, gecoo.rdineerd op 18 juli 1966.
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-527of bescheiden bestemd voor het personeel · bestemd zijn voor hun personeel door de·
van het bedt·ijj ( 1).
private nijverheids-, handels- of finartciebedrijven opgemaakt moeten worden in
de ~aal van het gebied waar hun exploi(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP
tatiezetel of onderscheiden exploitatie« OADO RADIO», T. VERDIOKT.)
zetels gevestigd zijn, de voor het personeel
bestemde bescheiden in Brussel~Hoofdc
stad opgemaakt dienende te worden in
ARREST.
het Frans of het Nederlands naargelang
RET HOF ; - Gelet op de bestreden zij bestemd zijn voor het frans- of het
sententie, op 4 september 1968 gewezen nederlandssprekend personeel, en terwijl
door de W erkrechtersraad van beroen te de tussen partijen gesloten bedienden- ·
contracten op proef en met bepaalde
Brussel, kamer voor bedienden ;
"
dum noch bij de wetten en reglementen
Over het eerste middel, afgeleid uit de voorgeschreven akten, noch voor het
schending van de artikelen 97 van de personeel bestemde akten of bescheiden
Grondwet, 6 en 113I van het Burgerlijk zijn, in de zin van meergemelde bepaling,
en zij derhalve niet vallen onder de bij
Wetboek, 1, 2, 3, 4, 5, 14, 15, 20 en 21
van de wetten betreffende het bedienden- de wet gestelde voorschriften, waaruit
. contract, gecoordineerd bij koninklijk volgt dat de feitenrechter niet kon verbesluit van 20 juli I955 (gewijzigd onder klaren dat bedoelde contracten niet
meer in artikel 14 door de wet van tegenstelbaar waren aan verweerder wijl
5 juli 1963, en in artikel 15 door de wet zij niet waren opgemaakt in het Nedervan IO december 1962), I, inzonderheid lands, om daaruit af te leiden dat ver§ I, 6°, 4I, inzonderheid § I; van de wet weerder met eiseres verbonden was door
van 2 augustus 1963 op het gebruik van en bediendencontract met onbepaalde
de talen in bestuurszaken, en, voor duur, waarvan de verbreking hem recht
zoveel als nodig, I, inzonderheid § I, gaf op de vergoeding welke de sententie
6°, en 52, inzonderheid § I, van de wetten hem toekent (schending van de artikeop het gebruik van de talen in bestuurs- len 6 en ll3l van het Burgerlijk Wetboek,
zaken, gecoordineerd bij koninklijk be- 1, 2, 3, 4, 5, 14, 15, 20 en 2I van de
gecoordineerde wetten betreffende het
sluit van 18 juli I966,
bediendencontract, gewijzigd zoals gedoordat de bestreden sententie de zegd, I, inzonderheid § l, 6o, 41, inzonderrechtsvordering van verweerder gegrond heid § l, van de wet van 2 augustus I963
verklaart, in de mate die zij aanduidt,
op het gebruik van de talen in bestuursop de gronden dat verweerder diende te zaken en, voor zoveel als nodig, I,
worden beschouwd als in dienst genomen,
inzonderheid § 1, 6°, en 52, inzonderheid
ten opzichte van eiseres, onder een § 1, van de gecoordineerde wetten op het
bediendencontract met onbepaalde duur gebruik van de talen in bestuurszaken) ;
omdat de tussen partijen gesloten bedienen, tweede onderdeel, de feitenrechter
dencontracten op proef en met bepaalde
duur niet tegenstelbaar zijn aan verweer- in het onzekere laat of de tussen partijen
der, wijl zij niet werden opgemaakt in gesloten bediendencontracten op proef
de Nederlandse taal en zij bijgevolg en met bepaalde duur onderworpen zijn,
wegens de nederlandstaligheid van ver- in de stelling welke hij huldigt, aan de
weerder niet voldoen aan de voorschriften voorschriften van artikel 41 van de wet
van artikel 4I van de wet van 2 augustus van 2 augustus I963, als zijnde « aktim
en bescheiden die voorgeschreven zijn
1963 die de openbare orde raakt,
bij de wetten en reglementen » of als
terwijl, eerste onderdeel, naar luid van zijnde akten of bescheiden van het
gezegd artikel 41 aileen de akten en bedrijf « bestemd voor zijn personeel »,
bescheiden, die voorgeschreven zijn bij waaruit volgt dat de beslissing op dubbelde wetten en reglementen en die welke zinnige wijze met redenen omkleed is,
hetgeen de toetsing van haar wettigheid
onmogelijk maakt en met het ontbreken
(1) Raadpl. I. DE WEERDT, Het taalgebruik
van redenen gelijkstaat (schending van
in het bedrijfsleven, n"" 84 en volg. Over de
artikel 97 van de Grondwet) :
straffen gesteld in hoofdstuk VII van de
gecoi\rdineerde wetten van 18 juli 1966,
raadplege men van dezelfde schrijver : « De
sancties in verband met het verplicht taalgebruik in het bedrijfuleven ,, R. W., 19691970, kol. 1915 en volg.

W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, luidens artikel 4I,
§ 1, van de wet van 2 augustus I963
op het gebruik van de talen in bestuurs-
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zaken (thans artikel 52, § 1, van de
coordinatie van 18 juli 1966), voor de
alden en bescheiden voorgeschreven bij
de wetten en reglementen en voor die
welke voor hun personeel bestemd zijn,
de private nijverheids-, han~els- of
financiebedrijven de taal gebrmken van
het gebied waar hun exploitatiezetel of
onderscheiden exploitatiezetels gevesti~~
zijn; dat in Brussel-Hoofdstad de bedriJven die bescheiden in het Nederlands
stellen wanneer zij bestemd zijn voor het
nederlandssprekend personeel en in het
Frans wanneer zij bestemd zijn voor het
franssprekend personeel ;
Dat de wet aldus twee bepaalde reeksen
van akten en bescheiden onderscheidt
waarop de bepalingen van gemeld artikel
toepasselijk zijn ;
.
Overwegende dat de sen:tent1e, om te
beslissen dat de tussen partijen gesloten
contracten niet kunnen tegengeworpen
worden aan verweerder, hierop steunt dat
krachtens de bepalingen van gemeld
artikel de bedrijven welke gevestigd zijn
in Brussel-Hoofdstad gehoude11 zijn de
bij de wetten voorgeschreven akten en
bescheiden, bestemd voor het personeel,
te stellen in het Nederlands wam1eer zij
het nederlandssprekend personeel aanbelangen; dat ze noch daardoor: noch
door enige andere reden, aandmdt of,
naar het oordeel van de rechter, de ten
deze bedoelde contracten moeten gerangschikt worden onder de akten en bescheiden die voorgeschreven zijn bij de wette~
en reglementen in de zin van gemeld artikel dan wei onder de akten of bescheiden
die' voor het personeel van het bedrijf
zijn bestemd eveneens in de zin van
gemeld artikel ;
Dat de sententie dienvolgens op dubbelzinnige redenen steunt ;
Dat het onderdeel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt de bestreden sententie ; beveelt dat melding van
dit arrest zal gemaalct worden op de kant
van de vernietigde beslissing ; houdt de
kosten aan ; zegt dat erov:er door . ~e
feitenrechter zal worden beshst ; verwiJSt
de zaak naar de Werkrechtersraad van
beroep te Antwerpen, kamer voor bediencJ.en.
6 februari 1970, 1e kamer. Voorzitte1·, de H. Belpaire, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Hallemans.
Gelijleluidende
conclusie, de H. Depelchin, advocaatgeneraal. - Pleiter, de H. Simont.
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1o VOORZIENING IN CASSATIE.
STRAFZA.K:ElN. BF.lSLISSINGElN WAARTElGEN ElElN CASSATIElBEROF.lP KAN WORDEN INGF.lSTElLD.- BF.lSCIUKKING VAN
DEl ONDElRZOE.KSRF.lCHTElR. BF.lSCHIKKING DIE NIElT VOOR CASSATIF.lBEROF.lP
VATBAAR IS.

2° VOORZIENING IN CASSATIE. STRAFZAKEN.- BESLISSINGEN WAARTElGE.N ElElN CASSATIEBElROF.lP KAN WORDEN INGElSTElLD. VOORZIENING OP
VOORZIElNING IS
NIET
GElLDIG.
UrTZONDElRINGElN.

3° VOORZIENING IN CASSATIE.
STRAFZAKEN. BF.lSLISSINGEN WAARTEGElN EEN CASSATIF.lBElROF.lP KAN WORDElN INGF.lSTElLD.- AARF.lSTElN VAN HElT
HoF.- R:mcHTSMIDDElLElN.- GRElNzE.N.

1 oDe beschileleingen bet?·efjende daden van
onde1·zoele van de ondm·zoelcsrechte?' zijn
niet voor cassatiebemep vatbaar (1).

2o Behoudens in het geval bedoeld bij
artileel 40, lid 4, van de wet van 15 juni
1935 op het gebruile de?' talen in gerechtszalcen, het geval van regelmatige ajstand
of dat waa1·in een voorziening tegen een
ar1·est tot verwijzing naar het hoj van
assisen na de veroordeling nag lean
worden ingesteld, lean een partij zich
geen tweede maal in cassatie voorzien
tegen eenzelfde beslissing in strajzalcen (2). (vyetb. van strafv., art. 438.)
3o Tenzij er gmnd bestaat voor een verzoele

tot int1·eleleing, lean tegen de arresten
van het Hoj van cassatie geen ?'echtsmiddel wm·den ingesteld (3).
{VAN DElN BRANDEN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op de cassatievoorzieningen door eiser ingediend op

(1) Raadpl. cass., 14 oktober 1063 (Bttll.
en PASIC., 1964, I, 152).
(2) Cass., 20 januari 1969 (A1·r. cass., 1969,
blz. 483).
,
(3) Cass., 26 januari 1937 (Pas., 1937, I,
39, 7o) en 21 april 1958 (ibid., 1958, I, 915) ..
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29 april, 30 april en 20 mei 1969 tegen
de hierna nader bepaalde beslissingen ;
Overwegende dat deze voorzieningen
samenhangend zijn en dat er aanleiding
is om ze samen ~e voegen ;

I. In zover de voorzieningen gericht
zijn tegen de bevelen afgeleverd door de
Onderzoeksrechter te Gent op 28 januari
en 20 september 1966 inzake bedrieglijke
bankbreuk en inzake oplichting :
Overwegende dat die beslissingen niet
vatbaar zijn voor beroep in cassatie ;
II. I~ zover de voorzieningen gericht
zijn tegen :
de beschikking van de Raadkamer te
Gent van 13 maart 1967 betreffende de
voorlopige hechtenis wegens oplichting,
de beschikking van de Raadkamer te
Gent van 13 maart 1967 betreffende de
voorlopige hechtenis wegens bedrieglijke
bankbreuk,
de beschikking van de Raadkamer te
Gent van 7 april 1967 betreffende de
voorlopige hechtenis wegens oplichting,
de beschikking van 7 april1967 van de
Raadkamer te Gent betreffende de voorlopige hechtenis wegens bedrieglijke
bankbreuk,
de beschikking van de Raadkamer te
Gent van 5 mei 1967 betreffende de
voorlopige hechtenis wegens oplichting,
de beschikking van de Raadkamer te
Gent van 5 mei 1967 betreffende de
voorlopige hechtenis wegens bedrieglijke
bankbreuk,
de beschikking van de Raadkamer te
Gent van 31 mei 1967 betreffende de
voorlopige hechtenis _wegens bedrieglijke
bankbreuk,
de beschikking van de Raadkamer te
Gent van 31 mei 1967 betreffende de
voorlopige hechtenis wegens oplichting,
de beschikking van verwijzing naar de
Correctionele Rechtbank gewezen op
28 juni 1967 door de Raadkamer van de
rechtbank van eerste aanleg te Gent,
wegens oplichting,
de beschikking van verwijzing naar de
Correctionele Rechtbank gewezen op
28 juni 1967 door de Raadkamer van de
Rechtbank van eerste aanleg te Gent,
wegens bedrieglijke bankbreuk,
het vonnis van 12 januari 1966 van
de Correctionele Rechtbank te Dendermonde, wat de voorziening van 20 mei
1969 betreft ;·
de arresten van de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van
beroep te Gent :

van 24 maart 1967 betreffende de
voorlopige hechtenis wegens oplichting,
van 24 maart 1967 betreffende de
voorlopige hechtenis wegens bedrieglijke
bankbreuk,
van 19 april 1967 betreffende de voorlopige hechtenis wegens oplichting,
van 19 april 1967 betreffende de voorlopige hechtenis wegens bedrieglijke
bankbreuk,
van 17 mei 1967 betreffende de voorlopige hechtenis wegens oplichting,
van 17 mei 1967 betreffende de voorlopige hechtenis wegens bedrieglijke
bankbreuk,
van 14 juni 1967 betreffende de voorlopige hechtenis wegens oplichting,
van 14 juni 1967 betreffende de voorlopige hechtenis wegens bedrieglijke
bankbreuk ;
·
de arresten van het Hof van beroep
te Gent:
van 20 september 1967,
van 17 februari 1968 bij verstek wegens
de bedrieglijke bankbreuk (voorziening
van 20 mei 1969),
van 15 maart 1968, arrest op verzet
wegens de oplichting en de bedrieglijke
bankbreuk ;
·
van 15 januari 1965, op tegenspraak
(voorziening van 20 mei 1969) :
Overwegende dat in strafzaken, behoudens het geval bepaald bij artikel 40
van de wet van 15 juni 1935 op het
gebruik der talen in rechtszaken, het
geval van regelmatige afstand of het
geval waarin een voorziening tegen een
arrest van verwijzing naar het hof van
assisen nog kan ingesteld worden na het
arrest van veroordeling, gevallen well~e
zich ten deze niet voordoen, een partij
zich geen tweede maal in cassatie kan
voorzien tegen dezelfde beslissing ingevolge artikel 438 van het W etboek van
strafvordering ;
Dat de voorzieningen derhalve niet
ontvankelijk zijn ;
III. In zover de voorzieningen gericht
zijn tegen:
het arrest bij verstek op 17 februari
1968 gewezen door het Hof van beroep
te Gent, wegens de bedrieglijke bankbrenk,
het arrest bij verstek op 17 februari
1968 gewezen door het Hof van beroep
te Gent, wegens oplichting - voorziening
ingesteld op 29 april 1969;

-530en de arresten van het Hof van beroep
te Gent:
van 6 mei 1963 op tegenspraak,
van 15 januari 1965 op tegenspraakvoorzieni:ng van 29 april 1969 :
Overwege:nde dat de voorziextingen
werden ingesteld buiten de termijn
bepaald bij artikel 373 van het Wetboek
van strafvordering ;
Dat zij dienvolgens niet ontvankelijk
zijn;
IV. In zover de voorzieninge:n gericht
zijn tege:n :
het vonnis op 5 september 1967 gewezen op tegenspraak, door de Correctionele Rechtbank te Gent,
de vonnissen door de Correctionele
Rechtbank te Gent gewezen :
op 13 april 1962,
op 13 september 1967 op tegenspraak,
de V011nissen door de Correctionele
Rechtbank te Dendermonde gewezen :
op 29 jtmi 1966,
op 2 oktober 1963,
op 12 januari 1966,
op 3 augustus 1957
Overwegende dat die in eerste aanleg
gewezen vonnissen vatbaar zijn voor
hager beroep, zodat, ingevolge de artikelen 407 en 413 van het Wetboek van
strafvordering, de voorzieningen niet
ontvankelijk zijn ;
V. In zover de voorzieninge:n gericht
zijn tegen:
de. arresten van het Hof van cassatie
van:
27 november 1967,
20 mei 1968,
20 mei 1968 en
13 mei 1969 :
Overwegende dat, behoudens wanneer
er aanleiding bestaat tot verzoek tot
intrekking wat ten deze niet het
geval is - , geen rechtsmiddel openstaat
tegen de arresten van het Hof van
cassatie;
Om die redenen, voegt de voorzieningen samen ; verwerpt deze voorzieningen ;
veroordeelt eiser in de kosten.
9 februari 1970. 2e kamer.
Voorzitte1·, de H. Louveaux, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,

de H. Rutsaert.- Gelijkluidende conclusie, de H. Krings, advocaat-ge:neraal.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.
STRAJl'ZAKEN.
ARREST WAARBIJ DE VEROORDELING
VAN DE BEKLAAGI]E WEGENS ONOPZETTELIJK DOD EN '{AN EEN VOETGANGER HIEROP IS <lEGROND, DAT DE
BEKLAAGDE BIJ RET NADEREN VAN
EEN OVERSTEEKPL~ATS VOOR VOETGANGERS
ARTIKEL
26-3 VAN RET
WEGVERKEERSRJ!1GL:E1MENT HEEFT
OVERTREDEN. 'ARREST WAARBIJ
WORDT VASTG:E1STELD DAT DE VOETGANGE.R ZICH NIET OP DE OVERSTEEKPLAATS VOOR VOETGANGERS BEYOND.
TEGE.NSTRIJDIGE BESLISSING.

Tegenstrijdig en niet, regelmatig gemotiveerd is het arrest ilat eensdeels de veroo1·deling wegens onopzettelijke doding
steunt op de enige gmnd dat deze belclaagcle artilcel 26-3 van het wegve1·lceersreglement heejt overlreden, door bij het
nade1·en van een oversteekplaats voor voetgangers een vom·tuig met een zodanige
snelheid in te haZen ~at hij niet kon stoppen voo1· een voetga'(bger die zich op de
oversteekplaats zou hebben bevonden en
die hij niet zou hebben lcunnen bemerken,
en dat anderzijds 'IX!-Ststelt dat het mogelijk is dat cle v,oetganger, het slachto fje1'
van het ongeval, de openbare weg overstaTe
doo1· op een meter buiten de oversteekplaats voo1· voetgang~rs te lopen. (Grondwet, art. 97.)
(G. EN C. SClrAEKELS,
T. E. EN A. M<)SSE;LMANS.)
ARREST.
RET HOF ; Gelet op het bestreden
arrest, op 23 april 1969 geweze:n door
het Hof van beroep t~ Brussel ;
I

Over het mi[ldel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grondwet, 26-3 van het koninklijk besluit van
8 april 1954 horidende algemeen reglement op de p9litie van het·wegverkeer,
gewijzigd door, artikel 13 van het koninklijk besluit van 30 april 1963, 418, 419
van het Straf~etboek, 38 van het konink1
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-5311ijk besluit van 16 maart 1968, -1382,
1383 en 1384 van het Burgerlijk Wethoek,
doordat het bestreden arrest de eisers
op strafrechtelijk en op burgerlijk gebied
heeft veroordeeld wegens het feit dat
eerste eiser onop~ettelijk de dood zou
hebben veroorzaakt van Rosalie Desmet,
en deze beslissing heeft laten steunen op
de overweging dat eerste eiser een inbreuk
zou gepleegd hebben op voormeld artikel 26-3, door in de nabijheid van een
oversteekplaats voor voetgangers een
voertuig in te halen aan een snelheid die
niet voldoende matig was om hem toe
te laten te stoppen v66r een voetganger
die zich op de oversteekplaats bevond
en die hij niet zou hebben kunnen
bemerken, doch tevens gekonstateerd
heeft dat het slachtoffer mogelijk een
Ineter v66r de oversteekplaats voor voetgangers doorstapte naar de overkant van
de openbare weg,
terwijl het tegenstrijdig is enerzijds
aan iemand te verwijten niet te hebben
kunnen stoppen v66r een voetganger die
zich in de voor hem bestemde oversteekplaats bevond, en anderzijds te konstateren dat gezegde voetganger zich niet in
die overgang bevond, welke tegenstrijdigheid in de motivering gelijkstaat met een
gebrek aan de door artikel 97 van de
Grondwet vereiste motivering,
en terwijl uit voormelde konstatatie
van het bestreden arrest, betreffende de
plaats van de voetganger, volgt dat
eerste eiser geen overtreding van voormeld artikel 26-3 kon worden ten laste
gelegd en dat het bestreden arrest ten
onrechte op dergelijke beweerde overtrading gesteund heeft''om de eisers, op
strafgebied, op grand van de artikelen 418
en 419 van het Strafwetboek en 38 van
het koninklijk beslnit van 16 maart 1968,
en op burgerlijk gebied op grand van de
artikelen 1382, 1383 en 1384 van het
Burgerlijk W etboek te veroordelen :
Overwegende dat eerste eiser veroordeeld werd om onopzettelijk de dood van
Rosalie Desmet te hebben veroorzaakt ;
dat het arrest de veroordeling op de reden
steunt dat beklaagde een inbreuk pleegde
op artikel 26-3 van het Wegverkeersreglement, zoals het vervangen werd
door artikel 13 van het ko:rlinklijk besluit
van 30 april 1963, luidens hetwelk het
inhalen van een voertuig ·dat een oversteekplaats voor voetgangers nadert of er
voor stopt, slechts met voldoende matige
snelheid mag gebeuren zodat de bestuurder kan stoppen voor een voetganger die

zich op de oversteekplaats bevindt en
die hij niet zou hebben kunnen bemerken,
Overwegende dat het arrest tevens
constateert dat het slachtoffer mogelijk
een meter voor de oversteekplaats voor
voetgangers doorstapte naar de overkant
van de openbare weg ;
Overwegende dat deze vaststellingen
betreffende de plaats waar het slachtoffer
zich bevond tegenstrijdig zijn; dat zij
niet toelaten op een overtreding van
voormeld artikel 26-3, enige door het
arrest desbetreffend gegeven rechtvaal'diging, een veroordeling wegens onopzettelijke doding te steunen ;
Overwegende dat het middel gegrond
is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest zowel op straf- als op blirgerlijk
gebied ; beveelt dat melding van dit
arrest zal gemaakt worden op de kant
van de vernietigde beslissing ; legt de
kosten ten laste van de Staat ; verwijst
de zaak naar het Hof van beroep te Gent.
9 februari 1970. 2e kamer. Voorzitter, de H. Louveaux, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Rutsaert. Gelijkluidende conclusie, de H. Krings, advocaat-generaal.
- Pleiter, de H. Bayart.
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REGELING VAN REOHTSGEBIED.
STRAFZAKEN.- BESCHIKKING vAN
DE RAADKAMER WAARBI.T EE.N BEKLAAGDE NAAR DE CORRECTIONELE
RECHTBANK WORDT VERWEZE_N WEGENS EEN ALS WANBEDRI.TF GEKWALI·
FICEERD FElT. VoNNISGERECHT DAT
ZICH ONBEVOEGD VERKLAART OMDAT
HET MISDRI.TF E.EN NIET GECORRECTIONALISEERDE MISDAAD OPLEVERT. IN KRACHT VAN GEWI.TSDE GEGANE
BESLISSINGEN.
BESLISSING TOT
ONBEVOEGDVERKLARING DIE GEGROND
SCHI.TNT TE ZI.TN. VERNIETIGING
VAN DE BESCHIKKING.- VERWIJZING
NAAR DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTE.LLING.

I ndien een raailkamer een beklaagde naar
de correctionele rechtbank heejt verwezen
wegens een als wanbedrijj gekwalificeerd
jeit en de correctionele rechtbank zich
wettelijk onbevoegd heejt verklaard omdat

-

532

het misdrijj in werkelijkheid een niet
gecorrectionaliseerde misdaad oplevert,
en beide beslissingen in kracht van
gewijsde zijn gegaan, vernietigt het Hoj,
het rechtsgebied regelende, de beschikking
van de raadkamer en veTwijst de zaak
naar cle kamer van inbeschuldigingstelling (1)-·

Om die redenen, het · rechtsgebied
regelend, vernietigt het bevelschrift van
de raadkamer van de Rechtbank van
eerste aanleg te Hasselt van 16 februari
1968; beveelt dat melding van dit arrest
zal gemaakt worden op de kant van de
vernietigde beslissing ; verwijst de zaak
naar de kamer van i'nbeschuldigingstelling van het Hof van beroep te Luik_

(PROCURElUR-GENERAAL
BIJ
RET
HOF
VAN BElROEP TEl LUIK, T- CE;RSTElLOTTE-)

9 februari 1970. 2 8 kamer. Voorzittm· en Verslaggever, de H. Louveaux, raadsheer wal:\I'neinend voorzitter.
- Gelijkluidende conclusie, de H. Krings,
advocaat-generaal.

ARREST-

RET HOF ; - Gelet op het verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied ingediend door de Procureur-generaal bij het
Hof van beroep te Luik;
Overwegende dat, bij beschikking van
de raadkamer van de Rechtbank van
eerste aanleg te Hasselt van 16. februari
1968, Rene Cerstelotte voor de correctionele rechtbank verwezen werd wegens
niisbruik van vertrouwen gepleegd te
Beringen of elders in het rijk in de laatste
drie jaar v66r 24 november 1967 ten
nadele van de samenwerkende vennootschap « Interelectra » ;
Dat bij exploot van 15 maart 1968
voornoemde voor dezelfde correctionele
rechtbank gedagvaard werd om te Beringen op 30 juni 1965 ten nadele van
dezelfde vennootschap 3 7.480 frank te
hebben verduisterd;
Overwegende dat, bij arrest van het
Hof van beroep te Luik van 17 jtmi 1969,
het vonnis, waarbij de correctionele
rechtbank van Hasselt na samenvoeging
van de voormelde vorder,ngen wegens
samenhang zich onbevoegd verklaart
daar de ten laste van beldaagde gelegde
feiten strafbaar zijn met criminele straffen overeenkomstig artikel 240 van het
Strafwetboek, bevestigd wordt ;
Overwegende dat het bevelschrift van
de raadkamer en het arrest van het hof
van beroep kracht van gewijsde hebben
verkregen; dat ingevolge hun tegenstrijdigheid een geschil omtrent de bevoegdheid ontstaan is, waardoor de goede gang
van het gerecht verhinderd wordt ;
Overwegende dat voormelde telastleggingen onder de toepassing van arti·kel 240, lid 1, van het Strafwetboek
schijnen te vallen ;
(1)
1967,
(2}
1956,
1959,

Cass., 28 november 1966 (Arr_ cass.,
blz. 417).
Cass., 18 juni 1956 (Bttll. en PAsiC.,
I, 1147); verg. cass., 22 juli 1959 (ibicl.,
I, .1143).
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1 o BEVOEGDHEID EN AANLEG.
STRAFZAKEN. BETWISTING VAN DEl
KElNNISNEMING DOOR DE ONDE.RZOE.KSRE.CHTER- Is GEJJ;N BE.TWISTING VAN
DE BEVOEGDHEID vAN DE ONDERZOEKSRE.CHTER.

2o BEVOEGDHEID EN AANLEG. 8TRAFZAKEN. BETWISTING VAN DE
RECHTSKUNDIGE BENAMING VAN DE
FEITE_N- Is GEEN BETWISTING VAN DE
BEVOEGDHEID VAN DE RAADKAMER.

3° BEVOEGDHEIID EN AANLEG.STRAFZAKEN.- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING.- REGELMATIGHEID VAN
HET BURGERLIJKE PARTIJ STELLEN.BEOORDELI)'IG DOOR DE ONDE.RZOEKSGERElCHTEN.

1° Een betwisting bet1·ejJende de kennisneming door de ondet·zoeksrechtm· is
geen betwisting van de bevoegdheid van
deze magistraat (2).
2° Een betwisting b~tTeffende de door de
raadkame1· in acht genomen benaming
is geen betwisting van de bevoegdheid
van deze lcame1· (3).
3° De onderzoeksgerechten kunnen de
regelmatigheid van het burgerlijke partij
stellen niet beoordelen (4).
(3) Raadpl. cass., 2 juni 1964 (Bttll. en
PASIC., 1964, I, 1036).
(4) Cass., 18 mei 1908 (Bttll. en PASIC.,
1908, I, 185); ,3 november 1930 (ibid., 1930,
I, 348); raadpl. VAN ,RcJYE, Manuel de la
partie civile, 2c uitg., 1965, nr 128.

533(BAUGNIET EN VANDEPAER,
T. BISCHOPS EN LITISCONSORTEN.}
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 19 november 1969 door het
Hof van beroep te Brussel, kamer van
inbeschuldigingstelling, gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 128 en 539 van het Wetboek
van strafvordering, lt91 van het Strafwetboek,
doordat het bestreden arrest het verzet
vari eisers tegen de beschikking van de
raadkamer van de Rechtbank van eerste
aanleg te Antwerpen, waarbij zij als
daders wegens een inbreuk op artikel 491
van het Strafwetboek naar de correctionele rechtbank aldaar verwezen werden, niet ontvankelijk verklaart,
terwijl eisers in hun conclusie voor
het hof van beroep de onbevoegdheid
van voormelde raadkamer hadden opgeworpen daar de ten laste gelegde feiten
niet vallen onder de toepassing van
artikel 491 van het Strafwetboek :
Overwegende dat eisers in hun conclusie voor de kamer van inbeschuldigingstelling stelden dat ten deze geen misbruik van vertrouwen werd gepleegd
gezien de elementen voor dit misdrijf
ontbreken en dienvolgens aan voormelde
kamer vroegen om 1 zich onbevoegd te
verklaren ratione materiae daar de feiten
niet onder toepassing vallen van artikel 491 van het Strafwetboek en, wat
eiseres betreft, te zeggen voor recht dat
er geen bezwaren bestaan ;
Overwegende dat eis(lrs aldus de door
de raadkamer in aanll)erking genomen
qualificatie becritiseerden doch geen
exceptie van onbevoegdheid van die
kamer opwierpen ;
Overwegende dat het hof van beroep,
door te releveren dat de bij artikel 539
van het W etboek van strafvordering
bepaalde exceptie van onbevoegdheid
zich ten deze niet voordoet, zijn beslissing
wettelijk rechtvaardigt en regelmatig
motiveert;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelE:m 63 van het
Wetboek van strafvordering, 17, 18 en
703 van het Gerechtelijk Wetboek, 12 van
de gecoordineerde wetten op de handels-

vennootschappen, 1101, 1108, 1126, 1131,
1134 en 1165 van het Burgerlijk W etboek,
doordat het bestreden arrest beslist dat
de onderzoeksgerechten zich niet hoeven
uit te spreken over de ontvankelijkheid
of gegrondheid van een burgerlijke partijstelling,
terwijl de onderzoeksgerechten bevoegd
zijn om over de regelmatigheid van de
aanstelling van een burgerlijke partij te
oordelen wanneer een onregelmatigheid
door de tegenpartij in limine litis
ingeroepen wordt :
Overwegende dat de eisers in hun
conclusie voor de kamer van inbeschuldigingstelling beweerden dat wegens
« rechtsonbekwaamheid of zelfs onbestaanbaarheid » van de burgerlijke partij
haar aanstelling nietig minstens niet
ontvankelijk is, dat dienvolgens de
gevoerde procedure nietig is gesteund
zijnde op een klacht uitgaande van een
klager die juridisch niet bestond noch
bestaat;
Overwegende dat uit de procedurestukken blijkt dat verweerder zich voor
de onderzoeksrechter burgerlijke partij
stelde op 2 april1968 en dat de procureur
des Konings het instellen van een gerechtelijk onderzoek op 3 april1968 gevorderd
heeft;
Overwegende dat het instellen van de
publieke vordering nopens een inbreuk
op artikel 491 van het Strafwetboek
niet wordt ondergeschikt aan het indienen van een klacht ;
Overwegende, enerzijds, dat wanneer
zoals ten deze de betwisting betreffende
de regelmatigheid van de aanstelling van
de burgerlijke partij uitsluitend de ontvankelijkheid van de burgerlijke vordering betreft, het de onderzoeksgerechten
niet toegelaten is die burgerlijke vordering te beoordelen ;
Overwegende, anderzijds, dat een betwisting welke het aanhangig maken van
de zaak bij de onderzoeksrechter bedoelt,
geen betwisting betreffende de bevoegdheid van deze rechter is ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van' de artikelen 1319 en 1320
van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest verkeerdelijk vermeldt dat de sententie van de
werkrechtersraad zeer juist de juridische
verhoudingen tussen partijen bepaa]de,
· terwijl gezegde sententie enkel verwijst
naar de gegevens van de beschikking van
de raadkamer :
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Overwegende dat, nu uit het antwoord
op het eerste en tweede middel blijkt
dat het arrest terecht het verzet van de
eisers niet ontvankelijk verklaart, het
middel gericht is. tegen een overbodige
beschouwing van voormeld arrest en dan
ook niet ontvankelijk is bij gebreke van
belang;
En overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt eisers in de kosten.
9 februari 1970. 2e kamer. Vom·zitter en Verslaggever, de H. Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter.
- Gelijkluidencle conclusie, de H. Krings,
advocaat-generaal.
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INKOMSTENBELASTINGEN. -

BE-

DRIJFSBELASTING. MEERWAARDEN.
BIJ ARTIKEL 27, § 2bis, VAN
DE GECOORDINEERDE BELASTINGWET·
TEN BEDOELDE VRIJSTELLINGEN. STOPZETTING VAN HET NIJVERHEIDS-,
HANDELS· OF LANDBOUWBEDRIJF VAN
DE BELASTINGPLICHTIGE, NATUURLIJKE
PERSOON.- WET VAN 28 MAART 1955,
ARTIKEL 2, 2°. HANDHAVING VAN
DE VRIJSTELLING VOOR DE MEER·
WAARDEN ALLEEN WAARVAN SPRAKE
IN ARTIKEL 27, § 2bis, LETTER b, VAN
DE GECOORDINEERDE BELASTINGWET·
TEN.

De bij cle wet van 28 maart 1955, artikel 2, 2°, dit is het laatste lid van
artilcel 27, § 2bis, van cle gecoorclineerde
wetten betreffencle cle inkomstenbelastingen, ingevoerde ajwijking van de
regel, welke bij clit artikel in cle vorige
alinea's wercl vastgestelcl, met betrekking tot cle voorwaarden waaraan de
vrijstelling van de mem·waa1·den op de
bedrijjsimmobilien en -uitrusting onderworpen is, worclt enlcel toegepast op de
meerwaarclen waarvan sptalce in attikel27, § 2bis, met name cle meenvaarden
die niet vetwezenlijlct zijn, doch wellce
de belastingschuldige niettemin vootlopig in zijn rekening of inventaris heejt
uitgedrulct, zonclet ze hoegenaamd als
winsten te behandelen (1).

(DE LANDTSHEER, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN•)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 19 mei 1969 door het Hof van
beroep te Gent gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 15, § 2, 27, § I,
en 27, § 2bis, van de wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, gecoordineerd
bij het besluit van de Regent van
15 januari 1948, voormeld artikel 15,
§ 2, gewijzigd door artikel 3 van de wet
van 8 maart 1951 en voormeld artikel 27,
§ 2bis, aangevuld door de artikelen 8
van de wet van 8 maart 1951 en 2, 2o,
van de wet van 28 maart 1955,
doonlat het bestreden arrest, hoewel
eiser in conclusie voor het hof van
beroep liet gelden dat op de meerwaarde
van de onroerende goederen en de
bedrijfsuitrusting, welke in de op 7 april
1962 gestichte venn~otschap werden ingebracht, toepassing diende te worden
gedaan van de vrijstelling bepaald in
voormelde artikelen 15, § 2, en 27,
§ 2bis, eerste lid, Iittera a, dit middel
verwerpt om de reden dat de wetgever
de sub Iitteris a en b bepaalde vrijstellingen had verleend met het doel de
produktiemiddelen van het bedrijf onaangeroerd te Iaten en als voorwaarde
voor de beide vrijsifllingen de vervulling
oplegde van de drie voorwaarden vermeld sub littera b, dat wanneer het
bedrijf gestaa~ wordt, deze vrijstellingen dan ook ni~t meer gerechtvaardigd zijn, dat de vrijstelling bedoeld in
littera a aan eiser kon verleend worden
vermits hij zijn bedrijf gestaakt had bij
de uitkering van de meerwaarde, dat
wanneer ingevolge artikel 27, § 2bis,
laatste lid, het genot van de vrijstellingen verbonden aan de niet verwezenlijkte meerwaarden behouden blijft
alhoewel de· voorwaarden sub littera b
ophouden vervuld te zijn wegens de
stopzetting van de onderneming, dit
slechts ten uitzonderlijke titel geldt,
namelijk aileen in · hoofde van natuurlijke personen en uitsluitend betreffende
de in Iittera b bepaalde meerwaarden,
zijnde de meerwaarden die niet verwe(1) Cass., 31 oktober 1967 (An·. cass., 1968,
blz. 334) ; raadpl. cass., 14 maart 1957 (Bull.
en PAsrc., 1957, I, 838) en 18 juni 1959
(ibid., 1959, 1, 1069).
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zenlijkt zijn doch die de belastingplichtige niettemin voorlopig in zijn rekeningen of inventaris had uitgedrukt zonder.
ze hoegenaamd. als winst- te behandelen,
en dat eiser die meerwaarden niet uitgedrukt had in ,zijn persoonlijke boekhouding zodat de door hem gevorderde
vrijstelling hem niet kon worden verleend,
terwijl de voorwaarden opgesomd onder
de nummers 1o, 2°,en 3° van voormeld
artikel 27, § 2bis, niet aileen betrekking
hebben op de vrijstellingen bedoeld onder
littera b van gezegd artikel, maar ook op
de vrijstellingen bedoeld onder littera a
van dit artikel,
terwijl de laatste zin van gezegd artikel,
ingelast door artikel2, 2°, van de wet van
28 maart 1955, tot voorwerp heeft de
gevallen te bepalen waarin voormelde drie
voorwaarden niet verwezenlijkt moeten
worden om van gezegde vrijstellingen te
genieten, deze vrijstellingen zijnde zowel
die bedoeld onder httera a als die bedoeld onder littera b,

en terwijl, nu uit de vaststellingen van
het arrest blijkt dat eiser, zoals vereist
door voormeld artikel 2, 2°, van de wet
van 28 maart 1955, een fysische persoon
was die de litigieuze meerwaarden van
zijn immobilia en van zijn bedrijfsuitrusting, niet tijdens zijn persoonlijke
bedrijvigheid, maar slechts bij het staken
van zijn bedrijvigheid en door een
inbreng in een venndotschap had verwezenlijkt, en dat het ten gevolge van die
staking van bedrij'(igheid en van die
inbreng in een vennootschap was dat
eiser niet meer voldeed aan de voorwaarden opgesomd onder nummers 1°,
2° en 3° van gezegd artikel 27, § 2bis,
eiser recht had op de vrijstellingen bepaald onder littera a van dit artikel :
Overwegende dat, lui~ens het laatste
lid van artikel 27, § 2bis, van de gecoiirdineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, in dit ,artikel ingelast
door artikel 2, 2°, van de wet van
28 maart 1955, het genot van de vrijstelling verbonden blijft aan de niet
verwezenlijkte meerwaarden of bedrijfsimmobilien en -uitrusting, welke in de
loop van de exploitatie W!)rden vrijgesteld in hoofde van natuurlijke personen,
wanneer de voorwaarden waaraan de
vrijstelling was onderworpen ophouden
vervuld te zijn wegens de c\efinitieve en
volledige stopzetting, door deze belastingplichtigen, van hun nijverheids-, handels- of landbouwbedrijf, ingevolge over-

lijden, inbreng in vennootschap of elke
andere oorzaak ;
Overwegende dat uit de bewoordingen
van voormeld artikel 2, 2°, van de wet
van 28 maart 1955 blijkt dat de wil van
de wetgever is deze afwijking van de regel
gesteld door § 2bis van artikel 27,
betreffende de voorwaarden waaronder
de belastingvrijdom wordt toegestaan,
enkel van toepassing te maken op de
in littera b bepaalde meerwaarden, met
name " de meerwaarden die niet verwezenlijkt zijn, doch welke· de belastingschuldige niettemin voorlopig in zijn
rekeningen of inventaris heeft uitgedrukt,
zonder ze hoegenaamd als winsten te
behandelen » ;
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat de kwestieuze meerwaarde werd verwezenlijkt ten gevolge van de inbreng
van de activa van de persoonlijke brouwerij -exploitatie van eiser in de naamloze
vennootschap « Emmanuel De Landtsheer » op het ogenblik van de stichting
van deze laatste, maar dat eiser deze
meerwaarde in de loop van zijn persoonlijke exploitatie nooit in zijn rekeningen of inventaris heeft uitgedrukt
zoals in littera b van voormeld artikel 27,
§ 2bis, bepaald;
Overwegende dat het arrest daaruit
wettelijk afleidt dat eiser zijn aanspraak
op vrijstelling niet kan steunen op het
littera b van voormelde § 2bis;
Overwegende dat, nu uit bovenstaande
blijkt dat het laatste lid van voormelde
§ 2bis niet van toepassing is op de onder
littera a van die paragraaf bepaalde vrijstelling, het arrest wettelijk oordeelde
dat eiser dit laatste lid evenmin kan
inroepen om toepassing te eisen van de
onder littera a bepaalde vrijstelling;
Dat het middel naar recht faalt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
10 februari 1970.- 2e kamer.- Voorzitter, de H. van Beirs, voorzitter. - Verslaggever, de H. de Vreese. - Gelijkluidende conclusie, de H. Detournay, advocaat-generaal. Pleiters, de HH. K.
Moors (van de balie bij het Hof van
beroep te Gent) en Biitzler (van de balie
bij het Hof van beroep te Brussel).
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10 februari l970.

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEROEP VOOR HET HOF VAN BEROEP. TERMIJN. UrTGANGSPUNT VAN DE
TERMIJN. BETEKENING VAN DE
BESLISSING VAN DE DIRECTEUR.
BEGRIP.

De termijn van veertig m·ije clagen, waarin
het vm·zoekschrijt om in beroep te komen
tegen de beslissing van de diTecteur der
clirecte belastingen en het oTigineel van
het ,exploot van aanzegging van dit verzoekschrift te1· g1·iffie van het hoj van be1'0ep moeten worden neergelegcl, begint te
lopen vanaj de betekening van deze
beslissing, clit wil zeggen vanaj het
aanbieden door de post aan de woonplaats van de belastingplichtige, van
het aangetekend schrijven dat de beslissing bevat (1). (Wetboek van de inkomstenbelastingen, art. 279 en 280.)
(GRAUWELS, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FIN ANCIEN.)

ingediend verzoekschrift blijkt dat de
beslissing van de directeur hem bij
aangetekend schrijven verzonden werd
op 26 oktober 1967 en dat de betekening,
die uit het aanbieden van dit schrijven
voortvloeit, plaats heeft gehad de volgende dag 27 oktober 1967;
Dat dienvolgens, in strijd met wat in
het middel wordt voorgehouden, de termijn van veertig vrije dagen om tegen
deze beslissing in beroep te komen gerekend wordt van af zaterdag 28 oktober
1967, daags na het aanbieden van voormeld schrijven ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, ':'"erwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
10 februari 1970. 2e kamer. VoorzitteT, de H. van Beirs, voorzitter.Verslaggever, de H. Louveaux.- Gelijkluidende conclusie, de H. Detournay,
advocaat-generaal.
Pleiters,
de
HH. Van Lommel (van de balie bij het
Hof van beroep te Brussel) en Claeys
Bouuaert (van de balie bij het Hof van
beroep te Gent).

ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 23 j1mi 1969 door her Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1 van de wet van
23 juli 1953 en 280 van het W etboek
van de inkomstenbelastingen, '
doordat het bestreden arrest beslist
dat het verzoekschrift door eiser ter
gri:ffie van het hofvan beroep op 8 december 1967 ingediend, te laat neergelegd
werd;
te1·wijl de termijn van veertig vrije
dagen voorgeschreven bij voormeld artikel 280 slechts begint te lopen daags na
de betekening van de beslissing van de
directeur, hetzij ten deze op 28 oktober
1967, dat de dies a quo niet gerekend
wordt, zodat de eerste dag voor de berekening van de termijn 29 oktober is,
dat aldus de laatste nuttige. dag om het
verzoekschrift ter gri:ffie van het. hof van
beroep neer te leggen 8 december 1967
was:
Overwegende dat nit het door eiser
(1) Cass., 14 juni 1960 (Bull. en PASIC.,
1960, I, 1187) ; raadpl. cass., 17 maart 1964
(ibid., 1964, I, 770).
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AANLEG.

AANLEG. BURGERLIJKE ZAKE1N.
VERZOE1K TOT VERWIJDERING VAN ELKE1
HINDERNIS OF BEPLANTING OP E1EN
MET E1E1N ERFDIENSTBAARHE1ID VAN
OVE1RGANG BE1ZWAARDE STROOK GROND
ROND DE EIGENDOM VAN DE1 ElSER.EIS TOT VERWIJDERING VAN DE HOOGSTAMMIGE BOMEN DIE NIET OP DE
WETTELIJKE AFSTAND WERDEN GEPLANT.- EIS OMVAT ONDERSCHEIDEN
PUNTEN DIE NIET UIT DEZE1LFDE OORZAAK VOORTVLOEIEN.- GEEN WET-r:ELIJKE BEGROTINGSBASIS. GLOBALE
BEGROTING ZONDER UITWERKING.

Indien een 1·echtsvordering ertoe strekt,
eensdeels, alle hindernissen of beplantingen op een met een e1jdienstbaarheicl
van overgang bezwam·cle strook g1·ond
rand de eigenclom van de eiser en,
anderdeel8, de hoogstammige bomen die
niet op een wettelijke afstand werden
geplant te doen vm·wijderen, dan omvat
zij twee onderscheiden punten die niet
uit dflzelfde oorzaak voo1·tvloeien en
waa1·voor geen wettelijke begrotingsbasis

-537aanwezig is; de globale begroting van
het geschil blijkt derhalve zonder uitwe1king (1). (Wet van 25 maart 1876,
art. 23.)
(COLET, T. LETE.)
ARREST

(vertaling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 13 maart 1968 in hager beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Bergen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1317, 1319, 1320 en,
voor zoveel als nodig, 322 van het Burgerlijk Wetboek, 2, inzonderheid lid 1,
21, 23 en 33 van de wet van 25 maart
1876 houdende de voorafgaande titel
van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, welk artikel 2, lid 1, vervangen is bij artikel 1 van het koninklijk besluit nr 63 van 13 januari 1935 en
gewijzigd is bij artikel 2, a, van de wet
van 20 maart 1948,
doordat, om te beslissen dat de eerste
rechter in laatste aanleg nitspraak heeft
gedaan en om het hager beroep van eiser
niet ontvankelijk te verklaren, het bestreden vonnis erop wijst « dat de rechtsvordering door de heer LeM ingesteld bij
dagvaarding ... van 19 januari 1966 ertoe
strekt : 1° elk obstakel, bouwwerk, belemmering of beplanting te verwijderen op
de strook grond van 2,50 meter breed
rond de achterzijde van het eigendom
van gedaagde in hager beroep ; 2o elke
hoogstammige boom te doen verdwijnen
die op minder dan 2 meter van de
scheidingslijn tussen de eigendommen is
geplant, ... dat deze aldus geformuleerde
vordering twee afzonderlijke punten omvat, waarvan het eerste steunt op een
« recht van overgang » dat voortvloeit
uit de op 1 augustus 1882 en 16 maart
1893 door Mr Mangin opgemaakte alcten,
en het tweede op artikel 35 van het
Veldwetboek; ... dat, overeenkomstig
artikel 23 van de wet op de bevoegdheid,
wanneer de vordering afzonderlijke punten omvat die samen voorkomen in een
zelfde inleidend exploot en deze punten
;niet voortvloeien uit een e;nkele oorzaak,
elk pu;nt afzo;nderlijk begroot moet
worden ... ; .. . dat, i;n zijn inleidend

(1) Raadpl. cass., 21 februari 1946 (Bull.
en PASIC., 1946,· I, 79 en de noot R. H.);
verg. cass., 28 januari en 18 februari 1965
(ibid., 1965, I, 521 en 618).'

exploot, eiser de rechtsvordering enkel
heeft begroot op meer dan 2.000 frank
zonder verdere aanduiding ; dat zoda;nige begroting, ten deze, zo;nder uitwerking blijft voor het bepalen van de
aanleg ; dat de conclusies van de partijen voor de eerste rechter geen begroting bevatten van de hoofdvordering of
van de tegenvordering, en dat er, ten
deze, geen wettelijke begrotingsgrondslagen aanwezig zijn »,
terwijl de bij exploot van 19 januari
1966 ingestelde rechtsvordering van verweerder enkel een rechtsvordering tot
erkenning va;n een bedongen erfdienstbaarheid van overgang was en op deze
grondslag slechts een e;nkel meervoudig
vorderingspunt omvatte, namelijk de
verwijdering van elk obstakel voor de
overgang, met inbegrip va;n de hoogstammige bomen, vermits ze, naar luid van
genoemd exploot, niet gegrond was op
artikel 35 van het V eldwetboek, doch
aileen op het « recht va;n overgang » of
juister op de bedongen erfdienstbaarheid
van overgang die, volgens verweerder,
bij de notariele akten van 1 augustus
1882 en 16 maart 1893 ten voordele van
zijn eigendom was gevestigd, e;n de dagvaardi;ng in verband met de beplantingen preciseerde « dat de gedaagde of
zijn rechtsvoorgangers ... bovendien bepla;ntinge;n, zelfs van « hoogstammige »
bomen, tegen de scheidingsmuur of
dicht hiertegen hebben aa;ngebracht op
de voor de overgang bestemde strook »
en dat « de gedaagde, in weerwil van de
uitdrukkelijke bepali;ngen van voormelde
akte va;n 1 augustus 1882 die hem het
verbod opleggen op deze doorgang << een
bouwwerk of belemmering » op te trekken, wat het beding non aedificandi uitmaakt, gebouwd en geplant heeft »,
waaruit volgt dat het bestreden vonnis de
bewijskracht van het i;nleidend exploot
miskent (schending va;n de artikelen 1317,
1319, 1320 en, voor zoveel als nodig,
1322 van het Burgerlijk Wetboek) e;n,
bijgevolg, niet wettelijk beslist dat de
begroting van de rechtsvordering zonder
uitwerking bleef (schending va;n de artikelen 2, inzonderheid lid 1, 21, 23 en 33
van de wet va;n 25 maart 1876, welk
artikel 2, lid 1, vervangen is bij artikel 1
van het koninklijk besluit nr 63 van
13 januari 1935 en gewijzigd is bij artikel 2, a, van de wet van 20 maart 1948) :
Overwegende dat, hoewel de uiteenzetti;ng van de feiten in het inleidend
exploot van 19 januari 1966 laat veronderstellen dat op de met een erfdienstbaarheid van overgang bezwaarde grand
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hoogstammige bomen waren geplant,
uit het beschikkende gedeelte van· dit
exploot volgt dat verweerder vroeg. ?-at
eiser zou worden veroordeeld, enerziJdS,
«tot verwijdering van elk obstakel,
bouwwerk, belemmering of beplanting op
de strook grand van 2,50 meter breed
rand de achterzijde van het eigendom
van verzoeker " en, anderzijds, « om elke
hoogstammige boom te doen verdwijnen
die op minder dan 2 meter van de
scheidingslijn tussen de eigendommen
was geplant " ;
Dat het exploot aldus onderscheid
maakt tussen de beplantingen die
moesten verdwijnen omdat ze zich op
de met een erfdienstbaarheid van overgang bezwaarde strook grand bevonden,
en de hoogstammige bomen die geveld
moesten worden omdat ze niet op de
wettelijke afstand zouden geplant zijn ;
Overwegende dat, door te beslissen dat
de door verweerder ingestelde rechtsvordering twee afzonderlijke punten omvatte die niet uit dezelfde oorzaak voortvloeiden, de rechter van het inleidend
exploot geen uitlegging heeft gegeven die
onverenigbaar is met de bewoordingen
ervan en de bewijskracht van deze alde
dus niet heeft miskend ;
Overwegende dat, bijgevolg, de rechter
wettelijk heeft kunnen beslissen dat de
globale begroting van het geschil, ten
deze, zonder uitwerking bleef;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de vodrziening; veroordeelt eiser in de kosten.

G:E<VING VAN D:m OPZEGGING. IMPLICIET:E< VERME)LDING VAN HET B:E<GIN
VAN DE OPZEGGINGST:E<RMIJN, GELDIGH:E<ID. VOORWAARDEN.

Hoewel het de1·de lid van artileel 14
van de gecoordinee1·de wetten betretfende
het bediendencontract uitdnbleleelijle, op
stmtfe van nietigheid, in het te beteleenen
geschrijt, de ve1·melding vereist van het
begin en de du~w van de opzeggingstermijn, toch lean de aanduiding van het
begin impliciet voo1·tvloeien uit de nauwleeurige ve1·melding van de duur van de
opzeggingste1mijn samen met die van
de datum waarop hij verstrijlct; · om
geldig te zijn, moet uit deze vermelding
duidelijlc en ond1-bbbelzinnig de juiste
datum blijleen wam·op de partij, die de
opzegging geejt, het begin ervan wil
vaststellen, zodat de partij aan wie de
beteleening gedaan wordt lean .oordelen
of de zaale voo1· het gerecht client te worden gebracht om haar rechten te cloen
ee1·biedigen (1).
( COOP:E<RATI.EVE VENNOOTSCHAP
INDUSTRI:E<LL:E< B:E<LGE "•
T. PACOT.)

« COOPERA-TION

ARREST

(vertaling).

RET HOF ; - Gelet op de bestreden
sententie, op 23 april 1969 gewezen door
de W erkrechtersraad van beroep te
Brussel, kamer voor bedienden ;

HuUR VAN
ARBEID.
ARBRIDSOVEREENKOMST
VOOR BEDIENDEN. 0VEREENKOMST
VOOR ONBEPAALDE TIJD. KENNIS-

Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 14, inzonderheid
lid .3, van de wetten betreffende het
bediendencontract, gecoordineerd bij ko;ninklijk besluit van 20 juli 1955, en 97
van de Grondwet,
doordat, nu eiseres aan verweerder,
haar bediende, bij aangetekende brief
van 27 februari 1967 een opzegging had
betekend luidende : " ... Het spijt ons dat
wij u uw opzegging van zes maanden moeten geven overeenkomstig uw arbeidsovereenkomst voor bedienden van 17 juni
1966. · Wij zullen dus wederkerig vrij
zijn van aile wettelijke verplichtingen op
31 augustus 1967 eerstkomend ... ,, de
bestreden sententie beslist dat deze
betekening niet beantwoordt aan de

(1) Raadpl. cass., 17 maart 1961 (Bull. en
1961, I, 784); 24 mei 1963 (ibid.,
1963, I, 1021); 19 november 1965 en 2 juni
1966 (ibid., 1966, I, 380 en 1254); HORION,

Precis de droit social, uitg. 1965, nr 424;
Rep. prat. dr. belge, Bijv., d. III, vo Oontrat
de travail et contrat d' emploi, door P APIERJAMOULLE, nr 653.

12 februari 1970.- 1 8 kamer.- Vom·;;itter, de H. Bayot, eerste voorzitter. Verslaggever, de H. Polet. - Gelijleluidende conclusie, de H. Delange, advocaatgeneraal. - Pleiter, de H. Fally.
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voorschriften van voornoemd artikel 14 lid van hetzelfde artikel uitdrillelijk,
en eiseres veroordeelt om aan verweerder op straffe van nietigheid, vereist dat in
een opzeggingsvergoeding van zes maan- het geschrift dat moet worden betekend
deri wedde te betalen, op grond dat het begin en de duur van de opzeggingsgenoemd artikel 14 « duidelijk bepaalt termijn wordt vermeld, deze bepaling
dat de opzegging, op straffe van nietig- niet uitsluit dat de vermelding van het
heid, wordt betekend door de overhandi- begin van de opzeggingstermijn impliging aan de andere partij van een ge- ciet kan voortvloeien uit de nauwkeurige
schrift waarop het begin en de duur van vermelding van de duur van 1 de opzegde opzeggingstermijn vermeld zijn ; ... dat gingstermijn samen met die van de
een opzegging die geen melding maakt datum van het verstrijken ervan ;
van de datum waarop de opzeggi;ngster·
Overwegende dat zodanige vermelding
mijn ingaat nietig is en geen gevolg aan het vereiste van de wet voldoet voor
heeft ... ; . . . dat het bestreden vonnis zover ze duidelijk en ondubbelzinnig de
(dat wil zeggen het beroepen vonnis) juiste datum doet blijken waarop de
derhalve van oordeel was, in strijd met partij die de opzegging geeft het begin
de wetsbepalingen, dat de geldigheid ervan wil vaststellen, zodat de partij
van de opzegging diende erkend te wor- aan wie de betekening gedaan wordt kan
den, daar het begin er impliciet in ver- oordelen, zonder dat ze, in feite, dienmeld was en er, derhalve, redelijk bij aangaande kon worden misleid, of de
eiser (hier verweerder) geen twijfel kon zaak voor het gerecht client te worden
gebracht om haar rechten te doen eerblijven bestaan »,
terwijl voornoemd artikel 14 niet be- biedigen;
Overwegende dat door hierop te steupaalt in welke bewoordingen het begin
van de opzeggingstermijn moet worden nen dat « een opzegging die geen melding
aangegeven en, derhalve, een impliciete maakt van de datum waarop de opzegvermelding - namelijk die van de duur . ginstermijn ingaat, nietig en zonder
van de opzeggingstermijn en de datum gevolg is », de bestreden sententie dervan afioop ervan - , die bij de bediende halve haar beslissing niet wettelijk vergeen twijfel laat, volstaat opdat de antwoordt;
Dat aldus het middel gegrond is ;
betekening aan het vereiste van de wet
zou beantwoorden, \vaaruit volgt dat
Om die redenen, vernietigt de bestredoor niet te gaan of, zoals eiseres zulks den sententie; beveelt dat van dit arrest
in haar conclusie heeft betoogd, de opzeg- melding zal worden gemaakt op de kant
gingsbrief van 27 februari 1967 op van de vernietigde beslissing ; houdt de
impliciete doch zekere wijze het begin kosten aan opdat hierover door de feitenvan de opzeggingstermijn vermeldde, de rechter zou worden beslist ; verwijst de
bestreden sententie genoemd artikel 14 zaak naar de W erkrechtersraad van
schendt en, in elk geval, niet behoorlijk beroep te N amen, kamer voor bedienden.
met redenen .is omkleed naar de eis van
artikel 97 van de Grondwet :
12 februari 1970.- 1e kamer.- VoorOverwegende dat de bestreden sen-_ zitter, de H. Bayot, eerste voorzitter. Verslaggever, de H. Perrichon. - Gelijktentie vaststelt dat eiseres, bij aangetekende brief van 27 februari 1967, aan luidende conclusie, de H. Delange, advoverweerder, haar bediende, volgende op- caat-generaal. - Pleiter, de H. Fally.
zegging betekende : « Het spijt ons dat
wij u uw opzegging van zes maanden
moeten geven overeenkomstig onze arbeidsovereenkorrist voor bedienden van
17 juni 1966. Wij zijn dus wederkerig
1e KAMER.- 13 februari 1970.
vrij van elke wettelijke verplichting op
31 augustus 1967 eerstkomende ~';
Overwegende dat, zoals de beroe- 1o WERKRECHTERSRAAD. ONpen sententie het vaststelt, de aldus
DERNEMINGSRAAD. 00MITE VOOR
door eiseres betekende opzeggingstermijn,
VEILIGHEID,
GEZONDHEID
EN VERkrachtens artikel 14, laatste lid, van de
FRAAIING
DER
WE;RKPLAATSEN.
wetten betreffende het bediendenconBESLISSING OP EEN BEROEP INZAKE.
tract, .pas kon beginnen op 1 april 1967
EEN BEZWAAR TEGEN DE VOORDRACHT
en dus niet v66r einde september 1967
VAN
KANDIDATEN-AFGEVAARDIGDEN
kon verstrijken ;
VAN RET PERSONEEL. BESLISSING
IN LAATSTE AANLEG.
Overwegende dat, hoewel het derde
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2.0 WERKREOHTERSRAAD.- G:m:mN
BE;KNOPTE SAMENVATTrNG VAL'< DE :mrs
. EN VAN DE VE;RDEDrGrNG. ONWETTELrJKHEUD.
3o WERKREOHTERSRAAD. B:mKNOPT:m SAM:mNVATTrNG VAN D:m :mrs EN
VAN D:m VERDEDIGING. WET VAN
9 JULr 1926, ARTrKEL 77. - BEGRIP.

1o De

beslissing waarbij de gemengde
kamer van de werlcrechte7'Braad beslist
ove1· een beroep inzake een lclacht tegen
de voonlracht van lcandidaten-a,fgevaardigden van het pm·soneel bij de ondernemingsmad of het comite voo1·
veiligheid, gezondheid en verfmaiing
van de werlcplaatsen, wordt in laatste
aanleg gewezen (1). (Besluit van de
Regent van 13 juli 1949, art. 7,
gewijzigd bij het koninklijk . besluit
van 31 januari 1963, en koninldijk
besluit van 22 april 1958, gewijzigd
bij dat van 31 januari 1963.)

2° Onwettelijk is de sententie van de
werkrechte1'B1'aad die geen beknopte samenvatting inhoudt van de eis en van
de verdediging (2). (Wet van 9 juli
1926, art. 77.)
3o De sententie van de gemengde kamm·

van een werk1·echters1·aad die, uitspraalc
doende over een beroep inzalce een klacht
tegen de voo1·dracht van kandidatenafgevaardigden van het pe1·soneel bij de
(1) Cass., 12 februari Hl65 (Bull. en PASIC.,
1965, I, 593); raadpl. cass., 19 april 1968
(Arr. cass., 1968, biz. 1051) en de noot
biz. 1053.
(2) Cass., 2 januari 1959 (Bull. en PAsrc.,
1959, I, 437) en 4 januari 1968 (Arr. cass.,
1968, biz. 603). Raadpl. evenwel cass.,
18 september 1969, supra, biz. 63.
(3) Artikel 7 van het besluit van de Regent
van 13 juli 1941!, waarbij de verkiezing van
de afgevaardigden van het personeel bij de
ondernemingsraden wordt ingericht, gewijzigd
bij het koninklijk besluit van 31 januari 1963,
zoals artikel 17 van het koninklijk besluit
van 22 april 1958, betreffende de aanduiding
van afgevaardigden van het personeel van
de comite's voor veiligheid, gezondheid en
verfraaiing der werkplaatsen, gewijzigd bij
een tweede koninklijk besluit van 31 januari
1963, beslissen eensdeel wie een klacht kan
indienen tegen de voordracht van kandidatenafgevaardigden, en anderdeels, in welke
gevallen, door wie (de betrokken werknemer,
de meest representatieve organisaties en het
bedrijfshoofd) en ten aanzien van welke

bndernemingsraad of het comite voor
veiligheid, gezondheid en verfraaiing
der werkplaatsen, enkel vermeldt dat de
eiseressen, rep1·esentatieve organisaties,
een « ve1·zoelcschrift » betreffende de « sociale verlciezingen » in een bepaalde onderneming hebben ingediend, en dat zij
vragen de werlcgever te verplichten tot. de
aanvaa1·ding van de op een bepaalde
datum voorgedragen lcandidatenlijst, bevat geen belcnopte samenvatting van de
eis en van de verdediging, zoals dit is
vereist bij artilcel 77 van de wet van
9 juli 1926 (3). (Wet fan 9 juli 1926,
art. 77 ; besluit van de Regent van
13 juli 1949, art. 7, gewijzigd bij het
koninklijk besluit van 31 januari 1963,
en koninklijk besluit van 22 april1958
gewijzigd bij dat van 31 januari 1963.)
(NAAMLOZE VE.NNOOTSOHAP « L:m SUPER »,
T. OHRISTELrJK VAKVE.RBOND, LANDELrJK:m BEDrEND:mNOE.NTRALE EN CHRrSTELrJKE CENTRALE DE.R METAALBEWER'
KERS.)
ARREST.
HET HOF ; Gelet op de bestreden
sententie, op 9 februari 1968 door de
W erkrechtersraad te Brussel, gemengde
kamer, in laatste aanleg gewezen;
Over het tweede middel, afgeleid nit
de schending van artikel 77, lid 2, van
de organieke wet van 9 juli 1926 betref-

kandidatenvoordracht een beroep kan worden
ingediend bij de gemengde kamer van de
werkrechtersraad of, bij ontstentenis daai·van,
bij de vrederechter van het rechtsgebied
waarin de zetel van de onderneming gevestigd
is.
De sententie waarop het onderhavig arrest
betrekking heeft zegde enkel dat de drie
vermelde organisaties een verzoek hadden
ingediend met betrekking tot de « sociale
verkiezingen » in dergelijke onderneming, en
dat zij vroegen het bedrijfshoofd te verplichten tot de aanvaarding van de op die bepaalde
datum voorgedragen kandidatenlijst, zonder
verder te bepalen wie deze Iijst had voorgedragen, wie een klacht tegen de voordracht
van kandidaten had ingediend en welk gevolg
hieraan moest worden gegeven; zij voldeed
derhalve niet aan het voorschrift van artikel 77 van de wet van 9 juli 1926, zodat
het Hof in de onmogelijkheid verkeerde
controle uit te oefenen over de wettelijkheid
van de beslissing (raadpl. cass., 20 september
1934, redenen, Bull. en PAsrc., 1934, I, 382).

__ C-_o·

-- _j_

l

~I

I
'
fende de werkrechtersraden en 97 van
de Grondwet,
doordat de bestreden beslissing de
beknopte uiteenzetting van de eis en het
verweer niet inhoudt,
tm·wijl zulks op straffe van nietigheid
vereist is door artikel 77, lid 2, van de
wet van 9 juli 1926, zodat de wettelijkheid van de bestreden beslissing niet kan
worden nagegaan (schending van artikel 97 van de Grondwet) :
Overwegende dat, luidens het tweede
lid van artikel 77 van de organieke wet
van 9 juli 1926 betreffende de werkrechtersraden, de beslissing de beknopte
samenvatting van de eis en van de
verdediging moet bevatten ;
Overwegextde dat de sententie enkel
vaststelt dat de verweerders op 24 januari 1968 een verzoek indienden hetwelk
de sociale verkiezingen bij de naamloze
vennootschap « Balex-Le-Super » betrof
en dat deze verweerders vorderen dat
eiseres verplicht zal worden de kandidatenlijst van 5 januari 1968 te aanvaarden ;
Overwegende dat de sententie niet
vermeldt door wie bedoelde « kandidatenlijst >> voorgedragen werd en evenmin
door wie tegen deze voordracht van
kandidaten een klacht ingediend werd ;
Overwegende dat de sententie aldus
de beknopte uiteenzetting van de eis
niet inhoudt zoals door artikel 77, lid 2,
van de organieke wet van 9 juli 1926
wordt vereist ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt de bestreden sententie ; beveelt dat van dit arrest
melding zal gemaakt worden op de kant
van de vernietigde beslissing ; houdt de
kosten aan ; zegt dat erover door de
feitenrechter zal beslist worden ; verwijst de zaak naar de W erkrechtersraad
te Mechelen, gemengde kamer.

STENDIGE DEPUTATIE OP VERVOLGING
EN TEN VERZOEKE VAN DE GOUVERNEUR.

2° VE_RKIEZINGEN. -

WETGEVENDE
VERKIEZINGEN.- KIESWETBOEK, AR·
TIKEL 130. UITGAVEN VOOR DE
VERKIEZINGEN TEN BEZWARE VAN DE
GEMEENTEN.

3° VERKIEZINGEN. PROVINCIALE
WET TOT INRICHVERKIEZINGEN. TING DE_R PROVINCIALE VERKIEZINGEN,
ARTIKEL 9. UITGAVEN VOOR DE
VERKIEZINGEN TEN BEZWARE VAN DE
GEMEENTEN.
4° PROVINCIE. GOUVERNEUR DER
PROVINCIE. ·_ BELAST MET DE TENUITVOERLEGGING VAN DE ' WETTEN EN
BESLUITEN VAN ALGEMEEN BESTUUR
IN DE_ PROVINCIE.- 0RGAAN VAN DE
STAAT.

5° PROVINCIE. - PROVINCIALE GRIFFIER, Al\iBTENAREN EN BEAMBTEN DER
BURELEN VAN DE PROVINCIE. - PROVINCIEWET, ARTIKEL 136.- PERSONEN
ONDER HET BEVEL VAN DE GOUVERNEUR
DER PROVINCIE.
6° PROVINCIE. GOUVERNEUR DER
PROVINCIE.
TENUITVOERLEGGING
VAN DE WETTEN EN BESLUITEN VAN
ALGEMEEN BESTUUR IN DE PROVINCIE.
- NADEEL BEROKKENENDE FOUT QEPLEEGD IN DE UITVOE_RING VAN DEZE
OPDRACHT. GEEN BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE
PROVINCIE_.

7° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). - TENUITVOERLEGGING DOOR DE GOUVERNEUR VAN
DE WETTEN EN BESLUITEN VAN ALGEMEEN BESTUUR IN DE PROVINCIE_. NADEEL BE_ROKKENENDE FOUT.
GEEN BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE PROVINCIE.

13 februari 1970. 1e kamer. Voorzitter, de H. De Bersaques, raadsheer
waarnemend voorzitter. - V m·slaggever,
de H. Hallemans. - Gelijkluidende conclusie, de H. Dumon, advocaat-generaal.
- Pleiter, de H. De Bruyn.

8° PROVINCIE. AMBTENAAR OF
BEAMBTE VAN DE BURELEN VAN DE
PROVINCIE. PROVINCIEWET, ARTIKEL 126. - NADEEL BEROKKENE_NDE
FOUT GEPLEEGD WANNEER ZIJ DE
GOUVERNEUR BIJSTAAN IN ZIJN OPDRACHT . DE WETTE_N EN BESLUITEN
VAN ALGEMEEN BESTUUR TEN UITVOER
TE LEGGEN.- GEEN BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE
PROVINCIE.

1e KAMER.- 13 februari 1970.

9° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). AMBTENAAR
OF BEAMBTE VAN DE BURELEN DER
PROVINCIE. PROVINCIEWET, ARTI-

1o PROVINCIE. RECHTsvoRDERINmuN. - lNSTELLEN NAMENS DE BE-
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KE.L 126. NA'DEEL BEROKKENENDE
FOUT GEPLEEGD WANNEE.R ZIJ
DE
GOUVERNEUR BIJSTAAN IN ZIJN OPDRACHT DE WETTEN EN BESLUITEN VAN
ALGEME:H;N B:H;STUUR T:H;N UITVOER T:H;
L:H;GG:H;N. GEEN BURGERR:E1CHTELIJKE
AANSPRAKE.LIJKH:E1ID VAN DE PROVINCI:Jl1,

1° De rechtsvot·de1·ingen van de provincie,
als eise1·es of als verweerste1·, worden
gevoerd namens de bestendige deputatie,
op vervolging en ten verzoelee van de
gouvm·neur. (Provinciewet, art. 124.)
2o

Artileel 130 van het Kieswetboele
bet1·efjende de wetgevende verkiezingen
brengt ten laste van de gemeenten
bepaalde voor deze ve1·leiezingen gemaalete uitgaven.

3o De uitgaven voor de verleiezingen die

ingevolge artileel 130 van het Kieswetboek betrefjende de wetgevende veTkiezingen ten laste van de gemeente woTden
gebracht, vallen insgelijles ten laste van
de gemeente voo1' de provinciale veTkiezingen. (Wet tot inrichting der provinciale verkiezingen, art. 9.)
4o

De gouve1·neur der pTovincie, die
lemchtens aTtileel 124 van de provinciale
wet belast wordt mgt de tenuitvoe1'legging
van de wetten en besluiten van algemeen
bestuur in de p1·ovincie, is, in de
veTVulling van deze opd1·acht, uitsluitend
een orgaan van de Staat (1).

5o De gotwerneur der p1'0vincie heeft de

leiding van en het toezicht ove1' de
werkzaamheden van de burelen van de
pTovincie; de provinciale gritfier, de
ambtenaren en beambten deT buTelen
staande onde1· zijn bevel (2). (Provinciewet, art. 126.)
6o en 7o De gouverneuT deT provincie die,
(1) Over het punt dat de provinciegouverneur een uitvoeringsambtenaar van de provinciale overheid is, onder meer belast met
de tenuitvoerlegging van de besluiten van de
provincieraad of de bestendige deputatie onder voorbehoud van de uitzoridering voorzien in lid 2 van artikel 124 van de provinciewet - en ook een regeringscommissaris,
ambtenaar van het centraal bestuur, raadplege
men : GmoN, Droit administratif, d. I, nr 123 ;
Rep. prat. dr. beige, v 0 Province, nrs 1817,
1836 tot 1874; MAsT, Overzicht van het
Belgisch administmtief recht, 2• uitg., biz. 209,
nr 259.
(2) Omtrent het onderscheid tussen de
ambtenaren en de beambten der burelen van

in de tenuitvoerlegging van de wetten 811besluiten van algemeen bestuur waaTmee
hij ingevolge aTt·ikel 124 van de provinciewet is belast, een nadeel beroleleenende fout pleegt, lean de buTgerlijlee
aansiwaleelijleheid van de provincf,e niet
teweegb1·engen (3).
·

so

en 9° De ambtenaar of beambte van de
provincie, in de zin van artileel 126
van de p1·ovinciewet, die een nadeel
berolelcenende fout pleegt wanneer hij de
gouverneUT de1· provincie bijstaat in de
tenttitvoe1·legging van de wetten en
besluiten van algemeen bestutw, waarmee hij ingevolge artileel 124 van
dezeljde wet is belast, lean de burge1·lijlee
aanspraleelijleheid van de provincie niet
teweegbrengen (4).

(PROVINCIE ANTW:H;RPEN EN GOUVERNEUR
VAN D;EZE PROVINCIE, T. VERBOGEN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 30 september 1968 in hager
beroep gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te Antwerpen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1, 4, 65
(gewijzigd door artikel 3 van de wet van
30 december 1885), 66 (gewijzigd door
artikel 1 van de wet van 11 juli 1952
en door artikel 77 van de wet van
28 juni 1963), 67, 68, 69 (gewijzigd door
de artikelen 2 van de wet van 24 april
1958 en 79 van de wet van 14 februari
1961), 70 (gewijzigd door artikel 3 van
de wet van 24 april 1958), 112 (gewijzigd
door de artikelen 1 van de wet van
28 december 1883, 3 van het koninklijk
besluit nr 34 van 13 november 1934,
de provincie, die onder de Ieiding en het
toezicht van de gouverneur staan (provinciawet, art .. 126) en de bedienden van de provincie (provinciewet, art. 65), raadplege men
Rep. p1·at. d1•,. belge, v 0 Province, nrs 1858 en
395 ; MAsT, Overzicht van het Belgisch administratief recht, 2• uitg., biz. 216, nr 268.
(3) en (4) Over het onderscheid tussen de
fout van een burgemeester of een politiecommissaris of nog een politieagent die de
aansprakelijkheid ofwel van de Staat ofwel
van de gemeente teweegbrengt, raadplege
men met name cass., 16 november 1957
(Bull. en PAsiC., 1958, I, 264), 19 november
1964 (ibid., 1965, I, 281) en de noten 1 en 2,
en 4 juni 1965 (ibid., 1965, I, 1078).
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543uitwerkten en uitvoerden ; dat het blijkt
uit de uiteenzetting van de dagvaarding
dat de .eis gericht was zowel tegen de
Gouverneur die de gehekelde beslissing
trof als tegen de provincie die door haar
aangestelde van het Provinciebestuur
tevens de administratie van de Gouverneur· vormde, zodat appellante (thans
eiseres) in de verkeerde mening was dat
de Gouverneur de provincie vertegenwoordigde "•
en doordat het vonnis aldus beslist
hoewel het aanneemt, of althans niet
tegenspreekt wat eiseres in haar voor
de rechtbank genomen conclusies aanvoerde, te weten : dat. de vrijwillige
vergoedingen toegekend aan de medewerkers van de voorzitters van de hoofdbureaus voor het werk gepresteerd ter
gelegenheid van de parlements- en
provincieraadsverkiezingen ten laste van
de gemeenten vallen, ingevolge de bepadoordat het bestreden vonnis de vorde- lingen van de artikelen 130 in fine van
ring van verweerder ingeleid tegen " de het Kieswetboek en 9 van de wet op de
Provincie Antwerpen, vertegenwoordigd inrichting van de provinciale verkiezindoor de bestendige deputatie van de gen, dat geen enkele wettekst aan de
provincieraad, in de persoon van de provincie als rechtspersoon enige beheer Gouverneur der Provincie Antwer- voegdheid tot het toekennen en uitbeta.
pen " ontvankelijk verklaart als gericht len van bedoelde vergoedingen verleent,
tegen de provincie, burgerlijk aansprake- dat evenwel de provinciegouverneur op
lijk voor de fouten van de administratie, grand van artikel 124 van de provinciale
zowel als gericht tegen de Gouverneur wet met de tenuitvoerlegging van de
voor zijn foutieve beslissing, en vervol- wetten en besluiten van algemeen begens de beslissing van de eerste rechter stuur in de provincie belast is, dat het
bevestigt die de provincie Antwerpen tot dan ook de Gouverneur van de provincie
betaling van de gevorderde som ver- is, die ter uitvoering van voornoemde
oordeelt, en het vonnis ook tegenstelbaar wetten tussenkomt in de toekenning
verklaart aan de heer Gouverneur van van de vergoedingen en de omslag ervan
de provincie Antwerpen, zulks op de op de gemeenten, en dat het feit dat de
gronden : « dat de dagvaarding de be- Gouverneur door middel van zijn admikwame persoon in ieder geval getroffen nistratie (dit is het provinciebestuur)
heeft vermits de provincie gedagvaard voor rekening van de gemeenten de
werd in de persoon van de Gouverneur ; vorderingen ontvangt en naziet, het
dat in feite dezelfde administratie van bedrag van de toe te kelmen vergoedingen
het provinciebestuur en voor de provincie bepaalt, de omslag ervan op de gemeenen voor de Gouverneur optrad ; dat de ten berekent en na ontvangst van de
Gouverneur die zijn verdediging ook ten gelden de toegekende vergoedingen .begronde opnam door tussenkomst van zijn taalt van de provincie (dit is de openbare
administratie, bezwaarlijk de niet-ont- rechtspersoon) geenszins vermag hun tot
vankelijkheid van de dagvaarding te schuldenaar te maken van het door
zijnen opzichte kan staande houden ; verweerder gevorderde bedrag ;
terwijl de provincie Antwerpen, als
dat de provincie echter ook mocht gedagvaard worden als rechtspersoon daar de rechtspersoon, niet kan verplicht worden
fouten, die aan de Gouverneur verweten tot betaling van een schuld die wettelijk
worden, in feite gepleegd werden door niet op haar rust en die de wet ten laste
de bedienden van de administratie die van de gemeenten legt (schending van de
het Provinciebestuur uitmaken en die artikelen 65, 66, 67, 68, 69, 112 van de
optreden zowel voor de provincie als voor provinciale wet, 130 van het Kieswetde Gouverneur; dat de provincie aan- boek, 9 van de wet van 9 oktober 1921
sprakelijk kan zijn voor de fouten en op de inrichting van de provinciale
nalatigheden van haar bedienden die in verkiezingen, 25, 31, 97 en 108 van de
feite de beslissingen van de Gouverneur Grondwet);

door het enig artikel van de wet van
18 mei 1951 en door artikel 1 van de
wet van 26 februari 1958), 124 (gewijzigd door artikel . 6 . van de wet van
30 december 1887), 126 (gewijzigd door
artikel 7 van de wet van 30 december
1887), 131 van de provinciale wet van
30 april 1836, herdrukt en bekendgemaakt in het Staatsblad van 23 december
1891 als bijlage bij het koninklijk besluit
van 27 november 1891, 130, inzonderheid 130, lid 3, van het Kieswetboek,
gecoordineerd bij het koninklijk besluit
van 12 augustus 1928 en herzien door de
wet van 26 april 1929, 9 van de wet
van 9 oktober 1921 op de inrichting van
de provinciale verkiezingen, gewijzigd
door artikel 2, a, van de wet van 26 april
1929, 1382, 1383, 1384 van het Burgerlijk
Wetboek, 25, 31, 97 en 108 van de
Grondwet, dit artikel 108 gewijzigd door
de wet van 24 april 1921,

-544terwijl de gouverneur der provincie,
wanneer hij handelt als orgaan van de
centrale macht dat aileen belast is met
de uitvoering van de wetten en besluiten
van algemeen bestuur in de provincie,
niet het orgaan van de provincie is en
deze niet aansprakelijk maakt voor de
daden van zijn eigen functie als orgaan
van de centrale macht, noch voor de
daden van de bedienden van het provinciebestuur die, onder zijn bevelen handelende, de beslissingen uitwerken en
uitvoeren welke hij heeft genomen in de
sfeer van zijn attributies als orgaan van
de centrale macht (schending van de
artikelen 1, 4, 70, 124, 126, 131 van de
provinciale wet, 130 van het Kieswetboek, 9 van de wet van 9 oktober 1921
op de inrichting van de provincieraadsverkiezingen, 1382, 1383, 1384 van het
Burgerlijk Wetboek, 25, 31, 97 en 108
van de Grondwet);

had dergelijke prestaties te vergelden ;
dat, zo zij dienden te worden vergolden,
dit moest geschieden met toepassing
van de artikelen 130 van het kieswetboek
en 9 van de provinciekieswet, die dergelijke uitgaven. ten laste van de gemeenten
leggen en dat, met zijn weigering van
machtiging tot het uitbetalen ; van de
gevraagde sommen, de gouverneur niet
als orgaan van de provincie, maar wel
van de Staat was opgeti·eden, daar hij,
ingevolge artikel 124 van de provinciewet, belast is met de tenuitvoerlegging
van de wetten in de provincie ;
Overwegende dat het bestreden vonnis,
zonder te betwisten dat de evengenoemde
artikelen 130 van het Kieswetboek en
9 van de provinciekieswet ter zake van
toepassing Waren, en dat de gouverneur
opgetreden was overeenkomstig artikel 124 van de provinciewet, niettemin
de provincie veroordeelt tot betaling van
de gevorderde vergoedingen op grand
en terwijl het vonnis heeft geoordeeld van fouten, in de berekening en de
als hierboven gezegd, zonder te antwoor- raming hiervan begaan zowel door de
den op het verweer, door eiseres opge- gouverneur als door de ambtenaren of
worpen in haar voor de rechtbank beambten die hem hadden bijgestaan ;
genomen aanvullende conclusie waarin
Dat het inzonderheid steunt op de
zij deed gelden : « dat de tegenpartij redenen, dat « de fouten die aan de
(thans verweerder) aanvaardt dat het gouverne1.IT verweten worden, in feite
hier gaat om een tenuitvoerlegging van gepleegd werden door de bedienden van
de wetten en besluiten van algemeen de administratie die het provinciebestuur
bestuur in de provincie ; dat zij niet uitmaken en die optreden zowel voor
beweert dat ambtenarelJ_ van het pro- de provincie als voor de gouverneur ;
vinciaal bestuur in het materieel bijstaan dat de provincie aansprakelijk kan · zijn
van de Gouverneur in zijn wettelijke voor de fouten en nalatigheden van
taak persoonlijk fouten zouden hebben haar bedienden die in feite de beslissingen
begaan waarvoor dan overigens niet de van de gouverneur uitwerkten en uitprovincie Antwerpen burgerlijk aanspra- voerden ... dat de font van de gouverneur
kelijk zou zijn ; dat bovendien niet op en van de aangestelden deel uitmakend
deze grand werd gedagvaard maar op van het provinciebestuur erin bestaat
grand dat de provincie Antwerpen de zonder feitelijke rechtvaardiging de werkschuldenaar zou zijn van een schuld- prestaties van beroepene .. . op andere
vordering van geintimeerde (thans ver- . maatstaven dan die van de andere
weerder) "• en terwijl het gebrek aan secretarissen berekend te hebben ";
antwoord op dit verweer tot gevolg
Overwegende dat, wanneer de gouverheeft dat de beslissing in ieder geval niet neur der provincie als commissaris van
naar de eis van de wet met redenen de regering handelt, zoals in artikel 124
omldeed is (schending van artikel 97 van de provinciewet bepaald is, met het
van de Grondwet) :
oog op de teriuitvoerlegging van de
wetten en de besluiten van algemeen
Overwegende dat verweerder de probestuur in de provincia, hij geen orgaan
vincie Antwerpen, vertegenwoordigd door of ambtenaar van de provincie, maar
haar bestendige deputatie, in de persoon aileen het orgaan van de Staat is ;
vEm de gouverneur der provincie, overDat de ambtenaren en beambten die,
eenkomstig artikel 124 van de Provincie- nit kracht van artikel 126 van de prowet, gedaagd had tot betaling van vinciewet, onder het bevel van de
vergoedingen wegens buitengewone pres- gouverneur staan, voor de provincia geen
taties in een hoofdbureau ter gelegenheid aansprakelijkheid kunnen teweegbrengen
van de pa.rlements- en provincieraads- wanneer zij de gouverneur onder zijn
verkiezingen ;
Ieiding en toezicht bijstaan in de verOverwegende dat eiseres opgeworpen vuiling van de opdracht welke artikel124
had dat de provincie geen verplichting van voormelde wet hem verleent ;
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Overwegende derha1ve dat het bestreden vonnis, door de provincia te veroordelen, de in het middel aangeduide
wetsbepalingen geschonden heeft, en
inzonderheid de artikelen 1, 4, 124 en
126 van de provinciewet, 101 van het
kieswetboek, 9 van de provinciekieswet,
1382, 1383 en 1384 van het Burgerlijk
Wetboek;
Overwegende dat, gezien de vernietiging van het vonnis, ten gevolge van het
inwilligen van het eerste middel, de
,beslissing waarbij het vonnis gemeen
verklaard wordt aan de gouverneur geen
voorwerp meer heeft, zodat het tweede
middel niet dient te worden onderzocht ;

DE VOLLEDIGE SCHADEVERGOEDING
JEGENS RET SLACHTOFFER.
4° CASSATIEMIDDELEN. - BuRGERLIJKE ZAKEN. - VoORZIENING VAN DE
DADER VAN EEN VERKEERSONG:E;VAL
DIE ALLEEN AANSPRAKELIJK WORDT
VERKLAARD EN VE.ROORDEELD WORDT
TOT DE VOLLEDIGE SCHADEVERGOEDING.- VoORZIENING GERIOHT TEGEN
RET SLACHTOFFER.- MIDDELEN DIE
ENKEL BETREKKING HEBBEN OP DE
BESLISSING BETREFFENDE DE NIETAANSPRAKELIJKHEID VAN EEN DERDE.
- VAN BELANG ONTBLOTE MIDDELEN.
- NIET-ONTVANKELIJKHEID.

