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te beslissen dat dit feit << gelijkstond met
een verbreking door de werkgever van
de arbeidsovereenkomst voor bedienden >>;
Dat dit onderdeel van het middel feiteIijke grondslag mist ;
·
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.

26 februari 1970. 1e kamer. Voorzitter, de H. Valentin, raadsheer
waarnemend voorzitter. - V erslaggever,
de H. Busin. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Detournay, advocaat-generaal. Pleiters, de HH. VanRyn en Philips.

1e KAMER. -

27 februari 1~70.

1o ARBEIDSONGEVAL. 0NGEVAL
OVERKOMEN OP DE WEG NAAR OF VAN
RET WERK. AANsPRAKELIJKHEID
WEGENS RET BEROEPSRISIOO TEN LASTE
VAN RET ONDERNEMINGSROOFD OF
VAN ZIJN VERZEKERAAR. - BESLISSil'fG
HIEROP GESTEUND DAT ER OP RET
OGENBLIK VAN RET ONGEVAL TUSSEN
DE GETROFFE_NE VAN RET ONGEVAL EN
RET ONDERNEMINGSROOFD E.E.N ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEDIENDEN
BESTOND EN DIE ANDERZIJDS EROP
WIJST DAT RIJ OP DATZELFDE OGENBLIK IN DEZELFDE TOESTAND VERKEERDE ALS EEN BEDIENDE, lHE
TER BESORIKKING WORDT GESTELD VAN
EEN ANDER ONDERNEMINGSROOFD,
ZONDER DOOR EEN ANDERE ARBE.IDSOVEREENKOMST VOOR BEDIENDEN TE
ZIJN VERBONDEN MET DEZE LAATSTE.
- GEEN TEGENSTRIJDIGREID. - BESLISSING REGELMATIG MET REDENE.N
OMKLEED.

2o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BURGERLIJKE
ZAKEN. - VERWEER NIET MEER TER
ZAKE DIENENDE OF ZONDER BESTAANSREDEN GEWORDEN WEGENS EEN VASTSTELLING VAN DE REOHTER. - GEEN
VERPLIOHTING VOOR DE REOHTER DIT
VERWEER TE BEANTWOORDEN,
I o Niet tegenst1·i}dig en derhalve regelmatig

met redenen omkleed is de beslissing die,
om een ondernemingshoofd of zijn verzekeraar aansprakel~ik te verklaren wegens een ongeval dat aan een bediende is

overkomen op de weg naar of van het
werk, hierop steunt enerzijds dat op het
ogenblik van het ongeval tussen de
getroffene en het ondernemingshoofd een
arbeidsovereenkomst voor bediende bestand en anderzijds erop wijst dat de
getroffene op datzelfde ogenblik in
dezelfde toestand verkeerde als een
bediende, die ter beschikking zou gesteld
zijn van een ander ondernemingshoofd,
maar zonder door een andere arbeidsovereenkomst voor bedienden met deze
laatste te zijn verbonden (1). (Grondwet,
art. 97.)

2° De rechter is niet verplicht te antwoorden
op een verweer dat niet meer ter zake
dienende is of zonder bestaansreden is
geworden wegens een vaststelling van
zijn beslissing (2). (Grondwet, art. 97.)
(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP << LES PROVINCES
REUNIES »,
T. FIEREMANS,
DUCHENE EN BRUYE.NDONCK.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 2 mei 1968 in hager beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Brussel ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 10, inzonderheid !eden 1 en 4,
1 en 4, 11, inzonderheid lid 3, 12, 196 en
198 van de wetten op de handelsvennootschappen, gecoordineerd bij koninklijk
besluit van 30 november 1935,
doordat, om te beslissen dat op de dag
van het ongeval waardoor zij zijn getroffen, zijnde 7 juni 1964, op de weg van
het werk, de verweerders Fieremans en
Bruyendonck bedienden waren van de
naamloze vennootschap << St. Regis Bates » en niet van de Panamese vennootschap << St. Regis International Corporation», die te Brussel een technisch kantoor had gevestigd en haar statuten had
Iaten bekendmaken in de bijlagen van
het Staatsblad van 23 mei 1964 het
bestreden vonnis onder meer releveert,
<< dat de twee bedienden van << St. Regis
(1) Raadpl. cass., 16 februari 1953 (Bull,
en PAsiC., 1953, I, 451), 21 november 1963
(ibid., 1964, I, 310) en 7 januari 1965 (ibid.,
1965, I, 440).
(2) Cass., 19 december 1968 ( Arr. cass.,
1969, blz. 395) en 20 februari 1970, supra,
blz. 586.
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vennootschap van panamees recht « St.
Regis International Corporation " niet
juridisch kon optreden tegenover derden
(begrip dat gewis aanstaande bedienden
insluit) omdat haar statuten in het
Staatsblacl niet bekend waren gemaakt,
in de toestand verkeerden van arbeiders
of gelijkgestelde bedienden, door hun
ondernemingshoofd . . . « geleend " aan
een andere onderneming ; . . . dat tussen
de periode. waarop « St. Regis International Corporation " het juridisch vermogen had contracten te sluiten, dit is
28 mei 1964 (een donderdag), en het
vertrek van de gemtimeerden, thans verweerders, voor het congres te Amsterdam
(1 juni 1964, eeh maandag), waarvan zij
op 7 juni 1964, datum van het ongeval,
terugkeerden, geen enkel stuk van het
dossier het bewijs !evert dat « St. Regis
International Corporation " een bediendencontract met de gei'ntimeerden sloot;
dat er integendeel vermoedens van het
tegenovergestelde bestaan (korte termijn
tussen 28 mei 1964 en 1 j1.mi 1964; brief
van 1 juni 1964 aan een derde, Mw Thibaut) "• en dat op 12 maart 1964 een
brief door verweerder Bruyendonck werd
ondertekend « op papier met briefhoofd
« St. Regis International Corporation " ...
op een ogenblik waarop de maatschappij
van panamees recht bij gebrek aan
bekendmaking in Belgie niet juridisch
kon handelen ... "•
tm·wijl, eerste onclenleel, het vonnis
noch door deze redenen, noch door enige
andere reden antwoordt op de eerste
conclusie (ter zitting van 7 maart 1968
genomen) waarbij eiseres, die in de granden van deze conclusie steunde op de
artikelen 11 en 12 van de wetten op de
handelsvennootschappen, in haar dispositief de rechtbank verzocht had « te
zeggen dat de « St. Regis International
Corporation "• die in Belgie geen zetel
voor handelsverrichtingen heeft opgericht, haar statuten niet moest bekend
maken in het Staatsblad; te zeggen dat,
indien dit niet zo was, het gebrek aan
bekendmaking het stilzwijgend bediendencontract, ge~;;loten tussen haar en de
gedagvaarden vanaf april 1964, niet
nietig maakte, minstens te zeggen dat
vanaf de kwestieuze bekendmaking het
bediendencontract gesloten v66r deze
bekendmaking geldig geworden is "• waaruit volgt dat het vonnis niet regelmatig
gemotiveerd is (schending van artikel 97
van de Grondwet);
tweecle onclercleel, de rechter zich tegenspreekt door te overwegen, enerzijds, dat

de ·Panamese vennootschap << ·st. Regis
International Corporation ". geen :juridisch vermogen had om contracten te
sluiten v66r 28 mei 1964, en anderzijds
dat, v66r genoemde datum, die vennootschap niettemin van de naamloze. vennootschap << St. Regis Bates " personeel
geleend had, hetgeen onverenigbaar is
(schending van artikel 97 van de Grandwet);
clercle onclercleel, krachtens artikel 196
van de wetten op de handelsvennootschappen, de in het buitenland opgerichte
vennootschap bekwaamheid heeft om in
Belgie contracten, en bijgevolg bediendencontracten te sluiten; terwijl, zo deze
vennootschap in Belgie een filiale of welk
ander kantoor heeft en haar statuten
niet heeft bekendgemaakt overeenkomstig artikel 198 van meergenoemde wetten, de enige sancties die aan zulke
niet-bekendmaking verbonden zijn, uit
kracht van de artikelen 10-1 en 12 van
dezelfde wetten niet zijn de nietigheid
van de gesloten contracten, maar het
niet-tegenwerpen aan derden van de niet
bekendgemaakte bepalingen en de nietontvankelijkheid van elke door de vennootschap ingestelde vordering (scherrding van de artikelen 10, inzonderheid
!eden 1 en 4, 11, inzonderheid lid 3, 12,
196 en 198 van de wetten op de handelsvennootschappen) :
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het vmmis niet
beslist dat de verweerders Fieremans en
Bruyendonck door de vennootschap << St.
Regis Bates " aan de vennootschap
<< St.
Regis International Corporation "
uitgeleend werden ; dat het integendeel
beslist dat ze steeds onder het gezag en
het toezicht zijn gebleven van de eerstgenoemde ; dat, wanneer het verklaart
dat genoemde verweerders in de toestand
verkeerden van bedienden door hun
ondernemingshoofd geleend aan een andere onderneming, het enkel, ter verduidelijking, een vergelijking doet tussen de
toestand van de verweerders en die van
uitgeleende bedienden, zodat er geen
tegenstrijdigheid tussen de redenen van
het vonnis is ;
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, daar het vonnis
beslist dat het niet bewezen is dat een
bediendencontract bestond tussen genoemde verweerders en de vennootschap
<< St. Regis International Corporation "
op het ogenblik van het ongeval, het
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niet meer moest antwoorden op een middel dat steunde op de aldus door de
rechter verworpen bewering dat deze
vennootschap een bediendencontrat v66r
het bekendmaken van haar statuten in
het Staatsblad geldig kon sluiten ;
W at het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat, daar het vonnis
beslist dat het niet bewezen is dat een
bediendencontract bestond tussen genoemde verweerders en de vennootschap
« St. Regis International Corporation »
op het ogenblik van het ongeval, de
beschouwingen betreffende de gebeurlijke
nietigheid van dit contract overtollig
zijn, zodat het onderdeel niet ontvankelijk is;
Overwegende dat geen van de onderdelen van het middel kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
27 februari. 1970. 1e kamer. Voorzitter, de H. De Bersaques, raadsheer
waarnemend voorzitter. - V erslaggevet•,
de H. Hallemans. - Gelijkluidende conclusie, de H. Colard, advocaat-generaal.
- Pleitet·s, de HH. Fally en Philips.