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis behoudens in zover het het
hoofdberoep ontvankelijk en het incidenteel beroep niet ontvankelijk heeft verklaard ; bevee1t dat melding van dit
arrest zal worden gemaakt op de kant
van de gedee1telijk vernietigde bes1issing ;
houdt de kosten aan en zegt dat de
feitenrechter hierover zal beslissen ; verwijst de a1dus beperkte zaak naar de
Rechtbanksan eerste aan1eg te Mechelen
zete1ende in hoger beroep.
'

5° VOORZIENING IN CASSATIE.
VORM. BURGERLIJKE ZAKEN.
GEEN MIDDEL VOORGEDRAGEN.
NIET ONTVANKE.LIJKE VOORZIENING.

13 februari 1970. 1e kamer. Voorzittm·, de H. De Bersaques, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slagge.ve.r,
de H. Louveaux. Gelijkluidende conclusie, de H. Dumon, advocaat-generaal.
- Pleite1·, de H. De Bruyn.

1° en 2 ° De rechter, die vaststelt dat een
ge.~eelte.. van de rijbaan in zodanig
gltbbenge staat was dat dit niet kon
wor~e.n. voorzien, mag wettelijk en~it
a fletden dat, hoe.wel een bestuurder die
de we.g was opgereden met een snelheid
van 50 km. per uur, terwijl een verkeersteken deze beperkte tot 4.0 km. per uur,
wegens genoemde omstandigheden niet
de fout had begaan, het verkeersteken
nr 12 bedoeld bij het wegverkeersreglement niet te hebben in acht genomen.
(Burg. Wetb., art. 1382 en wegverkeersreglement van 10 december 1958
art. 7-l en 93.)
'

}e

KAMER.- 13 februari 1970.

1° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST).
FouT.
WEGVERK:E1ERSONGEVAL. - WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 10 DECEMBER
1958, ARTIKELE.N 7-1 E.N 93.
VERKEERSTEKEN Nr 12.
FoUT
BESTAANDE IN DE NIET-INACHTNEMING
VAN DI'l' VERKEERSTEKEN.- BEGRIP.

6° TUSSENKOMST. BuRGERLIJK:E1
ZAKEN. 0ASSATIEGEDING. EIS
TOT BINDENDVERKLARING VAN RET
ARREST INGESTELD DOOR DE ElSER
TOT CASSATIE.. VERWERPING VAN
DE VOORZIENING. EIS ZONDER
BELANG.

3° W or~t door de respectieve jouten van
verschtllende personen schade veroorzaakt, dan is elkeen jegens het slaohtotfer
gehouden tot de volledige vergoeding
e1•van (1). (Burg. Wetb., art. 1382.)

2° WEGVERKEER. - vVEGVERKEERsREGLEMENT VAN 10 DECEMBER 1958,
ARTIKELEN 7-1 EN 93. - VERKEERSTEKEN Nr 12. - VERPLICHTING VAN
DE WEGGEBRUIKER.

4° Van belang ontbloot en derhalve niet
ontvankelijk, tot staving van een voorziening die tegen het slaohtotfer van een
ve:lcee.rsong~v_al wordt ge1·icht doo1· degene
dte, nu htJ alleen aanspralcelijk is
verlclaard, veroordeeld werd tot de volledige schadeve.rgoeding ervan, zijn de

3° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). - ScHADE VERooRzAAKT DOOR DE RESPECTIEVE FOUTEN VAN VERSCHILLENDE PERSONEN.
ALLE PERSONEN GEHOUDEN TOT
CASSATIE, 1970. - 18

(1) Oass., 8 januari 1968 (Arr. cass., 1968,
blz. 633) en ·17 januari 1969 (ibid., 1969,
blz. 475).
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op de beslissing van · het bestreden
arrest dat een derde geen samenlopende
jout heejt begaan, die eveneens oorzaak
is van dezeljde schade (1). (Burg: Wetb.,
art. 1382.)
5° Niet ontvankelijlc, in burge1·lijlce zalcen,
is de voorziening tot staving waarvan
geen middel wordt voo1·gedmgen (2).
6° Ingevolge de vm·werping van 'cle voorziening w01·dt de door de eiser ingestelcle
eis tot bindendverlclaring van het arrest
zondc1· belang (3).
(ROUAN', T. POT, NAAMLOZE VENNOOTSOHAP
« GENTSOHE BOUWWERKEN ll,
NAAJ)I[LOZE VENNOOTSOHAP « SODETRA ll
EN SPILEERS).
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 12 maart 1969 door het Hof
van beroep te Gent gewezen ;
I. In zover de voorziening gericht is
tegen Spileers :

Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 7, lid 2,
93 van het Wegverkeersreglement, 1382
van het Burgerlijk W etboek en 97 van
de Grondwet,
doordat het bestreden arrest, na vastgesteld te hebben dat het verkeersongeval, waarbij eerste verweerder Pot door
vierde verweerder Spileers aangereden
werd, te wijten was, in een « determinerende" mate, aan de glibberigheid van
de weg, die veroorzaakt werd door de
aanwezigheid van zavel welke, ingevolge
de regen, de weg in een soort glijbaan
veranderd had, en dat eiser aansprakelijk
was voor de aanwezigheid van de zavel
om de reden dat hij aan zijn verplichting
van reiniging van de openbare weg niet
voldaan had, en na eveneens vastgesteld
te hebben dat vierde verweerder met
een snelheid reed die 10 km. per uur
hoger was dan het reglementaire maximum van 40 lun. per uur dat door een
ter plaatse aangebracht teken nr 27

(1) Verg. cass., 22 februari 1960 (Bull. en
PASIO., 1960, I, 728).
(2) Cass., 6 september 1968 (.Arr. cass.,
1969, blz. 19).
(3) Cass., 10 mei 1969 (Arr. cass., 1969,
blz. 874).

gesignaleerd was, en na vastgesteld te
hebben dat een teken nr 12 vierde
verweerder verwittigd had van de aanwezigheid van slipgevaar, beslist dat eiser
aileen voor het ongeval aansprakelijk is,
dat vierde verweerder Spileers geen fout
begaan heeft en dat noch een gehele
noch een gedeeltelijke aansprakelijkheid
hem ten laste kan gelegd worden,
te1·wijl, ee1·ste onde1·deel, het tegenstrijdig is enerzijds te beslissen dat
Spileers reed met een snelheid die hoger
lag dan de reglementaire maximumsnelheid, anderzijds te beF;lissen dat zijn
aandacht reglementair gevestigd werd op
een plaats waar een gevaar voor slippen
bestond en dat hij derhalve nitgenodigd
werd zich in dit verband behoedzaam te
tonen, en ten slotte te beslissen dat hij
geen font begaan heeft om de reden dat
hij nit de aanwezigheid van het teken
nr 12 hiet kon a:fleiden dat het gevaar zo
groot was dat aan de matige snelheid
waarmede hij reed de minste remstoot
noodlottig kon zijn (schending van artikel 97 van de Grondwet) ;
tweede onde,-deel, een antobestnurder,
die de ·reglementaire maximnm-snelheid
niet in acht nemnt, niteraard en altijd
een font begaat, zodat het arrest niet
heeft kunnen beslissen, zonder de artikelen 7, lid 2, en 13 van het Wegverkeersreglement en 1382 van het Burgerlijk
W etboek te schenden, dat vierde verweerder geen fout begaan had ;
denle onclm·deel, wegens de aanwezigheid van het verkeersteken nr 12, het
aan vierde verweerder alleszins verboden
was op het gedeelte van de weg waarqp er
slipgevaar bestond met een snelheid te
rijden die hoger was dan de reglementaire
maximum-snelheid, zodat het arrest niet
heeft kunnen beslissen dat hij geen font
begaan had, zonder de artikelen 7-2 en
93 van het W egverkeersreglmnent en
1382 van het Burgerlijk Wetboek te
schenden;
vie1·de ondenleel, minstens het arrest,
door te beslissen dat het gevaarsteken
nr 12 (slipgevaar) aan vierde verweerder
niet verbood te remmen, de conclnsies
van eiser niet beantwoordt in zoverre zij
staande hielden dat alleszins het teken
nr 12 hem verbood de beperking van
snelheid op het glibberig gedeelte van de
weg te overschrijden (schending van
artikel 97 van de Grondwet) :
W at het eerste en het vierde onderdeel
betreft:
Overwegende dat eiser in zijn con-
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clusie deed gelden dat, gelet op de aanwezigheid van het gevaarsteken nr 12,
verweerder .~Z;ich niet als een aandachtig
weggebruiker had gedragen, daar hij de
door een signalisatie voorgeschreven
maximum-snelheid niet had in acht
genomen;
Dat het arrest deze conclusie op
passende wijze en zonder tegenstrijdigheid beantwoordt door te overwegen,
enerzijds, dat indien het inderdaad vaststaat dat verweerder met een snelheid
van 50 km. per uur heeft gereden,
alhoewel de ter plaatse aangebrachte
signalisatie de maximum-snelheid tot
40 km. per uur beperkte, deze fout
nochtans geen oorzakelijk verband met
het ongeval had, en, anderzijds, dat
verweerder uit de aanwezigheid van het
teken nr 12 niet kon afleiden dat het
gevaar zo groot was dat met een matige
snelheid van 50 lun. per uur, wanneer de
maximum toegelaten snelheid tot 40 km.
was beperkt, de minste remming noodlottig kon zijn, dat hij niet vermoeden
kon dat het om een dikke glibberige
zavelachtige laag ging zodat hij geen fout
begaan had door geen rekening te hebben
gehouden met het teken nr 12 ;

verband kan gehad hebben met het
ongeval, en deze beslissing grondt op
drie overwegingen : 1° dat het voertuig
van de rijkswacht eveneens weggegleden
was, 2° dat het slachtoffer van oordeel
was dat de wagen van vierde verweerder
met een matige snelheid reed, 3o ·dat
het betekenisvol is dat het slachtoffer
zich niet tegen vierde verweerder heeft
gekeerd,
.
terwijl, eefste onderdeel, uit het feit dat
het voertuig van de rijkswacht eveneens
weggegleden was noch logisch noch
wettelijk kon afgeleid worden dat de
antireglementaire snelheid van vierde
verweerder niet bijgedragen had tot het
ontstaan van het ongeval ;
terwijl, volgens de vaststellingen van
de rechter zelf, er geen mogelijke vergelijking bestond tussen de « gedraging »
van de wagen van vierde verweerder die
« tengevolge van een zekere remming,
zodanig began te slippen dat hij als een
tol verschillende malen op zich zelf
ronddraaide " en daarna de fiets door
eerste verweerder bestuurd ging aanrijden, en de (( gedraging )) van de wagen
van de verbalisanten die eenvoudig « weggegleden was " ;
W at het t.weede onderdeel betreft :
terwijl bovendien het arrest niet eens
Overwegende dat het arrest niet be- vermeldt met welke snelheid de wagen
slist dat vierde verw(;lerder geen fout van de verbalisanten reed, zodat de rechheeft begaan door de opgelegde maxi- ter uit het « geval " dat zich met de
mum-snelheid van 40 km. per uur te wagen van de verbalisanten voordeed
overschrijden, doch enkel dat die fout ten onrechte en in strijd met de meest
geen oorzakelijk verband houdt met het elementaire logica en met artikel 1382
van het Burgerlijk W etboek afgeleid
ongeval;
heeft dat de overckeven snelheid van
vierde verweerder geen oorzakelijk verW at het derde onderdeel betreft :
band had met het ongeval ;
Overwegende dat het arrest wettelijk
tweede ondm·deel, nit het feit dat het
heeft kunnen beslissen dat, hoewel verweerder de maximum-snelheid van 40 km. slachtoffer van oordeel was dat de wagen
per uur had overschreden, hij niettemin, van vierde verweerder met een matig(;l
gelet op de in het arrest vermelde snelheid reed evenmin kan afgeleid woromstandigheden, op het verkeersteken den dat de foutieve snelheid van vierde
nr 12 acht had geslagen en derhalve de verweerder niet bijgedragen heeft tot. het
in het middel bedoelde fout niet heeft ontstaan van het ongeval ;
begaan;
terwijl de persoonN.jke appreciatie door
Dat .geen van de onderdelen van het het slachtoffer van de snelheid van vierde
middel kan aangenomen worden ;
verweerder, die hij eenvoudig « matig »
noemde, al was zij antireglementair en
Over het tweede middel, afgeleid uit foutief, geen enkel verband heeft met de
de schending van de artikelen 1382 van vraag of deze snelheid in werkelijkheid
het Burgerlijk W etboek en 97 van de in oorzakelijk verband stand met het
Grondwet,
ongeval, nu een zelfs op zichzelf matige
doordat het bestreden arrest beslist dat snelheid een oorzakelijk verband met
vierde verweerder niet aansprakelijk kan een ongeval kan hebben, wanneer zij
gesteld worden voor het ongeval om de ontwikkeld wordt op een glibberige
reden dat de snelheid, waarmede hij reed, baan, zodat de rechter noch wettelijk
en die 10 km. per uur hager was dan de , noch logisch uit de appreciatie van het
reglementaire snelheid, geen oorzakelijk slachtoffer heeft kunnen afleiden dat de
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fout van vierde verwee:tder geen oorzac
kelijk verband had met het .ongeval
(schending van de artikelen 1382 van
het Bmgerlijk Wetboek en 97, van de
Grondwet);
·
derde onderdeel, door " betekenisvol "
te noemen het feit dat het slachtoffer
zich niet tegen vierde verweerder gekeerd
heeft (om hem schadevergoeding .te
vragen) de rechter niet duidelijk gezegd
heeft dat hij dit feit als een bewijs
beschonwde van de afwezigheid van een
oorzakelijk verband tnssen de font van
vierde verweerder en het ongeval,
terwijl deze onduidelijkheid in de motivering met het gebrek aan een wettelijke
motivering van deze afwezigheid van
oorzakelijk verband gelijkstaat (scherrding van artikel 97 van de Grondwet);
terwijl, indien het arrest toch moet
ge'interpreteerd worden als hebbende
de honding van het slachtoffer als een
bewijs beschonwd van de afwezigheid
van oorzakelij'k verband tussen de font
van vierde verweerder en het ongeval,
de rechter de artikelen 1382 van het
Bmgerlijk W etboek en 97 van de Grondwet zon geschonden hebben door een
honding van het slachtoffer die geen
mikel verband hield met de realiteit van
gezegd oorzakelijk verband als een bewijs
van de afwezigheid van dit verband te
beschouwen, te meer daar de houding van
het slachtoffer normaal kon uitgelegd
worden door zijn overtuiging dat zijn
belangen voldoende gewaarborgd waren
door de ingestelde vordering tegen eiser
en tweede en derde verweersters die
solvabel en verzekerd waren ;
vierde onde1'Cleel, alleszins de door het
arrest ingeroepen feiten of omstandigheden niet van die aard waren dat zij
het bewijs bijbrachten dat de schadelijke
gevolgen van het ongeval dezelfde zou'den geweest zijn indien vierde verweerder
geen font begaan had door met een
overdreven snelheid te rijden; meer
·bepaald, zelfs indien het feit dat de
wagen der verbalisanten ook « weggegleden was >> het bewijs bijbracht dat zonder
de foutieve snelheid van vierde verweerder het ongeval zich toch zou voorgedaan
hebben, _dit feit alleszins niet kon bewij.zen dat de schadelijke gevolgen van het
ongeval dezelfde zonden geweest zijn ;
tronwens het arrest, door te beslissen
dat de overdreven snelheid van vierde
verweerder geen oorzakelijk verband kan
hebben gehad met het ongeval, niet vaststelt dat het geen oorzakelijk verband
had of kon hebben n~et de omvang van

~

de schadelijke gevolgen van het ongeval
en bijgevolg over dit vraagpunt, dat van
overwegend belang was in ·-het geding,
niet regelmatig gemotiveerd is (schending
van artikel 97 van de 'Grondwet) :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat uit de omstandigheid
dat de wagen van de rijkswacht insgelijks was weggeslipt het arrest vermocht
af te leiden dat de glibberigheid van de
weg een dergelijke graad had bereikt dat
ook een zeer oplettend en voorzichtig
bestuurder erdoor 1noest verrast worden
en dat de overtreding van de snelheidsbeperking geen oorzakelijk verband met
het ongeval vertoonde ;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de rechter uit het
oordeel van het slachtoffer dat veiweerder met een matige snelheid reed " hoewel
bij (het slachtoffer) uiteraard de toestand
van het wegdek goed kende >> vermocht
af te leiden dat zulks wei het geval was ;
W at het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat, zo het arrest er op
wijst dat bet betekenisvol is dat het
slachtoffer zicb beeft ontbouden een
vordering tot vergoeding tegen verweerder in te stellen, het aldm; uit dit feit
niet afleidt dat er geen oorzakelijk
verband bestaat tnssen de overtreding
van de snelbeidsbeperking en bet ongeval
doch enkel dat, volgens de mening van
het slachtoffer, verweerder met geen
overdreven snelheid heeft gereden ;
W at het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest op impliciete d6ch zekere wijze vaststelt dat de
snelheid welke aan verweerder verweten
wordt, geen oorzakelijk verband heeft
gehad met het ongeval, zoals het gebemde, en dus met de eruit voortvloeiende
gevolgen ; dat, stennende op de omstandigheden welke het releveert, het heeft
kunnen beslissen dat zelfs indien verweerder met de reglementaire snelheid
van 40 km. per uur had gereden, het
ongeval, zoals het zich voordeed, niettemin zon zijn gebemd ;
Dat geen van de onderdelen van het
middel kan aangenomen worden ;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen Pot:
Overwegende dat uit de voorziening
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blijkt dat eiser niet voorhoudt dat hij
geen fout heeft begaan doch dat Spileers
bijgedragen heeft tot het ontstaan van
het ongeval ;
Overwegende dat, wanneer de schade
te wijten is aan de fouten van verscheidene personen, ieder van hen gehouden
is, ten opzichte van het slachtoffer, tot.
de vergoeding van de gehele schade ;
Dat de middelen tegen verweerder
gericht dus van belang ontbloot en niet
ontvankelijk zijn, daar, zelfs indien de
tegen Spileers gerichte voorziening gegrond werd verklaard, de tegen eiser
uitgesproken veroordeling ten voordele
van verweerder wettelijk verantwoord
zou blijven;

III. In zover de voorziening gericht is
tegen de naamloze vennootschappen
<< Gentsche Bouwwerken " en « Sodetra " :
Over de grond van niet-ontvankelijkheid door de verweersters opgeworpen :
Overwegende dat eiser geen middel
aanvoert tegen de beslissing waarbij de
verweersters niet aansprakelijl;: worden
verklaard;
Dat de voorziening delhalve niet ontvankelijk is ;
Dat, in zover de voorziening strekt tot
het horen gemeen verklaren van het
arrest aan deze verweersters, zij, gelet
op de verwerping van de voorziening,
van belang ontbloot en derhalve niet
ontva~lkelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
13 februari 1970. 1 e kamer.
Voorzitter en Ve1·slaggever, de H. De
Bersaques, raadsheer waarnelnend voorzitter. Gelijkluidende conclusie, de
H. Dumon, advocaat-generaal. - Pleiters, de HH. Struye en De Bruyn.

PREJUDICIEEL GESCHIL. HOF
VAN JUSTITIE VAN DE GEMEENSCHAPPEN. GEZAG VAN DE ARRESTEN VAN
DIT HoF. BEVOEGDHEID VAN DE
NATIONALE RECHTER.

4° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN.
EUROPESE
GEMEENSCHAP VbOR
ATOOMENERGIE.
PREJUDICIEEL
GESCHIL.- NIET-CONTRACTUELE AANSPRAKE.LIJKHEID VAN DE GEMEENSCHAP.
SCHADE
DOOR
EEN
PERSONEELSLID VEROORZAAKT IN DE
UITOEFENING VAN ZIJN FUNCTIES. BE GRIP.

5°

EUROPESE GEMEENSCHAPPEN.
EUROPESE
GEMEENSCHAP VOOR
ATOOMENERGIE.• PREJUDICIEEL GESCHIL. NIET-CONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE GEMEENSCRAP.- SCHADE VEROORZAAKT DOOR
EEN PERSONEELSLID VAN DE EuROPESE
GEMEENSCHAP DAT ZIJN PERSOONLIJK
VOERTUIG GEBRUIKT VOOR HET VERVULLEN VAN EEN BE.PAALDE TAAK. GEBRUIK DAT IN BEGINSEL NIET BESTAAT IN DE UITOEFENING VAN DE
FUNCTIES IN DE ZIN VAN ARTIKEL 188,
LID 2, VAN RET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE GEMEENSCHAP. UITZONDERINGEN.

6°

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGEN. VERKEERSONGEVAL
VEROORZAAKT
DOOR EEN PERSONE.E.LSLID VAN E.EN
EUROPESE GEMEENSCHAP. BIJZONDERE. OMSTANDIGHEID DIE UITZONDERLIJK DE NIET-CONTRACTUELE
AANSPRAKELIJKHEID VAN DE GEMEENSCHAP
MET ZICH KAN BRENGEN. BESTAAN
VAN DEZE OMSTANDIGHEID NIET AANGEVOERD VOOR DE FEITENRECHTER. REOHTER NIE.T GEHOUDEN RET NIETBESTAAN ERVAN VAST TE STELLEN.

7°

2e
I

o

KAMER. -

16 februari 1970.

VONNISSEN EN ARRESTEN.
STRAFZAKEN. BESCHIKKENDE
DEELTE.- BEGRIP.

GE-

2o EUROPESE GEMEENSCHAPPEN.
HoF VAN JUSTITIE VAN DE GEMEENSCHAPPEN.- ARRESTEN.- BESCHIKKENDE GEDEELTE. BEGRIP.

3° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN.

EUROPESE GEMEENSCHAPPEN.
EUROPESE GEMEENSCHAP
VOOR
ATOOMENERGIE. SOHADE DOOR EEN
PERSONEELSLID VAN DE GEMEENSOHAP
VEROORZAAKT TEN GEVOLGE VAN EEN
VERKEERSONGEVAL.
BIJZONDERE
OMSTANDIGHEID DIE UITZONDERLIJK
DE NIET-CONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE GEMEENSCHAP MET
ZICH.KAN BRENGEN. BESTAAN VAN
DEZE OMSTANDIGHEID NIET AANGEVOERD VOOR DE FEITENRECHTER. RECHTER NIET GEHOUDEN HET NIETBESTAAN ERV AN VAST TE STELLEN.

1o en 2o Elke beslissing van de rechter,
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onder meer die van het H of van jttstitie
van de Europese Gemeenschappen, over
een betwisting vormt een beschiklcende
gedeelte, onverschillig welke plaats deze
beslissing in de tekst van het vonnis
of van het arrest inneemt (1 ).
3o De nationale rechter is gebonden door
de uitlegging van de verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen, die, op zijn aanvraag, is gegeven
door het Hof van justitie van de Europese Gemeenschappen (2); hij is evenwel , bevoegd om uit deze uitlegging
enigerlei niet uitgedTttkte 1·egel, die deze
uitlegging noodzakelijk inhottdt, af te
leiden (3). (Vercrrag tot oprichting van
de Europese Gemeenschap voor atoomenergie, art. 150, en Verdrag tot
oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, art. 177, goedgekeurd bij handeling ·van de wetgevende macht van 2 december 1957.)
4° Ove1·eenkomstig de doo1· het Hof van

stTeeks ve1·band, noodzakelijlc de verlenging zijn van de aan de instellinger~r
van de Gemeenschap toevertrouwde taken (4).
5° Ove1·eenkomstig de door het H of var1r
justitie van de Europese Gemeenschappen op 10 juli 1969 gegeven uitlegging
op het verzoelc dat het H of van cassatie
aan dit rechtscollege heeft geTicht, omvat
de " uitoefening van de functies "• in de
zin van artikel 188, lid 2, van het
V e1·d1·ag tot op1·ichting van de EuTopese
Gemeenschap vooT atoomene1·gie goedgekeuTd bij handeling van de wetgevende
macht van 2 decembeT 1957, in beginsel
niet het gebTuik dooT een peTsoneelslirl
van de Gemeenschap van zijn peJ·soonlijke wagen, voo1· zijn clienstveTmtlling.
zelfs wannee1· zijn taak eTin be8taat
deTden te ve1·voe1·en om hen de installatielf
van de Gemeenschap te laten bezichtigen;
dit gebTuik lean enkel als de uitoefening
van de functies wo1·den beschouwd ir1r
geval van ' ove1·macht of uitzondeTlijke
omstandiglieden van zodanig dwingende
aard, dat indien het peTsoneelslid zijr1r
peTsoonlijk ve1·voeTmiddel niet had gebruikt, de Gemeenschap de haaT toeveTtTouwde taken niet hacl kttnnen veTvullen (5).

justitie van de Europese Gemeenschappen op 10 juli 1969 gegeven uitlegging,
op het verzoek dat het Hof van cassatie,
aan dit J'echtscollege heeft gericht, moet
artikel 188, lid 2, van het Venlrag tot
oprichting van de EttTopese Gemeenschap voor atoomenm·gie, goedgekeurd ·
bij handeling van de wetgevende macht 60 en 7° De Techte1·, bij wie aanhangig is·
van 2 decembeT 1957, tot regeling van
een eis tot schadeveTgoeding wegens de
de niet-contmcttt.ele aanspmkelijkheid
schade doo1· een peTsoneelslid van de
van deze Gemeenschap wegens de schacle
Eu1·opese Gerneenschap ve1·oorzaakt ter1r
die doo1· haa1· pe1·soneelsleden in de
gevolge van een veTkee1·songeval; is niet
ttitoefening van httn ftmcties is ve1'001'gehottden in zijn ,beslissing vast te stellen
zaakt, wonlen ve1·staan in die zin dat de
dat er geen bijzonde1·e omstandigheirl
Gemeenschap enkel ctanspmkelijk is vooT
aanwezig was, waaTin de do01· hem
de handelingen van haar pe1·soneelsleden
toegepaste TechtsTegel uitzondm·lijk niet
die kmchtens een inwendig en recht(1) Cass., 30 januari 1970, s~<pra, blz. 490.
(2) Cass., 17 februari 1969 (redenen) en
29 april 1969 (A1'1', cass., 1969, blz. 569 en
821).
(3) Raadpl. de conclusie van Advocaatgeneraal Lagrange v66r het arrest van het
Hof van justitie van de Europese Gemeenschappen van 27 maart 1963 (Recueil des
arrets de la Cm<1' de justice, 1963, blz. 81 en
volg.) en de rede uitgesproken door Procureurgeneraal Ganshof van der 1\feersch op de
plechtige terechtzitting van het Hof van
cassatie van 1 september 1969 : « De Belgische
rechter tegenover het internationaal recht en
het Gemeenschapsrecht », blz. 46 en 49 ;
zie ook F. DuMoN, «Le renvoi prejudiciel »,
in Semaine de B1·uges, blz. 257, en in «Droit

des Conwwnaut6s
nr 1000.

etm·opeennes

»,

Novelles,

(4) Raadpl. de conclusie van Advocaatgeneraal Gand, v66r het arrest van het Hof
van justitie van de Europese Gemeenschappen
van 10 juli 1969, Recueil de la Jurisp1't<dence
de la Cou1· de justice, 1969, blz. 388 en volg. ;
verg. L. GoFFIN, Responsabilite non contrachwlle des Comnnmautes, in Les N ovelles,
Dm-it des Comnnmautes europeennes, nrs 450
en 474; F. DulllON, «La responsabilite extracontractuelle des Communautes europeennes
et de leurs agents », Cahie1·s de clroit eu1·opeen,
1969, blz. 3 en volg., inzonderheid blz. 10.
( 5) V gl. het arrest van het Hof van justitie
van de Europese Gemeenschappen van 11 juli
1968, in de zoeven vermelde Recueil de j~<ris
prudence, 1968, biz. 576; raadpl. de conclusie
van Advocaat-generaal Gand v66r het arrest
van dit Hof van 10 juli 1969, zelfde Recueil,
1969, blz. 338 en volg., inzonderheid blz. 343,
kol. 2.
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aansprakelijkheid van de Gemeenschap doen op de burgerlijke rechtsvorderingen
met zich brengen (1).· (Grondwet, van de verweerders tegen hem, op grond
art. 97; Verdrag tot oprichting van de dat de s~hade_lijke handeling door eiser
Europese Gemeenschap voor atoom- nret verrrcht IS « in de uitoefening van
energie, art. 188, lid 2, goedgekeurd zij_n functies », zodat deze op het ogenbij handeling van de wetgevende macht blik van het ongeval niet handelde als
van 2 december 1957.)
· orgaan van de Europese Gemeenschap
voor Atomnenergie,
terwijl, blijkens de vaststellingen zelf
(SAYAG EN NAAMLOZE VENNOOTSOHAP
van het arrest volgens welke eiser op het
«ZURICH >l, T. DE ECHTGENOTEN LEDUCogenblik -yan de feiten, voorwerp van de
THONON EN NAAMLOZE VENNOOTSOHAP
telastleggmg, zich met zijn eigen wagen
«LA CONCORDE ll.)
naar Mol begaf, om aldaar de door zijn
opdracht bepaalde taak te vervullen en
blijkens de op dit pcmt niet tege~ge
ARREST (vertaling).
sproken conclusie waarin eiser heeft doen
HET HOF ; - Gelet op het bestreden gelden ~at voornoemde opdracht " uitarrest, op 2I december I966 gewezen dnlli:h:elrJk vermeldde dat voor het verdoor het Hof van beroep te Brussel (2); v~er g~bruik z;ou worden gemaakt van
Gelet op het arrest, op I2 februari I968 ZIJn ergen wagen "• op het ogenblik
waarop het ongeval zich heeft voorgegewezen door het Hof (3);
Gelet op het arrest, op II juli I968 daan, eiser, die achter het stuur van
gewezen door het Hof van justitie van zijn wagen zat, een handeling verrichtte
die hij, wegens de hem aangewezen taak,
de Europese Gemeenschappen (4);
Gelet op het arrest, op 17 februari 1969 kon en moest vervullen en derhalve
handelde als _orgaan ~an de Gemeenschap
door het Hof gewezen (5);
Gelet op het arrest, op 10 juli I969 of al~hans m ~e mtoefening van zijn
gewezen door het Hof van justitie van functres, waarmt volgt dat de feitenrechters, die de persoonlijke aansprakede Europese Gemeenschappen (6);
Overwegende dat het Hof, bij arrest lijkheid van eiser bewezen hebben geacht
van 17 februari I969, afwijzend heeft en zich bevoegd hebben verklaard om
beschikt op de voorziening gericht tegen ~wnnis te nemen van de tegen hem
mgestelde bm·gerlijke rechtsvorderingen
de beslissing op de strafvordering ;
Dat aileen de tegen de beslissingen op de artikelen 15I en I88 van het Verdrag
de burgerlijke rechtsvorderingen gerichte hebben geschonden, luidens welke de
voorziening nog moet worden onder- ?emeenschap rechtstreeks aansprakelijk
rs voor de schade door haar personeelszocht;
leden veroorzaakt in de uitoefening van
Over het tweede en derde middel, hun f~ncties en de kennisneming van de
geschrllen betreffende de vergoeding van
.afgeleid,
genoemde schade uitsluitend opgedragen
het tweede, uit de schending van de wordt aan het Hof van justitie van de
artikelen I5I en I88, leden 2 en 3, van Gemeenschappen,
het verdrag tot oprichting van de Eurohet derde, afgeleid uit de schending van
pese Gemeenschap voor atoomenergie,
ondertekend te Rome op 25 maart 1957 de artikelen I5I en 188, leden 3 en 2,
en goedgekeurd bij de wet van 2 decem- van het verdrag tot oprichting van de
ber 1957, I382 en I383 van het Burgerlijk Europese Gemeenschap voor atoomWetboek, 3 en 4 van de wet van 17 april energie, ondertekend te Rome op
I878, houdende de voorafgaande titel 25 rnaart I957 en goedgekeurd bij de wet
van het W etboek van strafvordering, en van 2 december 1957, I382, 1383 eni384
van het Burgerlijk W etboek, 3 en 4 van
97 van de Grondwet,
de wet van 17 april 1878, houdende de
doordat het Hof van beroep te Brussel voorafgaande titel van het W etboek van
heeft overwogen dat eiser persoonlijk strafvordering, en 97 van de Grondwet,
aansprakelijk was in de zaak en zich
(1) Vgl. cass., 2 oktober 1964 (Bull. en
PASIO., 1965, I, 184).
{2) PASIO., 1967, II, 180.
(3) Arr. cass., 1968, biz. 765,

(4) Recueil de la jurisprudence de la Cou1· de
justice des Communautes europeennes, 1969,

biz. 576.
(5) A1·r. cass., 1969, biz. 569.
(6) Hiervorenvermeid Recueil, 1969, biz. 329.
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was " in de uitoefening van zijn functies
bij de Euratom-Gemeenschap "• de feitenrechters zich bevoegd hebben verklaard
om uitspraak te doen op de burgerlijke
rechtsvorderingen, door de verweerders
ingesteld tegen eiseres in haar hoedanigheid van verzekeraar van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van eiser,
en afwijzend hebben beschikt op het
door deze bij conclusie voorgedragen
middel volgens hetwelk eiser en derhalve
zij zelf niet tot schadevergoeding gehouden waren dan overeenkomstig het
bepaalde in artikel 188, lid 2, van het
verclrag,
terwijl, blijkens het aaest, dat erop
wijst dat eiser op het ogenblik van de
feiten, voorwerp van de telastlegging,
zich met zijn eigen wagen naar Mol
begaf om er de in zijn opdracht bepaalde
taak te vervullen, en blijkens de niet
tegengesproken conclusie van eiseres
waarin werd aangevoerd dat vooruoemde
opdracht « uitdrukkelijk vermeldde dat
de conclusienem.er, thans eiser, voor zijn
vervoer zijn eigen wageu zou gebruiken "•
eiser op het ogeublik waarop het ongeval
zich heeft voorgedaan de taak vervulde
die hem was opgedragen door de overheid
waaraan hij oudergeschikt was, en zich
derhalve in de uitoefening bevond van
de functies die hij bij de Gemeenschap
vervulde, waaruit volgt dat, door te
beschikken zoals hierboven gezegd, de
feitenrechters de artikelen 151 eu 188
van het verdrag hebben geschonden,
luidens welke, enerzijds, de tegen eiseres
ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen
uitsluitend tot de bevoegdheid behoorden van het Hof van justitie van de
Gemeenschappen en anderzijds, eiser en
dus ook eiseres desgevallend niet tot
vergoeding van de schade van de burgerlijke partijeu konden worden veroordeeld
dan overeenkomstig de algemene beginsolen welke de rechtsstelsels der LidStaten gemeen hebben :
Overwegende dat het Hof van justitie
van de Europese Gemeenschappen, rechtdoende over de vraag die het Hof aan
dit rechtscollege hoofdzakelijk bij a.rrest
van f-7 februari 1969 heeft onderworpen,
beslist heeft bij arrest van I 0 juli 1969
dat " de uitoefening van de functies,
in de zin van artikel 188, lid 2, vau het
verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap voor atoomenergie, in beginsel niet insluit dat een personeelslid
van de Gemeenschap zijn eigen wagen

gebruikt bij de vervulling van zijn
dienst "• en dat " aileen in geval van
overmacht of van uitzonderlijke omstandigheden van zodanige dwingende aard
dat, indien het personeelslid geen eigen
vervoermiddel had gebruikt, de Gemeenscharp de taken niet zou hebben kunnen
vervullen die haar zijn opgedragen, dit
gebruik zou kunnen worden beschouwd
als zijnde de uitoefening, door het personeelslid, van zijn functies, in de zin van
artikel 188, lid 2, van het verdrag;
Dat het arrest van het Hof van justitie
deze uitlegging hierop grondt dat, " door ·
tegelijk te vermelden de schade die
veroorzaakt is door de instellingen en de
schade die veroorzaakt is door de personeelsleden van de Gemeenschap, arti-·
kel 188 erop wijst dat de Gemeenschap
slechts aanspr.akelijk is voor die handelingen van zijn personeelsleden welke
krachtens een inwendig en rechtstreeks
verband de noodzakelijke verlenging zijn
van de aan deze instellingen toevertrouwde taken " ;
Overwegende enerzijds, dat elke beslissing over een betwisting tot het beschikkend gedeelte van het arrest behoort
onverschillig welke plaats deze beslissing
in de tekst inneemt ;
Overwegende anderzijds, dat de nationa.le rechter weliswaar gebonden is door
de uitlegging van de verdragen die, op
zijn aanvraag, gegeven is door het Hof
van justitie van de Europese Gemeenschappen, maar dat hij bevoegd is om
uit deze uitlegging enigerlei niet uitgedrukte regel af te leiden die deze uitlegging noodzakelijk inhoudt;
Overwegende dat uit de processtukken
waarop het Hof van justitie zich heeft
gegrond, alsmede uit de memories die
aan dit Hof zijn voorgelegd, blijkt dat
de door het Hof van cassatie gestelde
vragen mee:(" in het bijzonder slaan op het
geval van (len an1.btenaar van de Europese Gemeenschap voor atoomenergie
die een ongeval veroorzaakt toen hij,
ingevolge een opdracht, zich met zijn
eigen wagen naar de zetel van de installaties van de Gemeenschap begaf, samen
met afgevaardigden van ondernemingen
die hij, overeenkomstig de voornoemde
opdracht, deze installaties moet doen
bezoeken;
Dat de uitlegging die door het Hof van
justitie is aangenomen, zich aldus noodzakelijk uitstrekt tot het gebruik, door
dit personeelslid, van zijn eigen wagen,
zelfs wanneer zijn opdracht erin bestaat
derdon voor de hierboven vermelde
doeleinden te vervoeren ;
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Overwegende dat het arrest op soevereine wijze vaststelt dat eiser op het
Dgenblik van de feiten zich met zijn
eigen wagen naar Mol begaf om aldaar
een in zijn opdracht omschreven taak
te vervullen ;
Overwegende dat uit deze vaststelling
noodzakelijk volgt dat de ongeoorloofde
daad door eiser niet verricht is in de
uitoefening van zijn functies, in de zin
van artikel188, alinea 2, van het verdrag,
zoals het Hof van justitie deze uitoefening
heeft omschreven, en dat derhalve de
beslissing van het Hofvan beroep waarbij
deze bevoegd wordt verklaard om kennis
te nemen van de burgerlijke rechtsvorderingen en om de vergoeding van de
schade te bevelen overeenkomstig de
bepalingen van het nationaal recht,
wettelijk gerechtvaardigd is ;
Dat deze beslissing wettelijk gerechtvaardigd zou blijven in de onderstelling
dat de grieven gegrond zijn,_ die de
middelen aanvoeren tegen sommige van
de overwegingen waardoor dit arrest
weigert aar. te nmnen dat eiser op het
ogenblik van de feiten in de uitoefening
van zijn functies was ;
Overwegende dat de middelen niet
aanvoeren en dat uit de stukken waarop
het Hof vermag acht te slaan, niet blijkt
dat de eisers voor het hof van beroep
het bestaan hebben ingeroepen van overmacht of van uitzonderlijke omstandigheden van zodanig dwingende aard dat,
indien eiser zijn persoonlijke wagen niet
had gebruikt, de Gemeenschap de haar
opgedragen taken niet zou hebben kunnen vervullen ;
Overwegende dat het hof van beroep
dus niet gehouden was om vast te stellen
dat, in het onderhavige geval, geen
bijzondere toestand aanwezig was waarin
de door dit rechtscollege toegepaste
rechtsregel bij uitzondering niet zou
kunnen worden opgevolgd ;
Dat de middelen niet kunnen worden
aangenomen ;
Om die redenen, rechtdoende tot voortzetting van zijn arrest van 17 februari
1969, verwerpt de voorziening tegen de
beslissingen die op de burgerlijke rechtsvorderingen zijn gewezen ; veroordeelt de
eisers in de voor het Hof gemaakte
kosten waarover niet is beslist bij het
arrest van 17 februari 1969, alsmede in
de kosten van de tweede procedure voor
het Hof van justitie van de Europese
Gemeenschappen.
16 februari 1970. 2e kamer. Voorzitter, de H. van Beirs, voorzitter.-

Verslaggever, de H. Ligot. - Gelijkluidende conclusie, de H. Paul Mahaux,
eerste advocaat-generaal. - Pleiters, de
HR. Van Ryn en Faures.

2e KAMER.- 16 februari 1970.
1° JACHT WAPE.N.
l\'l!SDRIJF.

NIE.T-AFGIFTE VAN HET
GEEN ONDERSCHEIDEN

2° JACHT. NIRT-AFGIFTE1 VAN HE1T
WAP:mN. BIJZONDE.RE1 GE1LDBO:E;Tll1
OPGE1LE1GD VOOR HE1T FE1IT ALLE1E1N VAN
DE1 NIE1T-AFGIFTE1 VAN RET iWAPE1N,
AFG:E;ZIEN VAN ELKE AANMANING DOOR
DE BEKEURENDE AGENT EN DE IDENTIFICATIE VAN HET W APEN.
1° Het jeit dat de ovm·t1·eder het cloor hem
gebruikte wapen niet cladelijk ajgeeft
aan cle bekeurende agent, levert geen
bijzoncler en onderscheiden misdrijj op,
maar wel een b?"jkomende omstandigheicl
clie onafscheiclbaar is van het jachtmisdrijj dat het hoojclmisclrijj is ( 1). (Wet
van 28 februari 1882, art. 201.)
2° De bijzondere gelclboete voorgeschreven
bij artilcel 20 van de jachtwet van
28 februari 1882 wordt opgelegcl voo1·
het jeit alleen van· cle niet-afg~fte van
het wapen (2), afgezien van ellce aanmaning van cle belcew·ende agent en de
identificatie van het wapen.
(PIRON.)
ARRll1ST (vertaling).
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 12 juni 1969 gewezen door het
Hof van beroep te Luik ;
Over het tweede middel, hieruit afgeleid dat eiser wegens niet-afgifte van zijn
wapen niet kon worden veroordeeld,
aangezien hij elk misdrijf betwistte en
hij dienaangaande niet is aangemaand,
(1) en (2) Cass., 22 december 1952 (Bull.
en PAsrc., 1953, I, 281) en de arresten vermeld
in de noten 3 en 4; raadpl. cass., 28 februal'i
1898 (ibid., 1898, I, 106).
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zodat de identificatie van het wapen
onmogelijk is en de telastlegging noodzakelijkerwijze geen voorwerp heeft :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat het tegen eiser bewezen geachte
jachtmisdrijf begaan is met behulp van
een geweer en dat het wapen niet is
afgegeven aan de agent die het procesverbaal heeft opgemaakt ; dat het dan
ook, krachtens artikel 20 van de wet
van 28 februari 1882, waarnaar het
trouwens · verwijst, eiser noodzakelijk
moest veroordelen tot de bijzondere geldboete, voorgeschreven bij deze bepaling,
daar deze boete opgelegd wordt voor het
feit aileen van de niet-afgifte van het
wapen, afgezien van elke aanmaning
dienaangaande en van de identificatie
van het wapen, en de niet-afgifte van
het wapen slechts een bijkomende Omstandigheid is die onafscheidbaar is van
het jachtmisdrijf dat het hoofd1nisdrijf
is;
Dat het middel naar recht faalt ;
En overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
vormen in acht genomen zijn en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
16 februari 1970. 2e kamer. Voo1·zitter, de H. van Beirs, voorzitter.Verslaggever, de H. Trousse. - Gelijkluidende conclusie, de H. Paul Mahaux,
eerste advocaat-generaal.

2e

KAMER. -

16 februari 1970.

STRAF. - VERBEURDVERKLARING.
GEEN VASTSTELLING VAN DE BIJ DE.
WET VEREISTE VOORWAARDEN.- NIET
GE!VIOTIVEERDE BESLISSING.

Niet gemotiveerd is de beslissing die in
strajzaken een vm·betwdvedclaring uitspreekt, zonder het bestaan van de bij
de w.et ve,-eiste voo1·waarden vast te
stellen ·(1). (Grondwet, art. 97, en
Strafwetb., art. 42.)
(1) Cass., 24 februari 1969 (Ar1·. cass.,
1969, biz. 595). Over de verbeurdverklaring
als politic- of veiligheidsmaatregel, raadpl.
cass., 23 februari 1959, redenen (Bull. en
PASIC., 1959, I, 636).

(POTH.)

ARREST (veTtaling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 10 juni 1969 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;
Over het middel, ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 97 van
de Grondwet en 42 van het Strafwetboek :
Overwegende dat eiseres veroordeeld
is om een huis van ontucht of prostitutie
te hebben gehouden en, ten einde eens
anders driften te voldoen, meerderjarigen, zelfs met hun toestemming, te
hebben aangeworven, meegenomen of
weggebracht met het oog op het plegen
van ontucht of prostitutie ;
Overwegende dat het arrest bevestigend beschikt op de verbeuring van twee
onder nummer 806/68 in beslag genomen
tijdschriften, uitgesproken bij vonnissen
van de correctionele rechtba1lk te Luik
van 5 februari en 5 maart 1969 ; dat
deze vonnissen de voornoemde verbeurdverklaring granden op artikel 42 van het
Strafwetboek en ze uitspreken, het eerste,
« als politie- en veiligheidsmaatregel "•
het tweede, omdat de tijdschriften « het
voorwerp van het misdrijf uitmaken " ;
Overwegende dat, door deze verbeuring uit te spreken zonder te preciseren
welk van de twee voormelde redeneri
het aanneemt en terwijl in elk geval
de eerste reden niet gerechtvaardigd is
door artikel 42 van het Strafwetboek of
door enige andere ten deze toepasselijke
bijzondere bepaling, en door niet vast te
stellen dat de verbeurdverklaarde voorwerpen eigendom van eiseres zijn de
tweede reden niet voldoet aan de bepalin·
gen van artikel 42 van het Strafwetboek,
het arrest geen wettelijke rechtvaardiging
heeft gegeven voor de verbeurdverklaring;
Overwegende dat, voor het. overige, de
substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven vormen in acht genmnen
zijn en dat de beslissing overeenkomstig
de wet is;
Om die redenen, vernietigt het bestre"
den arrest, in zover het de onder nr 806/68
in beslag genomen voorwerpen verbeurd
verklaart; verwerpt de voorziening voor
het overige ; beveelt dat van het thans
gewezen arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; veroordeelt eiseres
in drie vierde van de kosten en laat het
overige vierde ten laste van de Staat ;
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verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van beroep te Brussel.
16 februari 1970. 2e kamer. Voo1·zitter de H. van Beirs, voorzitter.Vm·slagge~er, de H .. Capelle. - Gelijkluidende conclusie, de H. Paul Mahaux,
eel'ste advocaat-generaal.

2e

KAMER.

-16 februari 1970.

1o

VONNISSEN EN ARRESTEN.
STRAFZAKEN. CoRRECTIONELE
REOHTBANK DIE DADEN VAN ONDERZOEK VERRICHT BUITEN DE GE.WONE
LOKALEN VOOR HAAR TEREOHTZITTINGEN. GEEN VASTSTELLING VAN DE
INAOHTNEl\UNG VAN DE REGELS BETRE.FFENDE DE OPENBAARHEID DER TEREOHTZITTINGEN. NIETIGHEID VAN
RET ONDERZOEK EN RET VONNIS.

2o

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. 1\i[IDDE;L WAARBIJ AAN DE
REOHTER IN HOGER BE.ROEP WORDT
VERWE.TEN EEN NIETIG VONNIS TE
HEBBEN BEVESTIGD. 0NREGELMATIGHEID IN DE BESLISSING VAN DE
EERSTF~ REOHTER DIE DE. BESLISSING
VAN DE REOHTE.R IN HOGER BEROEP
NIET NIETIG MAAKT. VAN BELANG
ONTBLOOT MIDDEL.

3o

VONNISSEN EN ARRESTEN. STRAFZAKEN. REOHTER IN HOGER
BEROEP DIE REGELMATIG EE.N ONDERZOEKSMAATRE.GE.L VERRIOHT EN ZIJN
BESLISSING STEUNT OP DE ALDUS DOOR
HEM
GEDANE
VASTSTELLINGEN.
REOHTER IN HOGER BEROEP E.RKENT
DE JUISTHEID VAN DE VASTSTELLINGEN
IN HET PROOES-VERBAAL, DOOR DE
EERSTE REOHTER OPGEMAAKT INGE·
VOLGE EENZELFDE ONREGELMATIG UITGEVOERDE ONDERZOEKSMAATREGEL. REOHTER IN HOGER BEROEP DIE DERWIJZE NIET DE DOOR DE EERSTE.
REOHTER GEDANE V ASTSTELLINGE.N TOT
DE ZIJNE MAAKT, MAAR WEL RET
RELAAS DAT DEZE LAATSTE VAN ZIJN
VASTSTELLINGEN GEEFT.

1 ° l'Vanneer de correctionele 1·echtbank de

lokalen waar zij gewoonlijlc zitting
houdt, heejt ve1·laten en niet wordt vastgesteld dat deze onderzoekszitting open-

baar is geweest of dat het sluiten der
deu1·en 1·egelmatig wm·d bevolen, zijn
nietig het aldtts gedane onderzoek en het
daarop gewezen vonnis (1). (Grondwet,
art. 96; Wetb. van strafv., art. 190.)
derhalv~ •. niet
ontvankelijk is het middel, waaTb~J aan
de rechtCT in hogeT beroep wordt ve1·weten
een nietig vonnis te hebben bevesligd,
indien de onregelmatigheid van de 1'echtspleging in eerste aanleg beperkt blijjt tot
de beslissing van de ee1·ste rechter en de
beslissing van de rechte1' in hager beroep
niet kan nietig maken (2).

2o Van belang ontbloot en,

3o De 1'echte1· in hoge1· ber·oep die zijn

beslissing grondt op zijn eigen vaststellingen, gedaan tijdens een doo1· hem
regelmatig ver1·ichte onde1'Zoeksmaatregel, en daarbij de juistheid eTkent van
de vaststellingen van het p1·oces-ve1·baal
door de eet·ste rechteT opgemaakt ingevolge eenzeljde doch onregelmatig uitgevoerde ondeTzoeksmaat1·egel, maakt derwiize niet de door de ee1·ste rechter
gedane vaststeUingen tot de zijne, ma_a:r
tvel het relaas dat deze laatste van Z~Jn
vaststellingen geeft.
{VAN EX.)

ARRE.ST

(vertaling).

RET HOF ; Gelet op het bestreden
arrest, op 7 juni 1969 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 96 en 97 van
de Grondwet, 190 en 211 van het.Wetboek
van strafvordering,

doordat het bestreden arrest, dat verwijst naar het onderzoek ver~icht voor
de eerste rechter, gewezen IS op een
rechtspleging die door nietigheid is
aangetast, daar de correctionele rechtbank op 23 januari 1968 de vertoning
van de betwiste film in een lokaal van
het Ministerie van justitie heeft bijgewoond, zonder vast te stellen dat de
regels betreffende de openbaarheid van
(1) Cass., 2 december 1957 (Bull. en PABIC.,
1958, I, 345); vgl. cass. 12 februari 1962 (ibid.,
1962, I, 664) en de in de noot aangehaalde
arresten.
(2) Cass., 19 december 1966 (A1T. cass., 1967,
blz. 503) en 17 november 1969, sup1'a, blz. 264.

-556het onderzoek in acht zijn genomen of
het sluiten der deuren is bevolen :
Overwegende dat het blad van de
terechtzitting van de correctionele rechtbank van 23 januari 1968 vermeldt dat
« de rechtbank de zitting opschort en
zich naar de filmzaal van het Ministerie
van justitie begeeft om de film die het
voorwerp is van de telastlegging, te doen
vertonen »; dat een proces-verbaal van
de vertoning van de film is opgemaakt,
maar dat er niet wordt in vastgesteld
dat tijdens deze vertoning de regels
betreffende de openbaarheid van de
terechtzitting in acht zijn genomen of
dat het sluiten van de deuren regelmatig
is uitgesproken ; dat zodanige vaststelIing evenmin blijkt uit het beroepen
vonnis van 7 mei 1968; dat deze substantiele vorm derhalve moet worden
b(ischouwd als niet in acht genomen ;
Overwegende echter dat blijkens de
processt1.1.kken het hof van beroep de
film heeft doen vertonen na het sluiten
van de deuren regelmatig te hebben
bevolen en dat uit de bewoordingen van
het arrest blijkt dat het zijn beslissing
gegrond heeft op vaststellingen die het
Hof zelf heeft gedaan en op het onderzoek dat voor het Hof is geschied ;
Dat, door er op te wijzen dat « na de
vertoning van de film te hebben bijgewoond, het hof van beroep erkent dat
de vaststellingen van het proces-verbaal
van de vertoning », zoals opgemaakt
door de eerste rechters, « juist zijn »,
het voornoemde hof de vaststellingen
van deze rechters niet tot de zijne maakt,
maar wei het relaas dat zij van hun
vaststellingen hebben gegeven, en zulks
omdat dit relaas overeenstemde met
hun eigen vaststellingen ;
Overwegende dat aldus de onregelrnatigheid van de rechtspleging in eerste
aanleg beperkt blijft tot de beslissing van
de eerste rechters en, uit zichzelf aileen,
de beslissing van de rechter in hoger
beroep niet kan nietig maken ;
Dat hieruit volgt dat bet arrest, door
onder deze omstandigheden de beroepen
beslissing · te bevestigen ofschoon deze
door nietigheid was aangetast, de eiser
niet heeft kunnen grieven ;
Dat het middel derhalve 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.
16 februari 1970. 2 6 kamer. Vo01·zitte1·, de H. van Beirs, voorzitter.-'Ve1·slaggever, de H. Trousse·. - Gelijk"
luidende conclusie, de H. Paul Mahaux,
eerste advocaat-generaal. - Pleite1·, de
H. Fally.

2e

KAMER.-

16 februari 1970.

1°

VOORZIENING IN CASSATIE.
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CASSATIEBEROE_P KAN WORDEN INGE.STELD.
STRAFZAKEN. BESLISSING WAARBIJ DE STRAFVORDERING VERJAARD
WORDT VERKLAARD. VOORZIENING
VAN DE BEKLAAGDE. NIET ONTVANKELIJKHEID.

2°

ELEKTRISCHE
ENERGIE.
0VERTREDING VAN ARTIKEL 27, LID 2,
VAN DE WE.T VAN 10 li'IAART 1925. 0VERTREDING DIE El:E;N GEBREK AAN
VOORZORG INSI,UIT.

3o

REDENEN VAN DE VONNISSEN.
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. IN CONCLUSIE VOORGElSTELD VERWEER
DAT TER ZAKE NIET MEER DIE.NENDE
IS WEGENS DE VASTSTELLINGEN VAN
DE RECHTE.R. GEEN VERPLICHTING
VOOR DE RECHTER HIEROP TE ANTWOORDEN.

1° N iet ontvankelijk, bij geb1·eke van
belang, is de voorziening doo1· de
beklaagde ingestelcl tegen een beslissing
die de strafvorclering wegens ve1·jaring
vervallen verklam·t (1).

2° Het misdrijf omschreven biJ a1·tikel 27,
lid 2, van de wet van 10 maart 1925 op
de elektriciteitsvoorziening sluit een
gebrelc aan voorzorg in, hoe gering dan
ook (2). (Impliciete oplossing.)
(1) Cass., 16 oktober 1967 (Arr. cass., 1968,

blz. 230).
(2) Vgl. cass., 12 december 1968 (A1-r. cass.,
1969, blz. 373); raadpl. inzake telegraaf en.
telefoon., cass., 6 november 1967 (ibid., 1968,
· blz. 339) en. 28 februari 1969 (ibid., 1969,
blz. 613).
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-.557
3o De rechter is niet ertoe gehouden anders
te antwoorden op een in conclusie voorgesteld verweer, dat ter zake niet meer
dienende is wegens de vaststellingen van
zijn beslissing (1). (Grondwet, art. 97.)
(CORNELIS EN HOUYAUX,
T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
«INTERCOM)).)
ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 7 juni 1969 gewezen door de
Correctionele Rechtbank te Charleroi,
rechtdoende in hoger beroep ;

I. Op de voorziening van Cornelis,
beklaagde:
a) In zover zij gericht is tegen de
beslissing op de strafvordering :
Overwegende dat eiser er geen belang
bij heeft zich in cassatie te voorzien
tegen · de beslissing waarbij verklaard
wordt dat de strafvordering teniet is
gegaan door verj aring ;
Dat de voorziening derhalve niet ontvankelijk is ;
b) In zover zij gericht is tegen de
beslissing op de burgerlijke rechtsvordering:
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 27 van de wet
van 10 maart 1925, 1315, 1382 van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet,
doordat, na te hebben vastgesteld dat
de eerste eiser, eenvoudig machinist,
-« hulparbeider » genoemd, in dienst was
van de tweede eiser, aannemer belast met
het verdiepen van een rioleringsgeul, en
het niet de taak van deze werkman was
" nauwkeurige inlichtingen in te winnen
omtrent de ondergrondse weg van een
hoogspanningskabel en daartoe elk nuttig onderzoek in te stellen "• het bestreden
vonnis de telastlegging van onopzettelijk
vernielen of beschadigen van de ondergrondse kabel die hij bij hc:t besturen
van zijn kraan- of graafmachme had geraakt, tegen hem bewezen heeft verklaard, de twee eisers heeft veroordeeld
om aan de verweerster, burgerlijke partij,
19.038 frank schadevergoeding te beta-

(1) Cass., 13 februari 1967 (A1-r. cass.,
1967, blz. 742), vgl. cass., 28 april 1967
(ibid., 1967, blz. 742).

len en deze beslissingen gegrond heeft op
het feit << dat het bij grondwerken op de
openbare weg 'redelijk is te denken dat
de machinist zich aan sommige hindernissen moet verwachten en alsdan met
voorzichtigheid moet optreden » en dat,
in het onderhavige geval, uit de omstan~
digheden waarin beklaagde werkte, niet
moet worden afgeleid dat hem noodza~
Kelijk elk initiatief ontnomen was,
terwijl, eerste onderdeel, het kennelijk
tegenstrijdig is aan te nemen dat dt;~
eerste eiser, als eenvoudig machinist geen
initi11tief moest aan de dag leggen om
zich over het bestaan van een kabel in
te lichten, en te beslissen dat hij een fout
heeft begaan door geen initiatief te
nemen, initiatief waarvan het vonnis
trouwens de aard of het voorwerp niet
aangeeft ; op zijn minst aan de hand van
de motivering van het vonnis het Hof
niet kan uitmaken welke voorzorg en
welk initiatief een eenvoudig hulparbeider
of machinist zou hebben kunnen en
moeten nemen om het raken van de
kabel, dat hem als een fout aangerekend
wordt, te vermijden en het wegens de
tegenstrijdigheid of althans de dubbelzinnigheid van de motivering van het
vonnis voor het Hof onmogelijk is toezicht te oefe:qen op de wettelijkheid van
de bestreden beslissing, wat gelijkstaat
met ontstentenis van de motieven bij
artikel 97 van de Grondwet vereist ;
terwijl, tweede onderdeel, door zijn
beslissing hierop te doen berusten dat
uit het bewezen geacht feit dat de eerste
eiser onder toezicht van een conducteur
van werken arbeidde, niet noodzakelijk
volgt dat de eerste eiser « derhalve geen
enkel initiatief kon nemen en dat hij
slechts als een !outer materieel agent
heeft gehandeld >>, het vonnis de verplichting niet is nagekomen, hem bij artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek
opgelegd op positieve wijze vast te
stellen dat het bewezen was, enerzijds,
dat de eerste eiser de mogelijkheid en de
verplichting had een trouwens niet nader
bepaald initiatief te nemen en, anderzijds, dat hij meer was dan een !outer
materieel agent ; het vonnis niet mocht
beslissen dat de eerste eiser een fout
had begaan dan na te hebben vastgesteld dat dit dubbel bewijs geleverd was,
wat dit vonnis niet heeft gedaan ;
·
terwijl, de1·de onderdeel, in elk geval het
vonnis niet heeft geantwoord op de
conclusie van de eisers, in zover daarin
werd aangevoerd dat de eerste eiser;
<< eenvoudig
machinist>>, geen enkele
« beoordelingsbevoegdheid »had ten aan-
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zien van het uit te voeren werk », zodat
ook in dit opzicht het vonnis niet regelmatig met redenen is omkleed :
W at het eerste onderdeel. betreft :
Overwegende dat het noch tegenstrijdig noch dubbelzi:nnig is aan te nemen
« dat het niet de taak was van Cornelis
over de ondergrondse weg van de hoogspaxmingskabel nauwkeurige inlichtingen
in te winnen noch daartoe aile nodige
·onderzoekingen te doen " en toch te
beslissen « dat voor iemand die gewoon
is een kraan te drijven, zulks insluit dat
hij een zekere beroepsbekwaamheid bezit ; dat het bij grondwerken op de openbare weg redelijk is te denken dat de
machinist er zich aan somm,ige hindernissen moet verwachten en alsdan met
voorzichtigheid moet optreden; dat, in
het onderhavige geval, dit gemis aan
voorzorg aansprakelijkheid medebrengt » ;
Dat aldus immers het vonnis de font
omschrijft die eiser heeft begaan, afgezien
van enig gebrek aan initiatief in het
opsporen van de juiste plaats van de
ondergrondse kabels ;
. W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, blijkens het antwoord op het eerste onderdeel, het vonnis
er niet enkel op gewezen heeft « dat
eiser weliswaar onder toezicht van een
conducteur van werken arbeidde, maar
daaruit niet noodzakelijk volgt dat hij
geen enkel initiatief kon nemen of dat
hij slechts als een !outer materieel
agent heeft gehandeld » ; dat het op
positieve wijze vermeldt dat eiser verplicht was voorzorgen te nemen bij het
hanteren van een kraan voor grondwerken op de openbare weg;

op het Hof vermag acht te slaan, · niet
blijkt dat de voorziening van de' eiser,
burgerrechtelijk aansprakelijke partij,
betekend is aan de partij waartegen zij
is gericht;
Dat zij derhalve niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt eisers in de kosten.
16 februari 1970. 2e kamer. Voo1·zitte1·, de H. van Beirs, voorzitter.Verslaggever, de H. Trousse. - GeliJkluidende conclusie, de H. Paul Mahaux,
eerste advocaat-generaal. - Pleiter, de
H. Struye.

2e

KAMER.-

16 februari 1970.

WEGVERKEER.
VooRRANG.
W:mGVERKEERSREGLE.ME.NT VAN
i4 MAART 1968, ARTIKEI.EN 16 EN 18.
PLOTSELING OPDAGEN VAN DE
VOORRANGHEBBENDE BESTUURDER. 0PDAGEN DAT ONDE_R SOli'IMIGE OMSTANDIGHEDEN VOOR DE ANDERE BESTUURDER EEN NIET TE VOORZIENE
GE.BEURTE.NIS KAN ZIJN. GEVOLG.

Het plotseling opdagen van een voorranghebber kan, onder sommige qmstandigheden, voor een andere weggebruiker
een niet te voo1·ziene gebeu1·tenis z~jn,
zodat geen enkele fout kan wo1·den
aangerekend aan de weggebruilcer die
geen voorrang heeft gelaten voor degene
die deze wel heejt, en van wie hij niet
kon voorzien dat hij ging opdagen (1).
(Wegverkeersreglement, van 14 maart
1968, art. 16 en 18.)

·W at het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat, na te hebben bepaald dat eiser de verplichting en de
mogelijkheid had om voorzorgen te
nemen als kraandrijver, de rechter geen
antwoord meer moest geven op het
verweer, afgeleid uit het feit dat eiser
geen enkele beoordelingsbevoegdheid had
.ten aanzien van de uit te voeren werken,
daar deze omstandigheid niet meer ter
zake was wegens de vaststellingen van
zijn beslissing ;
Dat het middel in geen enkel van zijn
onderdelen kan worden aangenomen ;
I
! •

II. Op de voorziening van Houyaux,
burgerrechtelijk aansprakelijke partij :
Overwegende dat uit de stulili:en waar-

(COLMANT, T. GILLE, VANHOUT
EN BOULLEMIER.)
ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 13 juni 1969 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;
I. Op de voorziening van Calmant,
burgerlijke partij :
(1) Cass., 2 maart 1964 (Bull. en PASIC.,
1964, I, 695) en 16 juni 1969 (.Arr. cass.,
1969, blz. 1029) en het arrest in de noot aangehaald.
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lid 4, van het wegverkeersbesluit, 418,
420 van het Strafwetboek, 1382 van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grandwet,
doordat, eerste onderdeel, het bestreden
arrest vooreerst vaststelt dat de verweerder Gille bij het oprijden van het kruispunt naar het midden van de rijbaan
gezwenkt is om de botsing te vermijden,
en daarna dat dezelfde beklaagde, die
aan het van rechts komende verkeer
voorrang moest geven, het kruispunt
opgereden is onder omstandigheden die
de gang van eiser niet belemmerden en
dat hij aldus voor laatstgenoemde geen
hindernis heeft opgeleverd,
terwijl deze twee vaststellingen tegenstrijdig zijn en in elk geval niet verenigbaar met het feit, waarop de vervolging
gegrond is, dat de botsing zich heeft
voorgedaan en dat de gang van de eiser,
gekwetst ten gevolge van deze botsing,
dus op zijn minst belemmerd is, zodat
het arrest niet regelmatig met redenen is
omkleed;
·
doordat, tweede onderdeel, het arrest
beslist dat het gevaar voor ongevallen,
waarvan sprake is in artikel 18 van het
verkeersreglement dat de bestuurder die
een ander m.oet laten voorgaan verbiedt
verder te rijden behalve indien hij dit
kan doen zonder gevaar voor ongevallen,
het gevaar voor ongevallen is dat de
gebruiker van de secundaire weg, op het
ogenblik dat hij de hoofdweg wil oprijden,
redeli.jkerwijze moet voorzien en dat
er voor de verweerder Gille geen reden
was om te denken dat de bestuurder van
het rijwiel met hulpmotor (thans eiser)
de verplichting niet zou nakomen met
een zo groat mogelijke draai naar links
af te slaan en de rijbaan waaruit de
voornoemde verweerder kwam rechts op
te rijden, welk maneuver de redelijke
sehatting van deze verweerder volgens
welke er geen botsinggevaar bestond,
heeft verijdeld,
te1·wijl, enerzijds, uit het relaas zelf
van het ongeval, dat het arrest heeft
laten gelden, blijkt dat Gille geen enkele
" redelijke schatting " omtrent het nietbestaan van enig gevaar voor botsing
heeft gemaakt, aangezien hij verklaart
te zijn verrast geworden, en anderzijds,
de stelling dat de enkele miskenning·
door de voorranghebber van de voorschriften van artikel 25-2-d van het
wegverkeersbesluit de voorranggever ontslaat van de verplichtingen van artikel18

de voorrangsregeling ongedaan maakt;
door de uitoeferiing ervan aan andere
dan de bij de wet gestelde voorwaarden
te onderwerpen :
W at het eerste oncl.erdeel betreft :
Overwegende dat het arrest niet in
tegenspraak vervalt, wanneer het, na er
te hebben op gewezen dat de verweerder
Gille, juist vooraleer het kruispunt op te
rijden, zich rechts van de rijbaan bevond,
stelt dat deze verweerder het kruispunt
is opgereden onder omstandigheden die
de gang van de eiser niet belemmerden,
maar dat op hetzelfde ogenblik Gille
genoodzaakt werd naar het midden van
de rijbaan " uit te wijken " door het
plotse aankcimen van de eiser die " volkomen " links reed ;
Dat deze vaststellingen van het arrest
niet onverenigbaar zijn met de omstandigheid dat, niettegensta8nde rlit uitwijkingsmaneuver, de botsing zich heeft
voorgedaan;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat volgens de vaststellingen van het arrest de verweerder
Gille verrast is door het aankomen van
eiser die v66r hem plots is verschenen
met een te scherpe linkse bocht en. aldus
van de voorrang van rechts een onvoorzichtig gebruik heeft gemaakt en de
redelijke schatting van het gevaar voor
ongevallen heeft verijdeld die de verweerder Gille had gemaakt vooraleer het
kruispunt op te rijden;
Overwegende dat het plotseling Ol?dagen van een voorranghebber onder
sommige omstandigheden een onvoorzienbare gebeurtenis kan zijn voor een
andere weggebruiker, zodat geen enk(lle
font kan worden aangerekend aan de
weggebruiker die geen voorrang heeft gelaten voor de eerste bestuurder ve,n wie
hij niet kon voorzien dat, hij ging opdagen;
Dat het middel in geen enkel van zijn
onderdelen kan worden aangenomen ;
II. Op de voorziening van Calmant,
beklaagde:
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
16 februari 1970. _2e kamer. ~
Voorzitter, de H. van Beirs, voorzitter.
- Verslaggeve1·, de H. Ligot. - GeUjk.luidende conclusie, de H. Paul Mahaux,
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H; Veldekens (van de balie bij het Hof
van beroep te Brussel).

Overwegende dat eiser, vervolgd
wegens drie feiten van oplichting en
wegens uitgifte V<tn cheques zonder dek-

king, door de Oorrectionele Rechtbank
te Brussel veroordeeld is tot drie maanden gevangenisstraf en tot 250 frank
geldboete of een maand vervangende
gevangenisstraf, met dien verstande echter dat de rechtbank hem vrijgesproken
heeft ten aanzien van twee feiten van
oplichting ;
Overwegende dat, op hoger beroep van
het openbaar ministerie en van eiser,
het Hof van beroep te Brussel, rechtdoende bij verstek op 14 maart 1969,
het beroepen vonnis, in zover het eiser
vrijsprak van die twee feiten, veranderd
heeft, en dienaangaande uitspraak doende met eenparigheid van stemmen, de
telastlegging, zoals in de dagvaarding
omschreven, bewezen heeft verklaard en
toch de enige straf die was uitgesproken,
heeft bevestigd onder vermelding dat
zij de bewezen verklaarde feiten beteugelde, waarvan eiser in eerste aanleg
was vrijgesproken;
Overwegende dat, op eisers verzet
tegen dit arrest, het hof van beroep het
verzet heeft ontvangen en, zonder vast
te stellen dat het met eenparigheid van
stemmen uitspraak deed, dit verzet ongegrond heeft verklaard ;
Overwegende dat artikel 2 van de wet
van 4 september 1891 tot aanvulling
van artikel 140 van de wet van 18 juni
1869 vereist dat het hof van beroep
eenparig uitspraak doet wanneer het
een vrijgesproken beklaagde veroordeelt
of de straf die hem door de eerste
rechter js opgelegd, verzwaart ;
Dat deze regel moet worden in acht
genomen wanneer het hof van beroep,
op verzet van ee:n veroordeeld beklaagde,
opnieuw uitspraak doet op het hager
beroep en zelfs dan wanneer het arrest
op het verzet de bij het verstekarrest
wettelijk uitgesproken veroordelingen
handhaaft;
Overwegende dat het arrest van
13 juni 1969 niet vaststelt dat de beslissing van het hof van beroep waarbij
eiser .wordt veroordeeld wegens feiten
van oplichting die het beroepen vonnis
niet bewezen had verklaard, gewezen is
1net eenparigheid van stemmen, zodat
voornoemd arrest de in het middel
aangehaalde wetsbepaling heeft geschonden;

(1) Cass., 1 december 1969, supra, blz. 320 ;
vgl. cass., 23 november 1959 (Bull. en PAsrc.,
1960, I, 352). Over het punt dat het hof van
beroep, dat bewezen verklaart een misdrijf
waarvoor de beklaagde door de correctionele
rechtbank vrijgesproken was, hierover bij

eenparigheid van stemn,en moet beslissen en
zulks vaststellen, zelfs wanneer het ·de door
de eerste rechter uitgesproken straf niet verzwaart, raadpl. cass., 4 november 1963 (ibid.,
1964, I, 240) en de in noot 1 aangehaalde
arresten.

2° KAMER.- 16 februari 1970.

HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN.
EENPARIGHEID. - HOF VAN BEROEP.
- V:E:RST:E;KARREST DAT DE VEROOR·
DELING DOOR DE EERSTE RECHTER BIJ
EENPARIGHEID HEEFT VERZWAARD. VERZE'I' VAN DE BEKLAAGDE.
ARREST DAT DE BIJ VE11STEK Uil'GE·
SPROKEN VEROORDET,INGEN
HAND·
lfAAFT.-EENPARIGHEID VAN.STEMMFN
VEREIST.

Op het verzet van de belclaagde tegen een
bij verstelc gewezen veroonlelend arrest,
lean het hof van beroep de door de
eerste rechter uitgesprolcen verom:deling
niet verzwaren, zonder uitspraalc te doen
bij eenparigheid en zonder dit in het
arrest vast te stellen, zelfs indien de
opgelegde veroo1·delingen dezeljde zijn
als die van het ve1·stelca1·rest, dat het wil
handhaven en dat bij eenpm·igheid van
stemmen is gewezen (I). (Wet van
18 juni 1869, art. 140, aangevuld bij
artikel 2 van de wet van 4 september
1891.)
(DOYEN.)
ARREST (vertaling.)
. HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 13 juni 1969 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;
Over het middel, ambtshalve afgeleid
uit de schending van artikel 140 van de
wet van 18 juni 1869 op de rechterlijke
organisatie, dat aangevuld is bij artikel 2
van de wet van 4 september 1891 :

---~--J
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Om die redenen, vernietigt het bestre<l.en 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 Luik.

vergoeding wordt vastgesteld en over de
kosten wordt beslist ; de cassatie strekt
zich niet uit tot het beschikkende gedeelte
waaTbij wordt beslist dat de eiseT een
jout heeft begaan waaTvoor hij aansprakelijk is en oak niet tot het, beschilckende
gedeelte waarbij een deskundigenonderzoek u>ordt bevolen (1).

16 februari 1970. 2e kamer. Voorzitter, de H. van Beirs, voorzitter.Verslaggever, de H. Capelle. GelijkZuidende conclusie, de H. Paul Mahaux,

2° De feitem·echter lean de beklaagde niet

eerste advocaat-gen'iraal.

wettelijlc vemo1·delen om _aan de buTgerlijke paTtij een g1·otere ve1·goeding te
betalen dan hetgeen zij vorderde (2).
(Wetb. van strafv., art. 182, 210 en
211.)
(BOQUEL, T. ROISEUX.)
ARREST (veTtaling).

2e KAMER.- 16 februari 1970.
1° CASSATIE. OMVANG. STRAFZAKEN. - BURG1!1RLIJKE Rl!1CHTSVORDERING. ARREST DAT Dl!1 1!1ISE_R
ALLI!lEN AANSPRAKELIJK VERKLAART
VOOR E_l!1N ONGEVAL, HEM VEROORDEEI·T
TOT EEN VOORLOPIG1!1 VERGOEDING,
EEN Dl!1SKUNDIGENVERSLAG BEVEELT
EN OVE_R DE KOSTE_N BESLIST.
0ASSATIE OP GROND. DAT RET ARREST
GEEN ANTWOORD VERSTREKT OP ·DE
CONCLUSIE VAN Dl!1 EISI!lR TEN Bl!1TOG1!1
DAT Dl!1 VERVVEERDER OOK li1EN FOUT
HEEFT Bl!1GAAN. 0MVANG VAN Dl!1
CASSATI1!1.

2° RECHTBANKEN.- STRAFZAKEN.BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. B:msLISSING WAARBIJ Dl!1 BEKLAAGDE
WORDT Vl!1ROORDEELD TOT Dl!1 BETALING AAN DE BURGERLIJKE_ PARTIJ
VAN EEN GROTERE VERGOEDING DAN
HETGE_EN ZIJ VORDERDE.- 0NVVETTELIJKHEID.

1° l'Vanneer een arrest, dat de eiser tot
cassatie, wegens een do01· hem begane
fout, alleen aansprakelijk verklaart voo1·
de gevolgen van een ongeval waarvan
de venueerder het slachto ffer is geweest,
de eise1· veroordeelt tot de betaling van
een voorlopige vergoeding,- een deskund"·genverslag beveelt en over de lcosten
beslist, vernietigd wordt op grand dat
het geen antwooTd verstrekt op de
conclusie van de eiser ten betoge dat de
verweerder oak een jout heejt begaan
die het ongeval heejt veroorzaakt, slaat
de cassatie op de beschikkende gedeelten
waarbij de eiseT alleen aanspmkelijk
wordt veTklaaTd voor de gevolgen van
het ongeval, het bedrag van de voorlopige

HET HOF ; - Gelet op de bestreden
arresten, op 20 oktober 1965 en op
19 juni 1969 gewezen door het Hof van
beroep te Luik, rechtdoende over de
burgerlijke belangen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet,
doordat het eerste bestreden arrest van
20 oktober 1965, onder bevestiging van de
beslissing van de eerste rechter, eiser de
gehele aansprakelijkheid voor het bedoelde ongeval heeft doen dragen en elke
aansprakelijkheid van verweerder heeft
uitgesloten, op grond : « dat de aanwezigheid van de burgerlijke partijen ...
op de kant van de rijbaan de beklaagde,
thans eiser, er niet -toe gebracht heeft
te remmen; derhalve de refiextijd niet
kan in aanmerking komen om de plaats
te bepalen waar hij zou hebben beslist
zijn snelheid te verminderen op het zicht
van de 1notorfietser, thans verweerder n,'
en « dientengevolge, ook al heeft de
burgerlijke partij Roiseux een fout (nietverlichting) kunnen begaan, deze toch
zonder oorzakelijk verband is met het
ongeval, dat zich op dezelfde wijze zou
hebben voorgedaan indien het motorrijwiel regelmatig verlicht was geweest n,
terwijl aldus het bestreden arrest,
zonder erop te antwoorden en zonder
enige reden aan te geven, afwijzend
beschikt heeft op eisers conclusie, regelmatig genomen ter terechtzitting van het
(1) Oass., 18 januari 1965 (Bull. en PAsiC.,
1965, I, 490); vgl. cass., 19 februari 1968
(A1-r. cass., 1968, biz. 807).
(2) Oass., 17 november 1969, supra, biz. 272.
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waarin aan verweerder niet enkel verwe- wordt uitgeoefend door het middel ;
Overwegende dat de vernietiging van
ten werd zijn motorrijwiel niet te hebben
verlicht maar ook niet voldoende voor- voormeld arrest, zoals zij zal worden
zichtigheid en voorzorg te hebben be- uitgesproken, de vernietiging meebrengt
tracht » door op de rijbaan, vanaf de van het arrest van 19 juni 1969, in zover
plaats waar hij op de gelijkgrondse berm dit gegrond is op het vernietigde gedeelte
stationeerde, achteruit te rijden met van het arrest van 20 oktober 1965 en
overtreding van de artikelen 1 7 en 18 er het gevolg van is ;
van het wegverkeersbesluit, luidens welke
hij verplicht was de gebruikers van de
Over het derde middel, afgeleid nit de
rijbaan te laten voorgaan en nog op de
rijbaan zonder noodzaak achteruit gere- schending van de artikelen 3 en 4 van
den te zijn met een niet-verlicht voertuig, de wet van 17 april 1878, houdende de
terwijl hij, indien hij naar voren was voorafgaande titel van het W etboek van
gereden, zonder enige moeilijkheid had strafvordering, 182, 183, 199, 204, 210
kunnen opmerken dat eisers voertuig en 2ll van het Wetboek van strafvorkwam aangereden, zulks vooreerst door dering, 1382 en 1383 van het B1.rrgerlijk
het bemerken van de lichtkring die de W etboek en. 97 van de Grondwet,
aankomst van een voertuig voorafgaat
doonlat het bestreden arrest van 19 juni
en daarna door het bemerken van de 1969 het bedrag van de aan verweerder
lichtbundel der autolichten » :
verschuldigde schadevergoeding heeft geOverwegende dat, in a:ri.twoord op de schat, zoals de eerste rechter, op de
in het middel overgenomen conclusie, hoofdsom van 358.555 frank en, onder
waaruit eiser afleidde dat " het ongeval voorwendsel van een vergissing vanwege
had km1nen worden vermeden » zonder ·de eerste rechter, het beroepen vonnis
de fouten die door verweerder waren heeft veranderd en het bedrag in hoofdbegaan, het arrest van 20 oktober 1965, som van de uitgesproken veroordeling
nate hebben vastgesteld dat " beklaagde, van 318.555 frank gebracht heeft op
thans eiser, zijn strafrechtelijke aanspra- 358.555 frank,
kelijkheid niet betwist ,, er zich toe
te1·wijl de eerste rechter, zonder enige
· beperkt te overwegen dat " de aanwezig- vergissing te begaan, in zijn vonnis had
heid van de b1.rrgerlijke partijen Roiseux, vastgesteld dat " met inachtneming van
thans verweerder, en Keitel op de kant de provisionele uitkering " aan vervan de rijbaan beklaagde er niet toe weerder thans 318.555 frank toekwam
gebracht heeft te rem1nen " en " dat
(dit is 358.555 frank - 40.000 frank),
ofschoort de burgerlijke partij Roiseux en terwijl partijen voor het hof van
een font (niet-verlichting) heeft kunnen beroep, zonder op dit punt de verandering
begaan, deze zonder oorzakelijk verband van het vonnis te verzoeken, heiden
is met het ongeval, dat zich op dezelfde geconcludeerd hebben tot de uitkering
wijze zou hebben voorgedaan indien het van schadevergoeding, onder aftrek van
motorrijwiel regelmatig verlicht was de ree.ds betaalde provisionele uitkering
geweest ";
van 40.000 frank, zodat het bestreden
Overwegende dat het arrest aldus niet arrest het bedrag van de tegen eiser
passend antwoordt op eisers conclusie, uitgesproken hoofdveroordeling zonder
in zover deze het verweerder als een font wettelijke reden op 358.555 frank heeft
aanrekende, niet aileen zijn motorrijwiel gebracht en aldus ten onrechte het vonnis
niet te hebben verlicht, maar tevens een van de eerste rechter heeft veranderd
maneuver te hebben uitgevoerd met op een punt dat niet werd betwist en
overtreding van de artikelen 17 en 18 dat door het hoger beroep van partijen
van het wegverkeersbesluit en onvoor- niet voor de rechters in hoger beroep
zichtig met zijn motorrijwiel achteruit- was gebracht :
gereden te zijn ;
Overwegende dat verweerder in zijn
Dat het middel derhalve gegrond is ten
aanzien van het arrest van. 20 oktober conclusies voor de rechtbank en voor
het hofvan beroep erkent het provisioneel
1965;
Overwegende dat de beslissing waarbij
bedrag van 40.000 frank als hoofdsom te
dit arrest, met bevestiging van het hebben ontvangen;
Dat, met inachtneming van deze erkenberoepen vonnis, een deskundigenonderzoek heeft bevolen, evenwel gerecht- ning, de eerste rechter, na de voile schade
vaardigd blijft door de beslissing van het van verweerder op 358.555 frank te
arrest dat eiser aansprakelijk is voor het hebben geschat, eiser heeft veroordeeld
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tot betaling van 318.555 frank als hoofd-

ROE.PEN VERZEKERAAR.- NIET BETEKENDE VOORZIENING.
NIET-ONTV ANKELIJKHEID.

som;

Dat beide partijen voor het hof van
beroep hebben geconcludeerd dat dit
bedrag van 40.000 frank moet worden
.afgetrokkeu van verweerders schadevergoeding;
Dat aldus, door een rekenfout te verbeteren die niet bestond en die hij heeft
menen te ontdekken in het beroepen
vonnis, en door eiser te veroordelen om
aan verweerder de hoofdsom van
358.555 frank te betalen, het arrest van
19 juni 1969 uitspraak doet over een
gegeven dat niet werd betwist en waarover het dus niet had te oordelen ;
Dat het middel gegTond is ;
Om die redenen, vernietigt het arrest
van 20 oktober 1965, in zover het beslist
dat eiser geheel aansprakelijk is voor
het ongeval, de som van de door de
Berste rechter toegekende provisionele
vergoeding bevestigt en eiser veroordeelt
in de kosten van het hoger beroep ;
vernietigt het arrest van 19 juni 1969,
behalve in zover het de schatting van de
schade, zoals gedaan door de eerste
rechter, bevestigt en uitspraak doet over
de intrest die door verweerder gevorderd
wordt en over het voorbehoud dat door
hem gemaakt wordt ; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissingen ; veroordeelt ieder van de
partijen in de helft van de kosten;
vetwijst de aldus beperkte zaak naar
het Hof van beroep te Brussel.
16 februari 1970. 2e kamer. Voorzitter, de H. van Beirs, voorzitter.Verslaggever, de H. Capelle. Gelijkluidende conclusie, de H. Paul Mahaux,
eerste advocaat-generaal. - Pleiter, de
H. DeBruyn.

2e
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KAMER.-

16 februari 1970.