1e KA,MER. -

27 februari 1970.

VERJARING. - BURGERLIJKE ZAKEN.
STUITING. DAGVAARDING. AFSTAND VAN GEDING.- GEEN STUITING VAN DE VERJARING, BUITEN HET
GEVAL WAARIN DE AFSTAND GEGROND
IS OP DE VERMOEDE ONBEVOEGDHEID
VAN DE RECHTER.

Buiten · het geval waarin de eiser ajstand
doet van het geding wegens de vermoede
onbevoegdheid van de rechtet• voor wie
het geschil werd gebracht, maakt elke
ajstand van geding de stuiting van de
verjaring, ten gevolge van de dagvaarding, ongedaan (1). (Burg. Wetb.,
art. 2246 en 2247.)
(1) Cass., 4 oktober 1963 (Bull. en
1964, I, 114) en noot 2.

_f

PABIC.,

(DIERCKX, T. VE.RMEESSEN,
IN AANWE.ZIGHE.ID VAN NE.UTS
E.N CONSORTEN,)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 28 oktober 1968 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te Turnhout ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1778bis,
1778quinquies, 2247 van het Burgerlijk
Wetboek, 1, 402 en 403 van het Wetboek
van burgerlijke rechtsvordering,
doordat het bestreden vonnis aanneemt
dat verweerder als pachter gerechtigd is
in de plaats te worden gesteld van eiser
die op 1 maart 1967, bij openbare
verkoop, een landbouwgrond toebehorende aan de in de zaak geroepen partijen, de consorten Neuts, gekocht had,
en zijn recht van voorkoop tijdig heeft
doen gelden, om de reden, ten eerste,
dat hij op 26 april 1967 de vt;Jrkop8rs,
en op 2 mei 1967 eiser gedagvaard heeft
om die indeplaatsstelling te bekomen en
dat, indien hij van die laatste dagvaarding, ten opzichte van eiser, afstand deed
omdat deze laatste op 2 mei nog minderjarig was, hij, in zijn nieuwe dagvaarding
van 28 juli 1967, betekend toen eiser
meerderjarig was geworden, afstand van
zijn eis deed, maar niet van het recht
van voorkoop dat hij op 2 mei 1967
ingeroepen had, en ten tweede, omdat de
dagvaarding van laatstbedoelde datum
de verjaring heeft gestuit,
terwijl, eerste onderdeel, door aldus te
beslissen, het vonnis miskent dat een
nietige dagvaarding de verjaring niet
kan stuiten (schending van artikel 224 7
van he£ Burgerlijk W etboek) ;
tweede ondet·deel, het vonnis het gevolg
van de afstand door verweerder van zijn
eis van 2 mei 1967 miskent door aan
te nemen dat, ondanks die afstand uitgedrukt in de ~1.ieuwe dagvaarding van
28 juli 1967, het stuitend karakter van
de eerste eis bleef bestaan, terwijl, zelfs
indien de dagvaarding van 2 mei 1967
niet nietig was en de verj aring haP,
gestuit, de afstand die stuiting ongedaan
heeft gemaakt (schending van de artikelen 224 7 van het Burgerlijk W etboek,
402 en 403 van het W etboek van burgerlijke rechtsvordering), zodat, in alle geval,
toen verweerder op 28 juli 1967 opnieuw
dagvaardde, de termijn gesteld door
artikel 1778quinquies van het Burgerlijk

604W etboek verstreken was daar eiser niet
geldig binnen die termijn gedagvaard
werd en de indeplaatsstelling ten voordele
van verweerder niet kon aangenomen
worden (schending van voormelde wetsbepaling) :
Over het tweede onderdeel :

door de feitenrechter zal beslist worden ;
verwijst de aldus beperkte zaak naar de
Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, zitting houdende in hager beroep.
27 februari 1970. 1e kamer. Voorzitter, de H. De Bersaques, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Delahaye. - Gelijkluidende conclusie, de H. Colard, advocaat-generaal.
Pleiters, de HH. Van Leynseele en
Bayart.

Overwegende dat uit het vonnis blijkt
dat verweerder, enerzijds, bij dagvaarding van 26 april 1967 tegen de consorten Neuts, verkopers medeeigenaars,
anderzijds, bij dagvaarding van 2 mei
1967 tegen eiser, koper, de rechtbank
van eerste aanleg verzocht hem het
recht van voorkoop, overeenkomstig ar1e KA.MER. - 27 februari 1970,
tikel 1778quinquies van het Burgerlijk
Wetboek, toe te kennen; dat hij, bij
dagvaarding van 28 juli 1967 tegen eiser, 1° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
dezelfde rechtbank verzocht hem akte te
OVEREENKOMST). AANsPRAKE-.
verlenen van zijn afstand van de dagLIJKHEID VAN DE AANSTE;LLER. vaarding van 2 mei 1967, zonder afstand
VoaRWAARDE.
te doen van zijn recht van voorkoop ;
Overwegende dat de stuiting van de 2° AANSPRAKELI.TKHEID (BUITEN
verjaring krachtens artikel 2247 van het
OVEREENKOMST). AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANST:ElLLER. Burgerlijk Wetboek voor niet bestaande
wordt gehouden indien de eiser afstand
VERBAND VAN ONDERGESOHIKTHEUD.
doet van zijn eis ;
BESTAAN VAN E.EN OVEREENKOMST
Dat weliswaar dit principe niet geldt
. VAN HUUR VAN WERK. SLUIT NI:ElT
H:ElT B:ElSTAAN UiT VAN EEN VERBAND
wanneer de afstanddoende partij slechts
wegens de door haar vermoede onbeVAN ONDERG:ElSCHIKTHEID.
voegdheid van de rechter, aan wie zij
ARB:mmshet geschil heeft onderworpen, afstand 3° HUUR VAN WERK. OVEREENKOMST.
0VEREENKOMST
doet van het geding ;
DIE RET BESTAAN VAN EEN VE.RBAND
Overwegende dat verweerder, ten deze,
VAN OND:E;RGESOHIKTHEID NIET UIT·
slechts afstand gedaan heeft van zijn eis
SLUIT.
op 2 mei 1967 ingesteld omdat eiser
alsdan nog minderjarig was; dat de 4° TUSSENKOMST. BURGERLIJKE
afstand, welke niet gegrond was hierop
ZAK:E;N. 0ASSATI:ElG:ElDING. EIS
dat er gedagvaard werd voor een onbeTOT . BINDENDVERKLARING VAN. H:E;T
voegde rechter, ten gevolge heeft dat
ARMST DOOR DE :EliS:ElR TOT OASSATI:m.
de uit de dagvaarding van 2 mei 1967
VERWERPING VAN DE VOORZIENING,
voortvloeiende stuiting van de verjaring
EIS VAN BELANG ONTBLOOT.
voor niet bestaande dient gehouden te
worden;
Dat het tweede onderdeel van het ·1 °. De burgerlijke aansprakelijlcheid door
artikel 1384, lid 3, van het Burgerlijk
middel gegrond is ;
Wetboek ten laste gelegd van de aansteller
onderstelt onder meer dat tussen de dader,
Om die redenen, en zonder acht te
op het ogenblik van het door· hem begane
slaan op het eerste middel noch op het
schadelijk jeit, en de aansteller een ve,reerste onderdeel van het tweede middel,
band van ondergeschiktheid bestond, dit
welke tot geen ruimere cassatie zouden
wil zeggen dat hij zich onder het gezag,
kunnen leiden, vernietigt het bestreden
de leiding en het toezicht van deze laatste
vonnis doch enkel in zover het beslist
bevond (1).
dat de afstand de stuiting van de verjaring ten opzichte van eiser niet ongedaan heeft gemaakt ; verklaart dit arrest
gemeen aan de in tussenkomst opgeroepen
(1) Oass., 8 december 1955 (Bull. en PAsro.,
partijen ; beveelt dat melding van dit 1956, I, 345); 10 maart en 24 april1961 (ibid.,
arrest zal gemaakt worden op de kant ·1961, I, 748 en 904) en noot getekend W. G.
van de gedeeltelijk vernietgde beslissing ; onder het eerste arrest; 23 januari 1964 (ibid.,
houdt de kosten aan en zegt dat hierover 1964, I, 548).
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2° en 3° Het verband van ondergeschiktheid
dat het begrip van aangestelde inhoudt
en dat de burgerlijke aansprakelijkheid
van de aansteller meebrengt, .is niet
uitgesloten door het bestaan van een
overeenkomst van huur van werk (1).
(Burg. Wetb., art. 1384, lid 3, 1710 en
1787 en volg.)
4° De verwerping van de voorziening ontneemt alle belang aan de door· de eiser
tot cassatie ingestelde eis tot bindendverklaring van het arrest (2).
(LEYS, T. MONSEU, IN TEGENWOORDIGHEID
VAN VANDEN BORRE.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 25 juni 1968 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1319 en 1320 van het Burgerlijk W etboek,
doordat het bestreden arrest eiser en de
in de zaak geroepen partij Van den Borre
in solidum veroordeelt aan verweerder
schadevergoeding te betalen ingevolge
een auto-ongeval dat zich voordeed op de
· autoweg Brussel-Namen omdat, terwijl
de in zake geroepen partij bezig was
hooibossen op zijn aanhangwagen te
laden, een hooibos. door de wind weggerukt werd en plotseling terechtkwam v66r
de auto van verweerder die hem niet kon
vermijden, zodat zijn wagen omkantelde,
en de veroordeling van eiser steunt op de
omstandigheid dat deze aan de in de
zaak geroepen partij opdracht had gegeven dit hooi te bossen en weg te halen
ten einde het eiser mogelijk te maken
het gras opnieuw te scheren, en beslist
dat de in de zaak geroepen partij, op
het ogenblik van de feiten, in dienst van
eiser was en haar werk verrichtte onder
het gezag, de leiding en het toezicht van
deze laatste,
zonder de conclusie van eiser te beantwoorden die deed gelden dat de in de zaak
geroepen partij, die een onafhankelijk
landbouwer was', eiser gevraagd had het
door deze afgesneden hooi voor haar
(1) Raadpl. cass., 15 februari 1962 (Bull.
en PASIC., 1962, I, 680); 21 december 1962
(ibid., 1963, I, 499); 4 april 1963 en de conclusie van de H. Eerste-advocaat-generaal.
Mahaux, toen advocaat-generaal (ibid., 1963;

boerderij kosteloos te mogen wegnemen
en zulks deed op eigen risico en met eigen
personeel, zonder dat eiser daarin in het
minst tussenkwam :
Overwegende dat eiser, op grand hiervan dat de tweede verweerder een onafhankelijk landbouwer was, in conclusie
stelde dat deze het door eiser afgesneden
hooi weghaalde op eigen risico en met
eigen personeel, en zonder tussenkomst
van eiser;
Overwegende dat het arrest, op grand
- hiervan dat eiser verklaarde dat de
tweede verweerder voor rekening van
eiser handelde en dat deze laatste hem
opdracht had gcgeven het hooi te bossen
en weg te halen ten einde hemzelf de
mogelijkheid te bieden het gras opnieuw
te scheren, beslist dat de tweede verweerder, op het ogenblik van het schadelijk
feit, in dienst was van eiser en zijn werk
verrichtte onder het gezag, de leiding en
het toezicht van deze laatste ;
Overwegende dat zodoende het arrest
de door eiser beweerde onafhankelijkheid
van de tweede verweerder tegenspreekt,
en meteen voormelde conclusie passend
beantwoordt ;
Overwegende dat het middel niet preciseert waarin het arrest de bewijskracht
van die conclusie zou miskend hebben;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1384 en 1710 van het Burgerlijk W etboek,
·aoordat het bestreden arrest aanneemt
dat de in de zaak geroepen partij,
op het ogenblik van de feiten, in dienst
van eiser was en haar werk verrichtte
onder het gezag, de leiding en het
toezicht van eiser, en zulks afieidt, hoewel
dat betwist was op grond van bepaalde
gegevens, uit de omstandigheid dat eiser
zou gezegd hebben dat de in de zaak
geroepen partij voor haar rekening handelde en dat zij trouwens, op 17 juli 1964,
aan die partij opdracht had gegeven het
hooi op te bossen en weg te halen ten
einde hemzelf de mogelijkheid te bieden
het gras opnieuw te scheren,
terwijl het arrest geen enkel element
I, 847); 10 september 1963 en 19 juni 1964
(ibid., 1964, I, 49 en 1127); 17 maart 1966
(ibid., 1966, I, 918). Zie ook DE PAGE, Traite
de droit. civil belge, d. II, 3• uitg., nr 987.
(2) Cass., 13 februari 1970, supra, biz. 547.
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aanduidt waaruit zou blijken dat de in
de zaak geroepen partij in de dienst van
eiser en onder zijn gezag, leiding -en
toezicht was en de ingeroepen opdracht
aileen het bestaan van een verhuring
van werk bewijst waarvoor eiser geen
burgerlijke aansprakelijkheid oploopt
(schending van voormeld artikel I384,
lid I en 3), en dat, in aile geval, de door
het arrest aangeduide elementen het het
Hof niet mogelijk maken zijn toezicht uit
te oefenen omtrent de aard van het
besproken contract (schending van artikel 97 van de Grondwet) :
Overwegende dat de in artikel I384,
lid 3, van het Burgerlijk Wetboek omschreven aansprakelijkheid veronderstelt
dat de dader op het ogenblik van het
door hem begane schadelijk feit, door een
band van ondergeschiktheid ten opzichte
van de aansteiler gebonden was, dit wil
zeggen dat hij zich onder het gezag, de
leiding en het toezicht van deze laatste
bevond ; dat het volstaat dat de ene
onderrichtingen en bevelen aan de andere
rnocht geven, zonder dat vereist weze dat
de eerste zijn gezag en zijn toezicht
werkelijk uitgeoefend heeft ;
Overwegende dat de huur van werk
niet noodzakelijk de band van ondergeschiktheid uitsluit; dat de rechter, in
ieder geval, de werkelijke toestand moet
nagaan;
Overwegende dat het arrest, uit de in
het antwoord op het eerste middel aangeduide omstandigheden, wettelijk heeft
afgeleid dat de tweede verweerder, op het
ogenblik van het schadelijk feit, in dienst
was van eiser en onder het gezag, het
toezicht en de Ieiding van deze laatste
werkte ; dat het meteen voldoet ami de
vereisten van artikel 97 van de Grandwet;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
En overwegende dat, nu de voorziening
verworpen wordt, de eis tot bindendverklaring van belang ontbloot wordt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening en de eis tot bindendverklaring van
het arrest ; veroordeelt eiser in de kosten.
27 februari I970. Ie kamer. Voorzitter, de H. De Bersaques, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Gerniers. Gelijkluidende conclusie, de H. Colard, advocaat-generaal.
- Pleite1·s, de HR. Van Leynseele en
VanRyn.

2e.

KA,MER. -

2 maart 1970,

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- V:mROORDElLING GEGROND OP RET PROCES·
VERBAAL VAN E.EN BOSWACHTER. BEVOEGDHEID << RATIONEl LOCI ll VAN DEl
BOSWACHTElR NIET BElTWIST. GEElN.
VElRPLICHTING VOOR DEl RElCHTER IN
ZIJN BElSLISSING VAST TE STELLElN DAT
HIJ DElZEl BElVOEGDHEID ONDERZOCHT
HEEFT.

De rechter, die de beklaagde vm·oordeelt op
grand van het proces-verbaal van een
boswachter, is niet verplicht, als de
bevoegdheid ratione loci van deze boswachter niet betwist wordt, in zijn beslissing vast te stellen dat hij deze bevoegdheid onderzocht heejt (I).
(CORNET EN COURTOIS.)
ARREST

(vertaling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 24 j1.ui I969 gewezen door het
Hof van beroep te Luik ;
Over het eerste middel, hieruit afgeleid
dat het arrest, om te beslissen dat de ten
laste gelegde feiten bewezen zijn, steunt
op het proces-verbaal van de boswachter
Granjean en hierop dat dit proces-verbaal bewijskrachtig is zolang het tegendeel niet is bewezen,

terwijl de rijksboswachters slechts bevoegd zijn in het arrondissement van de
rechtbank bij welke zij beedigd zijn,
zodat het hof van beroep vooraf had
moeten onderzoeken of de verbaliserende
wachter bevoegd was op het grondgebied
waar hij de zogenaamde misdrijven heeft
vastgesteld :
Overwegende dat het hof van beroep
weliswaar gehouden was de bevoegdheid
van de verbaliserende boswachter te onderzoeken, maar dat het, wegens ontstentenis van enige· conclusie dienaangaande, in zijn beslissing niet moest vaststellen dat het dit onderzoek had verricht;
Dat het middel niet kan worden aan'
genomen;

(1) Vgl. cass., 25 juni 1965 (Bull. en PAsw.,
1965, I, 1170).
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607En 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 voorzieningen ; veroordeelt ieder van de eisers
in de kosten van zijn voorziening.
2 maart 1970. - 2e kamer. - Voorzitter, de H. de Waersegger, raadsheer
waarnemend voorzitter. - V eTslaggever,
de H. Capelle. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Depelchin, advocaat-generaal. Pleiteri3, de HH. J. Capelle en A. Spirlet
(van de balie bij het Hof van beroep te
Luik).

2e

KAMER. -

2 maart 1970.

AANSPRAKELIJKHEID
(BUITEN
OVEREENKOMST).- OMVANG VAN
DE SCHADE. VERGOEDENDE INTERESTE.N.- AANvANG.- SOEVEREINE
BEOORDELING DOOR DE FE.ITENRECH-

TER.