2°

VOORZIENING IN CASSATIE.
TERMIJN.- STRAFZAKEN.- BURGERLlJKE RECHTSVORDERING. BESLISSING WAARBIJ DE BEKLAAGDE BIJ
VERSTEK WORDT VEROORDEELD OJ\f
DE BURGERLIJKE PARTIJ SCHADELOOS
TE
STELLEN E.N
OP TEGEN SPRAAK
WORDT VERKLAARD DAT DEZE VEROORDELING BINDEND IS VOOR DE TOT
TUSSENKOMST OPGEROEPEN , VE.RZEKERAAR. VoORZIENING VAN DE TUSSEN •
KOMENDE PARTIJ. VOORZIENING
INGESTELD GE.DURENDE. DE GEWONE
VERZETTERMIJN VAN DE BEKLAAGDE.
NIET-ONTVANKELIJKHEID.
'

3°

VOORZIENING IN CASSATIE.
PE.RSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATI'Jl1 TE VOORZIEN EN TEG'E1N WIE EEN
VOORZIENING KAN WORDE.N INGESTE.LD.
STRAFZAKE.N. VOORZIENING VAN
DE VERZEKERAAR VAN DE BEKLAAGDE,
DIE TOT TUSSE.NKOMST IS OPGEROEPEN,
TEGEN HET GEMEENSCHAPPELIJK MoTORWAARBORGFONDS, DAT E.VENEENS
TOT TUSSENKOMST OPGEROEPEN WERD.
GEEN GESCHIL TUSSEN DE.ZE PARTIJEN.
NIET-ONTVANKELIJKHEID
VAN DE VOORZIENING.

I 0 Niet ontvanlcelijlc is de voorziening,

ingesteld door de voor het strajgerecht
tot tussenlcomst opge1·oepen ve1·zelceraar,
die niet is betelcend aan de partij tegen,
wie zij is gericht (1). (Wetb., van
strafv., art. 418.)
6° TifTo1·dt de belclaagde bij verstelc ver-

oordeeld om de burgerUjlce partij schadeloos te stellen en wo1·dt op tegenspra.ak
verlclaard dat deze ve1·oordeling bindend
is voor de tot tttssenlcomst opgeroepen
verzelcM·aar, clan is de voorziening van
deze laatste tegen de belclaagde niet
ontvankelijk, zo ze binnen de gewone
verzette1·mijn van de belclaagde wordt
ingesteld (2). (Wetb. van strafv.,
art. 413, lid 3.)

VOORZIENING IN CASSATIE.
VoRM. STRAFZAKEN. VooRZIENING VAN DE TOT TUSSENKOMST OPGE·

3° De verzeke1·aar van de burgerrechtelijke
aanspralcelijlcheid van de beklaagde, die

(1) Cass., 23 december 1968 (Arr. cass.,
1969, biz. 400}.
(2) Haadpl. cass., 7 maart 1966 (Bull. en
PAsrc., 1966, I, 881); verg. cass., 10 februari
1969 (Arr. cass., 1969, biz. 551). Over het punt
dat de verzekeraar van de burgerrechtelijke

aansprakeiijkheid, die tot tussenkomst werd
opgeroepen, ontvankelijk is om zich tegen de
bekiaagde in cassatie te · voorzien wanneer · er
tussen hen een geschil bestaat, raadpl. cass.,
20 juli 1967 (An·. cass., 1967, biz. 1326) en
noot 1, biz. l327.
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voo1· het strafgerecht tot tussenkomst is
opge1·oepen, is niet ontvankeliJk om zich
in cassatie te voorzien tegen het Gemeenschappelijk Motorwaa7·bo1·gjonds dat
eveneens tot tussenkomst wenl opgeroepen, wannee1· er t~tssen deze partijen
geen geschil bestaat en ten voonlele van
het Fonds geen enkele ve7'007'deling vctn
de ve1·zelce1·aar is ~titgesproken ( 1).
(NAAMLOZE VE_NNOOTSCHAP « WESTERLING
INSURANCE COMPANY "• T. VANDE
VEIRE,
PIETERAERENS, LANDSBOND
DER CHRISTE_LI,TRJll MUTUALITEITEN EN
GEMEENSCHAPPELUK MOTORWAARBORGFONDS.)
Met de notitie overeenstemmend
arrest.

16 februari 1970. 2° kamer.
Voorzitter, de H. van Beirs, voorzitter.Verslaggeve1·, de H. Trousse. - Gelijlclttidencle conclusie, de H. Paul Mahaux,
eerste advocaat-generaal.

VAN HET HOGER BEROEP, EN NIET BIJ
WEGE VAN« EVOCATIE ll.

1° De rechteT die de belclaagde tot een

stmj veroordeelt, antwoo1·dt impliciet;
door ze te ve1·werpen, op de conclusie
waa1·bij om de opscho1·ting van de uit"
spraalc van de veroordeling wordt verzocht (2). (Grondwet, art. 97.)

2° De 1'echte1· in hager beroep vm·nietigt
het beroepen vonnis en beslist enkel bij
wege van nieuwe bepaling in geval van
schending of niet hersteld verzttim van
vo1·men, door de wet voorgesch1·even op
stmtfe van nietigheid; zullcs doet hij
niet in geval van schending van een
regel betretfende de gmnd van de zaak,
met name wanneer de door de em·ste
rechte1· uitgesp1·olcen st1·aj onwettelijlc is.
(Wetb. van strafv., art. 215.)
3o De 1·echter in hoge1· bm·oep die ove1· de

zaalc zelj beslist na veTnietiging van het
beToepen vonnis, dat eveneens op cle
zaak zelj betTelcking had, doet ~titspmak
ten gevolge van de clevolutieve lcmcht
van het hager beToep en niet bij wi.fze
van evocatie (3). (Wetb. van strafv.,
art. 215.)

2° KAMER.- 16 februari 1970.
1o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.---'CONCLUSI:m VAN D:m BEKLAAGDE WAARBIJ OM DE OPSCHORTING VAN DE
UITSPRAAK DER VEROORDELING WORDT
VERZOCRT. - VEROORD:mLING VAN DE
BEKLAAGDE TOT EEN STRAF.- IMPLICIET:m VERWERPING VAN DE CONCLUSIE.

2° HOGER BEROEP. -

STRAFZAK:mN.
- VERNIJJ1TIGING VAN HET BEROE.PEN
VONNIS DOOR DE RECHTER IN HOG:mR
BEROEP.- WETBOER VAN STRAFVORDERING, ARTIKEL 215.--'- TOEPASSINGSVOORWAARD:m.

30 HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN.
- VERNIETIGING VAN HET BEROEPEN
VONNIS DOOR DE RECHTER IN HOGER
BE_ROEP. - EERSTE RECHTER DIE TEN
GRONDE UITSPRAAK HEEFT GEDAAN.RE_CHTER IN HOGER BE_ROEP DIE TEN
GRONDE UITSPRAAK HEEFT GEDAAN TE_N
GEVOLG:m VAN DE DEVOLUTIEVE. KRACHT
(1) Raadpl. buiten cass., 20 juii 1967, in
de vorige noot vermeid, cass., 26 februari 1968
(Arr. cass., 1968, biz. 844) en 3 november 1969,
redenen, supTa, biz. 224.
·

(SZEK, T. E.L GAMlVIAL.)
ARRE.ST (vertaling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 18 juni 1969 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;

I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering :
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet en van de rechten der verdediging,
doordat het arrest in zijn redengevend
noch in zijn beschikkend gedeelte uitspraak doet op het verzoek, door eiseres
gedaan ter terechtzitting van 3 jlmi 1969,
om de uitspraak van de veroordeling
op te schorten :
Overwegende dat, blijkens het vermelde in het proces-verbaal van deze
(2) Cass., 20 maart 1967 (A1·r. cass., 1967,
biz. 896).
(3) Cass., 17 maart 1969 (ATr. cass., 1969,
biz. 670); raadpl. cass., 7 oktober 1969,
supra, biz. 141.

------
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eiseres om « probatie-opschorting van .de
uitspraak van de veroordeling verzoekt " ;
Overwegende dat, op een verzoek
waarvoor geen grond word aangevoerd,
het hof van beroep niet verplicht was de
redenen aan te geven waarom het er geen
gevolg aan gaf en dat door eiseres tot
een straf te veroordelen het arrest impliciet op dit verzoek uitspraak doet door
het te verwerpen ;
Dat het middel derhalve niet kan
worden aangenomen ;

Voorzitter, de H. van Beirs, voorzitter.Verslaggever, de H. Capelle. - Gelijkluidende conclusie, de H. Paul Mahaux,
eerste advocaat-generaal. - Pleiter, de
H. Van de Velde (van de balie bij het
Hof van beroep te Brussel.)

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 215 van het Wetboek van
strafvordering,
doordat het arrest enerzijds de hogere
beroepen gegrond verklaart en anderzijds
het beroepen vonnis bevestigt, met de
enkele wijziging dat het vaststelt dat de
door de eerste rechter uitgesproken straf
onwettelijk is omdat zij hoger is dan het
bij de wet gestelde maximum en hE;Jt
derhalve een andere straf uitspreekt,
terwijl het hof van beroep het onwettelijk vonxtis moest teniet doen, de zaak
aan zich trekken en uitspraak doen door
een nieuwe beschikking die op zijn eigen
rechtsmacht berustte :

1° VONNISSEN EN ARRESTEN.
STRAFZAKEN. - PRDCESHANDELINGEN
IN E:E;RSTE AANLEG ONR:E;GELMATIG
VERRICHT. RECHTER IN HOG:E;R
B:E;ROEP ST:E;LT UITDRUKKELIJK VAST
DAT HET BEROJllPEN VONNIS DOOR
NIETIGHEID IS AANGETAST.- RECHTER
DIE ZODOENDE IMPLIC!ET DE STUKKEN
VERWlllRPT DIE BETREKKING H:E;BBEN
OP DEZE HANDELINGEN.

Overwegende dat enerzijds de toepassing van een onwettelijke straf niet de
schending oplevert van vormen die bij
de wet op straffe van nietigheid zijn
voorgeschreven, maar wel de schending
van een regel betreffende de grond, zodat
het in het middel ingeroepen artikel 215
van het W etboek van strafvordering niet
· toepasselijk was ;
Overwegende anderzijds dat de rechter
in hager beroep die ten grande uitspraak
doet na het beroepen vonnis te hebben
teniet gedaan, niet beslist bij wege van
evocatie, wanneer de eerste rechter zelf
ten grande had beslist ;
Dat het middel naar recht faalt ;
En overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
vormen in acht genomen zijn en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering van verweerder : ·
Overwegende dat eiseres geen enkel
middel voordraagt ;
Om die redenen verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.

16 februari 1970. -

2e kamer. -

2e KAMER. -

16 februari 1970.

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. STRAFZAKEN.- NIETIGHEID VAN HET
B:E;ROEPEN VONNIS.- BESLISSING VAN
Dlll RECHTER IN HOGER BEROEP DIE
UITSPRAAK DOlllT BIJ WEGE VAN NIEUWE
BESCHIKKING.- NIETIGHEID VAN HET
BEROEPE.N VONNIS ZONDER INVLOED OP
DE WETTELIJKHEID VAN DE BESLISSING
IN HOGER BEROE.P.
3° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST).
]'oUT.
BEGRIP.

4° GERECHTSKOSTEN. - STRAFZAKEN.
FEITENRECHTER BIJ WIE
AI·LEEN DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING AANHANGIG IS. KOSTEN
DOOR HET OPJllNBAAR MINISTERIE GEMAAKT OM DE ZAAK IN STAAT VAN
WIJZEN TE BRENGEN.
KoSTEN
BETREFFENDE DE BURGERLUKE
RECHTSVORDERING.
5° CASSATIE. - OMVANG. - STRAFZAKEN.
VOORZIENING VAN DE
BEKLAAGDE.. - VERNIETIGING VAN DE
BESLISSING OP DE STRAFVORDERING.
BRENGT DE VERNIE.TIGING MEDE
VA.L'< DE NIET-DEFINITIEVE BESLISSING
OP DE RE.CHTSVCRDERING VAN DE
BURGERLIJKE. PARTIJ. - NIETTEGENSTAANDE DE NIET-ONTVANKELIJKHEID
VAN DE VOORZIENING TEGEN DEZE
BESLISSING EN ZELFS IN GEVAL VAN
AFSTAND VAN DEZE VOORZIENING.
6° CASSATIE. 0MVANG. - STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. - BESLISSING WAARBIJ DE
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WORDT VERKLAARD VOOR HET ONGEVAL. -BESLISSING WAAF.BIJ ONWETTELIJK WORDT VASTGESTELD DAT NIET
BEWEZEN IS EEN FOUT DIE DE BEKLAAGDE
AAN
DE
BURGERLIJKE
PARTIJ
VERWIJT, EN DIE NIET PASSEND ANTWOORDT OP DE CONCLUSIE VAN DE
BEKLAAGDE
WAARBIJ EE.N ANDE:RE
FOUT AAN DE GETROFFENE WORDT TEN
LASTE GELEGD. CASSATIE DIE ZICH
NIET UITSTREKT TOT HET BESCHIKKENDE GEDEELTE WAARBIJ WORDT BESLIST
DAT DE BEKLAAGDE EEN FOUT HEEFT
BEGAAN DIE HEM AANSPRAKELIJK
STELT.

1° De l'echtel' die uitd?·ulckel?:jk vaststelt dat
het bet·oepen vonnis door nietigheid is
aangetast en nauwlceurig aangeejt op
wellce 1·eclenen zijn beslissing stl3unt,
verwe1·pt impliciet maar zekm· uit het
dossier de st~tkken, die bet1·elcking hebben
op de hanclelingen van de ee1·ste rechte1·,
waarvan hij vaststelt dat niet blijkt dat
zij regelmatig zijn ver1·icht (1).

2° Zander invloed op de wettelijlcheid van
de beslissing van de rechte1· in hogm·
beroep is de nietigheid van het beroepen
vonnis, wanneer cle l'echtel' in hoge1·
be1·oep uitspmalc cloet bij wege van
nieuwe beschikking (2).
3° Ellce onvoorzichtigheicl leve~·t een fout
op in de zin van de artilcelen 1382 en
1383 van het Burgerlijlc Wetboek en
volstaat, hoe zwaar zij oak is, om cle
clade1· aanspmlcelijk te stellen voor de
schaclelijlce gevolgen die zij heejt vel'oorzaalct ( 3) .
4° Wanneer, in strafzaken, bij de jeitenrechter enlcel nag de burgerlijke rechtsvorclen;ng aanhangig is, zijn cle lcosten
clam· het openbaar ministe1·ie gemaakt
om cle zaalc in staat van wijzen te
brengen, lcosten betreffencle cle burgerlijlce
rechtsvordering (4).

(1) et (2) Cass., 22 januari 1968 (Arr. cass.,
1968, biz. 693).
(3) DE PAGE, d. II, nrs 945 en 1022; PLANIOL en R.IPER'l', d. VI, nr 681; MAZEAUD en
TUNC, d. III, nrs 2364 tot 2571 ; cass., 15 mei
1941 (Bull. en PASIC., 1941, I, 192); \7 erg.
cass., 26 mei 1952 (ibid., 1952, I, 622);
21 maart 1955 (ibid., 1955, I, 799); 12 december 1968 (A1·r. cass., 1969, biz. 368) en de
noten onder dit arrest.

5° De vernietiging, op de voorziening van
cle beklaagde, van de beslissing op cle
strafvorclering, brengt de vernietiging
mecle van de niet-clefinitieve beslissing
op cle l'echtsvorclering van cle burgerlijlce
partij, alhoewel cle voo?·ziening tegen
cleze tweecle beslissing vooralsnog niet
ontvanlcelijlc is, en zelfs indien de
belclaagcle van cleze voorziening afstand
heeft geclaan, zoncler evenwel in de
beslissing te be~·usten ·(5).

6° Ingeval een beslissing, waarbij de
belclaagcle alleen aanspmkelijlc worclt ·
ve1·klaarcl voor een ongeval, vernietigcl
worclt omclat de rechter onwettelijk
vastgesteld heeft dat ni".t bewezen is een
jout die cle belclaagde aan de bu1·gerlijlce
1Jartij verwijt of omdat de 1·echter niet
passencl heeft geantwoonl op de conclusie
van de belclaagde waarbij een andere
fout aan cle getro ffene worclt ten laste
gelegcl, st1·ekt cle vernietiging zich niet
uit tot het beschiklcencle gecleelte waaTbij
wonlt beslist clat cle beklaagde een jout
heeft begaan dat hem aanspmlcelijlc
stelt (6).
(L. EN H. LEONARD, ·T. DELVAUX, THIRIFAYS EN LANDSBOND .VAL'< CHRISTELIJKE
MUTUALITEITEN.)

ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 26 juni 1969 gewezen. door
het Hof van beroep te Luik, jeugdkainer,
rechtdoende over de burgerlijke belangen
aileen; ,
Overwegende dat de eisers, na zich
in cassatie te hebben voorzien tegen aile
« strafrechtelijke zowel als burgerrechtelijke » beschikkingen van het arrest,
afstand hebben gedaan van hun voorziening, in zover deze gericht is tegen de
niet-definitieve beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen van de verweerders Delvaux en Thirifays tegen de
eisers;

I. In zover de voorziening gericht is
tegen het openbaar ministerie :
Overwegende dat het hof van beroep,

(4) Cass., 1 december 1969, sup1·a, biz. 319.
(5) Cass., 22 juli 1968 (Ar1·. cass., 1968,
biz. 1331); 16 juni 1969 (ibid., 1969, biz. 1031).
(6) Cass., 22 september 1969, supm, biz. 73.
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van de burgerlijke partijen Delvaux,
Thirifays en Landsbond van Christelijke
Mutualiteiten en de incidentele beroepen
van de eisers tegen deze partijen aanhangig zijn, enkel over de burgerlijke belangen uitspraak doet ; dat het de eis~rs
weliswaar in de « kosten » jegens de
Staat veroordeelt maar deze kosten
voorgeschoten zijn door de openbare
partij om de zaak in staat van wijzen
te stellen voor de behandeling en de
berechting van de burgerlijke rechtsvorderingen der verweerders, zodat zij
verband houden met deze rechtsvorderingen en niet met de strafvordering ;
Dat in zover de voorziening gericht is
tegen de« strafrechtelijke beschikkingen »
van het arrest, zij niet ontvankelijk is,
daar zij geen bestaansreden heeft ;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering van de Landsbond van
Christelijke Mutualiteiten tegen de eisers
alsmede over de kosten door het openbaar
ministerie dienaangaande gemaakt :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 189, 2ll van
het Wetboek van strafvordering en 97
van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest, na het
bestreclen vonnis te hebben teniet gedaan,
voor recht zegt.dat de gehele aansprakeIijkheid voor het bedoelde ongeval op de
eerste eiser rust en hem clientengevolge
veroordeelt om, hoofdelijk met de tweede
eiser, aan de burgerlijke partijen, waaronder verweerster, schadevergoedingen
te betalen, zonder het getuigenis van
dame Thirifays ter terechtzitting van de
jeugdrechtbank te hebben nietig verklaard of uit de debatten te hebben
geweerd, ofschoon het vaststelt dat het
afgenomen is zonder dat deze vrouw de
wettelijke getuigeneed heeft afgelegd, en
zonder vast te stellen dat zij ontzet was
van het recht om de eed af te leggen of
dat zij wegens haar leeftijd niet wettelijk
onder ede kon getuigen,
terwijl het arrest aldus de nietigheid,
die het bedoelde getuigenis aantast, heeft
overgenomen en dus moet worden vernietigd, en terwijl, door te beslissen dat,
in strijd met de beweringen van de eisers
in hun conclusies, de voornoemde dame
Thirifays, slachtoffer van het ongeval,
uiterst rechts van de rijbaan reed, wat
zij verklaard had op de terechtzitting
van de jeugdrechtbank waar zij als
getuige werd gehoord buiten ede, het

arrest eveneens de nietigheid die het
vaststelt en waardoor voornoemd getuigenis was aangetast, heeft overgenomen :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat de geldigheid van het beroepen vonnis
aangetast is door het feit dat de getuige
Thirifays door de eerste rechter is gehoord zonder de door de wet vereiste
eed te hebben afgelegd en dat het dientengevolge moet worden vernietigd ; dat
het hof van beroep het vonnis teniet
doet en verklaart uitspraak te doen " na
de zaak aan zich te hebben getrokken » ;
Overwegende enerzijds dat de rechter
in hoger beroep, die uitdrukkelijk vaststelt dat het beroepen vom1is door nietigheid is aangetast en nauwkeurig aangeeft op welke redenen zijn beslissing
steunt, impliciet maar zeker uit het
dossi,er de stukken verwerpt die betrekking hebben op de handelingen van de
eerste rechter, waarvan hij vaststelt dat
zij niet regelmatig zijn verricht ;
Overwegende anderzijds dat uit geen
enkele overweging van het arrest volgt
dat het hof va~1 beroep de vaststelling
dat de getroffene uiterst rechts van de
rijweg reed, doet berusten op het getuigenis waarvan het de nietigheid aantoont;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 1382, 1383
en 1384 van het Burgerlijk Wetboek, 48,
inzonderheid 2° en 4°, van het koninklijk
besluit van 8 april 1954 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer, gewijzigd bij het koninklijk
besluit van 30 april 1963, en 97 van de
Grondwet,
doo1·dat het bestreden arrest de gehele
aansprakelijkheid voor het bedoelde
ongeval op de eerste eiser doet rusten
op grond « dat deze aansprakelijkheid zo
aanzienlijk is dat zij aile andere uitsluit ;
dat om deze te beoordelen, moet worden
onderstreept dat die minderjarige zich
veroorloofd heeft per rijwiel met hulpmotor, zonder voldoende verlichting en
met grote snelheid in een agglomeratie
te rijden en zulks op het ogenblik waarop
veel volk wegens plaatselijke vermakeIijkheden niet aileen de rijbaan, maar ook
de gelijkgrondse bermen belemmerde ;
dat onder deze omstandigheden generlei
schuld ten laste van de getroffene kan
worden bewezen geacht ; dat, zo deze
uiterst rechts van de straat stapte en niet
voldoende uitgeweken is bij het naderen
van de minderjarig~, deze niet-nakoming
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zo onbeduidend schijnt te zijn, gezien
de volstrekt bijzondere omstandigheden
van het ongeval, dat het geraden noch
aangewezen is daaruit enige aansprakelijkheid af te leiden >>,
terwijl : I 0 elke onvoorzichtigheid een
fout oplevert in de zin van artikel 1382
van het Burgerlijk Wetboek en, ongeacht de meerdere of mindere ernst ervan,
voldoende is om de dader aansprakelijk
te maken voor de schadelijke gevolgen
die deze fout heeft veroorzaakt (scherrding in het bijzonder van de artikelen 1382, 1383 en 1384 van het Burgerlijk
Wetboek en 97 van de Grondwet),
2° in hun regelmatig genomen conclusie
in hoger beroep de eisers, onder omstandige aangifte van de redenen van hun
stellingen, aanvoerden enerzijds dat de
getroffene niet uiterst rechts van de rijbaan, maar meer naar het 1nidden ervan
stapte, dat.zij het gerucht van het achter
haar aankomende rijwiel met hulpmotor
zeer wel had gehoord en dat zij niettemin,
met schending van de verplichtingen die
artikel 48 van het algemeen reglement
op de politie van het wegverkeer haar
oplegde, nagelaten had onmiddellijk op
de berm uit te wijken, anderzijds dat
op het ogenblik van de botsing de snelheid van het rijwiel met hulpmotor
noodzakelijk verminderd moest zijn en
dat het arrest, rechtdoende zoals het
heeft gedaan, niet passend geantwoord
heeft op deze conclusie (schending inzonderheid van de artikelen 48 van het
koninklijk besluit van 8 april 1954 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer, gewijzigd bij koninklijk besluit van 30 april 1963, en 97 van
de Grondwet) :
Overwegende enerzijds dat, door te
stellen dat de getroffene in de strikte
voorzichtigheid is tekort geschoten door
niet uit te wijken bij het naderen van
Louis Leonard, het arrest vaststelt dat
de getroffene het rijwiel met hulpmotor
van de voornoemde Leonard, tharis eerste
eiser' heeft horen aankomen op een
ogenblik waarop zij nog met goed gevolg
kon uitwijken ;
Dat het derhalve wettelijk niet heeft
kunnen beslissen dat wegens de « volstrekt bijzondere omstandigheden van
het ongeval " de aansprakelijkheid van
de eerste eiser « zo aanzienlijk was dat
zij elke andere uitsloot "• dat geen enkele
toerekenbaarheid derhalve tegen de getroffene kan worden bewezen geacht
en dat haar fout « zo onbeduidend scheen

te zijn dat hat niet geraden of. niet
aangewezen leek daaruit enige aansprakelijkheid af te leiden " ;
Overwegende anderzijds dat het arrest,
door zich er toe te beperken te stellen
dat Louis Leonard zich veroorloofd
heeft met grate snelheid te rijden, niet
passend antwoordt op het omstandig
verweer van de eisers die weliswaar niet
betwistten dat, indien de eerste eiser
meester geweest was over zijn snelheid,
hij de hindernis had moeten opmerken,
maar deden gelden dat de snelheid van
het rijwiel met hulpmotor noodzakelijk
verrninderd was op het ogenblik van hat
ongeval;
Dat het middel gegrond is ;
Overwegende dat de afstand van de
voorziening die gericht is tegen de
beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen va:q de verweerders Delvaux en
Thirifays geen berusting in deze beslissingen insluit ;
Dat derhalve de hieronder uitgesproken vernietiging zich moet uitstrekken tot de beslissingen op deze burgerlijke
rechtsvorderingen, in zover, om alleen
eiser aansprakelijk te verklaren en de
bedragen van de tegen hem uitgesproken
provisionele veroordelingen vast te stellen, deze beslissing, waartegen eiser zich
op dit ogenblik niet in cassatie kon
voorzien, op dezelfde onwettelijke reden
gegrond zijn ;
Om die redenen, decreteert de afstand
van de vorziening in zover deze gericht
is tegen de beslissingen op de burgerlijke
rechtsvorderingen van de verweerders
Delvaux en Thirifays ; vernietigt het bestreden arrest, in zover het uitspraak doet
op de burgerlijke rechtsvordering van
de Landsbond van Christelijke Mutualiteiten, iri zover het op de burgerlijke
rechtsvorderingen van de verweerders
Delvaux en Thirifays alleen eiser aansprakelijk verklaart en het bedrag vaststelt van de provisionele schadevergoedingen waartoe het hem veroordeelt, en
in zover het beslist over de kosten en de
uitgaven 1n hoger beroep door het
openbaar ministerie gedaan om de zaak
in staat van wijzen te stellen, met dien
verstande echter dat de vernietiging zich
niet uitstrekt tot de beschikking luidens
welke de eerste eiser een font heeft
begaan, die hem en de tweede eiser
aansprakelijk maakt; verwerpt de voorziening voor het overige ; veroordeelt
verweerster Landsbond van Christelijke
Mutualiteiten in twee derde en de eisers
in een derde van de kosten, met uitzondering van de kosten van de afstand, die
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verwijst ·de aldus beperkte zaak naar de
jeugdkamer van het Hof van beroep te
Brussel.
16 februari 1970. 2• kamer. -

Voorzitter, de H. van Beirs, voorzitter.Ve1·slaggeve1·, Baron Richard. - Gelijkluidende conclusie, de H. Paul Mahaux,
eerste advocaat-generaal. - Pleiter, de
H. DeBruyn.

2• KAMER. -

16 februari 1970.

1o INTERNATIONALE VERDRAGEN.
- lNTERNATIONAAL VERDRAG BETR:E1FFENDE DE STATUS VAN D:E1 VLUORT:mLINGEN.- R:miSDOOUMENT:E1N.- BEPALING:mN.

2D VREEMDELINGEN.- STATUS VAN
D:E1 VLUORT:mLING:mN.- R:miSDOOUMENTEN.- B:mPALING:mN.
3D VREEMDELINGEN. - VREEMD:mLING OP WIE VAN TO:mPASSING IS D:E1
STATUS VASTGESTELD DOOR RET lNTERNATIONAAL VERDRAG BETREFFENDE DE
STATUS VAN DE VLUORTELINGEN. VREEMDELING DIE RET VOORWERP IS
VAN EEN UITWIJZINGSBESLUIT, MAAR
ROUDER VAN EEN REISDOOUMENT VERSTREKT MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 28 VAN DIT VERDRAG EN VAN
PARAGRAAF 13 VAN DE BIJLAGE BIJ
DIT VERDRAG. - VEROORDELING WEGENS EEN OVERTREDING VAN ARTIKEL 12, 5°, VAN D:E1 WET VAN 28 MAART
1952. - ONWETTELIJKREID.
1o en 2o De

reisdocumenten die met
toepassing van artikel 28 van het Internationaal verdrag betreffende de status
van de vluchtelingen en van § 18 van
de bijlage bij dit verdrag, ondm·tekend
te Geneve op 28 jttli 1951 en goedgekeu1·d bij de wet van 26 juni 1958,
door de ve1·d1·agsluitende Staten aan de
op hun grondgebied gevestigde of vm·blijvende vluchtelingen worden ve1·strekt
voo1· het 1·eizen buiten dat grondgebied
staan ook aan de hmtders van deze reis.d.ocumenten toe om het even wanneer,
gedu1·ende de geld'igheidsduur van deze
documenten, op dit g1·ondgebied terug
te lceren; deze vergunning mag doo1· een
vm·dragsluitende Staat noch ingetroklcen
noch beperlct woTden.

3° Niet wettelijk geTechtvaardigd is de
veroordeling wegens een opertreding van
artikel 12, 5°, van de wet van 28 maart
1.952 op de vluchtelingenpolitie, ten
laste van een vreemdeling op wie van
toepassing is de status vastgesteld door
het internationaal verdrag betreffende
de status der vluchtelingen, ondertekend
te Geneve op 28 juli 1951 en goedgelceurd
bij de wet van 26 juni 1953, die hierop
is gegrond, dat het uitwijzingsbesluit
nooit is ingetrolcken, hoewel hij houder
was van een reisdocument verstrekt met
toepasstng van artikel 28 van dit verdrag
en v.an § 18 van de bijlage bij dit verdmg, dat hem toestond in Belgie terug
te keren.
(ERTL.)
ARREST (vm·taling).
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 26 januari 1970 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel ;
Over het tweede middel, in zijn eerste
onderdeel afgeleid uit de schending van
artikel 28 van het internationaal verdr!J.g
betreffende de status van de vluchtelingen, ondertekend te Geneve. op 28 juli
1951 en goedgekeurd bij de wet van
26 juni 1953, en van § 13 van de bijlage
bij dit verdrag,
doordat het hof van beroep verklaart
dat " het aan beklaagde verstrekte
reisdocument door hem voor zijn terugkeer naar Belgie slechts kon worden
gebruikt ingeval hij genoodzaakt was
het land waarin hij zich bevond, te
verlaten "'
terwijl beklaagde, op grond van de
bewoordingen van voornoemd artikel 28
en van voornoemde § 13, en op grond
van de algemene economie van het ver.drag, aanvoerde dat " het document aan
de vluchteling verstrekt werd om buiten
het grondgebied te reizen : de tekst
spreekt van reizen en niet van zich elders
te vestigen " ; het document het voor de
houder aan wie de verdragsluitende Staat
het verstrekt heeft, mogelijk moet maken
te allen tijde op het grondgebied terug
te keren zolang het stuk geldig is, en de
tekst van deze bepalingen de terugkeer
naar het land van onthaal niet beperkt
tot het geval aileen wanneer de vreemdeling genoodzaakt zou zijn het land waar
hij << reist " te verlaten :
Overwegende dat het arrest eiser verqordeelt om, als vreemdeling, uitgewezen
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bij ministerieel besluit van 31 juli 1963
waarvan hem is kennis gegeven op
7 augustus 1963, in het koninlrrijk
biTmengekomen te zijn of aldaar verbleven te hebben tussen 31 augustus
1969 en 9 september 1969 zonder bijzondere vergunning van de Minister ·van
justitie onder de omstandigheid dat hij
in staat van wettelijke herhaling was ;
Overwegende dat het arrest vaststelt :
dat eiser de hoedanigheid bezit van politick vluchteling, erkend door de Organisatie van de Verenigde N a ties ; dat hij
het voorwerp is geweest van een ntinisterieel uitwijzingsbesluit, gedagtekend van
31 juli 1962 'en waarvan hen1. is kennis
gegeven op 7 augustus 1963; dat eiser
op 23 juli 1969 naar de grens is teruggebracht ; dat hem op deze datum, met
toepassing van artikel 28 van het in het
middel vermelde internationaal verdrag,
een reisdocument is verstrekt waarbij
hem vergunning is gegeven om naar
Belgie terug te keren tot 15 juli 1971;
dat hem bij de afgifte van dit document
is gezegd dat dit stuk hem werd afgegeven enkel en aileen om Belgie te kunnen verlaten en dat, niettegenstaande
de daarin voorkomende vermelding, hij
geen .vergtUming had om in Belgie te
verblijven of aldaar terug te keren, op
straffe van gerechtelijke vervolging wegens onwettelijk verblijf; dat een stuk
tot vaststelling van deze kennisgeving
op dit ogenblik getekend is door eiser ;
dat deze naar Belgie teruggekeerd is
tussen 31 augustus en 9 september 1969
zonder dat bewezen is dat zulks is
geschied wegens overmacht ;
Overwegende dat, krachtens artikel 28
van het internationaal verdrag betreffende de status van de vluchtelingen, te
Geneve ondertekend op 28 juli 1951 en
goedgekeurd bij de wet van 26 juni 1953,
de bepalingen van de bijlage bij dit verdrag toepasselijk zijn op de reisdocmnenten, door de verdragsluitende Staten aan
de op hun grondgebied verblijvende
vluchtelingen verstrekt voor het reizen
buiten dat grondgebied; dat volgens § 13,
I, van deze bijla.ge ieder van de verdragsluitende Staten zich verbindt om aan
de houder van een door genoemde
Staat overeenkomstig artikel 28 van het
verdrag verstrekt reisdocument toe te
staan gedurende de geldigheidsduur van
het document op zijn grondgebied terug
te keren;
Overwegende dat deze bepalingen de
verdragsluitende Staten zonder voorbehoud verbinden, zodat het document,
dat in strijd met de vergunning vermeld

op het reisdocument dat aan eiser is
verstrekt overeeukomstig het bepaalde
in artikel 28 van het Verdrag, zegt dat
deze in Belgie niet mocht blijven of terug
keren op straffe van gerechtelijke vervolging, de vergunning om tot 15 juli 1971
n aar Belgie terug te keren, die hem door
dit document verleend was, niet kon
vernietigen of beperken ;
Dat het arrest derhalve niet, zonder
schending van artikel 28 van het in het
middel vermelde internationaal verdrag
en van § 13, I, van de bijlage bij dit
verdrag, heeft kunnen overwegen, op
grond van dit stuk, dat het besluit tot
~1itwijzing van eiser nooit ingetrokken.
IS en derhalve het hem verstrekte reisdocument door hen1. niet mocht worden
gebruikt om naar Belgie terug te keren
dan ingeval hij werd genoodzaakt het
land waarheen hij zich zou hebben
begeven, te verlaten ; dat dit document
een regelmatige vergunning is om naar
Belgie terug te komen, zodat het arrest
evenmin heeft kunnen beslissen dat,
aangezien eiser naar Belgie tussen
31 augustus en 9 september 1969 teruggekeerd is zonder dat bewezen is dat
zulks is geschied wegens overmacht, de
telastlegging bewezen was ;
Dat dit onderdeel van het middel
, gegrond is ;
Om die redenen, zonder dat er grand
bestaat tot onderzoek van de andere
middelen die geen cassatie zonder verwijzing zouden kmmen · medebrengen,
vernietigt het bestreden arrest ; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de vernietigde
beslissing ; laat de kosten ten laste van
de Staat ; verwijst de zaak naar het Hof
van beroep te Luik.
16 februari 1970. 2e kamer. Voorzitter de H. van Beirs, voorzitter. Verslaggeve1·, Baron Richard. - Gelijkluidende conclttsie, de H. Paul Mahaux,
eerste advocaat-generaal. - Pleiter, de
H. Bricmont (van de balie bij het Hof
van beroep te Brussel).

Op dezelfde dag werd een gelijkaardig
arrest gewezen in de zaak Viszy, op de
voorziening tegen een op 28 november
1969 door het Hof van beroep te Brussel
gewezen arrest.
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571 2e KAMER.- 16 februari 1970.
GERECHTSKOSTEN. - STRAFZAK:mN.
- KosT:mN VAN DE ITALIAANS SPR:mKEN:OE TOLK. - KOSTEN DIE NIET TEN
LASTF1 VAN DF1 BE.KLAAGDF1 MOGEN
WORDF1N GF1LF1GD.

De kosten van een Italiaans sprekende
talk, op wie een beroep moest wo1·den
gedaan voor de vertaling der verkla1·ingen
van de beklaagde die de taal van de
rechtspleging niet spreelct, mogen niet
ten laste van deze laatste worden gelegd (1). (Verdrag tot bescherming van
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, goedgekeurd bij de
wet van 13 mei 1955, art. 6-3, e.)
(ROSSET T. WF1DUWF1 HF1NRY
EN LITISCONSORTEN.)
ARRE.ST (vertaling).
RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 10 december 1969 door het
Hof van beroep te Brussel gewezen ;
I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering
die tegen eiser is ingesteld :
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van artikel 6-3, e, van
het V erdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden, goedgekeurd bij de wet van
13 mei 1955 :
Overwegende dat het arrest, onder
bevestiging van het beroepen vonnis en
bij eigen beschikking, eiser in alle kosten
van de strafvordering heeft veroordeyld,
zonder daarvan uit te sluiten de kosten
van de tolk, die benoemd werd om hem
bij te staan, daar eiser enkel Italiaans
spreekt;
Dat het arrest zodoende de in het
middel vermelde bepaling heeft geschonden, luidens welke ieder die wegens een
strafbaar feit wordt vervolgd, het recht
heeft zich kosteloos te doen bijstaan
door een tolk, indien hij de taal welke
ter zitting wordt gebezigd niet verstaat
of niet spreekt ;
En overwegende voor het overige dat
de substantiEile of op straffe van nietig(1) Verg. cass., 7 oktober 1968 (Arr. cass.,
1969, blz. 142) en de noot.

heid voorgeschreven vormen in acht
genomen zijn en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissingen op de burgerlijke
rechtsvorderingen van de verweersters
Richard en Deraeve tegen eiser :
Overwegende dat het bestreden arrest
uitspraak doet over een deel van de eisen
en voor het overige een ge)leeskundig
onderzoek beveelt, en de zaak ter voortzetting verwijst naar de eerste rechter;
Overwegende dat deze beslissingen
ge~n uitsp!aak doen over een bevoegdherdsgeschll en geen eindbeslissingen zijn
in de zin van artikel416 van het Wetboek
van strafvordering ;
Dat de voorziening derhalve voorbarig
en niet ontvankelijk is ;
III. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissingen op de burgerlijke
rechtsvorderingen van de verweerster
Pizzuto en Vicenza Mirabella en van de
verweerder Gaetano Mirabelle tegen
eiser :
Overwegende dat
middel aanvoert ; ·

eiser geen enkel

. Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zover het eiser in alle
kosten. van de strafvordering veroordeelt ;
verwerpt de voorziening voor het overige ;
beveelt dat van het thans gewezen arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ;
veroordeelt eiser in vier vijfde van de
kosten ; laat het overige ten laste van de
Staat ; verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van beroep te Luik.
16 februari 1970. 2° kamer. Voorzitter, de H. van Beirs, voorzitter .. Verslaggever, de H. Trousse. - Gelijkluidende conblusie, de H. Paul Mahaux,
eerste advocaat-generaal.

2° KAMER. -

17 februari 1970.

1° REKENING-COURANT. G:m:mN
w:mTTELI.rK:m RF1GF1LING. - VooRWAARn:mN, MODALITEITEN F1N GF1VOLGF1N
WORDEN DOOR PARTI.TEN OF DOOR HF1T
GEBRUIK.GF1RF1GF1LD.
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2°

REKENING-COURANT. DRAAGWIJDTE. UITLEGGING DOOR DE
FEITENREORTER. SOEVEREINE UITLEGGING.

3°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTINGE.N.- INKOMSTEN
OMSORREVEN IN ARTIKEI, 25, § 1, 2°
VAN DE GEOOORDINEERDE WETTEN.lNSORRIJVING OP DE REKENING-OOURANT.- INSORRIJVING DIE ALS BETALING KAN GELDEN.

4°

REKENING-COURANT. ~ STORTING VAN BEZOLDIGINGEN OP EEN
REKENING-OOURANT MET INSTEMMING
VL"< DE BENEFIOI.ANT.- INSORRIJVING
OP RE.T CREDIT VAN DE BENEFIOIANT
VAN DEZE BEZOLDIGINGEN. INSORRIJVING DIE ALS BE.TALING GELDT.

5°

INKOMSTENBELASTINGEN.
AANSLAG VAN AMBTSWEGE. REOLAMATIE.- VERHOGING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG DOOR DE DIREOTEUR
DER BELASTINGEN. AANSLAG DIE,
ZE.LFS vVAT DE.ZE VERROGING BETREFT,
AAN DE REGELS INZAKE AANSLAG VAN
AMBTSWEGE. IS ONDERWORPEN.

6°

INKOMSTENBELASTINGEN.
AANSLAG VAN AlVIBTSWEGE. BEDRIJFSINKOMSTEN.- BEWIJS VAN RET
JUISTE BE.DRAG VAN DE BELASTBARE
INKOlVISTEN.- BEWIJS VAN DE BRUTOlNKOMSTE.N EN VAN DE AFTRE.KBARE
BEDRIJFSLASTEN EN BEDRIJFSUITGAVEN.

7o

INKOMSTENBELASTINGEN.
AANSLAG VAN AMBTSWEGE.- BEWIJS
VAN RET JUISTE BEDRAG VAN DE
BELASTBARE INKOMSTEN. BE.ROEP
VOOR RET ROF
VAN
BEROEP.
BEOORDELING DOOR DIT ROF.

go

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- DIREOTE BELASTINGEN.- ARREST VAN RET ROF VAN
BEROEP DAT ZIJN BESLISSING STEUNT
OP DE VASTSTE.LLINQE.N EN BESLUITEN
VAN EEN VERSI·AG VAN DE INSPEOTEUR
DER BELASTINGEN. REGELMATIG

(1} en (2) Cass., 6 juni 1935, twee arresten
(Bttll. en PASIC., 1935, I, 273 en 276) en
16 september 1937 (ibid., 1937, I, 235) en de
noten onder het eerste van deze arresten ;

adde : L. FREDERICQ, T1·aite de d1·oit commercial, d. IX, nr 116, en J'. VAN RYN, Principes
de droit commercial d. III, nr 2089.
(3} Raadpl. J'. VANRYN, op. cit., loc. cit.,
nr 2097.
(4} Cass., 9 juni 1959 (B1tll. en PAsro.,

AAN RET ROF YOORGELEGD VERSLAG.
REGELMATIG MET REDENEN OMKLEED ARREST.

1° Daar de wet geen bijzondere regeling
van de rekening-courant-ove1·eenkomst
instelt worden de voo1·waarden, modaliteiten en gevolgen vr-ij door partijen
vastgesteld en, zoniet, door het gebruik (I).

2° De jeitenrechte1' beoordeelt soeverein de
draagwijdte van de rekening-cotwant (2).
3° De insch1·ijving op de 1'ekening-cottrant
van bezoldigingen bedoeld in artikel 25,
§ 1, 2°, van de gecoonlineerde wetten
betretfende de inkomstenbelastingen kan,
naar gelang van de oms~andigheden,
gelden als betaling in de zin van
artikel 32, § 3, van genoemde wetten (3).
4° De jeitem-echte1' die vaststelt dat, met
instemming van de beneficiant, bezoldigingen op een rekening-courant werden
gestort, leidt hie1·uit wettelijk aj dat deze
inschrijving op het c1·edit van de beneficiant eigendomsoverdracht ten gevolge
had en als betaling gold, zeljs indien
deze wijze van veretfening enkel werd
toegestaan wegens de moeilijke toestand
van de sch1tldenaa1· van de bezoldigingen (4).
5° vV anneer de di1·ecteur der directe
belastingen, die 1titspraak doet over een
reclamatie tegen een ambtshalve gevestigde aanslag, de belastbare grondslag
verhoogt, blijjt de aanslag, zeljs wat deze
ve1·hoging bet1·ejt, ondm-worpen aan de
regels inzalce de aanslag van ambtswege (5). (Gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen,
art. 56 en 65).

6° In geval van aanslag van ambtswege
wegens bed1·ijjsinkomsten, omvat het
bewijs van het JUiste bedrag van de
« belastba1·e inkomsten >> het bewijs van
het juiste bedrag van de bruto-inkomsten en dat van het juiste bedrag van de
ajt1·ekba1'e bedTijfslasten en bedrijjsuitgaven (6) ; door enkel het bewijs te leveTen
1959, I, 1033); raadpl. cass., 3 december 1957
(ibid., 1958, I, 352).
(5) Cass., 17 juni 1969 (Arr. cass., 1969,
blz. 1036); raadpl. cass., 6 juli 1954 (Bull.
en PAsro., 1954, I, 981) en 24 mei 1963,
zevende middel (ibid., 1963, I, 1013).
(6} Cass., 12 december 1961 en 19 juni 1962
(Bull. en PASIC., 1962, I, 460 en 1190) alsmede
de arresten aangehaald in noot 1, blz. 460;
raadpl. cass., 7 april 1960 (ibid., 1960, I,
934) en 10 november 1960 (ibid, 1961, I, 257).
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Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1234, 1271, inzonderheid 1°,
1273, 1319, 1320 en 1322, 1349 en 1353
van het Burgerlijk Wetboek, 25, inzonderheid § 1, 2°, 29, inzonderheid § 1, 32,
inzonderheid § 3, van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij het besluit van de Regent van
15 januari 1948,

doordat eiser heeft doen gelden dat de
vergoedingen die de naamloze vennootschap Selmo hem verschuldigd was .en
die deze op zijn rekening gebracht had
in haar boeken, niet konden worden
geacht hem te zijn toegekend of betaald,
enerzijds omdat deze rekening geen
rekening-courant was waarvan de inschrijvingen schuldvernieuwing medebrachten, anderzijds omdat «de toestand
van de vennootschap Selmo in werkelijkheid catastrofaal was, zodat zij bij
gebrek aan liquide middelen onmogelijk
het verschuldigde aan verzoeker, th'ans
eiser, zou hebben kunnen betalen; dat
het enkele feit dat zij haar schuld
geboekt heeft, kennelijk niet, uit zichzelf, betekent dat deze schuld · betaald
was ; dat het bestuur niet bewezen heeft
dat het inkomen aan verzoeker toegekend
is of dat hij het had kunnen innen, zodat
de bedoelde aanslag willekeurig is en
derhalve moet nietig verldaard worden n ;
en .het bestreden arrest dit middel verwerpt op grond « dat hij (de eiser) stelt
dat het (bestuur), door de bedragen, op
zijn rekening-courant in de boeken van de
vennootschap ingeschreven, te aanzien
als belastbare inkomsten, de rechtspraak
verkeerd uitlegt en het juridisch begrip
en het boekhoudkundig begrip van
rekening-courant .verwart; dat overigens
de toestand van de naamloze vennootschap Selmo catastrofaal was, zodat zij
niet de nodige liquide middelen had om
haar schuld aan haar beheerder te betalen en het bedrag ervan op de rekeningcourant van de belanghebbende heeft
ingeschreven ; dat niet wordt ontkend
dat de bedoelde rekening-courant geopend is met instemming van partijen en
dater vaste ofveranderlijke vergoedingen
ten bedrage van 391.041 frank op zijn
gebra;cht; dat deze rekening bovendien
allerlei verrichtingen vermeldde die de
vennootschap gedaan had voor rek:ening
van de belastingschuldige ; dat het dus,
zoals de bestreden beslissing terecht
opmerkt, ging om een vrije en niet om
onbeschikbare rekening-courant; dat
immers verzoeker de naamloze vennootschap Selmo in haar liquiditeitsmoeilijk-

(1) Verg. inzake aansiag overeenkomstig
het advies van de fiscaie commissie, cass.,
5 oktober 1965 (Bull. en PAsrc., 1966, I, 169).
(2) Raadpl. de conciusie van Advocaatgeneraai F. Dumon, voor cass., 30 november
1954, Bull. en PAsrc., 1955, I, 287 en voigende,
inzonderheid biz. 290, kol. 1, en de in noot 6
aangehaaide arresten.

24 september 1953 (Bull. en PAsrc., 1954, I,
36) en noot 1, biz. 37, aismede cass., 22 juni
1967 (.Arr. cass., 1967, biz. 1291) en, in strafzaken, cass., 30 oktober 1967 (ibid., 1968,
biz. 320) en de in noot 1 aangehaaide arresten;
verg. cass., 4 november 1963 (Bull. en PAsrc.,
1964, I, 246).

van sommige bedrijfslasten of bedrijfsuitgaven bewijst de belastingplichtige
niet het juiste bedrag van zijn belastbare
inkomsten (1). (Gecoordineerde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen,
art. 26 en 56.)
7o Het hof van beroep dat kennis neemt

van een beroep van de belastingplichtige
tegen de beslissing van de directeur def"
belastingen die uitspraak doet over een
aanslag van ambtswege, dient in feite
te beslissen of de belastingplichtige al
dan niet het juiste bedrag van zijn
belastbare inkomsten heeft bewezen (2).
(Gecoordineerde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, art. 26, 56 en
66.)
go Regelmatig gemotivee1·d is het arrest

van het hof van beroep, rechtdoende
inzake directe belastingen, dat, om te
beslissen dat de ambtshalve aangeslagen
belastingplichtige het bewijs niet leve1·t
van de verliezen die hij aanvoert, de
vaststellingen en besluiten overneemt van
het ve1·slag van de inspecteu1· der belastingen die de door de belastingplichtige
ovm·gelegde boekhottding heeft ondm·zocht,
en waarvan het vm·slag regelmatig aan
het hof wordt voorgelegd (3). (Grondwet,
art. 97.)
·
(ELOY T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN).
ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 21 maart 1969 gewezen door
het Hof van beroep te Luik ;

(3) Verg.

in

burgerlijke

zaken,

cass.,

~
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heden heeft willen helpen door toe te
staan dat de hem verschuldigde vergoedingen op een rekening-courant werden
gebracht ; dat het zonder belang is in
welke mate hij op deze rekening de op
zijn krediet gebrachte bedragen heeft
kunnen opvragen ; dat uit de enkele
vaststelling dat de door de vennootschap
verschuldigde vergoedingen met instemming van verzoeker op een rekeningcourant zijn gestort, kan worden afgeleid
dat de inschrijving op het krediet van
voornoemde verzoeker eigendomsover-,
dracht ten gevolge had en gelijkstond
met betaling van inkomsten ; dat de
fiscus ze dus terecht heeft willen belasten "•
te1·wijl : I 0 in strij d met wat het arrest
beslist, het van hoofdzakelijk belang was
te weten in hoever eiser de op zijn
krediet gebrachte sommen zou hebben
kunnen opvragen, daar zijn vergoeding
niet kon worden geacht betaald te zijn,
indien eiser wegens de staat van onvermogen van de vennootschap de hem
verschuldigde sommen niet kon innen
(schending inzonderheid vah de artikelen 29 en 32 van de gecoiirdineerde
wetten);
2° in strijd met wat het arrest beweert,
eiser bij conclusie uitdrukkelijk had
ontkend dat het hier ging om een
rekening-courant, waaruit volgt dat het
arrest aan genoemde conclusie een betekenis heeft gehecht die niet, verenigbaar
is met· de bewoordingen ervan en haar
bewijskracht heeft geschonden (schending
inzonderheid van de artilmlen 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek};
· 3° de feitelijke vaststellingen van het
arrest - in hoofdzaak de overweging dat
de bedoelde rekening allerlei verrichtingen bevatte die de vennootschap voor
rekening van eiser had gedaan
wettelijk niet voldoende bewijzen dat
de rekening waarop de aan eiser verschuldigde vergoedingen waren ingescln·even,
een rekening-courant was die eigendomsoverdracht of schuldvernieuwing medebracht en dientengevolge delging van de
vergoedingenschuld, die vervangen wordt
door de schuld ontstaan uit de rekeningcourant (schending van alle bedoelde
bepalingen, met uitzondering van de
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek);
4° voor het overige, wegens niet-aangifte van de bewijsmiddelen waarop het
gegrond is, de enkele bewering van het
arrest dat de rekening waarop eisers vergoeclingen gestort werden, een rekening-

courant was, geen passend antwoord is op
de conclusie van eiser die uitdrukkelijk
had doen gelden « dat in het onderhavige
geval het bestuur het bestaan van zodanig
contract (de rekening-courant) niet bewijst " en " dat bet bestuur aldus, zoals
vaak gebeLrrd, een echte rekening-courant, verward heeft met een eenvoudige
" debet en krediet " van personen die
handelsbetrekkingen hebben, welke verwarring door de rechtsleer vaak is aangeklaagd" (schending inzonderheid van
artikel 97 van de Grondwet);
5° het arrest zichzelf tegenspreekt als
het tegelijk stelt dat het bier gaat om
een rekening-col.rrant en niet om een
onbeschikbare rekening, aangezien de
rekening-com·ant juist als kenmerk heeft
het saldo van de rekening onbeschikbaar
te maken tot op de overeengekomen
tijd (schending inzonderheid van artikel 97 van de Grondwet) :
Over het eerste, derde en vierde onderdee] samen:
Overwegende dat de wet geen bijzondere regeling van de rekening-courantovereenkomst instelt, zodat de voorwaarden, modaliteiten en gevolgen door
partijen vrij worden vastgesteld en, bij
gebreke daarvan, door het gebruik ;
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat niet wordt ontkend dat de bedoelde
rekening geopend is met instemming
van partijen en dat vaste of veranderlijke vergoedingen er ten bedrage van
391.041 frank op zijn gebracht; dat
het erop wijst dat deze rekening bovendien allerlei verrichtingen bevatte die
de vennootschap Selma voor rekening
van eiser deed ; dat het eruit afleidt dat
het een vrije rekening-courant was en
niet een onbeschikbare rekening, waarmee het kennelijk een rekening bedoelde
waarover eiser vrij kon beschikken ;
Dat zulks een feitelijke en derhalve
onaantastbare beoordeling is;
Overwegende dat het arrest door deze
redenen de bewijzen aangeeft waarop het
zijn beslissing grondt en passend antwoordt op eisers conclusie die in het
middel is vermeld ;
Overwegende dat de schuldvorderingen, op de rekening-cmrrant gebracht
onder de voorwaarden vermeld in het
arrest, vervangen zijn door nieuwe rechten die nit de rekening-courant-overeenkomst voortvloeien, zodat het arrest
daaruit heeft kmmen afleiden dat de
inschrijving van eisers vergoedingen op
de rekening-col.ITant die de vennootschap
hield, eigendomsoverdracht ten gevolge
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had en gelijkstond met betaling van
inkomsten in de betekenis van artikel 32,
§ 3, van de gecoordineerde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen;
Overwegende dat noch eisers conclusie
voor het hof van beroep, noch het bestreden arrest ·gewag maken van een « staat
van onvermogen " van de vennootschap,
waardoor de rekening onbeschikbaar zou
zijn geworden ;
Overwegende dat het arrest stelt, dat
Biser de vennootschap in haar liquiditeitsmoeilijkheden heeft willen helpen
door aan te nemen dat de hem verschuldigde vergoedingen op een rekeningcourant werden gebracht;
Dat het aldus heeft vastgesteld dat
wegens deze moeilijke toestand van de
vennootschap eiser deze regeling heeft
aanvaard, zodat het wettelijk heeft
kunnen beslissen dat het geen belang had
te weten in hoever eiser op deze rekening
sommen heeft kunnen opvragen die aldaar op zijn krediet waren gebracht;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat, verre van te beweren
dat eiser het bestaan van een werkelijke
rekening-courant heeft aangenomen, het
hof van beroep stelt « dat hij beweert
dat het (bestuur) door de op zijn rekeningcourant ingeschreven bedragen te aanzien als belastbare inkomsten, de rechtspraak verkeerd heeft uitgelegd en het
juridisch begrip en het boekhoudkundig
begrip rekening-courant verwart ";
Dat het arrest aan eisers conclusie geen
betekenis heeft gehecht die onverenigbaar
is met haar bewoordingen ervan en
derhalve haar bewijskracht niet heeft
geschonden ;
Over het vijfde onderdeel :
Overwegende dat uit het arrest niet
volgt dat het hof van beroep heeft
beslist, zoals het middel beweert, dat de
rekening-courant er juist als kenmerk
heeft het saldo van de rekening onbeschikbaar te maken tot op de overeengekomen tijd; dat het arrest derhalve
geen tegenstrijdigheid bevat;
Dat het middel in geen enkel van zijn
onderdelen kan worden aangenomen ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 55, inzonderheid § 1, 56, 62
en 65 van de wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij
het besluit van de Regent van 15 januari 1948.

doordat het bestreden arrest beslist dat
eiser in het onderhavige geval het bewijs
van het juiste bedrag van zijn inkomsten
moest levere~> en met name van een
verlies dat hij beweerde te hebben
geleden, op grond « dat verzoeker, thans
eiser,. vruchteloos beweert dat hij niet
het bewijs moet leveren van het juiste
bedrag van zijn belastbare inkomsten,
omdat de verwerping van de uitgaven
van de firma Novator niet volgt uit de
aanslag van ambtswege, maar uit de
beslissing van de directeur; dat de
directeur van de directe belastingen
immers bij wie is ingediend het bezwaar
over de gehele aanslag zoals hij is ten
kohiere gebracht, en van al zijn bestanddelen, het recht en de plicht heeft de
begane vergissingen te verbeteren en
de leemten aan te vullen, door naar
gelang van het geval een verlaging of een
verhoging voor te schrijven ; zodoende
stelt hij geen nieuwe aanslag vast die
onderscheiden is van de oorspronkelijke
aanslag, maar verbetert hij die met in
achtneming van alle te zijner kennis
gekomen gegevens »,

terwijl, in zover de bedoelde aanslagen
vermeerderd waren door de beslissing
van de directeur, die eisers verlies in de
exploitatie Novator, dat aangenomen was
door de controleur, verworpen had, eiser
de aftrek va~> het gehele of het gedeeltelijke verlies kon bekomen zonder te
moeten bewijzen dat de door de directeur
vastgestelde belastbare grondslag willekeurig was of zonder het bewijs te moeten
leveren van het juiste beclrag van zijn
belastbare inkomsten :
Overwegende dat, zoals het arrest uiteenzet, eisers bezwaar, ingediend overeenkomstig artikel 63, § 3, van de wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij het besluit van de Regent
van 15 januari 1948, bij de directeur der
belastingen aanhangig heeft gemaakt de
gehele aanslag, zoals hij ten kohiere is
gebracht, en al de bestanddelen ervan
en dat de taxateur het recht en de plicht
had de begane vergissingen te verbeteren
en de leemten aan te vullen door naar
gelang van het geval een belastingverlaging of -verhoging te gelasten;
Overwegende dat de directeur zodoende geen nieuwe aanslag vaststelt, daar
zijn beslissing dee] uitmaakt van de
aanslag van ambtswege ; dat de beslissing
deze aanslag weliswaar wijzigt met betrekking tot het bedrag van de belastbare
grondslag, maar de aard ervan niet
verandert;

-576Overwegende derhalve dat eiser de ambtswege is ingebracht, een verlies van
beslissing van de directeur voor het hof 101.809 frank heeft geweigerd af te
van beroep heeft gebracht en dat de . trekken van de beroepsinkomsten van
belasting ambtshalve is vastgesteld, zodat eiser, op grand dat deze het bewijs van de
eiser het bewijs moest leveren van de aangevoer~de verliezen, althans van hun
willekeurigheid van de belastbare grand- bedrag, niet leverde ;
slag of van het juiste bedrag van zijn
Overwegende dat artikel 56 van de
belastbare inkomsten zelfs in zover de gecoordineerde wetten betreffende de
voornoemde beslissing de oorspronkelijke inkomstenbelastingen bepaalt dat wanaanslag heeft verhoogd ;
neer de belastingplichtige ambtshalve
Dat het middel naar recht faalt ;
wordt aangeslagen, het bewijs van het
juiste bedrag van zijn belastbare inkomOver het derde middel, afgeleid U:it de sten op hem rust ;
schending van de artikelen 97 van de
Dat dit bewijs omvat het juiste bedrag
Grondwet en 56 van de· wetten betref- van de bruto-inkomsten en het juiste
fende de inkomstenbelastingen, gecoor- bedrag van de aftrekbare beroepslasten
dineerd bij het besluit van de Regent en verliezen ; dat het afzonderlijk of
van 15 januari 1948,
gedeeltelijk bewijs van sommige lasten
doordat het bestreden arrest de aftrek of verliezen niet geldt als een bewijs van
van voor eiser gedane uitgaven en verlie- het juiste bedrag van de belastbare
,
zen bij de vereffening van de exploitatie inkomsten ;
Overwegende dat het hof van beroep
Novator, zelfs voor welke hoeveelheid
ook, weigert te bevelen, op grand " dat bij hetwelk een beroep tegen de beslissing
verzoeker, die ambtshalve aangeslagen van de directeur der belastingen is ingeis, aan de hand van volkomen bewijs- steld, bevoegd is om in feite te beslissen
krachtige stukken het juiste bedrag van of het bewijs van het juiste bedrag van
zijn inkomsten en van zijn verliezen over de werkelijke inkomsten door de belashet betrokkeXJ. jaar moet bewijzen, wat hij tingschuldige geleverd is ;
Dat, bij gebreke van deze vaststelling,
niet doet, want op grand van het onderzoek van de tijdens het beroep voorge- het hof de belastbare grondslag niet mag
legde stukken kan niet worden overwogen wijzigen of die verminderen door beroepsdat het bier gaat om een regelmatige en uitgaven of -verliezen aan te nemen.
volledige boekhouding die het voile bewijs waarvan. het juiste bedrag niet is bewe}evert van het juiste bedrag van de zen;
Overwegende dat het arrest vaststelt
verliezen die hij wil doen aftrekken "•
dat eiser niet aan de hand van volkomen
te1·wijl, wanneer de wet de bewijslast bewijskrachtige stukken. het juiste bedrag
van het juiste bedrag der belastbare van zijn inkomsten en van zijn verliezen.
inkomsten, dat wil zeggen van de bruto- over het bedoelde dienstjaar bewijst; dat
inkomsten en van de aftrekbare uitgaven het derhalve zijn beslissing wettelijk
of verliezen op het bestuur of op de veran.twoord heeft ten aanzien. van. de
belastingschuldige doet rusten, zij hun wetsbepalingen vermeld in het middel ;
niet oplegt te bewijzen, op straffe van
Dat dit middel niet kan. worden. aangeniets te mogen belasten of niets te n.omen;
mogen aftrekken, dat voorzeker geen
ander bedrag moet worden belast of
Over het vierde middel, afgeleid nit de
afgetrokken, maar aileen met juistheid, schending van artikel 97 van de Granddat wil zeggen met zekerheid, aan te wet,
tonen welke bestanddelen moeten wordoordat, na te hebben vastgesteld dat
den belast of afgetrokken ; waaruit volgt
dat het arrest, dat niet vaststelt dat de eiser ter griffie van het hof van beroep
door eiser overgelegde stukken voor geen regelmatig een aanzienlijke docun1.entatie
enkele hoeveelheid het bestaan van de had neergelegd, die volgens hem de
uitgaven of van de verliezen gedurende rechtvaardiging was van zijn aanspraak
het betrokken dienstjaar aantoonden, en om de door de exploitatie Novator onder-.
dat aan eiser onwettelijk het voiledig gane uitgaven en verliezen af te trekken,
bewijs van aile beweerde uitgaven oplegt, het bestreden arrest de aangevraagde afop straffe van geen enkele uitgave te trek, die getrokken was en berustte op
mogen aftrekken, zijn beslissing niet deze bewijsmiddelen, verwerpt op grand
" dat verzoeker, die ambtshalve aangewettelijk met redenen heeft omkleed :
slagen wordt, door volkomen bewijsOverwegende dat de directeur, bij wie krachtige stukken het juiste bedrag van
eisers bezwaar tegen de aanslag-van- zijn inkomsten en van zijn verliezen

577voor het betrokken dienstjaar moet
bewijzen, wat hij niet doet, want het
onderzoek van de tijdens het beroep
voorgelegde stukken maakt het niet
mogelijk te overwegen dat het hier
gaat om een regelmatige en volledige
boekhouding die het valle bewijs Ievert
van het juiste bedrag van de verliezen
die hij wil aftrekken »,

terwijl : I 0 de redenen van het arrest,
verre van te verwijzen naar de bijzondere
redenen die het hof van beroep ertoe
hebben gebracht te beslissen zoals het
heeft gedaan, geheel onnauwkeurig zijn
en kunnen worden toegepast op enigerlei
geschil over de bewijskracht van een
boekhouding en derhalve niet kunnen
gelden als een regelmatige redengeving
voor het arrest; 2° indien de feitenrechter
heeft willen verwijzen naar de kritiek,
vervat in het verslag dat de inspecteur
der belastingen heeft ingediend ten
gevolge van de neerlegging van de bewijsmiddelen door eiser ingeroepen, het arrest
geen antwoord heeft gegeven op diens
omstandige conclusie, waarin a) werd
gesteld « dat de door het bestuur aangevoerde zogenaamde leemten en weglatingen zich, volgens zijn stelling, hebben
voorgedaan gedurende de jaren 1959 tot
1961 en dat het jaar waarover het geschil
gaat, het jaar 1962 is tijdens hetwelk
geen enkele onregelmatigheid is vastgesteld »; waarin b) bovendien op omstandige wijze alle kritiek, vervat in voornoemd verslag, weerlegd wordt door
verschillende welbepaalde overwegingen :
Overwegende dat, op grand van het
verslag van de inspecteur der belastingen
die de documentatie, door eiser ter griffie
van het hof van beroep neergelegd, heeft
onderzocht en onder overneming van de
vaststellingen en besluiten van genoemd
verslag, het arrest overweegt dat de
onderzochte stukken het bewijs van de
aangevoerde verliezen, althans van hun
bedrag, niet leveren en dat de overgelegde boekhotiding niet regelmatig of
niet volledig is daar sommige boeken
ontbreken; dat het bovendien erop wijst
dat eiser in zijn conclusie vruchteloos in
detail wil aantonen dat de leemten of
weglatingen die het bestuur in zijn
boekhouding heeft vastgesteld, niet be-

(1) Omtrent het onderscheid tussen de in
artikel 205 van het Burgerlijk W etboek
bedoelde alimentatieverplichting en de bij
artikel 203 van dit wetboek voorgeschreven
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stonden !=Jf neerkwamen op enkele kleine
anomalien zonder belang ;
Dat het arrest daaruit besluit dat eiser,
die ambtshalve is aangeslagen, niet door
volkomen bewijskrachtige stukken het
juiste bedrag heeft aangetoond van zijn
inkomsten en van zijn verliezen over het
bedoelde dienstjaar;
Dat het aldus antwoordt op eisers
conclusie die in het middel is uiteengezet ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
17 februari 1970. 2e kamer. Voorzitter en Verslaggever, de H. de Waersegger, raadsheer waarnemend voorzitter.
- Gelijkluidende conclusie, de H. Paul
Mahaux, eerste advocaat-generaal. Pleiters, de HH. Delhez (van de balie bij
het Hof van beroep te Brussel) en Fally.

2°

KAMER. -

17 februari 1970.

INKOMSTENBELASTINGEN.
WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN, ARTIKEL 67, 3°.- PERSONEN·
BELASTING.- DIVERSE INKOMSTEN.UITKERINGEN TOT ONDERHOUD AAN DE
BELASTINGPLICHTIGE BETAALD OF TOEGEKEND DOOR PERSONEN DIE HEM
ONDERHOUD VERSOHULDIGD ZIJN OVER·
EENKOMSTIG DE IN HET BURGERLIJK
WETBOEK BEPAALDE VERPLICHTINGEN.
BEGRIP.

Een rente die door een echtgenoot of een
echtgenote aan de ande1·e echtgenoot wordt
gestort als bijdrage in het onderhoud van
een, gemeenschappelijk kind, is geen
uitlcering tot onderhoud in de zin van
artikel 67, 3°, van het ·wetboek van de
inkomstenbelastingen, doch de uitvoering
van de verplichting tot onderhoud en
opvoeding van de kinderen, welke artikel 20 3 van het Burgerlijk W etboek
aan de ouders oplegt (1).
verplichting tot onderhoud en opvoeding,
raadpl. PLANIOL, d. I, nr 1682; DE PAGE,

d. I, nr 761;

PLANIOL

en

RIPERT,

d. I, nr 339.

578~(BELGISCHE STAAT, MINIS'.rER
VAN FINANCIEN, T. PICHAULT EN GILON.)

ARREST (vertaling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 3I maart I969 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 67, 3°, en 7I,
§ I, 4o, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen,
doordat het hof van beroep beslist dat
het bedxag van 36.000 frank, door Pierre
Gilon aan zijn feitelijk gescheiden echtge~lote in de loop van het jaar I963
gestort als bijdrage in de onderhouds- en
opvoedingskosten van een gemeenschappelijk kind Christiane Gilon, geeD: onderhoudsrente is in de zin van artikel 71,
§ 1, 4o van het Wetboek der belastingen,

te1·wijl deze rente onder toepassing
valt van de artikelen 67, 3°, en 71, § I, 4°,
van het W etboek der inkomstenbelastingen die in het algemeen slaan op elke
onderhoudsrente, aan de belastingplichtige betaald of toegekend door personen
die jegens hem op grond van het Burgerlijk Wetboek onderhoudsplichtig zijn,
wam1eer renteplichtige en rentegenieter
geen deel uitmaken van hetzelfde huishouden:
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat het bedxag van 36.000 frank aan
verweerster gestort is door haar echtgenoot, de verweerder van wie zij gescheiden leefde krachtens een tussen hen op
IS mei I962 gesloten overeenkomst waarbij aan de vader de last werd opgelegd
om « bij te dragen in het onderhoud "
van het gemeenschappelijk kind, Christiane Gilon ;
Overwegende dat het arrest aldus vastgesteld heeft dat het genoemde bedrag
geen " onderhoudsuitkering " was die aan
verweerster persoonlijk verschuldigd was
overeenkomstig de verplichtingen van
het Burgerlijk W etboek, maar de uitvoering van de « verplichting om aan
hun kinderen onderhoud en opvoeding
te verschaffen », aan de ouders opgelegd
bij artikel 203 van dit wetboek, zodat het
arrest wettelijk heeft beslist dat dit
bedxag geen " onderhoudsrente was » in
de zin van de artikelen 67, 3°, en 71, § I,
4o, van het Wetboek der inkomstenbelastingen;
Dat het middel naar recht faalt ;
Over het tweede middel, afgeleid uit

de schending van de artikelen 3, ~ 5 en 67,
3o, van het Wetboek der inkoms~en
belastingen,
doordat het hof van beroep 11an het
verzoek tot ~ geldigverklaring van een
bijkomende aanslag ten laste van Christiane Gilon, dochter van de verweerders,
weigert gevolg te geven op grond dat het
vaststaat dat laatstgenoemde geen eigen
goederen bezit,
terwijl Christiane Gilon, die enerzijds
inwoner is van het koninkrijk en m1derzijds inkomsten heeft die vallen onder
het W etboek der inkomstenbelastingen en
met name een rente, zoals bepaald in
artikel 67, 3°, van voornoemd wetboek,
de voorwaarden vervult om aangeslagen
te worden over deze rente, zonder dat
niet-bezit van eigen goederen de aanslag
verhindert :
Overwegende dat het arrest weliswaar
stelt dat Christiane Gilon, minderjarige
dochter van verweerders, geen eigen goed
bezit, maar uit het antwoord op het eerste
middel volgt dat de bedragen die verweerder voor het onderhoud van zijn
minderjarige dochter heeft gestort, geen
belastbaar inkomen zijn ;
Dat, ongeacht de waarde van de reden
waarop het tweede middel kritiek oefent,
het arrest aldus wettelijk beslist heeft
dat niet gegrond is het verzoek tot
geldigverklaring van de bijkomende aanslag die ten laste van Christiane Gilon,
in de persoon van haar wettelijke vertegenwoordiger, vastgesteld is wegens het
bedxag dat voor haar onderhoud gestort
is aan haar moeder, verweerster ;
Dat het middel niet ontvankelijk is
wegens het ontbreken van belang ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.

17 februari I970. 2e kamer. Voorzitter en Verslaggever, de H. de Waersegger, raadsheer waarnemend voorzitter.
- Gelijkluidende conclusie, de H. Paul
Mahaux, eerste advoca.at-generaal.
Pleiter, de H. Fally.

1e KAJ\'IER. -
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KOOP. - VOORKEURBEDING. - EENZIJDIG EN ALS GUNST « INTUITU PERSONAE>> TOEGEKEND VOORKEURRECHT.
- BENEFICIANT VAN HET RECHT NIET

..,.- 579 GERECHTIGD OM ZICH TE BEROEPEN OP
RET OVERDRAAGBAAR ~ARAKTER VAN
EEN DERGELJJK RECHT.

W anneer een voorkeurrecht eenzijdig en
als gunst intuitu personae wordt toegekend, is de beneficiant van dit recht
niet gegrond om zich te beroepen op het
overdraagbaar karakter dat dit voorkeurrecht volgens hem, krachtens het
gemeen recht, zou hebben.
(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « BROUWERIJEN ARTOIS ll, T. VERPLANCKE EN
LITISCONSORTEN.)
ARREST

(vm·taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 4 februari 1969, met verenigde
kamers, gewezen door het Hof van beroep
te Luik, rechtdoende als rechtscollege
waarnaar de zaak verwezen is ;
,
Gelet op het arrest op 24 november
1966 door het Hof gewezen (1);
Over ,het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1101, 1108,
ll28, 1130, 1134, 1156, ll65, 1598 van
het Burgerlijk W etboek en 97 van de
Grondwet,
doordat het bestreden arrest, nate hebben beslist dat Granger slechts uit de
onderhandse akte op 10 april 1961 opgemaakt tussen dame Lemahieu en verweerder Verplancke het voorkeurrecht
kon putten dat hij aan eiseres heeft
overgedragen en te hebben gemeend dat,
gelet op de redactie van dit document dat
het voorkeurrecht toekent aan de bezitter
van het onroerend goed, de gemeenschappelijke bedoeling van de 'partijen moet
worden nagegaan, beslist dat uit deze
akte volgde dat het voorkeurrecht toegestaan aan Hottat, oorspronkelijke
huurder, en, als hij er niet is, aan Granger
die sinds lang met instemming van de
eigenares Lemahieu de hoofdhuurder had
bijgestaan in het nakomen van zijn
verplichtingen, wat deze laatste betreft,
slechts als gunst intuitu personae was
toegekend op het ogenblik dat de akte
van 10 april 1961 werd opgemaakt, wat
voor, Granger de mogelijkheid uitsloot
een uiteraard onoverdraagbaar recht aan
eiseres over te dragen,
terwijl het voorkeurbeding uiteraard

(1) Arr. cass., 1967, biz. 399.

geen contract intuitu· personae is en dus
alleen de uitdrukkelijke of stilzwijgende
wil van partijen er dit karakter aan kan
verlenen, zodat de beneficiant van een
voorkeurrecht dit kan overdragen, behalve indien tussen partijen werd overeengekomen dat dit recht hem uit aanmerking van zijn persoon was toegekend,
en, zo het arrest weliswaar vaststelt dat
Lemahieu en Verplancke aan het aan
Granger verleende voorkeurrecht het
karakter van een intuitu personae toegestaan recht hebben ·toegekend, het echter
geenszins vaststelt dat Granger, beneficiant van dit voorkeurrecht, zou hebben
aanvaard dat zijn recht aldus aan een
modaliteit werd onderworpen waardoor
het onoverdraagbaar werd ten gevolge
van een afwijking van het gemeen recht
waarmee hij niet heeft ingestemd :
Overwegende dat uit het arrest blijkt
dat alleen dame Lemahieu, eigenares van
het onroerend goed, enerzijds, en verweerder Verplancke, anderzijds, partij
waren in de akte van 10 april1961 en dat
de eerste beloofde het onroerend goed aan
de tweede te verkopen, en de tweede dit
voor een overeengekomen prijs van haar
te kopen, « onder de uitdrukkelijke opschortende voorwaarde dat de huurder of
eventueel de gebruiker (op grond van een
huuroverdracht toegestaau door de oorspronkelijke huurder Hottat) geen gebruik zou maken van het in het huurcon~
tract ingelast voorkeurrecht " ;
Overwegende dat, zonder deswege te
worden be~treden, het arrest op grond
van verschlllende elementen beslist dat
het voorkeurrecht, hetwelk eiseres wil
uitoefenen dat zij op 26 april 1961 van
Granger heeft verkregen, voor Granger
enkel was kunnen voortvloeien uit de
bepalingen van de akte van 10 april1961,
daar de vroegere overeeukomsten, waarbij Granger onderhuurder was geworden
van de hoofdhuurder Hottat, hem dit
recht niet hadden kunnen verlenen ;
Dat, bij het nagaau van de gemeenschappelijke bedoeling van dame Lema~i.eu e_n van verweerder Verplancke, partiJen m de akte van 10 april 1961, het
arrest erop wijst dat zij, cc in onderlinge
overeenstemming, de voorkeur hebben
wi~len laten aan Hottat in zijn hoedanigheid van hoofdhuurder aan wie het
huurcontract deze voorkeur toekende
die ~?oit ~el~ig werd overgedragen, en:
a~s hiJ er met 1s, aan degene (Granger) die·
smds lang .. . de hoofdhuurder in het
nakomen van ziju verplichtingen jegens,
de eigenaar had bijgestaau " ;

-580Overwegende dat het arrest in feite
en derhalve soeverein overweegt dat deze
toekenning van het voorkeurrecht aan
Granger, als bezitter, volgens de bedoeling van dame Lemahieu en van verweerder, slechts werd « toegestaan als gunst,
intuitu pm·sonae, op het ogenblik zelf dat
de akte van 10 april 1961 werd opgemaakt ";
.
Overwegende dat aldus blijkt dat
Granger, die geen partij was in deze akte,
de beneficiant van een voorkeurrecht was
geworden ten gevolge van een eenzijdige
en gezamenlijke wilsverklaring van
Lemahieu en van verweerder, welke hem
deze gunst intuitu personae toekende, en
.dus niet zijn instemming moest betuigen
met deze modaliteit waaraan genoemde
gunst noodzakelijk was onderworpen ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen ll01, ll08,
ll34, 1319 van het Burgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet,

doordat volgens de uitlegging van het
arrest de onderhandse akte op 10 april
1961 opgemaakt tussen dame Lemahieu
en de heer Verplancke, verweerder, betekent dat de ondertekenaars van genoemde akte aan de heer Granger, onderhuurder van de heer Hottat, geen
voorkeurrecht zouden hebben toegekend
dat voortvloeide uit de hem door Hottat
toegestane onderverhuring en hem, bij
dezelfde akte, een voorkeurrecht zouden
hebben toegekend in zijn hoedanigheid
van bezitter die, met instemming van
dame Lemahieu, de hoofdhuurder had
bijgestaan in het nakomen van zijn verplichtingen, doch enkel als gunst en
intuitu pe1•sonae, terwijl deze uitlegging,
enerzijds, onverenigbaar is met de bewoordingen van de akte van 10 april1961
(schending van de artikelen ll34 en 1319
van het Burgerlijk W etboek) en, anderzijds, een tegenstrijdigheid van redenen
impliceert wegens het onverenigbaar karakter van deze beide uitleggingen, tegenstrijdigheid die met een ontbreken van
redenen gelijkstaat (schending van artikel 97 van de Grondwet), alsmede een
schending van de regel volgens welke een
.verbintenis slechts door de toestemming
van partijen tot stand kan komen
(schending van de artikelen ll01, ll08
en ll34 van het Burgerlijk Wetboek),
daar het arrest het aldus aan Granger
.als bezitter toegekend recht, dat uiter. aard overdraagbaar is, onderwerpt aan
een modaliteit die van het gemeen

recht afwijkt, zonder vast te stellen dat
de echtgenoten Granger partij zijn geweest in de overeenkomst van I 0 april
1961 en a fortiori dat zij aanvaard
hebben dat het hun toegekende voorkeurrecht onoverdraagbaar werd gemaakt :
Overwegende dat, in strijd met wat het
middel onderstelt, het arrest, om te stellen dat de hoedanigheid van onderhuurder van Granger hem niet het aan de
hoofdhuurder Hottat verleende voorkeurrecht had kunnen verschaffen, niet steunt
op de onderhandse akte die op 10 april
1961 tussen dame Lemahieu en verweerder werd opgemaakt ;
Dat uit het arrest blijkt dat het hof
van beroep met name op het oorspronkelijk huurcontract gesloten tussen dame
Lemahieu en Hottat en. op de overeenkomsten van onderverhuring gesloten
tussen deze laatste en Granger heeft
gesteund om te overwegen dat deze overeenkomsten niet tot gevolg hadden kunnen hebben het door dame Lemahieu aan
Hottat toegekende voorkeurrecht geldig
aan de onderhuurder Granger over te
dragen;
Dat het arrest, tot staving van deze
beoordeling, bovendien wijst op de bevestiging die het daarvan in de akte van
10 april 1961 vindt, door aan deze aide
een draagwijdte toe te kennen die niet
onverenigbaar is met de bewoordingen
ervan en die geen tegenstrijdigheid insluit;
Dat aldus de eerste twee onderdelen
van het middel feitelijke grondslag missen;
Dat, met betrekking tot het derde
onderdeel, uit het antwoord op het eerste
middel blijkt dat dit onderdeel van het
middel, in zover het op een onjuiste nitlegging van het bestreden arrest steunt,
feitelijke grondslag mist, en dat het naar
recht faalt, in zover het onderstelt dat
Granger, beneficiant van een voorkeurrecht dat hem eenzijdig en als gunst werd
toegekend door '.le partijen in de akte
van 10 april 1961, gegrond zou zijn om
zich, tegen de gemeenschappelijke bedoeling van genoemde partijen in, te beroepen op het overdraagbaar karakter dat
een dergelijk voorkeurrecht volgens hem,
krachtens het gemeen recht, heeft ;
Dat het derde onderdeel van het middel, bijgevolg, niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt- de voorziening, zodat de oproeping tot bindendverklaring van het arrest geen reden van
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bestaan meer heeft ; veroordeelt eiseres
in de kosten.
19 februari 1970. 1e kamer. Voorzitter, de H. Valentin, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Perrichon. - Gelijkluidende conclusie, de H. Charles, advocaat-generaal.
- Pleiters, de HH. Simont en Ansiaux.

1e

KAMER. -

19 februari 1970.

WERKRECHTERSRAAD. -

SEN-

T:mNTIE IN HOGER BEROJ;1P.- BEKNOP~
TE1 SAMENVATTING VAN DE :E1IS. BEGRIP.