I nzake aanspmkelijkheid buiten overeenkomst stelt de jeitenrechtm·, binnen de
grenzen van de conclusies van de partijen, de aanvangsdatum vast voor het
berekenen van de interesten die uiteraaTd
ve1·goedende interesten zijn (1). (Burg.
Wetb., art. 1382 en 1383.)
(RADER, T. ECHTGENOTEN
JANSEN EN CONSORTEN.)
ARREST

(vertaling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis op 23 juni 1969 gewezen door de
Correctionele Rechtbank te Verviers,
rechtdoende in hager beroep ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 3 van het Burgerlijk Wethoek,
doordat het bestreden vonnis eiser heeft
veroordeeld om aan de verweerders verschillende bedragen te betalen als vergoe(1) Cass., 17 mei en 12 juli 1943 (Bull. en
I, 178 en 296); 31 oktober 1966
(.Arr. cass., 1967, biz. 292).

PASIC., 1943,

ding van het nadeel, door hen geleden
ten gevolge van het verkeersongeval
waarvoor hij aansprakelijk verhlaard is,
terwijl eiser bij conclusie uitdrukkelijk
had gesteld dat beide partijen Duitse
staatsburgers waren en derhalve de
Duitse wet van toepassing was op het
geschil en, daar deze wet de toekenning
van morele schadevergoeding cif vergoeding als smartegeld uitsluit, de rechtbank
eiser niet mocht veroordelen om aan de
verweerders deswege schadevergoeding te
betalen ; artikel 3 van het Burgerlijk Wetboek dat bepaalt dat de Belgische wet
van toepassing is op de strafvordering
ontstaan uit een strafrechtelijk misdrijf
dat op Belgisch grondgebied begaan is,
zelfs wanneer de dader en het slachtoffer
van het misdrijf vreemde staatsburgers
zijn, de Belgische wet niet toepasselijk
maakt op de burgerlijke rechtsvordering
tot betaling van de schade die de getroffene ·heeft ondergaan ; in elk geval het
bestreden vonnis niet heeft geantwoord
op de conclusie van behlaagde betreffende
de toepasbaarheid van .de Duitse wetgeving en zich ertoe heeft beperkt, zonder
verdere uitleg en zelfs zonder een beroep
op artikel 3 van het Burgerlijk W etboek,
te verwijzen naar artikel 1382 van hetzelfde wetboek, zodat het niet regelmatig
met redenen is omhleed zoals vereist bij
artikel 97 van de Grondwet :
Overwegende dat het bestreden vonnis
eiser heeft veroordeeld om aan de verweerders onder meer een bedrag van
100.000 frank als « smartegeld" te betalen, zonder te antwoorden op het in het
middel vermeld verweer dat eiser bij
regelmatige conclusie had voorgedragen ;
Dat het aldus artikel 97 van de Grandwet schendt en dat het middel gegrond is ;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1382 van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grandwet,
doordat het bestreden vonnis, na aan
de verweerders verscheidene vergoedingen te hebben toegekend voor ziekenhuis- en reiskosten, alsmede voor kosten
van apotheker en chirurg, eiser veroordeeld heeft om op deze bedragen de
wettelijke intrest te betalen vanaf de dag
van het ongeval, dit is 23 mei 1969,
terwijl voornoemde kosten door de verweerders niet op de dag zelf van het
ongeval zijn voorgeschoten, maar, valgens de dienaangaande niet betwiste conclusie van eiser, gespreid zijn van juni
1965 tot augustus 1967, zodat intrest aan
de verweerders niet mocht worden toe-
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gekend dan vanaf de datum van de verschillende betalingen ; door intrest vanaf
23 mei 1965 toe te kennen, het bestreden
vonnis eiser dus verplicht heeft een niet
bestaand nadeel te vergoeden en aldus
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek
heeft geschonden :
Overwegende dat de intrest die het
vonnis toekent op de vergoedingen tot
herstel van de in het middel vermelde
bestanddelen van de schade een vergoedingsintrest is;
Overwegende dat ·de feitenrechter op
soevereine wijze oordeelt over de omvang
van het nadeel dat uit een misdrijf voortvloeit, alsmede, binnen de grenzen van
de conclusies van partijen, over het bedrag van de schadevergoeding die het
voile herstel ervan moet verzekeren ;
Dat de vergoedingsintrest deel uitmaakt van de schadevergoeding, zodat
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek
de rechter niet verbood de aanvangsdatum ervan te stellen op de dag van het
misdrijf;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, in zover het aan de verweerders, qualitate qua, een bedrag van
100.000 frank als " smartegeld » toekent
en de wettelijke intrest op dit bedrag toekent en de eiser veroordeelt in de kosten ;
verwerpt de voorziening voor het overige ;
beveelt dat van het thans gewezen arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ;
veroordeelt de verweerders in een vierde
van de kosten en laat de overige kosten
ten laste van eiser.; verwijst de aldus
beperkte zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Luik, zitting houdende in
hoger beroep.
2 maart 1970. - 2e kamer. - Voorzitter, de H. de vyaersegger, raadsheer
waarnemend voorz1tter. - Verslaggever,
de H. Capelle. - Gelijkluidende conclusie, de H. Depelchin, advocaat-generaal.
- Pleitm·, de H. Struye.

(1) Vgl. cass., 8 april 1957 (Bull. en PAsiC.,
1957, I, 968); 19 december 1960 (ibid., 1961,
I, 432); 25 februari 1963 (ibid., 1963, I, 710);
5 januari 1970, supra, blz. 397.
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2 maart 1970.
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CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKElN. VooRZIENING VAN HElT
OPENBAAR MINISTElRIEl.- AMBTSRALVEl
VOORGEDRAGElN MIDDEL DAT TOT CASSATIEl MET VElRWIJZING LEliDT.
DOOR
DE
ElSER
VOORGEDRAGEN
MIDDEL DAT TOT CASSATIEl ZONDER
VElRWIJZING KAN LEIDEN. MIDDEL
DAT MOET WORDEN ONDERZOCRT.

20

VERJARING. STRAFZAKEN. STRAFVORDERING.-VElROORDELElNDEl
BESLISSING. 0NMOGELIJKHEliD VOOR
RElT HOF NATE GAAN OF DE STRAFVORDERING AL DAN NIET VElRJAARD WAS.
CASSATIE MElT VERWIJZING.
I

1o De om~tanaigheid dat het Hof, op de

voorziening van het openbaar ministerie,
ambtshalve een middel voordraagt dat
tot cassatie met verwijzing leidt, stelt
het H of niet ervan vrij het door de eiser
voorgestelde middel te onaeJ•zoelcen, dat,
indien het gegrond was, moest leiden tot
cassatie zonder verwijzing (1). (Impliciete oplossing.)
2o Indien noch de vaststellingen van de
bestreden beslit;~sing, noch de processtuklcen, waarop het Hof vermag acht te
slaan, het Hof in staat stellen nate gaan
of de strafvorde1·ing al dan m:et verjaard
was op de dag van de veroordelende
beslissing, vernietigt het Hof deze beslissing met verwijzing (2).
(PROCUREUR DES KONINGS
T. PIERARD.)

ARRElST

TE DINANT,

(vertaling).

RET HOF ; Gelet op het bestreden
vonnis, op 23 september 1969 gewezen
door de Correctionele Rechtbank te ·
Dinant, rechtdoende in hoger beroep ;

Over het middel, door eiser afgeleid uit
de schending van de artikelen 21 tot 23
van de wet van 17 april 1878,
doordat het vonnis verweerder veroor-

(2) Cass., 21 maart 1966 (Bull. en PASIC.,
1966, I, 934) ; 20 januari en 17 maart 1969
(A1-r. cass., 1969, blz. 480 en 664) ; 3 november
1969, sttpm, blz. 230.
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deelt wegens een op 28 september 1968
begane overtrading,
terwijl de laatste handeling tot stuiting
van de verjaring van de strafvordering
op 18 maart 1969 geschied is, zodat de
strafvordering verjaard was op de dag
van het vonnis :
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet
blijkt dat het een of andere van de feiten
wegens welke verweerder vervolgd is, op
28 september 1968 is begaan ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van dezelfde wetsbepalingen en van artikel 97 van de Grondwet:

2" KAMER. -

1

2 maart 1970. •

HOGER BEROEP.- STRAFZAKE1N.
VElRZWARING DOOR DEl 00RRE1CTIONE1LEl
RE1CHTBANK VAN DEl DOOR DEl POLITIE1·
RE1QHTBANK UITGE1SPROKE1N STRAF, ---'GE1E1N E1E1NPARIGHEli;D VAN STEMMJi.lN
VEREIST VOOR DE INWE1RKINGTRE1DING
VAN ARTIKE1L 149, VE1RVAT IN ARTIKEL 3
VAN DEl WElT VAN 10 OKTOBE1R 1967
HOUDE1NDE1 HE1T GE1RE10HTE1LIJK WE1TBOE1K.

De correctionele rechtbank rechtdoende i1~
hager beroep zal, om de door de politierechtbank uitgesproken straf te verzwaren, enkel dan met eenparige stemmen
van haar leden moeten beslissen, wanneer
artikel 149, vervat in artikel 3 van de
wet van 10 oktober 1967 houdende het
Gerechtelijk W etboek, van kracht zal
zijn (1).