De beknopte samenvatting van de eis,
bedoeld in de artikelen 77 en 123 van
de wet van 9 juli 1926, is, wanneer het
geschil voor de werkrechtersraad van
beroep wordt gebracht, de beknopte
samenvatting van de grieven van de
eiser in hoger beroep tegen de beslissing
van de eerste rechter; de tot staving van
deze grieven aangevoerde argumenten
moeten niet worden uiteengezet (1).
(MOUR:E1AU, T. Mr WAUTRI:E1R IN ZIJN
HO:E1DANIGREID VAN CURATOR VAN RET
FAILLISS:E1MENT, EN MAJ:tEE.)
ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op de bestreden
sententie, op 8 november 1968 gewezen
door de W erkrechtersraad van beroep te
N amen, kamer voor bedienden ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk
Wetboek, 77 en 123 van de wet van
9 juli 1926 op de werkrechtersraden, die
gewijzigd werd bij de artikelen 30 en 31
van de wet van 12 juli 1960,
doordat de bestreden sententie beslist
dat de werkrechtersraad bevoegd was om

(1) Cass., 28 maart 1969 (Arr. cass., 1969,
biz. 712).

uitspraak te doen op de rechtsvordering
van de tweede verweerder tegen eiseres
en dat deze rechtsvordering gegrond was,
omdat het onjuist was te beweren dat,
door het feit dat de tweede verweerder
op 1 januari 1966 zijn handelsbedrijf aan
eiseres had overgegeven, de schuld die
zij als gerant van de tweede verweerder
had aangegaan het voorwerp zou geweest
zijn van een schuldvernieuwing en uitsluitend een handelsschuld zou geworden
zijn,

terwijl eiseres in haar voor de werkrechtersraad van beroep genomen conclusie, om te betogen dat haar schuld het
voorwerp was geweest van een schuldvernieuwing en een handelsschuld was
geworden, niet enkel had doen gelden
dat zij het handelsbedrijf van de tweede
verweerder had overgenomen, doch dat
zij had beweerd dat deze schuldvernieuwing en dit handelskarakter waren
bewezen door een begin van bewijs door
geschrift aangevuld met vermoedens,
dat, enerzijds, de tweede verweerder bij
een voor de Rechtbank te Dinant genamen conclusie had erkend dat de overdracht van het handelsbedrijf had plaatsgehad voor het bedrag van 300.000 frank,
dat zulks kon do en aannemen. dat, zo er
op het ogenblik van de overdracht een
beheersschuld had bestaan, zein de prijs
van de overdracht was opgenomen geworden en aldus door een schuldvernieuwing
teniet was gegaan, en dat, anderzijds,
het bestaan van deze schuldvernieuWing
nog volgde uit een geheel van feiten en
omstandigheden die in genoemde conclusie gepreciseerd zijn en, onder andere, uit
het feit dat de tweede verweerder had
aanvaard dat het bedrag van 26.000 frank
in aandelen dat eiseres, overeenkomstig
artikel 11 van het contract van beheer
in zijn handen had neergelegd tot waarborg van de goede uitvoering van haar
verbintenissen, als een voorschot in mindering op de p:r;ijs van de overdracht zou
gelden, en dat, zo zulks niet het geval
was, de tweede verweerder het bedrag
van de waarborg had moeten aanrekenen
op dat van de zogenaamde beheersschuld;
hieruit volgt dat, eerste onderdeel, de
sententie geen passende beknopte samenvatting van de verdediging van eiseres
behelst, zoals de voornoemde artikelen 77
en 123 van de wet op de werkrechtersraden zulks voorschrijven ;
dat, tweede onderdeel, .door op de bierhoven gepreciseerde wijze de verdediging
van eiseres over te nemen, de sententie
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het Burgerlijk W etboek gehecht is aan
de conclusie welke eiseres voor de werkrechtersraad van beroep heeft genomen ;
en dat, derde onderdeel, de sententie niet
heeft geantwoord op het middel dat eiseres in genoemde conclusie had opgeworpen en dat de motivering van de bestreden sententie niet in overeenstemming is
met de vereisten van de artikelen 97 van
de Grondwet, 77 en 123 van voormelde
wet op de werkrechtersraden :
Overwegende dat de artikelen 77 en
123 van de wet van 9 juli 1926 op de
werkrechtersraden niet vereisen dat de
beknopte samenvatting van de eis en van
de verdediging de argumenten behelst
die partijen tot staving van hun aanspraken hebben aangevoerd;
Overwegende dat de bestreden sententie erop wijst dat de rechtsvordering
strekte tot veroordeling van eiseres tot
betaling van een bedrag van 303.473 fr.
dat in de loop van het geding tot
287.041 frank verminderd werd;
Dat na te hebben vastgesteld dat eiseres aJs bediende de handelszaak van de
tweede verweerder had beheerd, vervolgens dat zij er eigenares van geworden
was, de sententie uiteenzet " dat eiseres
in hager beroep (thans eiseres) de onbevoegdheid van de werkrechtersraad van
beroep opwerpt op grand dat het in de
oorspronkelijke dagvaarding gevorderde
bedrag van 303.473 frank een handelsschuld is en geen schuld die verband
houdt met haar functie van gerant " ;
Dat deze beknopte samenvatting aan
het vereiste van voormelde artikelen 77
en 123 beantwoordt;

W at het tweede en het derde onderdeel
betreft:
Overwegende dat eiseres in een voor
de werkrechtersraad van beroep genomen
conclusie .betoogde " dat zo er op het
ogenblik van de overdracht een beheersschuld had bestaan, aangenomen moet
worden dat deze schuld in de prijs van
de overdracht werd opgenomen " en « dat
de beheersschuld door een schuldvernieuwing sui generis teniet is gegaan >> ;
dat, volgens deze conclusie, de aangevoerde schuldvernieuwing door een begin
van bewijs door geschrift en door vermoe·dens bewezen was, en dat de litigieuze
schuld een handelsschuld was geworden ;
Overwegende, enerzijds, dat door te
verklaren " dat het onjuist is te beweren
dat, door het feit dat gedaagde in hager

beroep op 1 januari 1966 het handelsbedrijf aan eiseres in hager beroep heeft
overgedragen, er schuldvernieuwing zou
geweest zijn >>, de sententie de bewoordingen van de conclusie van eiseres niet miskent;
Overwegende, anderzijds, dat de sententie op deze conclusie een passend antwoord geeft door te overwegen dat het
feit aileen van genoemde overdracht van
de handelszaak de vernieuwing van de
schuld niet heeft kunnen meebrengen ;
Dat dus geen enkel onderdeel van het
middel kan wordeJl aangenomen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
19 februari 1970. 1e kamer. V oorzitter, de H. Valentin, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Polet. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Charles, advocaat-generaal.
Pleiter, de H. Bayart.

1e

KAMER. -

20 februari 1970.

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN . .,.- BuRGERUTKE
ZAKEN.- CoNCLUSIE.- INCIDENTELE
EN HYPOTHETISCHE BEWERING WAARUIT DE CONOI,USIENEME_R GEEN REOHTSGEVOLG AFI·EIDT.- 0EEN VERPLIOHTING VOOR DE RECHTER EROP TE
ANTWOORDEN.

De rechte1· is niet verplicht te antwom·den
op een incidentele en hypothetische bewering waaruit de conclusienemer geen
rechtsgevolg afleidt (1). (Grondwet,
art. 97.)
(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN LANDSVERDEDIGING, T. VERSTIOHELEN EN
GEMEENTE ETTERBEEK.)
ARREST.
RET

HOF;- Gelet op het bestreden

(1) Cass., 15 september 1961 (Bull.

en

PAsrc., 1962, I, 69) en 17 oktober 1963
(ibid., 1964, I, 17:!J; verg. cass., 23 mei 1969

(A1·r. cass., 1969, blz. 937).
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laatste aanleg gewezen door de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1382 en 1383 van het Burgerlijk W etboek,
doordat het bestreden vonnis de door
eiser tegen de verweerders ingestelde
rechtsvordering ongegrond verklaart,
zonder te antwoorden op het middel
waardoor eiser in conclusie had laten
gelden dat verweerder, die als orgaan van
de verwerende gemeente het voertuig
van D. K. had opgeeist om een vluchtend
voertuig te achtervolgen, wanneer genoemde D. K., aan een kruispunt gekomen, hem gezegd had te willen stoppen,
bevolen had de tweede file links te nemen,
dat die):wolgens verweerder, ook indien
de opeising gerechtvaardigd was, aansprakelijk was voor het overkomen
ongeval, zodat hij voor de aldus aan
eiser toegebrachte schade moest instaan,
hetgeen eveneens de rechtstreekse aansprakelijkheid medebracht van verweerster voor de door haar agent berokkende
schade,
terwijl dit gebrek aan antwoord gelijkstaat met een gebrek aan de door artikel 97 van de Grondwet vereiste motivering, en het niet mogelijk maakt na te
gaan of de rechter een juiste toepassing
heeft gemaakt van voormelde artikelen
van het Burgerlijk W etboek :
Ove1-wegende dat uit de vaststellingen
van het vonnis blijkt : I 0 dat verweerder,
optredend in uitvoering van zijn functie
van politieagent van verweerster, de autobestuurder D. K. met zijn voertuig opgeeist had om een andere autobestuurder,
verdacht van vluchtmisdrijf, in te halen: ;
2° dat gedurende deze achtervolging de
opgeeiste autobestuurder, aan een kruispunt gekomen, tengevolge van zijn hoge
snelheid en het niet-eerbiedigen van de
voorrang die hij verschuldigd was aan
het voertuig van eiser dat van rechts
kwam, dit voertuig aanreed, waardoor
aan de inzittenden van laatstgenoemd
voertuig verwondingen en aan dit voertuig schade werd toegebracht; 3° dat
eiser de opgeeiste autobestuurder en de
vei'Weerders dagvaardde tot vergoeding
van de aan zijn voertuig veroorzaakte
schade ; 4° dat de eis tegen de eerstgenoemde, die thans niet meer in de zaak
is, werd afgewezen om de redenen,
eensdeels, dat gezegde autobestuurder
door een strafrechtelijke beslissing, die

in kracht van rechterlijk gewijsde was
gegaan, van de telastlegging van onvrijwillige slagen of verwondingen, steunend
op dezelfde feitelijke elementen, vrijgesproken werd, daar de feiten niet bewezen
waren, en, anderdeels, dat de genoemde
autobestuurder, regelmatig opgeeist door
een politieagent, zich gewettigd had
kunnen geloven het kruispunt met een
hoge snelheid over te steken zonder de
voorrang van de andere weggebruikers te
eerbiedigen ;
·
Overwegende dat eiser zijn rechtsvordering tegen de verweerders hierop steunde dat de opeising niet verantwoord was
en zijn eis grondde op de bepalingen van
artikel 422ter van het Strafwetboek die
dergelijke opeising niet zouden toelaten ;
dat hij subsidiair, voor het geval de
opeising als gerechtvaardigd zou voorkomen, deed gelden dat de aansprakelijkheid van de verweerders op grand van
artikel 1382 van het Burgerlijk W etboek
niet zou uitgesloten zijn ;
Dat eiser weliswaar terloops verklaarde
dat de opgeeiste bestuurder, bij het
naderen van het kruispunt, aan verweerder « zou gezegd hebben » te willen
stoppen en dat deze laatste hem « zou
hebben bevolen » de tweede file links te
nemen, maar dat hij, buiten een onwettige opeising, geen enkele handeling
aanduidde die als foutief in hoofde van
verweerder zou kunnen aangezien worden
en als een van de oorzaken van het
ongeval;
Overwegende derhalve dat, door aan
te tonen dat, om de redenen die hij
opgeeft, het initiatief van verweerder,
dit is de opeising, « zowel in feite als in
rechte » verantwoord was, beslissing die
niet bestreden w'ordt, en door voor het
overige te verklaren dat verweerder geen
fout gepleegd heeft, de rechter een
passend antwoord op de in het middel
bedoelde stalling verstrekt ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
20 februari 1970. }e kamer. Voo1·zitter, de H. Belpaire, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Hallemans. - Gelijkluidende conclusie; de H. Paul Mahaux, eerste advocaat-generaal.- Pleiters, de HH. Bayart
en De Bruyn.
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20 februari 1970.

REKENING-COURANT.- DRAAGWIJDTE EN MODAI,ITEITE.N.- UITLEGGING DOOR DE FEITENRECHTER. SOEVEREINE UITLEGGING.

20 REKENING-COURANT. REKENING GEOPEND DOOR EEN BANKINSTELLING. BOEKING, OP RET CREDIT VAN
DE REKENING, VAN RET BEDRAG VAN
TEN VOORDELE VAN DEZE INSTELLING
GEENDOSSEERDE CHEQUES DIE ECHTER
NOG NIET WERDEN GEIND. NIET
GEHONOREERDE CHEQUES BIJ GEBREK
AAN PROVISIE. VERNIETIGING VAN
DE BOEKING OP RET CREDIT VAN DE
REKENING.

3°

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BURGERLIJKE
ZAKEN.- CONCLUSIE.- AANSPRAAK
DIE ZONDER VOORWERP IS GEWORDEN
DOOR DE OPLOSSING DIE DE RECHTER
AAN RET GESCHIL HEEFT GEGEVEN. GEEN VERPLIOHTING VOOR ·DE RECHTER
OM OP DEZE AANSPRAAK TE ANTWOORDEN.

1° De jeitenrechter beoordeelt soeverein de
draagwijdte en de modaliteiten van een
rekening-coumnt (1). (Impliciete oplossing.)

2o De jeitemechter die vaststelt dat de
boeking, op het cred.it van de doo1· een
bankinstelling geopende rekening-cou1'ant, van het bedrag van ten voo1·dele
van deze instelling geendossee1·de cheques,
die echter nag niet werden geind, heejt
plaatsgehad onde1· de stilzwijgende voorwaarde van betaling van de cheques,
leidt hieruit wettelijk aj dat deze boeking
lean worden vernietigcl wanneer de cheques niet worclen gehonoreerd bij gebrek
aan p1·ovisie (2).
3° De rechter is niet verplicht te antwoorden
op een bij conclusie gestelde aanspraak,
wanneer deze aanspraalc zonder voorwerp is gewm·den door de oplossing die
hij aan het geschil geejt (3). (Grondwet,
art. 97.)

(1) Cass., 17 februari 1970, supra, biz. 573
en hoten 1 en 2, biz. 574.
(2) Raadpl. Fr. cass., 11 maart 1970, J; C. P.,
1970, nr 1649 en observatienoot.
(3) Cass., 2 juni 1969 (Arr. cass., 1969,
biz. 951).

(SCHEVENELS
T, NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
« KREDIETBANK »•)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 28 juni 1968 door het Hof van
beroep te Luik gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van d,e artikelen 97 van de Grondwet, 1382 tot 1384 van het Blll'gerlijk
W etboek, 29 van de wet van 1 maart
1961 betreffende de invoering in de
nationale wetgeving van de eenvormige
wet op de cheque en de inwerkingtreding
van deze wet,

doordat het bestreden arrest, bij bevestiging van het beroepen vonnis, de rechtsvordering van eiser afwijst op grond
hiervan : " dat, volgens appellant (hier
eiser), de termijn van aanbieding slechts
acht dagen bedroeg ; dat zulks als onjuist
voorkomt ; dat bedoelde cheques werden
getrokken te Wuppertal, betaalbaar op
de plaats aangewezen naast de naam
van de betrokkene, ten deze appellant,
namelijk de << Stadtsparkasse » te Wuppertal ; dat de woonplaats van appellant
niet vermeld wordt, doch dat deze
laatste gehuisvest is in Belgie en de
cheques ter inning gaf aan een filiale van
gei:ntimeerde (hier verweerster) in Belgie;
dat hieruit dient besloten te worden dat
het cheques be£rof uitgegeven in Duitsland, betaalbaar in Duitsland, maar met
mogelijkheid van circulatie in Elll'opa ;
dat, door de cheques ter inning aan te
bieden en ze te endosseren in Belgie, dus
buiten hetland van trekking en betaling,
appellant de mogelijkheid van circulatie
in Europa aanvaard en zelf geschapen
heeft ; dat de aanbiedingstermijn van
zulkdanige cheques twintig dagen is te
rekenen vanaf de datum van uitgifte;
dat het nu blijkt uit de voorgebrachte
bescheiden dat de termijn door gei:ntimeerde stipt nageleefd werd en alle
cheques tijdig werden aangeboden "•
terwijl, eerste onderdeel, die motieven
van het arrest noch enige andere een
antwoord uitmaken op het middel luidens
hetwelk eiser regelmatig in conclusie
deed gelden : " dat gei:ntimeerde zowel
appellant als de rechtbank in dwaling
heeft gebracht met staande te houden dat
een in Duitsland uitgegeven en betaalbaar gestelde cheque ten gunste van een
in Belgie gevestigde persoon, binnen de
twintig dagen van de uitgifte moet aan-
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geboden worden, zulks bij toepassing
van artikel 29, lid 4, van de wet van
1 maart 1961; dat deze stelling, alhoewel
door de rechtbank in haar vonnis
overgenomen, niet juist is daar artikel 29
van de Belgische wet een aanbiedingstermijn van minstens twintig dagen
instelt voor in het buitenland uitgegeven
maar in Belgie betaalbaar gestelde cheques en dezelfde termijn geldt voor in
Belgie uitgegeven en betaalbaar gestelde
cheques wanneer ze in het buitenland
moeten circuleren, dus niet voor in het
buitenland uitgegeven en betaalbaar
gestelde cheques die in Belgie moeten
circuleren, wijl de in Duitsland uitgegeven en betaalbaar gestelde cheques ten
gunste van een in Belgie gevestigde
persoon evenwel niet genieten van de
bijzondere regeling van artikel 29, lid 4,
en zij binnen de acht dagen van hun
uitgifte moeten aangeboden worden conform de Duitse wetgeving; dat de termijn
van twintig dagen niet toepasselijk is, ten
deze, blijkt uit a) de tekst van artikel 29,
lid 4, die enkel gewaagt van de in Belgie
(en niet elders) uitgegeven en aldaar
betaalbaar gestelde cheques, b) artikel 7-2° van het verdrag tot regeling
van zekere wetsconflicten ten aanzien van
cheques, ondertekend op 19 maart 1931
te Geneve (wet van 23 maart 1951,
bekendgemaakt door het Belgisch Staatsblad van 2 februari 1962), naar luid waarvan de wet van het land waar de cheque
betaalbaar is gesteld de termijn van
aanbieding bepaalt ; dat de Belgische
wet dus voor de besproken cheques de
termijn van twintig dagen niet heeft
bepaald en deze dienden te worden
aangeboden binnen de acht dagen ; dat
de houder die de cheque te laat aanbiedt
of die te laat protest doet opmaken,
nalatig is en zijn recht van regres vel'liest op de endossanten en de andere
chequeschuldenaars ; dat de cheque ter
betaling moet worden aangeboden binnen
de termijn waarvan het begin de datum
van uitgifte is ; dat aldus bewezen is dat
praktisch aileen de eerste drie cheques
tijdig werden aangeboden, dit is deze
die zijn gehonoreerd geworden ; dat de
weigering van betaling dient te worden
vastgesteld binnen de aanbiedingstermijn
en ervan binnen de vier dagen kennis
moet worden gegeven (artikel 41 en 42
van de wet van 1 maart 1961); dat het
onomstootbaar ten deze bewezen is dat
geen van beide voorwaarden vervuld
zijn », zodat het vonnis als niet gemotiveerd voorkomt (schending van de in het
middel aangeduide wetsbepalingen, inzonderheid artikel 97 van de Grondwet);

tweede onderdeel, in ondergeschikte orde
en voor zover het Hof zou beschouwen
dat het arrest, in de aangehaalde beweegredenen, toepassing gemaakt heeft van
genoemde wet van 1 maart 1961, door
deze wet geenszins wordt bepaald dat
cheques uitgegeven en betaalbaar gesteld
in het buitenland en die in Belgie moeten
circuleren, slechts binnen de twintig
dagen ter betaling moeten worden aangeboden (schending van de in het middel
aangeduide wetsbepalingen, inzonderheid
artikel 29 van de wet van 1 maart 1961) :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de rechtsvordering
van eiser ertoe strekte : 1° in hoofdorde,
te horen zeggen dat het debiteren, door
verweerster, van de rekening-courant van
eiser met het bedrag van cheques door
hem ten voordele van verweerster geendosseerd en waarmede gezegde rekeningcourant oorspronkelijk door deze gecrediteerd werd, maar waarvoor uiteindelijk
geen provisie bleek te bestaan, alsook dat
het debiteren van interesten en van een
percentage op gedane crediteringen nietig
is, en tot het veroordelen van verweerster
tot terugbetaling van deze bedragen en
tot schadevergoeding ; 2° in bijkomende
orde, tot het veroordelen van verweerster
tot vergoeding van de ganse schade aan
eiser veroorzaakt door de fouten en nalatigheden door verweerster begaan bij het
uitvoeren van de door eiser gegeven
opdrachten ;
Overwegende, enerzijds, dat het arrest
vaststelt dat door het bedrag van de
cheques onmiddellijk te boeken op het
credit van de rekening-courant van eiser,
zonder dat verweers'cer de bedragen had
gei'ncasseerd, deze aan eiser een « rechtstreeks krediet » verschafte, zodat het
hier een verrekening van handelseffecten
en niet het geven van een opdracht tot
incassering van cheques betreft ; dat het
releveert dat inderdaad het « rechtstreeks
krediet >> steeds toegestaan wordt onder
de stilzwijgende en ontbindende voorwaarde van betaling door de schuldenaar,
trekker van de cheque, daar het inboeken
van een cheque slechts gebeurt onder
dergelijke voorwaarde ;
Overwegende dat op die grand, die
door het middel niet wordt gecritiseerd,
het hof van beroep kon beslissen dat
verweerster, vermits de cheques niet
gehonoreerd werden, gerechtigd was de
ontbindende voorwaarde toe te passen
en het door haar gegeven krediet op te
heffen door tegenboeking van het overeenstemmend bedrag ; dat het aldus het
-!'
!
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verwerpen van de in hoofdorde voorgestelde grand van de .rechtsvordering
op wettige wijze rechtvaardigt en niet
meer moest antwoorden op overtollige
stellingen die het niet-eerbiedigen van de
door de wet van 1 maart 1961 gestelde
termijnen betro:ffen ;
Overwegende, anderzijds, dat het arrest
v_erklaart, zonder dienaangaande gecritiseerd te worden, dat eiser verweerster
vrijgesteld heeft van het naleven van de
protesttijd, van de kennisgeving van nietacceptatie en niet-betaling alsook van
aile aansprakelijkheid wegens verzuim of
nalatigheid betre:ffende deze formaliteiten
en dat het ten onrechte is dat eiser meent
dat het beweerd karakter van openbare
orde van de wetgeving op de cheques
dergelijke overeenkomst zou verbieden ;
Overwegende dat, nu uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat de door eiser
aan verweerster verweten verzuim of
nalatigheden juist bestonden in handelingen voor de gevolgen waarvan eiser
verweerster van aile aansprakelijkheid
vrijgesteld had, de rechter op wettige
wijze het verwerpen van de subsidiaire
grand van de rechtsvordering rechtvaardigt en niet verder op de andere redeneringen tot staving ervan moest ingaan ;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de gecritiseerde beslissingen, zoals blijkt uit het antwoord
op het eerste onderdeel, wettelijk gerechtvaardigd blijven, afgezien van de interpretatie van de bepalingen van de wet
van 1 maart 1961 aangaande de termijnen
van aanbieding tot betaling van de
cheques, zodat het onderdeel, dat geheel
steunt op de schending van deze bepalingen, van belang is ontbloot ;
Dat geen van de onderdelen van het
middel kan aangenomen worden ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
20 februari I970. Ie kamer. Voorzitter, de H. Belpaire, . raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Hallemans. - Gelijkluidende conclusie, de H. Paul Mahaux, eerste advocaat-generaal. - Pleiters, de HH. Van
Ryn en Van Heeke.

I e KAMER. -

20 februari 1970.

I 0 BEWIJS. -

BEWIJSKRAOHT VAN DE
AKTEN. BURGERLIJKE ZAKEN. TESTAMENTEN. UrTLEGGING DOOR
DE REOHTER. MET DE BEWOORDIN •
GEN VAN DE AKTEN VE.RENIGBARE
UITLEGGING.
GEEN MISKJllNNING
VAN DE BEWIJSKRAOHT VAN DE AKTEN.

2°

SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN. TESTAMENTEN. UITLEGGING DOOR DE REOHTER. MET DE
BEWOORDINGEN VAN DE AKTEN VER·
ENIGBARE UITLEGGING. SomVEREINE
UITLEGGING.

go

SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN. TESTAMENTEN.- BIJZOl'WER
LEGAAT VAN EEN MET EEN VRUOHT·
GEBRUIK BEZWAARD GOED.- AFGIFTE
VAN RET VRUOHTGEBRUIK.

4°

SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN. TESTAMENTEN.- BIJZONDER
LEGAA.T VAN EEN GOED DAT TEN
VOORDELE VAN ElllN DERDE MET EEN
VRUOHTGEBRUIK BEZWAARD IS.
HERROEPING
VAN HET VRUOHTGE·
BRUIK. HE.RROEPING DIE TOT VOORDEEL STREKT VAN DE BIJZONDERE
LEGATARIS.

I o De bewijskracht van uiterste wilsbe-

schikkingen wordt niet
rechter die e1·van een
die verenigbaar is met
van de akten (I).
art. 1g19 en 1g22.)

miskend door de
uitlegging geeft
de bewoordingen
(Burg. Wetb.,

2° Soeverein is de met de bewoo1·dingen

van de akten verenigba1·e uitlegging
door de 1·echter van ~titerste wilsbeschikkingen (2). (Burg. Wetb., art. 1g19
en 1g22.)
go Zo de ajgijte van een bijzonder legaat
gevraagd moet worden aan de e1jgenamen en, wanneer e1' geen zijn, aan de
algemene legatarissen, moet de ajgijte
van het vruchtgeb1·uik waarmee het bijzonder legaat ten voordele van een derde
bezwaard is aan de bijzondere legataris

(1) Cass., 17 juni
1957, I, 1234).
(2) Cass., 25 juni
1959, I, 1106) en de
arresten; vgl. cass.,
1955, I, 814).