Overwegende dat het bestreden vonnis
verweerder tot twee straffen veroordeelt
wegens overtredingen van artikel 563, 2o,
(MANGO;LD.)
van het Strafwetboek, die volgens de
bewoordingen van het vonnis begaan zijn
ARREST (ve1·taling).
« in september en oktober 1968, in elk
geval toen er geen verjaring was";
HET HOF; - Gelet op het bestreden
Overwegende dat de laatste handeling
tot stuiting van de verjaring der straf- vonnis, op 25 juni 1969 gewezen door de
vordering, die verricht is binnen zes Correctionele Rechtbank te Bergen, rechtmaanden te rekenen van I september doende in hoger beroep ;
1968, heeft plaatsgehad op 18 februari
Over het eerste middel, afgeleid uit de
1969;
Overwegende dat bij ontstentenis van · schending van artikel 149 vervat in artiandere nadere gegevens in het vonnis en kel 3 van de wet van 10 oktober 1967,
bij afwezigheid van enige oorzaak van houdende het Gerechtelijk W etboek
schorsing van de verjaring, het Hof niet waarbij in het Wetboek van strafvorde:
kan uitmaken of de strafvordering al dan ring een artikel 2llbis wordt ingevoegd,
doordat de correctionele rechtbank,
niet verjaard was op de dag van het vonzonder vast te stellen dat haar !eden met
nis;
eenparige stemmen hebben beslist, de
Om die redenen, vernietigt het bestre- straf tegen eiser uitgesproken door de
den vonnis, in zover het uitspraak doet eerste rechter verzwaard heeft,
op de strafvordering die tegen verweerder
terwijl krachtens voornoemd. artiis ingesteld ; beveelt dat van dit arrest kel 21lbis deze eenparigheid vereist is
melding zal worden gemaakt op de kant voor elk gerecht in hoger beroep :
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ;
laat de kosten ten laste van de Staat ;
Overwegende dat het in het middel
·verwijst de aldus beperkte zaak naar de vermelde artikel 149 vervat in artikel 3
Correctionele Rechtbank te N amen, zit- niet in Werking getreden was op de datum
van het bestreden vonnis ;
ting houdende in hoger beroer.
Dat het middel naar recht faalt ;
2 maart 1970. - 2e kamer. - Voorzitter, de H. de Waersegger, raadsheer
En overwegende dat de substantiele of
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
Baron Richard. - Gelijkluidende conclu- op straffe van nietigheid voorgeschreven
sie, de H. Depelchin, advocaat-generaal. vormen in acht genomen zijn en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
(1) Cass., 23 februari 1970, supra, blz. 591
en noot 3.
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Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.

heejt gepleegd (1). (Wetb. van strafv;,
art. 162 on 176.)

2 maart 1970. ·~ 2e kamer. - Voor.zitter, de H. de Waersegger, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
Baron Richard. - Gelijkluidende conclusie, de H. Depelchin, advocaat-generaal.
- Pleiter, de H. Franeau (van de balie
te Bergen).

2° W anneer een veroordeelde hager beroep

2" KAMER. -

2 maart 1970.

1° GERECHTSKOSTEN. STRAFZAKEN.- TWEE BEKLAAGDEN VERVOLGD
WE GENS VERSCHILLENDE FElTEN. VEROORDELING VAN DE ENE EN VRIJSPRAAK VAN DE ANDE.RE. - VEROORDE.LING VAN DE EERSTE IN ALLE KOSTEN
VAN DE STRAFVORDERING. VooRWAARDEN.
2° GERECHTSKOSTEN. STRAFZAKEN. VEROORDEELDE-APPELLANT.
- 0PENBAAR MINISTERIE DAT TEGEN
HElVI EN TEGEN EEN VRIJGESPROKEN
MEDEBEKLAAGDE HOGER BEROEP AANTEKENT. BEVESTIGING DOOR DE
RECHTER IN HOGER BEROEP. - VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE IN
ALLE KOSTEN VAN RET HOGER BEROEP.
- 0NWETTELIJKHEID.
3° VOORZIENING IN CAS SATIE. VoRM STRAFZAKEN. VooRzrENING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ OF
VAN DE BURGERRECHTELIJK AANSPBAKE;LIJKE PARTIJ. EXFLOOT VAN
BETEKENING TER GRIFFIE VAN RET
HoF NEERGELEGD NA VERLOOP VAN DE
TERMIJN GE.STELD BIJ ARTIKEL 420bis
VAN RET WETBOEK VAN STRAFVORDERING.- NrET-ONTVANKELIJKHEID vAN
DE VOORZIENING.

1° VVanneer twee beklaagden wegens verschillende jeiten vervolgd worden, en de
ene veroordeeld en de andere m·ijgesproken wo1·dt, mag de 1"echte1· de gezamenlijke kosten van de stmjvordering ten
laste van de veroordeelde enkel leggen,
mits hij vaststelt dat ze alle verom·zaakt
zijn door het misdrijj dat de veroordeelde
(1)
1969,
(2)
1969,

Oass., 25 november 1968 (Ar1·. cass.,
blz. 319).
Oass., 25 november 1968 (Ar1·. cass.,
blz. 318).

instelt en het openbaar ministerie tegen
hem en tegen een vrijgesproken medebeklaagde hoge1· be1·oep aantekent, moeten
de kosten betretfende het hager beroep
van het openbaa1· ministerie tegen deze
laatste, in geval van bevestiging van
de v1·ijspraak, ten laste van de Staat
blijven · (2). (Wet van I juni 1849,
art. 3.)
3° Niet ontvankelijk is de voorziening van

de btwgeTlijke partij of de burge1'rechtelijk aanspmkelijke partij, ind1:en het
exploot van betekening aan de verweenler
te1' griffie van het Hoj is nee1·gelegd na
ve1·loop van de termijn gesteld bij artikel 420bis, zoals dit in het W etboek van
strajvonlering is ingelast door artikel 154 ve1·vat in a1'tikel 3 van .de wet
van 10 oktober 1967 houdende het
Ge!'echtelijk Wetboek (3).
(RAVIART EN FIRMA HALLARD, T. ORY EN
PERSONENVENNOOTSCHAF MET BEPERKTE A.(\NSPRAKELIJKHEID «HARDY».)
ARREST (vm·taling).
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 26 juni 1969 gewezen door de
Uorrectionele Rechtbank te Verviers,
rechtdoende in hager beroep ;
I. Op de voorziening van Raviart,
beklaagde:

A. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering
die ten laste van eiser is ingesteld :
Over het middel, ambtshalve afgeleid
nit de schending van de artikelen 50 van
het Strafwetboek, 162 en 176 van het
W etboek van strafvordering en 3 van de
wet van 1 juni 1849 betreffende de herziening van de tarieven in strafzaken :
Overwegende dat het bestreden vonnis
enerzijds, met bevestiging van het beroepen vonnis, eiser veroordeelt in aile kosten van de strafvordering, met inbegrip
van die, door het openbaar ministerie
gemaakt om in de zaak te roepen de ver(3) Oass., 2 februari 1970, supra, blz. 508 ;
verg. cass., 7 november 1966 (A1-r. cass., 1967,
blz. 326); raadpl. cass., 2 oktober 1967 (ibid.,
1968, blz. 152).
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weerder Ory, · medebeklaagde, die ver- dat de ,-yoorzieningen betekend zijn aan
volgd werd en vrijgesproken wegens de partJJen waartegen zij zijn gericht ;
andere misdrijven, en de verweerster, de
. pat de voorzieningen niet ontvankelijk
personenvennootschap met beperkte aan- ZlJll;
sprakelijkheid « Hardy», burgerrechtelijk
Om die redenen, en zonder acht te
aansprakelijke partij yoor laatstgenoemde, welke partij buiten de zaak werd slaan. op_ de memorie tot staving van de
gesteld, zonder vast te stellen dat aile voorz1emngen, die meer dari twee maankosten veroorzaakt zijn door het ten laste den na de ins?hrijving van de zaak op de
van eiser bewezen verklaarde misdrijf; algemene rol IS neergelegd, vernietigt het
Overwegende dat anderzijds voor- bestreden vonnis, doch slechts in zover
noemde verweerder, medebeklaagde, en het eiser veroordeelt in aile kosten van
voornoemde verweerster, burgerrechtelijk de eerste aanleg e~ van het hoger beroep
aansprakelijke partij voor laatstgenoem- van d~ .st~afvordermg, zodat de beslissing
de, onderscheidenlijk de eerste definitief waarbiJ mseres burgerrechtelijk aanspravrijgesproken en de tweede definitief kelijk verklaard wordt voor deze verbuiten de zaak is gesteld op het hoger . oordelingen haar bestaansreden verberoep van het openbaar ministerie ; dat liest ; v~rwerpt de voorzieningen voor.
het bestreden vonnis derhalve niet, zon- het over1ge ; beveelt dat van dit arrest
der artikel 3 van de wet van I juni I849 melding zal worden gemaakt op de kant
te schenden, eiser heeft kunnen veroor- van de gedeeltelij_k ver~ietigde beslissing ;
delen in de kosten van het hoger beroep veroordeelt de msers m drie vierde van
van het openbaar ministerie tegen deze de kosten en laat het overige vierde ten
medebeklaagde en deze burgerrechtelijk laste van de Staat; verwijst de aldus
beperkte zaak naar de Correctionele
aansprakelijke partij ;
Rechtbank te Luik, zitting houdende in
Overw~gende dat, voor het overige, de
hoger beroep.
·
substant1ele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven vormen in acht genomen
2 maart I970. - 2e kamer. - Voorzijn en dat het vonnis geen onwettelijkheid bevat waarop kan worden gewezen z1:tter, de H. de Waersegger, raadsheer
waarneffi:end voorzitter. - V erslaggever,
op de voorziening van eiser ;
Baron Rwhard. - Gelijkluidende concluB. In zover de voorziening gericht is sie, de H. Depelchin, advocaat-generaal.
tegen de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering van de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Hardy tegen eiser :
Overwegende dat eiser geen enkel middel doet gelden ;
II. Op de voorzieningen : I 0 van Hallard, burgerrechtelijk aansprakelijk voor
Raviart; 2° van Raviart en van Hallard,
burgerlijke partijen, tegen de beslissing
op de rechtsvorderingen door hen ingesteld tegen de verweerders Ory en de
personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid « Hardy » :
Overwegende dat, krachtens artikel 420bis, in het Wetboek van strafvordering ingevoegd bij artikel I54, vervat
in artikel 3 van de wet van IO oktober
I967, de neerlegging ter griffie van het
Hof op 5 februari I970 van de stukken
waaruit blijkt dat aan de verweerders
kennis is gegeven van de voorzieningen,
te laat is geschied, aangezien de zaak
reeds op 9 augustus I969 op de algemene
rol ingeschreven was ;
Dat derhalve uit de stukken waarop
het Hof vermag acht te slaan, niet blijkt
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2 maart 1970.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. STRAFZAKEN. -BuR-.
GERI,IJKE REOHTSVORDERING. VoNNIB WAARBIJ WORD'.r BESI.IST DAT DE
OORZAAK VAN DE DOOR DE BURGERLIJKE P ARTIJ GELEDEN SCHADE NIET
ENKEL TE VINDEN IS IN RET TEN LASTE
VAN DE BEKLAAGDE BEWEZEN VERKLAARDE MISDRIJF MAAR OOK IN EEN
DOOR EEN DERDE GEPLEEGDE OVER~
TREDING VAN EEN NADER AANGEDUIDE
BEPALING VAN DE STRAFWET.- GEEN
VERPLIOHTING VOOR DE REOHTER BIJ
ONTSTENTENIS VAN EEN DESBE;REF~
FENDE OONOLUSIE, DE BESTANDDELEN
VAN DEZE LAATSTE WETSOVERTREDING
OP TE GEVEN.

W anneer de rechter beslist dat de oorzaak
van de door de burgerlijke partij geleden
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schade niet.enkel te vinden is ·in het ten
taste van de · beklaagde bewezen verklaarde misdrijf, maar ook in· een door
een derde gepleegde ove1·treding van een
nader aangeduide bepaling van de strafwet, behoeft hij de bestanddelen va1'!deze laatste wetsovert1·eding niet op te
geven.
(.T. EN A. RESSLER, T. CHISOGNE.)

ARREST (vertaling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 25 juni 1969 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Neufchateau;
II. Op de voorziening van Andre
Kessler, burgerlijke partij :

A. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering
die tegen verweerder is ingesteld :
Overwegende dat eiser niet bevoegd is
om zich in cassatie te voorzien tegen
zodanige beslissing ;
B. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de burgedijke
rechtsvordering die eiser tegen verweerder heeft ingesteld :
Overwegebde dat het bestreden vonnis
verweerder slechts veroordeelt om de
door eiser geleden schade voor de helft
te vergoeden, op grond dat .rosette
Kessler" zeker de bepalingen van de artikelen 27-1 en 20-2 van het wegverkeersbesluit heeft overtreden, voor welke misdrijven zij niet wordt vervolgd » ;
Overwegende dat geen kritiek wordt
geoefend op het vonnis in zover het een
deel van de door eiser geleden schade te
zijnen laste laat, zonder vast te stellen
dat hij burgerrechtelijk aansprakelijk
was voor Josette Kessler;

zonder de bestanddelen van deze misdrijven, zelfs in het kort, aan te geven :
Overwegende dat de rechter, uitspraak
doende op de rechtsvordering van eiser,
niet verplicht was, daar er dienaangaande
geen conclusie was genomen, de bestanddelen aan te geven van de misdrijven die
volgens zijn verklaring door Josette
Kessler werden begaan ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eisers in de kosten.
2 maart 1970. - 2e kamer. - Voorzitter en Verslaggeve1·, de H. de Waersegger, raadsheer waarnemend voorzitter.Gelijkluidende conclusie, de H. Depelchin,
advocaat-generaal. - Pleiter, de H. DeInenr.

2e RA.MER. -

2 maart 1970.

CASSATIE.- BEVEL VAN DE MINISTER
VAN .rusTITIE.- STRAFZAREN.- VoNNis TOT VEROORDELING VAN EEN REEDS
VROEGER WEGENS HETZELFDE FElT
VEROORDEELDE BERLAAGDE. - VER·
NIETIGING.

Op de voorziening van de p?·ocu?·eur-generaal, ingesteld op bevel van de Ministe1·
van justitie, vernietigt het H of het vonnis
van de co1-rectionele rechtbank dat een
beklaagde veroordeelt wegens een feit
waarvoor hij reeds vroege1· door een in
kmcht van gewijsde gegane beslissing
was ve1·oordeelcl (1). (Wetb. van strafv.,
art. 441).
(PRbCUREUR-GENERAAL BI.T RET HOF VAN
CASSATIE, INZARE GODEFROID.)
ARREST (vertaling).

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel97 van de Grandwet,
doo1·dat het bestreden vonnis, met miskenning van de motiveringsplicht van de
rechter, een deel van de aansprakelijkheid
ten laste van eiseres bewezen acht, op
grond dat zij " zeker de bepalingen van
de artikelen 27-1 en 20-2 van het wegverkeersbesluit heeft overtreden »,

HET HOF ; - Gelet op de hiernavolgende vordering van de Heer Procureurgeneraal bij het Hof van cassatie :
» Aan de tweede kamer van het Hof
van cassatie » :

(1) Oass., 28 april 1969 (Arr. cass., 1969,
biz. 814).

..·!

-613;, Ondergetekende Procureur-generaal
heeft hierbij de eer uiteen te zetten dat
de Minister van justitie, bij brief van
8 januari 1970, Bestuur der Wetgeving
nr 130.836/160/AP/Div. hem gelast heeft
overeenkomstig artikel 441 van het Wetboek van strafvordering bij het Hof aangifte te doen van het vonnis door de
Correctionele ·Rechtbank te Hoei, op
· 23 juni 1963 gewezen, in zover dit vonnis
J.,ucien, Charles, Emile Godefroid, schilder, geboren te Ougree op 25 juni 1946,
woonachtig te Amay, chaussee de Tongres 228, veroordeelt wegens overtreding :
A) van de artikelen 1, 2, § 1, en 18, § 1,
van de wet van 1 juli 1956 betreffende de
verplichte aansprakelij kheidsverzekering
inzake motorvoertuigen ; B) van artikel 8-3 van het koninklijk besluit van
21 december 1953 nopens de inschrijving
van voertuigen met eigen beweegkracht,
gewijzigd bij het koninklijk besluit van
4 augustus 1959, welke feiten van deze
twee telastleggingen op 19 oktober 1968
begaan zijn te Amay en te · OmbretRawsa.
·
» Deze veroordeling werd uitgesproken
ofschoon de genoemde Godefroid reeds
wegens dezelfde feiten door dezelfde
rechtbank veroordeeld was bij een vonnis
dat op 23 mei 1969 door dezelfde rechtbank uitgesproken en in kracht van
gewijsde gegaan was.
» De strafvordering is teniet gegaan
ten gevolge van het vonnis van 23 mei
1969, zodat het vonnis dat op 23 juni
1969 gewezen is met schending van de
regel non bis in idem, in zover het uitspraak doet op de voornoemde telastleggingen onwettelijk is.
» Om die redenen, vordert ondergetekende Procureur.-generaal dat het Hof
gelieve het aangegeven vonnis te vernietigen in zover het veroordelingen uitspreekt we gens de telastleggingen A en B,
te bevelen dat van zijn arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing en te
zeggen dat er geen grand is tot verwij·zing.
» Brussel, 9 januari 1970.
» Voor de procureur-generaal,
» De advocaat-generaal,
» (get.) Depelchin »;

Gelet op artikel 441 van het Wetboek
van strafvordering, met overneming van
de redenen van voormelde vordering, vernietigt het voornoemde vonnis van
23 juni 1969 binnen de grenzen aangege-

ven in de vordering ; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt ·op
de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing ; zegt dat er geen grond is tot
verwijzing.
2 maart 1970. - 2e kamer. - Voorzitter, de H. de Waersegger, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Capelle. - Gelijkluidende conolusie, de H. Depelchin, advocaat-generaal.

2e
1°

KAMER. -

3 maart 1970.

INKOMSTENBELASTINGEN.
MoBILIENBE\LASTING. VooRDE\LEN
VOOR DE\ AANDE\1!\LROUDE\RS VAN EE\N
NAAMLOZE. VE\NNOOTSORA:P WEGE\NS DE
KOSTELOOSREID VAN DOOR DE VE\NNOOTSORA:P TOEGE\STANE\ LJUNINGE\N. VOORDE\LEN DIE\ GJULIJKGESTELD WORDEN MET DIVIDE\NDEN VAN AANDE\LE\N.
IN AANME\RKING GJUNOl\iEN TOEKENNINGSDATUM.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
REO:LAJYIATIE.
AANSLAG IN
DE
MOBILIENBELASTING EN DE NATIONALE
CRISISBELASTING.
BEVOEGDHE\ID
VAN DE DIRECTEUR DER BE\LASTINGE\N.

3°

INKOMSTENBELASTINGEN.
RECLAMATIE. AANSLAG IN DE\ MOBII,IENBELASTING
E\N
DE
NATIONALE\
ORISISBELASTING
VASTGE.STE\LD
TE\N
GE'YOLGE VAN DE\ AANGIFTE IN DE\
INK.OMSTENBJULASTINGE\N VAN E\E\N VENNOOTSCRA:P. BEVOJUGDHE\ID VAN DE
DIRE\CTEUR DER BELASTINGEN.