1957 (Bull. en PAsrc,,
1959 (Bull. en PAsrc.,
in de noot aangehaalde
24 maart 1955 (ibid.,

~~~r~-~,-----
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587gevraagd worden (1). (Burg. Wetb.,
art. 1014 en 1031.)
·
4o De herroeping zonder meer van het
vruchtgebruik dat, ten voordele van een
derde, het bijzonder legaat van een
goed bezwawrt, strelct tot voordeel van
de legataris van het goed en niet van de
erfgenamen of algemene legatarissen (2).
(Burg. Wetb., art. 1035.)
(G. BOGAERTS, T. J. EN B. BOGAERTS.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 26 jrmi 1968 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet,
doordat, na geconstateerd te hebben
dat wijlen GustaafBogaerts op 22 ~ovem
ber 1965 bij openbaar testament mser als
enige :i:lgemene legataris had aangesteld,
onder last aan de verweerders, ieder voor
een onverdeelde helft, het legaat van de
naakte. eigendom van twee huizen uit te
keren, het vruchtgebruik van deze huizen toekomende aan Armand Bogaerts,
broeder van de erflater, dat op 20 februari 1966 de erflater, bij een eigenhandig
bijvoegsel tot zijn openbaar testament,
zijn genoemde broeder « vervailen >> verklaarde van het vruchtgebruik van die
huizen en hem aile recht op de erft'mis
ontnam, en dat de erflater op 6 maart
1966 overleed, het bestreden arrest eiser
veroordeelt om aan de verweerders de
voile eigendom van gezegde huizen af te
leveren met afrekening van de op brengst
ervan te rekenen vanaf het overlijden,
om de reden dat, in omstandigheden zoals deze, het vruchtgebruik niet verschaft
wordt door de algemene legataris maar
wel door hen aan wie de naakte eigendom
toevalt, zodat de verdwijning van dit
vruchtgebruik noodzakelijk de naakte
eigenaars ten goede moest komen,
terwijl uit de gegevens van de zaak,
zoals het arrest die heeft samengevat,
blijkt dat het vruchtgebruik, oorspronkelijk ten bate van Armand Bogaerts

(1) en (2) DE PAGE, d. VIII-2, nr 1073, 6°;
LAURENT, d. XIV, nr 296, en d. VI, nr 502;
PLANIOL en RIPERT, d. V, nr 732 ; BAUDRYLACANTINERIE, d, XI, nr 2884; AUBRY en

bedoeld, nooit is ontstaan, zodat de
verweerders dit vruchtgebruik nooit hebben moeten verschaffen, waaruit volgt
dat de motivering van het arrest tegenstrijdig is en dus niet voldoet aan· de
vereisten van artikel 97 van de Grandwet:
Overwegende dat het arrest niet beslist
dat « in omstandigheden zoals deze >> het
vruchtgebruik moest verschaft worden
door hen aan wie de naakte eigendom
toevalt, doch dat deze oplossing zich zou
opdringen in het bijzonder " geval >> dat
het hypothetisch in aanmerking neemt ;
Over.wegende dat het hof van beroep
zodoende niet beslist dat, ten deze, het
recht van vruchtgebruik was ontstaan,
zodat het middel op een onjuiste uitlegging van het arrest rust en derhalve
feitelijke grondslag mist ;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1006, lOll,
1014, 1319 en 1320 van het Burgerlijk
Wetboek,
doordat, nu het openbaar testament
van 22 november 1965 waarbij wijlen
Gustaaf Bogaerts beschikte dat hij eiser
als enige algemene legataris aanstelde,
onder last van de volgende legaten uit te
keren : aan de verweerders, ieder voor
een onverdeelde helft de naakte eigendom
van twee huizen, het vruchtge bruik van
deze huizen toekomende aan Armand
Bogaerts, en nu, zoals door de rechter
werd geconstateerd, de erflater op
20 februari 1966, bij een eigenhandig
bijvoegsel tot gezegd openbaar testament,
het bijzonder legaat ten bate van
Armand Bogaerts had herroepen, het
bestreden arrest eiser veroordeelt om
aan de verweerders de voile eigendom
van gezegde huizen af te leveren met
afrekening van de opbrengst ervan te
rekenen vanaf het overlijden, zulks om
de reden dat het openbaar testament,
ware het ongewijzigd gebleven, als gevolg
zou hebben gehad dat niet eiser, maar
de verweerders de last zouden hebben
gehad het vruchtgebruik aan Armand
Bogaerts te verschaffen, zoda~ het verdwijnen van dit vruchtgebrmk de verweerders ten goede moest "komen omdat
zulks bleek uit de bewoordingen van het
openbaar testament, luidens welke eiser
legaten in naakte eigendom zou uitkeren,

RAU (ESMEIN), d. XI, § 726, biz. 419;
BEUDANT, d. VII, nr 350; Brussel 14 juni
1905 (PAsiC., 1906, II, 53),

-588het vruchtgebruik toekomend aan
Armand Bogaerts,
terwijl, eerste onderdeel; nu, zoals het
arrest terecht constateert, het oorspronkelijk voor Armand Bogaerts bestemde
vruchtgebruik een bijzonder legaat uitmaakte, gezegde Armand Bogaerts overeenkomstig de artikelen 1006, 1011 en
1014 van het Burgerlijk Wetboek tegen
eiser zijn vordering tot afgifte van dit
legaat had moeten richten, zodat eiser
dit vruchtgebruik zou hebben moeten
verschaffen en er de last van dragen ;
tweede onderdeel, uit de tekst van voormeld openbaar testament blijkt dat eiser
algemene legataris was geworden onder
last bepaalde legaten uit te keren, deze
lasten zijnde de aan de verweerders
vermaakte naakte eigendom en het voor
Armand Bogaerts bestemde vruchtgebruik, zodat het arrest de bewijskracht
heeft miskend welke door de artikelen 1319 en 1320 van het Burgerlijk
W etboek aan gezegd openbaar testament
wordt gehecht :
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest uit de
bewoordingen van het openbaar testament, luidens welke eiser « legaten zal
uitkeren in naakte eigendom, het vruchtgebruik toekomende aan Armand Bogaerts », afieidt dat eiser slechts legaten
in naakte eigendom moest uitkeren welke
elk belast waren met een vruchtgebruik,
zodat hij geeil legaat in vruchtgebruik
moest uitkeren, wat hem in terminis niet
opgelegd werd ;
Dat deze uitlegging niet onverenigbaar
is met de termen van voormeld
testament;
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, nu de rechter aldus
soeverein geoordeeld heeft dat het vruchtgebruiH: ten deze een last uitmaakt voor
de legatarissen aan wie de naakte eigendom moest afgeleverd worden, hij wettelijk heeft beslist dat het aan die bijzondere legatarissen zou behoord hebben het
vruchtgebruiK aan de vruchtgebruiker te
verschaffen ware de last welke hun legaat
b,ezwaarde niet herroepen geweest ;
Dat geen van de onderdelen van het
middel kan aangenomen worden ;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk W etboek,
doordat, nu het openbaar testament

van 22 november 1965 waarbij wijlen
GustaafBogaerts beschikte dat de erflater
eiser als enige algemene legataris aans.telde, onder last van de volgende legaten
uit te keren : aan de verweerders, ieder
voor een onverdeelde. helft, de naakte
eigendom van twee huizen, het vruchtgebruik van deze huizen toekomende
.aan Armand Bogaerts, en nu de erfiater
op 20 februari 1966, bij een eigenhandig
bijvoegsel tot gezegd openbaar testament, het bijzonder legaat ten bate van
Armand Bogae1"ts had herroepen zonder
enige bijzo:ndere beschikking in te lassen
betreffende het oorspronkelijk voor Armand Bogaerts bestemd vruchtgebruik,
het bestreden arrest eiser veroordeelt om
aan de verweerders de voile eigendom
van gezegde huizen af te leveren met
afrekening van de opbrengst ervan, te
rekenen vanaf het overlijden, zulks om
de reden dat een erfelijke roeping tot de
naakte eigendom een virtuele roeping tot
heel het eigendomsrecht is, zodat de
verdwijning van het voor Armand
Bogaerts pestemde vruchtgebruik, de
verweerders ten goede moest komen,
terwijl, eerste onderdeel, nu eiser stelde
dat, ten gevolge van het verdwijnen van
het voor Armand Bogaerts bestemde
vruchtgebruik van de huizen, gezegd
vruchtgebruik in het algemeen legaat
van eiser was terecht gekomen, deze
stelling geenszins uitsloot dat de verweerders, als naakte eigenaars, een virtuele
roeping hadden tot heel het eigendomsrecht, namelijk na het verdwijnen van het
vruchtgebruik, zodat de beschouwingen
van het arrest betreffende gezegde virtuele roeping geen verband vertonen met
het verwerpen van de stelling van eiser,
en dienvolgens geen afdoende motivering
uitmaken in de zin van artikel 97 van de
Grondwet om het verwerpen van die
stelling te rechtvaardigen ;
en, tweede onderdeel, uit de duidelijke
bewoordingen van voormelde twee testamenten blijkt dat de verweerders, na
het overlijden van de erfiater, slechts de
naakte eigendom van de huizen moesten
ontvangen en dat het vruchtgebruik van
die huizen aan eiser toekwam, zodat het
arrest. de bewijskracht heeft miskend,
welke door de artikelen 1319 en 1320
van het Burgerlijk Wetboek aan voormeld openbaar testament, en door gezegde artikelen alsook door artikel 1322
van hetzelfde wetboek aan voormelp
eigenhandig bijvoegsel wordt gehecht :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het hof van beroep

_____ I

-589de stelling ·van eiser op passende wijze
beantwoordt door erop te wijzen dat
wanneer, ;, zoals ten deze, betreffende eenzelfde goed, bijzondere legaten in naakte
eigendom gemaakt werden mits voorbehoud van het vruchtgebruik ten behoeve
van een derde n, « het vruchtgebruik
niet verschaft wordt door de algemene
legataris, maar wel door hen aan wie de
naakte eigendom toevalt n ;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, vermits het eigenhandig testament niet bepaalt aan wie
het herroepen legaat van het vruchtgebruik zal ten goede komen, de rechter,
zonder de termen van de testamenten te
miskennen, heeft kunnen beslissen dat,
vermits dit vruchtgebruik een last van
de bijzondere legaten was, de herroeping
een aanwas medebrengt ten voordele van
de legatarissen van de naakte eigendom
van dezelfde goederen ;
Dat beide onderdelen van het middel
feitelijke grondslag missen ;
Om die redenen, verwerpt de voorz.iening ; veroordeelt eiser in de kosten.
20 februari 1970. 1e kamer.
Voorzitter, de H. Belpaire, raadsheer
waarnemend voorzitter. ~ Verslaggever,
de H. Louveau:x. - Gelijlcluidende conclusie, de H. Paul Mahaux, eerste advocaat-generaal. - Pleiters, de HH. Bayart
en Van Heeke.

2e

KAMER. -

2°

RENENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.SCHULDIGVERKLARING DIE HET MISDRIJF IN DE BEWOORDINGEN VAN DE
WET KWALIFICEERT.- GEEN CONCLUSIE. BESLISSING REGELMATIG MET
REDENEN OMKLEED.

3°

HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN.
VERZWARING DOOR DE CORRECTIONELE RECHTBANK VAN DE DOOR DE
POLITIERECHTBANK UITGESPROKEN
STRAF.- EENPARIGHEID VAN STEMMEN
NIET VEREIST v66R DE INWERKINGTREDING VAN ARTIKEL 149 VERVAT IN
ARTIKEL 3 VAN DE WET VAN 10 OKTOBER 1967 HOUDENDE HET GERECHTELI.JK WETBOEK.

1° De rechter in hager beroep die over de
zaak zelf beslist, na vernietiging van
een beroepen vonnis dat zelf uitspraak
had gedaan over de zaak ten grande,
beslist ten gevolge van de devolutieve
kracht van het hager beroep en niet bij
wege van « evocatie » (1). (Wetb. van
strafv., art. 215.)
2° Bij gebrek aan een conclusie waarbij
een verweer wordt voorgedragen, motiveert de jeitenrechter regelmatig de schuldigverklaring door de bestanddelen van
het misdrijj in de termen van de wet
vast te stellen (2). (Grondwet, art. 97.)
3° De correctionele rechtbanlc, zitting houdende in hager beroep, moet niet, om de
door de politierechtbank uitgesprolcen
straj te verzwaren, met eenparige litemmen van haar leden uitspraak doen (3).
(Wet van 18 juni 1869, art. 140;
wet van 4 september 1891, art. 2.)

23 februari 1970.
(DEBUSSCHERE, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « DEBUSSCHERE GEBROEDERS EN
ZUSTERS n.)

10 HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN.
VERNIETIGING VAN HET BEROEPEN
VONNIS DOOR DE FEITENRECHTER. EERSTE RECHTER DIE UITSPRAAK HEEFT
GEDAAN OVER DE ZAAK TEN GRONDE,
RECHTER IN HOGER BEROEP DIE
OVER DE ZAAK ZELF BESLIST TEN GEVOLGE VAN DE DEVOLUTIEVE KRACHT
VAN HET HOGER BEROEP E.N NIET BI,J
WEGE VAN « EVOCATIE ».

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 12 juni 1969 in hager beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Brugge;

(1) Cass., 16 februari 1970, sup1·a, biz. 566,
(2) Cass., 19 feqruari en 10 juni 1968 (Arr.
cass., 1968, blz. 766 en 1222) ; verg. cass.,
25 maart 1968 (ibid., 1968, blz. 965).
(3) Cass., 23 oktober 1967 (Arr. cass.,
1968, biz. 271). Anders zai het zijn wanneer

art. 2llbis van het Wetboek van strafvordering (art. 149 van de wijzigende bepaiingen
vervat in art. 3 van de wet van 10 oktober
1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek)
van kracht zal zijn. Raadpl. cass., 2 maart
1970, infra, blz. 611.

ARREST.
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I. W at b13treft de voorziening van eiser,
beklaagde :
·
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 215 van het Wethoek van strafvordering,
doordat het bestreden vonnis het beroepen vonnis volledig tenietdoet ten aanzien van eiser, zonder de ganse zaak tot
zich te trekken :
Overwegende dat, wanneer de eerste
rechter, zoals ten deze, zijn rechtsmacht
door het beroepen vonnis heeft uitgeput
en het beroepen vonnis wordt tenietgedaan niet wegens schending of niet
hersteld verzuim van door de wet op
straffe van nietigheid voorgeschreven
vormen, maar wegens verkeerde berechting, de rechter in hoger beroep van de
ganse zaak kennis neemt ingevolge de
devolutieve gevolgen van het hoger
beroep;
Dat het middel naar recht faalt ;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 2-2 en 2-4 van de wet van
1 -augustus 1899, aangevuld door de wet
van 15 april 1958,
doordat het bestreden vonnis zijn beslissing op onvoldoende wijze motiveert,
niet aantoont waarop de beslissing steunt
en de gegevens niet bepaalt waaruit de
schuld van eiser kan worden afgeleid :
Overwegende dat, bij gebrek aan conclusie, de strafrechter welke vaststelt dat
de in de bewoordingen van de wet gekwalificeerde feiten bewezen zijn, zijn beslissing van veroordeling regelmatig motiveert en wettelijk rechtvaardigt en de
gegevens niet moet preciseren waaruit hij
de schuld van de beklaagde afleidt ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 2-2 van de wet
van I augustus 1899, aangevuld door de
wet van 15 april 1958,
doordat het vonnis eiser wegens vluchtmisdrijf veroordeelt, zonder aan te tonen
dat het verzuim om na de aanrijding ter
plaatse te blijven is geschied met een uitdrukkelijke en opzettelijke bedoeling om
de nodige vaststellingen onmogelijk te
maken:
Overwegende dat de rechter, door de
telastlegging 0 bewezen te verklaren,
namelijk '' de vlucht te hebben genomen
om zich aan de dienstige vaststellingen

1

te onttrekken "• doet blijken dat het verzuim om ter plaatse te blijven is geschied
om zich aan de nodige vaststellingen te
onttrekken ;
Overwegende dat hij zodoende zijn
beslissing wettelijk rechtvaardigt ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 140 van de wet van 18 juni
1869, aangevuld door artikel 2 van de
wet van 4 september 1891,
doordat de correctionele rechtbank een
zwaardere straf uitspreekt dan de eerste
rechter, zonder die strafverzwaring te
motiveren en zonder dat blijkt dat ze
met eenparigheid van stemmen werd uitgesproken:
Overwegende dat, om de door de politierechter uitgesproken straf te verzwaren, de correctionele rechtbank, zetelende
in hoger beroep, niet gehouden is met
eenparigheid van stemmen te beslissen ;
Overwegende dat de rechter, binnen
de door de wet gestelde perken, de straf
die hij aangepast acht aan de zwaarwichtigheid van het bewezen verklaarde misdrijf, soeverein bepaalt ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantii.ile of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening, veroordeelt de eisers in de kosten.
23 februari 1970. 2e kamer. V oorzitter, de H. van Beirs, voorzitter. Verslaggever, de H. de Vreese.- Gelijkluidende conclusie, de H. Charles, advocaat-generaal.

2e

KAMER. -

23 februari 1970.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- BuRGERLIJKE RECHTSVORDERING. BESLISSING
WAARBIJ
DE
BEKLAAGDE
WORDT VRIJGESPROKEN EN DE RECHTER ZICH ONBEVOEGD VERKLAART INZAKE DE RECHTSVORDERING VAN DE
BURGERLIJKE PARTIJ. GEEN VER-
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PLIGHTING VOOR DE RECHTER D.E WETSBEPALINGEN AAN TE DUIDEN WAAROP
ZIJN BESLISSING STEUNT.

De rechter die een beklaagde vrijspreekt en
zich onbevoegd verklaart om kennis te
nemen van de rechtsvordering van de
burgerlijke partij is niet verplicht de
wetsbepalingen aan te duiden waarop
zijn beslissing steunt (1).

dagen een afschrijt van het proces-verbaal aan de overtreder moet worden overgemaakt, beoogt alleen de processen-ver-baal die de officieren van gerechtelijlce
politic en ·de door de Koning speciaal
aangestelde ambtenaren opmaken krachtens de bijzonde1·e machten die hun bij
m·tikel 6 van genoemde wet worden toegekend.
(OP DE BEECK.)

(PLETINCKX, T. LIMBOURG.)

ARREST.

Met de notitie overeenstemmend arrest.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 25 juni 1969 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;

23 februari 1970. -

2e kamer. -

Voorzitter, de H. van Beirs, voorzitter.Verslaggever, de H. Delahaye. - Gelijlcluidende conclusie, de H. Charles, advocaat-generaal.

2e KAMER. -

23 februari 1970.

Jo ARBEIDSBESCHERMING.- DIAMANTNIJVERHEID.- 0VERTREDING.V ASTSTELLING.
PROCES~VERBAAL
DAT NIET WERD OPGEMAAKT KRACHTENS DE BIJZONDERE MACHTEN BIJ
ARTIKEL 6 VAN DE WET VAN 30 DECEMBER 1950 TOEGEKEND AAN DE OFFICIEREN VAN GERECHTELIJKE POLITIE EN
AAN DE DOOR DE KONING SPECIAAL
AANGESTELDE AMBTENAREN. BEPALING VAN LID 4 VAN ARTIKEL 6 VAN
VOORMELDE WET NIET VAN TOEPASSING.

20 BEWIJS. -

STRAFZAKEN. DIAMANTNIJVERHEID.- 0VERTREDING.V ASTSTELLING. - PROCESSEN-VERBAAL
DIE NIET WERDEN OPGEMAAKT KRACHTENS DE BIJZONDERE MACHTEN BIJ"
ARTIKEL 6 VAN DE WET VAN 30 DECEMBER 1950 TOEGEKEND AAN DE OFFICIEREN VAN GERECHTELIJKE POLITIE EN
AAN DE DOOR DE KONING SPECIAAL
AANGESTELDE AMBTENAREN. - BEPALING VAN LID 4 VAN ARTIKEL 6 VAN
VOORMELDE WET NIET VAN TOEPASSING.

1° en 2° Lid 4 van artilcel 6 van de wet van
30 december 1950 dat voorschrijjt dat
op straffe van nietigheid binnen zeven
(1) Raadpl. cass., 17 maart 1969 (_Arr. cass.,
1969, biz. 657).

Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 en 9 van de
Grondwet, 163 van het W etboek van
strafvordering en 6 van de wet van
30 december 1950 tot regeling van de
diamantnijverheid ;
doordat het bestreden arrest, het beroepen vonnis gedeeltelijk bekrachtigend,
eiseres veroordeelt om, bij inbreuk op de
artikelen 1, 4, 7 en 10 vari voormelde wet,
diamant bewerkt te hebben of te hebben
laten bewerken in een werkplaats die
daartoe niet werd aangenomen door de
Minister van Arbeid en Sociale Voorzorg
of zijn afgevaardigde,
terwijl de opgestelde processen-verbaal
welke tot het instellen van de vervolgingen aanleiding hebben gegeven, zoals eiseres in haar conclusie had gesteld, geen
aanleiding konden geven tot welkdanige
strafrechtelijke procedure daar zij niet
werden betekend en dienvolgens als nietig
moesten worden beschouwd :
Overwegende dat de wet van 30 december 1950 tot regeling van de diamantnijverheid voor haar uitvoering een toezicht instelt en met dit doel, in artikel 6,
bijzondere machten verleent, onder meer
vrije toegang tot de lokalen waar diamant
wordt bewerkt, aan de officieren van
gerechtelijke politic en door de Koning
speciaal aangestelde ambtenaren die met
dit toezicht worden gelast, " binnen de
perken van hun wettelijke bevoegdheid » ;
Overwegende dat, door in lid 4 van dit
artikel 6 te bepalen dat op straffe van
nietigheid, binnen zeven dagen een afschrift van het proces-verbaal aan de
overtreder moet worden overgemaakt, de
wetgever aan de rechtzoekenden een bijkomende waarborg heeft willen verschaffen, gelet op voormelde aan de opstellers
verleende bijzondere machten;
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Overwegende dat dit voorschrift dienvolgens aileen de processen-verbaal bedoelt welke deze officieren en ambtenaren
opstellen krachtens de bijzondere machten die hun bij voormeld artikel 6 worden
verleend en die zij op eigen gezag uitoefenen;
Overwegende dat ten deze het procesverbaal dat de inbreuk vaststelt werd
opgesteld in uitvoering van een door de
onderzoeksrechter verleende beschikking
van huiszoeking in de woning van eiseres,
dit is buiten de machten welke de opstellers krachtens voormeld artikel 6 op eigen
gezag uitoefenen ;
Overwegende dat het kwestieuze proces-verbaal dienvolgens niet behoort tot
die waarvan op straffe van nietigheid
afschrift moest worden overgemaakt aan
de overtreder ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Overwegende dat de substantiele of op
straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
23 februari 1970. 2e kamer.
Voorzitter, de H. van Beirs, voorzitter.Verslaggever, de H. de Vreese.- Gelijkluidende conclusie, de H. Charles, advocaat-generaal.

wet van 25 maart 1876, art. 119; wet
van 9 april 1930, art. 14 verwingen
door art. 1 van de wet van 1 juli 1964.)
(ROELANDTS.)
ARREST.
HET HOF ; ~ Gelet op 'de bestreden
beslissing, op 18 december 1969 gewezen
door de Cornmissie tot bescherming van
de maatschappij ingesteld bij de psychiatrische afdeling van de gevangenis te
Antwerpen;
Overwegende dat de beslissing zich
ertoe beperkt, in uitvoering van de beslissing van internering op 2 september 1969
door het Hof van beroep te Brussel,
kamer van inbeschuldigingstelling, genamen, de inrichting aan te duiden waar
de internering zal plaats hebben;
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 4 augustus 1832 en 19 van de wet
van 25 maart 1876, voor een beroep in
cassatie vatbaar is ;
Dat de voorziening niet ontvankelijk
IS;

Om die redenen, verwerpt de voorziening.
2e KAMER. -

23 februari 1970.

BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ (WET TOT). - BESLISSING VAN DE COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ DIE DE
INRICHTING AANWIJST WAARIN DE INTERNERING ZAL PLAATSHEBBEN.
VooRZIENING IN CASSATIE. - NrETONTVANKELIJKHEID.

De beslissing waarbij de commissie tot
bescherming van de maatschappij, ter
uitvoering van een rechterl~jke beslissing
tot internering, de inrichting aanwijst
waarin deze interne1·ing zal plaatshebben,
staat niet voor een cassatieberoep open ( 1)
(Wet van 4 augustus 1832, art. 15;
(1) Cass., 6 januari 1969 (.Arr. cass., 1969,
biz. 438); 8 september 1969, supra, biz. 27.

23 februari 1970. 2e kamer. Voorzitter, de H. van Beirs, voorzitter.Verslaggever, de H. Delahaye. - Gelijkluidende conclusie, de H. Charles, advocaat-generaal.

2e KAMER. -

23 februari 1970.

1° BEWIJS.- STRAFZAKEN.- OVERTREDING. PROCES-VERBAAL DAT
BEWIJSKRACHT HEEFT ZOLANG RET
TEGENBEWIJS NIET GELEVERD IS. PROCES-VERBAAL WAARIN DIVERSE MATERIELE VASTSTELLINGEN VOORKOMEN.
- TEGENBEWIJS NIET GELEVERD TEN
OPZICHTE VAN SOMMIGE VASTSTELLINGEN DOCH WEL TEN OPZICHTE VAN
ANDERE. - GEEN TEGENSTRIJDIGHEID.
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W at het eerste onderdeel betreft

2° JACHT.- REGELMATIG PROOES-VERBAAL VAN EEN JAOHTWAOHTER. PROOEB~VERBAAL WAARIN DIVERSE MATERIELE 1VASTSTELLINGEN VOORKOMEN,
- TEGENBEWIJS NIET GELEVERD TEN
OPZIOHTE VAN SOMMIGE VASTSTELLINGEN DOOR WEL TEN OPZIOHTE VAN
ANDERE.- GEEN TEGENSTRIJDIGHEID.

Overwegende dat de eisers niet aanduiden welk verweer het arrest zonder antwoord gelaten heeft ; dat, bij gemis aan
nauwkeurigheid, dit onderdeel van het
middel niet ontvankelijk is ;

1° Niet tegenstrijdig is de beslissing dat
het tegenbewijs niet werd geleverd ten
aanzien van sommige materiele vaststellingen van het proces-verbaal dat bewijskracht hee,ft zolang het tegendeel niet is
bewezen, doch wel werd geleverd ten aanzien van andere vaststellingen van hetzelfde proces-ve1·baal.

Overwegende dat het niet tegenstrijdig
is te beslissen dat het tegenbewijs niet
geleverd werd wat bepaalde materii:ile
vaststellingen van het proces-verbaal
aangaat, doch wei geleverd is wat andere
van die vaststellingen aangaat ;
Dat het tweede onderdeel van het middel feitelijke grondslag mist ;

2o Niet tegenstrijdig is de beslissing dat

het tegenbewijs niet werd geleverd ten
aanzien van sommige materiele vaststellingen van het proces-verbaal dat door
een beedigd particulier jachtwachter
werd opgemerkt, doch wel ten aanzien
van andere vaststellingen (1).
(A. EN F. DECLERCQ, T. A. EN D. DE WOLF).
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 28 juni' 1969 door het Hof van
beroep te Gent gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet,
doordat, eerste onderdeel, het arrest zich
er toe beperkt te verwijzen naar de wettelijke bewijskracht van de door de jachtwachter opgestelde processen-verbaal,
zonder de bij regelmatig genomen conclusie feitelijke argumenten te beantwoorden;
tweede onderdeel, het strijdig is eensdeels een absolute bewijskracht aan het
proces-verbaal van de jachtwachter toe
te kennen en op die grond de eisers te
veroordelen wegens inbreuk op artikel 4
van de wet van 28 februari 1882 en,
anderdeels, als niet bewezen te aanzien
de weigering de eenzelvigheidskaart en de
jachtverlofbrief te vertonen waarvan dit
proces-verbaal melding maakt (artikel 14
van dezelfde wet) :
(1) Omtrent de bewijskracht van de materiiHe vaststellingen van het proces-verbaal dat
in jachtzaken regelmatig werd opgemaakt

W at het tweede onderdeel betreft :

En overwegende dat de substantii:ile of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt ieder van de eisers
in de kosten van zijn voorziening ;
2e kamer.
23 februari 1970. V oorzitter, de H. van Beirs, voorzitter. Verslaggever, de H. Delahaye. - Gelijkluidende conclusie, de H. Charles, advocaat-generaal. - Pleiter, de H. Schepens
(van de balie van het Hof van beroep
van Gent).

28 KAMER. -

23 februari 1970.

1° DAGVAARDING.- STRAFZAKEN.VOORWERP VAN DE TELASTLEGGING
VOLDOENDE AANGEDUID. RECHT
VAN DE VERDEDIGING GEWAARBORGD.
- GELDIGHEID.
2o DRUKPERSMISDRIJF. OPENBARE SOHENNIS VAN DE GOEDE ZEDEN.
- 0PENBARE VOORSTELLING VAN EEN
TONEELSTUK. - ACTEURS DIE NAAKT
OP DE SCENE OPTREDEN.- AANWERVING VAN DEZE AOTEURS DOOR DE
AUTEUR VAN DE TEKST. - DEELNEMING AAN RET WANBEDRIJF DIE GEEN
DRUKPERSMISDRIJF OPLEVERT.
door een beedigd particulier wachter, raadpl.
11 oktober 1965 (Bull. en PAsiC., 1966,
I, 193).

cass.,

,-

5943o OPENBARE SCHENNIS VAN DE
GOEDE ZEDEN.- 0PENBARE VOORSTELLING VAN EEN TONEELSTUK. ACTEURS DIE NAAKT OP DE SCENE
OPTREDEN.- AANWERVING VAN DEZE
ACTEURS DOOR 'DE AUTEUR VAN DE
TEKST.- DEELNEMING AAN HET WANBEDRIJF DIE GEEN DRUKPERSMISDRIJF
OPLEVERT.
4o OPENBARE SCHENNIS VAN DE
GOEDE ZEDEN. - NAAKTHEID IN
EEN KUNSTWERK. - 0MSTANDIGHEID
DITI1 NIET NOODZAKELIJK HET MISDRIJF
UITSLUIT.
1 o Voldoet aan de wet de dagvaa1·ding die
derwijze is opgesteld dat ze de beklaagde
in de mogelijkheid stelt het voorwerp
van de telastlegging voldoende te kennen
en aldus zijn verdediging te verzekeren (1). (Wetb. van strafv., art. 182.)

2o en 30 Geen drulcpe1·smisdrijj dat uitsluitend tot de bevoegdhe1"d van het hof van
assisen behoort wordt opgelevenl door
het jeit, zelfs voo1· de auteur van de tekst
van een toneelstulc, aan een openbm·e
schennis van de goede zeden deel te
nemen door de aanwe1·ving van cle
acteu?·s, die bij de openbare voorstelling
van het stuk naalct op de scene moesten
optreden en door aan deze acte~t?'S aanduidingen te geven omtrent de wijze
waarop zij hun rol moesten uitvoeren (2).
(Grondwet, art. 98 ; Strafwetb., artikel 385.)
4o De omstandigheid clat naalctheid vom·komt in een lcunstwerk, sluit niet noodzakelijlc het misdrijj van openbare
schennis van de goede zeden uit (3).
(Strafwetb., art. 385.)
(CLAUS EN LEBEL.).
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 17 maart 1969 door het Hof
van beroep te Gent gewezen ;
Nopens de voorziening van Claus :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
(1) Cass., 31 mei 1926 (Bull. en PAsiC.,
1926, I, 394); 3 oktober 1955 en 20 februari
1956 (ibid., 1956, I, 76 en 635).
(2) Raadpl. cass., 18 september 1967 (Arr.
cass., 1968, blz. 74) en noot 1-2.

schending van de artikelen 183. van het
Wetboek van strafvordering (lees artikel 182), 97 van de Grondwet, 66 en 67
van het W etboek van strafvordering (lees
Strafwetboek),
doonlat het bestreden arrest ten onrechte beslist dat uit het samenbrengen
van de gegevens van het dossier met de
termen van de telastlegging gebleken is
dat de strafvordering teruggaat op de
daderschap in de zin van artikel 66 van
het Strafwetboek, uitsluitend door het
stellen van bepaalde liandelingen, namelijk het aanwerven van drie manspersonen en het doen uitvoeren door hen van
het misdrijf van openbare zedenschennis,
tenvijl, wanneer bepaalde feiten, met
uitsluiting van alle andere, ten laste van
een persoon gelegd worden, deze feiteri,
met het oog op de eerbiediging van de
rechten van de verdediging, in de dagvaarding nauwkeurig n1.oeten . omschreven zijn, en wanneer, zoals ten deze,
niet aile feiten welke blijken uit de gegevens van het vooronderzoek beoogd
worden, aileen uit de nauwkeurige aanduiding van de ten laste gelegde feiten
kan afgeleid worden welke daden van
strafbare deelneming vervolgd worden en
of deze daden al dan niet onder de toepassing vailen van artikel 66 en/of artikel 67 van het Strafwetboek, en terwijl
uit de dagvaarding niet kon worden
afgeleid welke feiten, met uitsluiting van
aile andere, ten laste van eiser worden
gelegd, en terwijl het arrest op dit middel,
voorgesteld in hager beroep, niet antwoordt:
Overwegende dat luidens de dagvaarding eiser terecht stand om als dader van
een misdaad of van een wanbeill·ijf, die
misdaad of dat wanbedrijf te hebben uitgevoerd, of aan de uitvoering rechtstreeks
te hebben medegewerkt, of door enige
daad tot de uitvoering zodanige hulp te
hebben verleend dat de misdaad of het
wanbedrijf zonder zijn bijstand niet had
kunnen worden gepleegd, in het openbaar
de zeden te hebben geschonden door handelingen die de eerbaarheid kwetsen;
Overwegende dat artikel 182 van het
W etboek _van strafvordering niet vereist
dat al de bestanddelen die het misdrijf
uitmaken expliciet worden opgegeven ;
dat het volstaat dat de dagvaarding der(3) Raadpl. cass., 7 december 1931 (Bull.
en PAsrc., 1932, I, 2) en de noot ondertekend
B. J.; 11 september 1961 (ibid., 1962, I, 48);
4 mei 1964 (ibid., 1964, I, 936).
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595 -'wijze opgesteld is dat zij de beklaagde in
de mogelijkheid stelt het voorwerp van
de telastlegging voldoende te kennen en
aldus de rec\hten van de verdediging waarborgt;
Overwegende dat de rechter soeverein
oordeelt of de in de dagvaarding opgenomen aanduidingen de beklaagde in de
mogelijkheid stellen het voorwerp van
de vervolgingen te kennen en zijn verdediging waar te nemen ;
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat uit het samenbrengen van de gegevans van het strafrechtelijk opsporingsonderzoek met de termen van de telastlegging het voldoende duidelijk was
welk misdrijf ten laste van eiser wordt
gelegd als dader in de zin van artikel 66
vr;tn het Strafwetboek en het hem aldus
mogeliJk is geweest zijn recht van verdediging ten volle uit te oefenen, hetgeen
hij trouwens ook gedaan heeft ;
Dat het middel deels naar recht faalt
en voor het overige feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 en 98 van
de Grondwet,
doordat het arrest de correctionele
rechtbank bevoegd verklaart hoewel uit
de gegevens van het vooronde:rzoek blijkt
dat eiser, door middel van de drukpers,
het auteurschap en de verspreiding waargenomen heeft van het toneelstuk Masscheroen, waarvan de opvoering aanleiding gaf tot de gewraakte scene die,
volgens de rechter, het misdrijf van openbare zedenschennis uitmaakt,

terwijl, wanneer ten laste van eiser
daden van strafbare deelneming aan
openbare zedenschennis gelegd zijn welke
niet de oneerbare handelingen zelf zijn,
en wanneer een van deze daden van deelneming gesteld is door middel van de
drukpers, de ten laste gelegde feiten als
persmisdrijf dienen beschouwd te worden,
daar elk misdrijf, wanneer het door middel van de drukpers gepleegd wordt, een
persmisdrijf kan zijn, en terwijl het arrest
dit middel, voorgesteld door eiser, niet
beantwoordt :
Overwegende dat eiser noch vervolgd
noch veroordeeld wordt wegens het
auteurschap en het verspreiden, door
middel van de drukpers, van het toneelstuk Masscheroen doch dat het arrest
vaststelt dat hij terechtstaat wegens het
aanwerven van drie personen die naakt
zouden optreden en wegens de door hem
gegeveil aanduidingen omtrent hetgeen

zij bij dit naakt optreden te verrichten
hadden;
Dat de rechter wettelijk kon beslissen
dat het niet ging om een persmisdrijf en
<;le conclusie van ·eiser passend beantwoordt;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 385 van het
Strafwetboek, 14 en 97 van de Grondwet,

doordat het arrest beslist dat op grond
van de gegevens van het dossier moet
worden besloten dat het optreden van de
drie naakte mannen « in de hierboven
beschreven omstandigheden >> van die
aard is dat het als obsceen kon aangevoeld worden door minstens een ruim
gedeelte van het publiek hetwelk deze
voorstelling bijwoonde en de eerbaarheid
ervan kon kwetsen,
terwijl, eerste onderdeel, de « hierboven
beschreven omstandigheden >> niets anders
of niets meer behelzen dan dat eiser « uit
een aantal door hem daartoe aangezochte
manspersonen er uiteindelijk drie uitkoos
om naakt op te treden op de scene van
het Casino te Knokke op 30. december
1967 in een vertoning welke toegankelijk
was voor _het publiek vanaf de leeftijd
van 18 jaar >>; het menselijk naakt
evenwel - en zeker rekening houdende
met de recente evolutie van het begrip
« goede zeden >> en de steeds veelvuldiger
toepassing van het naakt in hedendaagse
kunstvormen zoals film en experimenteel
toneel- op zichzelf niet kwetsend is voor
de eerbaarheid; het arrest in gebreke
blijft aan te duiden door welke omstandigheden de gewraakte naaktscene' als
obsceen zou kunnen aangevoeld worden,
uit welke omstandighederi of uit welke
gegevens van het dossier zou kunnen
afgeleid worden dat een ruim deel
van het aanwezig publiek erdoor in zijn
eerbaarheidsgevoel kon gekwetst worden
en in werkelijkheid gekwetst werd, en
voor de toepassing van artikel 385
van het Strafwetboek vereist is dat het
zedenschennend karakter van een handeling blijkt uit de gevoelens die het opwekt,
de ideeiin die door de steller erin tot uitdrukking worden gebracht, de vertolking
die eraan door de uitvoerders gegeven
werd en de indruk bij de toeschouwers
teweeggebracht, en doordat het arrest dit
middel door eiser overgelegd, onbeantwoord laat;
tweede onderdeel, uit dezelfde gegevens
moet besloten worden dat eiser het optreden van de drie naakte mannen niet met .

-596het opzet de eerbaarheid te kwetsen op
touw heeft gezet, terwijl het kunstwerk
uiteraard en door de intenties die eraan
ten grondslag liggen, vreemd is aan elke
notie van zedenschennis, en handelingen
die, strikt genomen en op zichzelf beschouwd, strijdig zouden k1.mnen zijn met
de goede zeden, hun deliktueel karakter
verliezen wanneer ze integrerend deel uitmaken van een kunstwerk; men aan
de auteur van een kunstwerk niet kan
weigeren de middelen tot de realisatie
ervan aan te wenden, zonder afbreuk te
doen aan de regel gehuldigd door artikel 14 van de Grondwet, en de rechter
verplicht is na te gaan of de aanspraken
die de auteurs maakt, namelijk van dit
burgerrecht gebruik te hebben gemaakt,
in feite gegrond zijn en of de gestelde
handelingen wei degelijk, door hun geest
en betekenis, de artistieke draagwijdte,
waarop zij aanspraak maken, verworven
hebben, in welk geval hun steller van vervolging dient te worden ontslagen, en
doordat het arrest dit middel voorgesteld
door eiser, onbeantwoord laat :
Overwegende dat het arrest niet de
beslissing inhoudt dat de naaktheid in het
openbaar uiteraard kwetsend is voor de
eerbaarheid ;
Overwegende dat de naaktheid in
kunstwerken niet noodzakelijk aan de
bepalingen van artikel 385 van het Strafwetboek onttrokken is om de reden dat
zij een integrerend deel vormt van een
kunstwerk;
Overwegende dat de rechter, wijzende
op "de hierboven beschreven omstandigheden, op grond van de gegevens van het
dossier » onder meer in feite vaststelt :
- dat eiser uit een aantal door hem
daartoe aangezochte manspersonen er
uiteindelijk drie uitgekozen heeft om
naakt op te treden op de scime van het
Casino te Knokke,
dat eiser aan de drie hierboven
bedoelde personen heeft uitgelegd wat zij
bij dit naakt optreden te verrichten hadden,
- dat de vertoning toegankelijk was
voor een publiek vanaf de leeftijd van
achttien jaar;
Overwegende dat de rechter aldus uit
de gegevens van de zaak wettelijk heeft
kunnen afieiden dat het optreden van de
drie naakte personen, ten deze, van zulke
aard was dat het als obsceen door het
publiek kon worden aangevoeld en de
eerbaarheid ervan kon kwetsen en, derhalve, aan de ene zijde wettelijk de toepassing van artikel 385 van het Strafwet-

hoek rechtvaardigt, en, aan de andere
zijde, door erop te wijzen dat eiser niet
uitsluitend artistieke doeleinden beoogde,
de conclusie passend beantwoordt ;
Dat het middel niet kan aangenpmen
worden;
En overwegende dat, wat de voorziening van beide eisers betreft, de
substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvorm:en werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt de eisers in de kosten.
23 februari 1970. 2e kamer. Voorzitter, de H. van Beirs, voorzitter.Verslaggever, de H. Delahaye, - Gelijkluidende conclusie, de H. Detournay,
advocaat-generaal.

2e

1°

KAMER. -

24 februari 1970.

INKOMSTENBELASTINGEN.
AFTREK VAN DE REEDS AANGESLAGEN
BESTANDDELEN TEN EINDE DUBBELE
AANSLAG TE VERMIJDEN. AFTREK
VAN DE REEDS IN DE LOOP VAN HET
BOEK· OF REKENINGJAAR AANGESLAGEN
INKOMSTE1N. AFTRE1K DIE ONDE1RWORPEN IS AAN DE VOORWAARDE DAT
DEZE INKOMSTE1N VOORKOMEN ONDER
DE BELASTBARE INKOMSTEN VAN HE1TZELFDE DIENSTJAAR.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
AFTRE1K VAN DE REEDS AANGESl,AGEN
BESTANDDELEN TEN EINDE DUBBELE
AANSLAG TE VERMIJDEN. AlrTREK
VAN DE REEDS IN DE LOOP VAN HET
BOEK- OF REKENINGJAAR AANGESI,AGEN
INKOMSTEN. V ASTSTELLING VAN HET
BEDRAG VAN DEZE AFTREK.

1o Volgens artikel 52, §§ 1 en 4, van de
gecoordineerde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen mogen de bestanddelen die reeds in de loop van hetzelfde
boek- of rekeningjaar werden aangeslagen slechts van de belastbare inkomsten
worden ajgetrokken, in de mate bepaald
bij de§§ 2, 3, 4 en 5 van hetzelfde artikel,
op voorwaarde dat deze bestanddelen
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onder · genoemde belastbare inkomsten
voorkomen (1) (~).
2o De reeds aangeslagen bestanddelen bedoeld in artikel 52 van de gecoordineerde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen mogen slechts van de belastbare
inkomsten worden afgetrokken in zover
in deze inkomsten een bedrag voorkomt
dat gelijk is aan hun totaal bedrag ver(1) Cass., 9 juli 1957 (Bull. en PAsrc.,
1957, I, 1354).
(2) Par. 1 van artikel 52 van de gecoiirdineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen bepaalt dat de reeds in iJe loop van een
boek- of rekeningjaar aangeslagen bestanddelen van het bedrag der gedurende dit jaar verkregen belastbare inkomstE)n afgetrokken
worden ten bedrage van het nettogedeelte van
deze bestanddelen « dat voorkomt » in de
belastbare inkomsten. ·
Par. 4 van hetzelfde artikel herinnert eraan
en preciseert dat de reeds aangeslagen inkomsten slechts afgetrokken mogen worden in de
mate « waarin zij terug voorkomen » in het
batig saldo van het beschouwde jaar, dat wil
zeggen voor hun totaal bedrag vooraf verminderd : a) met de daarop drukkende financiele
lasten, b) met hun evenredig aandeel in de
algemene beheerskosten . .. »,
Welke inkomsten komen,· in de zin van
genoenid artikel 52, " terug in het batig saldo
van het dienstjaar voor »?
Volgens de voorziening waarover het onderhavig arrest uitspraak doet zijn het aile
inkomsten, welke dan ook, verminderd met
deze lasten en dit aandeel, die reeds in de
loop van het dienstjaar werden aangeslagen.
Daar de belastingwet " de economische en
boekhoudkundige begrippen van afzonderlijke
besteding en beheer niet kent .. . kan men
slechts rekening houden met de gezamenlijke
goederen en activiteiten van de belastingplichtige, waarvan sommige inkomsten hebben
voortgebracht en andere niet ... kan men niet
nagaan of bepaalde bestanddelen winsten
hebben opgeleverd en andere niet ... of ze
al dan niet hebben bijgedragen tot het bekomen van het gunstig resultaat van de onderneming, aile komen dus in aanmerking,
indien ze werden aangeslagen ... »,
Par. 4 van arti:K:el 52 zou dit beginsel toepassen want, door te preciseren dat de reeds aangeslagen inkomsten slechts afgetrokken mogen
worden in de mate waarin zij in het batig
saldo van het dienstjaar terug voorkomen,
« dat wil zeggen voor het totaal bedrag
vooraf verminderd a) met de financiele lasten,
b) ... » zouhij beslissim dat elk reeds aangeslagen
inkomen aldus voor zijn nettobedrag in het
batig saldo van het dienstjaar terug voorkomt.
Het enige geval waarin volgens de wet zou

minderd me't de reeds op deze bestanddelen geheven cedulaire belastingen, met
de financiele lasten en met een aandeel
in de algemene beheerskosten voor de
andere bestanddelen dan het · kadastraal
inkomen van de tot bedrijjsdoeleinden
gebruikte vaste goederen (2) (3) (4).
(Gecoordineerde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, art. 52, §§ 1, 2,
3, 4 en 5.)
aangenomen kunnen worden dat de reeds
aangeslagen inkomsten niet terug voorkomen
in de belastbare inkomsten, zou derhalve
« het geval zijn waarin, rekening houdend met
de bij § 5 van artikel 52 bepaalde aanrekeningsregels, de financiele lasten die op de reeds
aangeslagen bestanddelen drukken en hun
evenredig aandeel in de algemene kosten
honderd percent van genoemde reeds aangeslagen bestanddelen zouden bereiken ».
Deze uitlegging van artikel 52 is strijdig
zowel met de tekst als met de geest van deze
wetsbepaling.
De eerste voorwaarde die de §§ 1 en 4 van
dit artikel stellen voor de aftrek van de reeds
aangeslagen inkomsten van de belastbare
inkomsten bestaat erin dat de eerste inkomsten terug voorkomen in de tweede en dus
mede de belastbare grondslag vormen.
De belastingwet maakt aldus uitdrukkelijk
een verdeling op van de inkomsten van de
belastingplichtige. Wat ze trouwens nog
doet in hetzelfde artikel 52 met name in de
§§ 5 (lasten betreffende bepaalde inkomsten),
8 en 9 (aanslagregelingen van de reserves).
Het bij artikel 52 ingevoerde stelsel beschouwt afzonderlijk de bestanddelen die
mede de belastbare inkomsten van de belastingplichtige kunnen vormen, daar de wetgever heeft willen vermijden « dat een winstgevend goed een nieuwe aanslag ten laste van
dezelfde belastingplichtige zou ondergaan »
(Verslag aan de Koning v66r het koninklijk
besluit nr 203 van 27 september 1935). Dit
artikel houdt rekening met de belastingregeling van elk van die " goederen » en staat toe
deze la;1tste van de belastbare inkomsten af
te trekken indien ze erin voorkomen en vooraf
werden aangeslagen of beschouwd worden
also£ ze aangeslagen werden (raadpl. § 2 van
artikel52).
Indien reeds aangeslagen inkomsten in de
belastbare inkomsten van het dienstjaar voorkomen dan worden ze afgetrokken, doch aileen
ten bedrage van het netto-gedeelte.
De §§ 3 en 4 zeggen wat er van de reeds
aangeslagen inkomsten moet worden afgetrokken ter bepaling van dit netto-gedeelte
dat van de belastbare inkomsten mag worden

(Zie het vervolg van deze noot en de noten 3
en 4 op volgende bladzijde.)
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OlEN.)
ARREST

(vertaling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 13 mei 1969 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;

jaar, zodat volkomen is uitgesloten de
vervulling van de grondvoorwaarde vereist door het laatste zinsgedeelte va1;1
lid 1 van § 1 van artikel 52, welk zinsgedeelte volgens .het bestreden arrest een
voorwerp heeft dat onderscheiden is van
dat van § 4 van artikel 52,

doordat het bestreden arrest beslist
heeft dat, overeenkomst!g voornoemd
artikel 52, niet aftrekbaar waren de
inkomsten van goederen en waren die
aan de eisende vennootschap toebehoren
en beantwoorden aan de reserves aangelegd om te voorzien in het rust- en
overlevingspensioen voor bedienden, op
grond dat eiseres overeenkomstig haar
wettelijke verplichtingen in dezen, na de
nodige starting in het bij de wet be'paalde
reservefonds, het valle bedrag van de
j aarlijkse winsten, eigen aan de regeling
van het bediendenpensioen, betaald had
aan het Gemeenschappelijke Perequatiefonds der Pensioenen en dat de bedoelde
inkomsten niet bijgedragen hebben tot
de vorming van de baten van het dienst-

terwijl artikel. 52, § 1, weliswaar zegt
dat de reeds in de loop van een boekjaar
verkregen belastbare inkomsten slechts
worden afgetrokken « ten bedrage van
het netto-gedeelte van de reeds aangeslagen bestanddelen dat in bedoelde belastbare inkomsten voorkomt », maar dit
laatste zinsgedeelte zich beperkt tot het
stellen van een beginsel waarvan de
draagwijdte nader omschreven en beperkt
wordt bij § 4 van artikel 52, luidens
welke « de reeds aangeslagen inkomsten
van de opnieuw belastbare inkomsten
slechts mogen worden afgetrokken in de
mate waarin zij in het batig saldo van
het beschouwd boek- of rekeningjaar
terug voorkomen, dit wil zeggen voor
hun totaal bedrag, vooraf verminderd
met de daarop drukkende financiele lasten en met hun evenredig aandeel in de
algemene beheerkosten voor de andere
inkomsten dan het kadastraal inkomen
van de tot bedrijfsdoeleinden gebruikte
vaste goederen of gedeelten van ditogoederen » ; door te bepalen dat de aftrek
beperkt wordt tot het gedeelte van de
reeds aangeslagen bestanddelen dat « in
bedoelde belastbare inkomsten voor-

afgetrokken : de ced\llaire belastingen die er
eventueel op geheven werden, de financiille
lasten en een aandeel in de algemene beheerskosten.
Aldus beslist artikel 52 in de §§ 1 en 4
niet dat elk reeds aangeslagen ink.omen
waarvan de financie!e lasten en het aandeel
van de algemene kosten werden afgetrokken
een inkomen uitmaakt dat in de belastbare
inkomsten voorkomt en, d~entengevolge, hiervan moet worden afgetrokken, doch wel dat
de reeds aangeslagen inkomsten die mede de
belastbare grondslag vormen en er dus terug in
vom·kornen slechts afgetrokken mogen worden
voor hun nettobedrag, zoals dit bij genoemde
§ 4 is bepaald.
'Bovendien k)lllllen de financiille lasten en
het aandeel van de algemene kosten normaal
niet " honderd percent van de reeds aangeslagen bestanddelen bereiken "• wat het
enige geval is waarin volgens de voorgestelde
U:itlegging de reeds aangesiagen inkomsten
niet terug zouden voorkomen in de beiastbare
inkomsten. Immers, enerzijds, daar de in
§ 5 van artikel 52 bedoelde verhouding " een

deel van de eenheid als resultaat heeft ..•
vermits de beperkte financiele lasten bekomen
worden door deze verhouding op het reeds
aangesiagen bedrag toe te passen, volgt
hieruit dat hun gedeelte steeds lager is dan de
reeds aangesiagen inkomsten » (G. JANSON,
L'irnposition des revenus deja taxes, biz. 29).
(Ret <<plafond » van de financiele lasten dat
het gevolg is . van de verhouding waarop
G. Janson doelt in de hierboven aangehaalde
studie, werd behouden in artikel 1 van de wet
van 13 juli 1959 dat § 5 van artikei 52 heeft
aangevuid, zoals hij uit het koninklijk besluit
nr 203 van 27 september 1935 voortvloeide;
raadpl. Pari. St. Kamer, zitt. 1958-1959, 171,
nr 1, blz. 3 en 5, en 171, nr 2, biz. 3.)
Anderzijds wordt het aandeei vau de algemene kosten forfaitair aileen vastgesteid op
het bedrag van 5 percent van de reeds
aangeslagen inkomsten na eventuele aftrekking van de financiele lasten.
(3) Oass., 20 september 1968 (Arr. cass.,
1969, biz. 80).
(4) Raadpl. cass., 18 april 1967 (Arr. cass.,
1967, blz. 1005).

Over het middel, afgeleid uit de scherrding van artikel 52, inzonderheid §§ 1,
2, 3, 4 en 5, van de wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, gecoordineerd
bij het besluit van de Regertt van 15 januari 1948,
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-599komt » (§ I) of<< in het hatig saldo van het
hoekjaar >> (§ 4) - te weten het « nettogedeelte » van die hestanddelen - , de
wetgever enkel heeft willen zeggen, zoals
duidelijk wordt aangegeven door « dat wil
zeggen », dat het gehele hedrag van de
reeds aangeslagen hestanddelen vooraf
moet worden verminderd met de daarop
drukkende financiiile lasten en met hun
evenredig aandeel in de algemene kosten ;
derhalve het enige geval waarin overeenkomstig de wet mag worden overwogen
dat de reeds aangeslagen hestanddelen
niet voorkomen in de helasthare inkomsten het geva1 is waarin met inachtneming van. de regels gesteld in § 5 van
artikel 52 de financiiile lasten die op de
reeds aangeslagen hestanddelen drukken
en hun evenredig aandeel in de algemene
kosten IOO p.c. zouden hedragen van de
voornoemde reeds aangeslagen hestanddelen ; daar het arrest niet vaststelt dat
zulks hier het geval is geweest, kon het
niet wettig heslissen dat de hedoelde
reeds aangeslagen inkomsten niet in de
helasthare inkomsten voorkomen :
Overwegende dat artikel 52, § I, lid I,
van de wetten hetre:ffende de inkomstenhelastingen, gecoordineerd hij het hesluit
van de Regent van I5 januari I948,
hepaalt dat ten einde de duhhele aanslag van een zelfde inkomst hij eenzelfde helastingplichtige te vermijden, de
reeds in de loop van een zelfde hoek- of
rekeningjaar aangeslagen hestanddelen
afgetrokken worden van het hedrag der
gedurende dit jaar verkregen hetaalhare
inkomsten, en zulks ten hedrage van het
netto-gedeelte van de reeds aangeslagen
hestanddelen dat in hedoelde helasthare
inkomsten voorkomt ;
Dat de wet aldus als regel stelt dat de
hestanddelen die reeds aangeslagen zijn
in de loop van een hoek- of rekeningjaar,
afgetrokken worden van het hedrag der
gedurende dit jaar verkregen helasthare
inkomsten, mits zij in de hedoelde helasthare inkomsten voorkomen ;
Dat artikel 52, § I, lid I, nader hepaalt
dat de aftrek van de reeds aangeslagen
inkomsten slechts mag geschieden ten
bedrage van het netto-gedeelte van de
reeds aangeslagen hestanddelen dat in
hedoelde belasthare inkomsten voorkomt,
en dat de §§ 2, aan het slot, en 4 van hetzelfde artikel heschikken dat het hedrag
van het netto-gedeelte van deze reeds
aangeslagen bestanddelen voorkomend in
de helastbare inkomsten dat daarvan kan
worden afgetrokken, bekomen wordt door
deze hestanddelen te verminderen enerzijds in voorkomend geval met de des-

betreffende cedulaire belastingen en
anderzijds met de financiiile lasten en het
in § 5 hepaalde aandeel in de algemene
heheerkosten ;
Overwegende dat met de tekst zowel
als met de geest van het hepaalde in de
§§I, lid I, 2, aan het slot, 4 en 5, inzonderheid lid 2, van artikel 52 van de gecoordineerde wetten in strijd is de uitlegging
die eiseres eraan geeft volgens welke
het enige geval waarin het volgens de wet
mogelijk is te overwegen dat de reeds
aangeslagen bestanddelen niet voorkomen in de helasthat>e inkomsten, het geval
is waarin, met inachtneming van de
regels gesteld in § 5 van artikel 22, de
financiiile lasten die op de reeds aangeslagen bestanddelen drnkken en hun
evenredig aandeel in de algemene kosten
IOO p.c. van genoemde hestanddelen zouden hereiken ;
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat «de hedoelde inkomsten niet hebhen
hijgedragen tot de vorming van het hatig
saldo van het dienstjaar 1961 », omdat
eiseres, met inachtneming van haar wettige verplichtingen inzake rust- en overlevingspensioen voor hedienden en na de
nodige storting in het hij de wet bepaalde
reservefonds, het voile hedrag van de
jaarlijkse winsten, eigen aan de regeling
van het hediendenpensioen, hetaald heeft
van het Gemeenschappelijk Perequatiefonds der Pensioenen ;
Dat het arrest op grond van deze vaststelling wettelijk heslist heeft dat artikel 52 van de gecoordineerde wetten niet
van toepassing was op de hedoelde inkomsten;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
24 fehruari 1970. 2 8 kamer. V oorzittm·, de H. Louveaux, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Ligot. - Gelijklu,idende conclusie,
de H. Dumon, advocaat-generaal. Pleiters, de HH. Ansiaux, Fally en Van
Bastelaer (laatstgenoemde van de halie
hij het Hof van beroep te Brussel).

I e KAMER. -

26 februari 1970.

Io HUUR VAN WERK. ARBEID. -

HuuR VAN
BEDIENDENCONTRACT. -

-600WETTEN GEOOORDINEERD DE 20e JULI
NIET DWINGENDE BEPALINGEN TEN VOORDELE VAN DE WERKGEVER.

1955. -

2°

CASSATIEMIDDELEN.- BuRGERLIJKE ZAKEN, MID DEL GEGROND OP
WETSBEPALINGEN DIE NOC'H VAN OPENBARE ORDE NOOH DWINGEND ZIJN. MIDDEL NIET VOORGELEGD AAN DE
FEITENREOHTER, DIE ER NIET OP ZIJN
EIGEN INITIATIEF KENNIS VAN GENOMEN HEEFT. NIEUW MIDDEL,

1° De bepalingen van cle wetten op het
gecoorclineercl
cle
beclienclencontract,
20e juli 1955, zijn geen clwingencle bepalingen ten voorclele van cle werkgever (1).
2° Nieuw en clerhalve niet ontvankelijk, tot
staving van een voorziening in burgerlijk'! zaken, is het miclclel, gegrond op
wetsbepalingen, die noch van openbare
orcle, noch dwingencl zijn, clat niet wercl
voorgelegcl aan de jeitem·echter die er
niet op ziJn eigen initiatiej lcennis van
genomen heejt (2).
(NAAMLOZE

VENNOOTSOHAP

« HONEYWELL "• T. SMOES.)
ARREST

haar werk te hervatten onder de leiding
van de raadgevend ingenieur, en dat deze
houding van eiseres « de zelfs tijdelijke
voortzetting van de betrekkingen tussen
werkgever en bediende onmogelijk
maakte zelfs gedurende een hypothetische
opzegging en gelijkstond met een verbreking door de werkgever van de arbeidsovereenkomst voor bedienden "•
terwijl de houding van een werkgever
waardoor de voortzetting van de contractuele betrekkingen onmogelijk wordt
gemaakt, een dringende reden uitmaakt
die de bediende toestaat de overeenkomst
op staande voet te verbreken, doch geen
eenzijdige verbreking van de overeenkomst door de werkgever, zodat de
bestreden sententie, door niettemin te
beslissen dat eiseres de overeenkomst had
verbroken, het begrip verbreking van de
arbeidsovereenkomst voor bedienden
heeft miskend (schending van de artikelen 18 en 20 van de gecoordineerde wetten
van 20 juli 1955 op het bediendencontract) of althans een tegenstrijdigheid
van redenen bevat die met een ontbreken
van redenen gelijkstaat (schending van
artikel 97 van de Grondwet) :

(vertaling).

RET HOF ; - Gelet op de bestreden
sententie, op 21 februari 1967 gewezen
door de W erkrechtersraad van beroep · te
Brussel, kamer voor bedienden ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 18, 20 van de gecoordineerde wetten van 20 juli 1955 op
de bediendencontract en 97 van de
Grondwet,
cloordat de bestreden sententie eiseres
veroordeelt tot betaling aan verweerster
van het bedrag van 28.500 frank als vergoeding wegens het onregelmatig verbreken van de arbeidsovereenkomst voor
bedienden die tussen partijen bestond,
op grond dat de raadgevend ingenieur
onder wiens direct bevel verweerster
werkte haar een oorveeg had gegeven,
dat eiseres tegen deze raadgevend ingenieur geen enkele sanctie had genomen,
dat zij zelfs verweerster had verzocht
(1) Cass., 21 oktober 1960 (Bull. en PASIC.,
1961, I, 190) en noot 1.
{2) Cass., 24 september 1953 (Bull. en
PAsrc., 1954, I, 36) en de conclusie van

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat verweerster betoogt
dat het middel nieuw is en dat het, daar
het de openbare orde niet raakt, bijgevolg
niet ontvankelijk is ;
Overwegende dat uit de processtukken
blijkt dat eiseres enkel, hetzij de werkelijkheid, hetzij de ernst van de haar toegeschreven fout, en de onmogelijkheid
voor verweerster tot voortzetting van de
contractuele betrekkingen heeft betwist ;
Dat zij de betwist~g in rechte waarop
het middel berust niet aan de feitenrechter heeft voorgelegd ; dat dit middel
steunt op wetsbepalingen die noch de
openbare orde raken noch gebiedend zijn
ten voordele van de werkgever ;
Dat het middel nieuw en, bijgevolg,
niet ontvankelijk is ;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het niet tegenstrijdig
is vast te stellen dat de werkgever, door
zijn toedoen, de zelfs tijdelijke voortzetting van de contractuele betrekkingen
onmogelijk heeft gemaakt en, derhalve,
eerste advocaat-generaal P. Mahaux, toen
advocaat-generaal ; 9 september 1966 (Arr.
cass., 1967, blz. 30).