4°

INKOMSTENBELASTINGEN.
AANsLAG E\N INKORIE\RING.- Nr:muWE
AANSLAG MJUT TOEPASSING VAN ARTIKEI, 74bis VAN DE\ GEOOORDINE\E\RDJU
WETTE\N. TE\RMIJN GESTELD BIJ
DE\ZE BE\PALING. UITJURSTE\ DATUM
VOOR E.ElN NIE\UWE AANSLAG.- NIEUWE AANSLAG TE\N KORIE\RE\ GE\BRACRT
NA NIETIGVERKLARING VAN E\JUN AANSLAG E\N VOORDAT DE\ZE\ TE\RMIJN IS
BEGINNEN TEl LOPE\N. GElLDIGHE\ID.

5°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BE\ROE\P VOOR RET HoF VAN BE\ROE\P.
BEROElP TE\GE\N DE BESLISSING VAN
DE.
DIRE\CTE\UR
DE\R
BE\LASTINGE\N
WAARBIJ ElEN AANSLAG WORDT NIE\TIG
VE\RKLAARD.
B:mROE\P 'DAT RET
RE\OHT VAN DE ADMINISTRATIE\ OM EEN

NIEUWE AANSLAG
NIET OPSCHORT.

VAST

TE
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STEL;LEN

6o

INKOMSTENBELASTINGEN.
NIEUWE AANSLAG EN SUBSIDIAIRE
AANSLAG. GECOORDINEERDE WETTEN, ARTIKEL 74bis.- DRAAGWIJDTE
VAN DEZE WETSBEPALING.

7o

INKOMSTENBELASTINGEN.
NrEUWE AANS;LAG. AANsLAG DIE
TEN LASTE VAN « DEZELFDE BELASTINGPLICHTIGE » MOEST WORDEN GEVESTIGD. VASTSTELLING TEN NAME
VAN EEN BELASTINGPLICHTIGE VAN DE
OORSPRONKE.LIJKE AANSLAG EN VAN
EEN NIEUWE AANSLAG, DE ENE, IN
ZOVER DE.ZE BELASTINGPLICHTIGE DE
BELASTBARE INKOMSTEN
VERSCHULDIGD IS, EN, DE ANDERE, IN ZOVER HIJ
DE BEGUNSTIGDE ERVAN IS. AANSLAGEN TEN NAME VAN DEZELFDE
BELASTINGPLICHTIGE.

so

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING. HANDELSVENNOOTSCHAP. VENNOOTSCHAP DIE
RENTELOOS EN ZONDER LASTEN KAPITALEN TER BESCHIKKING STELT VAN AANDEELHOUDERS OF BEHEERDERS.
DEZE VERRICHTING BRENGT GEEN INKOMEN OP DAT BELASTBAAR IS TEN NAME
VAN DE VENNOOTSCHAP.

1o JiVorden de voordelen voo1• de aandeel-

houders van een naamloze vennootschap
wegens de kosteloosheid van de door haar
toegestane leningen door de controleur
der belastingen geli}kgesteld met dividenden van aandelen, dan k1mnen zi}
niet worden geacht werkeli}k te zi}n
toegekend v661· de goedkeuring van de
balans waarin zi} wa1·en opgenomen.
(Geco6rdineerde wetten betreffende de
in.komstenbelastingei~, art. 21.)

2o Zo de dir·ecteur de1· belastingen, bi} wie
aanhangig is een r·egelmatige reclamatie
tegen een aanslag in de mobiliiinbelasting
en. de nationale crisisbelasting, vastgesteld op · een bepaalde verTichting, zich
moet bepe1·ken tot het onde1·zoek van de
wettigheid en de g1·ondslag van deze aanslag, heejt hi} dam·entegen de bevoegdheid
(1) en (2) Vgl. cass., 10 maart 1960 (Bull.
en PAsiC., 1960, I, 802) en 17 mei 1966 (ibid.,
1966, I, 1179) en de voetnoten.
(3) Cass., 3 september 1963 (Bull. en PASIC.,
1964, I; 3) en 24 januari 1967 (A1-r. cass., 1967,
biz. 634).

en de plicht, zoals inzalce bedri}jsbelasting, te beslissen over de verschillende bestanddelen van elke aanslag die
werlceli}k bi} hem aanhangig is gemaakt (1). (Gecoordineerde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen,.
art. 61, § 3.)

3° De directeur der belastingen, biJ wie
aanhangig is een regelmatige reclamatie
tegen een aanslag in de mobiliiinbelasting en de nationale c1·isisbelasting, vastgesteld ten gevolge van de aangijte in
de inlcomstenbelastingen van een vennootschap, mag en moet, zeljs ambtshalve,
de veTgissingen en leemten veTbete1·e-n,
wam·doo1· deze aanslag is aangetast,
zowel ten nadele van de administratie
als ten nadele van de belastingplichtige (2). (Gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 61,
§ 3.)

4o Artilcel 74bis van de gecoor·dineerde

wetten betre!Jende de inkomstenbelastingen, dat de termi:jn bepaalt waarin de
administ1·atie, onder bepaalde voor·wam·~
den een nie1twe aanslag kan vaststellen,
stelt aldus de uiteTste dat1tm vast v66r
welke de administr·atie de nieuwe aanslag, op stra!Je va-n, ver·val, ten kohiere
moet brengen, mam· verbiedt haar niet de
nie1twe aanslag ten lcohiere te b1·enge-n,
zodm de oorspronkeli}ke aanslag nietig
is ve1'lclaard en v66Tdat de gestelde termi:jn
is beginnen te lopen (3), zeljs indie-n,
tegen de beslissing tot nietigveTklaring
op dat ogenbz,;k of nadien een beroep
voo1· het hoj van beroep wo1·dt ingesteld (4).
5o H et beroep voor het hof van beroep door
de belastingplichtige ingesteld tegen de
beslissing van de di1·ecteur der belastingen waarbi:i een aanslag nietig ve1·klaa1·d
wordt, omdat hi:i niet vastgesteld is met
inachtneming van een andere 1·echtsregel
dan die betre!Jende de ver:jaring, heejt
geen schorsende lcracht en belet niet dat
de administratie een nieuwe aanslag
vestigt (5). (Geco6rdineerde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen,
artt. 66, 68 en 74bis.)
6o A1·tikel 74-bis van de gecooTdinee1·de

wetten bet1·efjende de inkomstenbelastingen st1·ekt m·toe, in geval van nietigverlclaTing van een aanslag, aan de
(4) Cass., 24 januari 1967, in de voorgaande
noot vermeld.
(5) Raadpl. het in de vorige noot vermelde
arrest.
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-615administratie de mogelijkheid te verschaffen om de belast·ingplichtige rechtsgeldig aan te slaan wegens belastingen
die hij wettelijk is verschuldigd, ongeacht ue omstandigheden, ve1·val en
gewijsde uitgezonderd (l ) .

Grondwet, 21, 74 en dientengevolge 74bis
van de wetten betreffende de inkomstehbelastingen, gecoordineerd bij besluit van
de Regent van 15 januari 1948, en 6 van
de wetten betreffende de nationale crisisbelasting, gecoordineerd bij besluit van
de Regent van 16 januari 1948,
7o Twee aanslagen wo1·den vastgesteld ten
doordat het bestreden arrest beslist dat
laste van dezelfde belastingplichtige, in
de zin van artikel 74·bis van de gecoordi- de directeur terecht de exceptie van verneenle wetten betreffende de inkomsten- val heeft verworpen, die door eiseres werd
belastingen, wanneer een ervan, hetzij aangevoerd, omdat het voordeel dat zogede oorspronkelijke, hetzij de nieuwe naamd voor sommige van haar aandeel. aanslag, ten laste van de belastingplich- houders voortgevloeid was uit het vertige is vastgesteld in zover hij schulde- lenen van renteloze voorschotten door
naar is van de belastbare inkomsten, ter- de vennootschap, verkregen was op het
wijl de andere aanslag te. zijnen laste is ogenblik dat deze leningen werden toevastgesteld als begunstigde van deze gestaan, zodat het voordeel van de in
1957 toegestane leningen als roerend
inkomsten (2).
inkomen belastbaar was voor het dienstgo De handelsvennootschap die renteloos jaar 1957 dat door verval getroffen was
en zonder lasten kapitalen ter beschik- op het ogenblik van de inkohiering van de
king stelt van aandeelhouder8 of beheB1'- bedoelde aanslagen, en doordat het arrest
ders belcomt als tegenwaarde van de aldus deze beslissing rechtvaardigt op grond
aan deze aandeelhouders of beheerders « dat de ontlaste aanslagen terecht getoegestane voordelen geen enlcel belast- voegd waren bij de belastingjaren 19'58,
baar inkomen (3). (Gecoordineerde wet- 1959 en 1960; de bedoelde vrijgevigten betreffende de inkomstenbelastin- heden immers belast waren als voordelen die gelijkgesteld werden met divigen, art. 25, § l.)
denden ; zij derhalve niet konden worden
geacht werkelijk te zijn toegelQend v66r
de goedkeuring van de balansen waarin
(NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP
« SOCIETE
deze voordelen waren opgenomen ; de
IMMOBILTEJRE
DES
AUGUSTINS n,
IN
dividenden en de daarmee gelijkgestelde
VEREFFENING, T. BELGISCHE STAAT,
voordelen dus moesten worden geacht
MINISTER VAN FINANCIEN.)
te zijn betaald of toegekend in de loop
van de jaren 1958, 1959 en 1960, zoals
ARREST (ve1·taling).
zulks is geschied ; immers geen enkele
betaling of toekenning ad interim geHET HOF ; - Gelet op het bestreden schied is gedurende het jaar 1967 of
arrest, op 19 juni 1968 gewezen door het in rekening-courant gebracht gedurende
Hof van beroep te Luik, uitspraak hetzelfde jaar; buiten de algemene verdoende als rechtsmacht waarnaar de gadering van aandeelhouders van 1958
zaak werd verwezen ;
niets werd beslist waardoor de mobilienGelet op het arrest van het Hof van belasting in 1959 kan verschuldigd worS november 1966 (4);
den op grond van artikel 21 van de
Over het eerste middel, afgeleid uit de gecoordineerde wetten betreffende de
schending van de artikelen 97 van de inkomstenbelastingen n,
terwijl het arrest overigens met betrek(1) Cass., 22 januari 1963 (Bull. en PASIC.,
1963, I, 587), en noot 2, biz. 588, en 25 maart
1969 (Arr. cass., 1969, biz. 700); raadpi. cass.,
3 september 1968 (A1-r. cass., 1969, biz. 4) en de
conciusie van het openbaar ministerie (Bull.
en PAsiC., 1969, 1, 4).
(2) Cass., 22 maart 1966 (Bull. en PAsiC.,
1966, I, 945); raadpl. evenwei cass., 10 de'cember 1959 (ibid., 1960, I, 423).
(3) Cass., 26 maart 1968 (Arr. cass., 1968,
biz. 974) en de noten 5 en 6 onder dit arrest.

Deze Iaatste voetnoot wijst erop dat de
-voordeien in natura die een vennootschap aan

beheerders toestaat, te hunnen Iaste beiastbaar zijn in de bedrijfsbeiasting, indien hun
oorzaak ligt in de prestaties van hun beheerders, in deze hoedanigheid.
Ret Hof behoefde niet te onderzoeken of
de voordeien in specien die aandeeihouders
trekken uit de door de vennootschap toegestane kosteioze geidvoorschotten niet te hunnen name beiastbaar zijn in de mobilienbeiasting, indien zij vermomde dividenden van
aandeien opleveren.
(4) Arr. cass., 1967, biz. 336.
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-616king tot dezelfde voordelen die later bij
de bedrijfswinst van eiseres zijn gevoegd,
beslist " dat de verzoekende vennootschap, door de op de geldvoorschotten
te vorderen interest niet in rekening te
hebben gebracht, een gift heeft gedaan;
zij imrners afstand heeft gedaan van· een
geldinkomen ; deze gift feitelijk een nietprofessionele uitgave is, die derhalve voor
de belasting niet mag worden afgetrokken ; zij dientengevolge moet worden
begrepen onder de belastbare inkomsten
van het maatschappelijk jaar tijdens
hetwelk de interest moest worden gevorderd .en kon worden bekomen », zodat,
volgens het arrest, de aanslag van deze
voordelen in de bedrijfsbelasting terecht
geschied is voor de belastingjaren 1958,
1959 en 1960; deze redenen tegenstrijdig
zijn, aangezien erin wordt overwogen
dat hetzelfde voordeel toegekend is
tijdens de jaren waarin de aandeelhouders renteloze leningen hebben bekomen, en dat het toegekend is op de datum
van de goedkeuring van de balansen
betreffende de voornoemde jaren, dat
wil zeggen in de loop van het volgende
jaar (schending van artikel 97 van de
Grondwet),
en te1·wij~ het voordeel dat voor een
aandeelhonder van een naamloze vennootschap voortvloeit nit de toekenning
van de renteloze leningen door deze
vennootschap, verleend is door het feit
zelve van de lening en niet op het
tijdstip waarop de algemene vergadering
der vennootschap de balansen goedkeurt
(schending van artikel 21 van de gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen), waaruit volgt dat het
arrest de aanslagen in de mobilienbelasting en in de nationale crisisbelasting die
in 1960 zijn vastgesteld op de door eiseres
in 1957 toegekende voordelen, ten onrechte niet heeft nietig verklaard wegens
verval (schending van artikel 74 van de
gecoordineerde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen) en dientengevolge
het hier in toepass:ing brengen van
artikel 7 4bis van dezelfde wetten niet
heeft onwettelijk geacht (schending van
deze bepaling) :
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het karakter van
voordelen, door de controleur der belastingen toegeschreven aan de geldleningen van eiseres aan somrnige van haar
aandeelhonders, niet volgde uit de terbeschikkingstelling van de voorgeschoten
gelden, maar nit de kosteloosheid van
deze terbeschikkingstelling; dat het vor-

deren van interest voor een eenvoudige geldlening geoorloofd is krachtens
artikel 1905 van het Burgerlijk Wetboek.
zodat de kosteloosheid van de lening
niet noodzakelijk voortvloeit uit het feit
dat het geld ter beschikking is gesteld van
de geldopnemer ; dat hieruit volgt dat.
het ogenblik waarop de lening het karakter krijgt van een kosteloos voordeel, een
feitelijke kwestie is die ter beoordeling
staat van de feitenrechter ; dat het hof
van beroep derhalve heeft kunnen beslissen, zo.nder schending van artikel 21 van
de in het middel vermelde gecoordineerde
wetten, dat, aangezien de taxerende
ambtenaar deze voordelen had gelijkgesteld met dividenden, deze voordelen
niet konden worden geacht · werkelijk
« toegekend » te zijn v66r de goedkeuring
van de balansen waarin zij werden opgenomen, en dat aldus, met betrekking tot
de voordelen die in 1958 in de balans
waren opgenomen, de oorspronkelijke
aanslag in de mobilienbelasting en dan
ook de aanslag in de nationale crisisbelasting terecht verbonden werden aan het
belastingjaar 1958 dat niet door verval
was getroffen ;
Dat dit onderdeel van het middel niet
kan worden aangenomen ;
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, zonder in
tegenstrijdigheid te vervallen, heeft gesteld enerzijds dat de bedragen die
eiseres kosteloos aan sommige van haar
aandeelhouders voorgeschoten had en die
oorspronkelijk in de mobilienbelasting
waren aangeslagen als voordelen, gelijkgesteld met dividenden, niet konden
worden geacht werkelijk te zijn toegekend
v66r de goedkeuring van de balansen
waarin deze voordelen waren opgenomen.
en dat aldus de ontlaste aanslagen wettelijk gevoegd waren bij de belastingjaren
1958, 1959 en 1960, en anderzijds dat de
bedoelde bedragen, zoals de directeur der
belastingen had beslist, giften waren die
in de bedrijfsbelasting en niet in de
mobilienbelasting vielen, en zij dus gelijk
te stellen waren met een niet-aftrekbare
bedrijfsnitgave en dan ook moesten worden begrepen onder de inkomsten van de
vennootschapsjaren 1957, 1958 en 1959
en belastbaar waren over de belastingjaren 1958, 1959 en 1960;
Dat dit onderdeel van het middel
feitelijke grondslag mist ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 61, inzonderheid § 3, en 65
van de wetten betreffende de inkomsten-
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belastingen, gecoi:irdineerd bij besluit van
de Regent van 15 januari.1948, en 6 van
de wetten betreffende de nationale crisisbelasting, gecoordineerd bij besluit van
·de Regent van 16 januari 1948,

doordat eiseres heeft doen gelden dat
bij de directeur der belastingen een
bezwaar was ingebracht tegen de aanslagen in de mobilienbelasting en in de
nationale crisisbelasting, die gegrond
waren op het zogenaamde voordeel door
Biseres aan sommige van haar beheerders
toegestaan door het verlenen van rentelaze voorschotten, dat hij erkend had
dat dit voordeel geen roerend inkomen
was, maar << dat in plaats van de bedoelde
aanslagen zonder meer te ontlasten, de
directeur zijn onderzoek hoofdzakelijk
had gevoerd over het bedrag van de
mobilienbelastingen en van de nationale
crisisbelasting dat de vennootschap, na
afhouding aan de bron, gestort had op
de dividenden van haar aandeelhouders
gedurende dezelfde dienstjaren, dat hij
heeft beslist dat deze stortingen onvoldoende waren en bevolen heeft aanvul1ende aanslagen nit dien hoofde vast
te stellen, dat hij daarna de outlasting
van de in het bezwaar vermelde aanslagen gecompenseerd heeft door de
aanvullende belastingen die aan de bron
verschuldigd waren op de dividenden,
dat zodoende de directeur zijn bevoegdheid is te buiten gegaan, maar het
bestreden arrest dit middel verwerpt
Qp grand « dat de directeur der belastingen bij wie een bezwaar tegen de aanslagen is ingediend, het recht en de plicht
heeft te beslissen over alle bestanddelen
van de belasting ; dat hij zo nodig
ambtshalve, alle vergissingen die hij kan
vinden, 1nag verbeteren, zowel die welke
ten nadele als die welke ten voordele
van het bestuur zijn begaan ; dat hij niet
enkel het gecritiseerde bestanddeel van
de aanslag moest nagaan, maar de aanslag
in zijn geheel ; dat de bestreden beslissing
vaststelt dat de mobilienbelasting in
voldoende mate aan de bran is afgehouden ; dat de directeur aldus bevoegd was
Qrn de belastbare grondslag van de genoemde mobilienbelasting te herzien en
dat hij wettig beslist heeft de ontlastingen te beperken tot het verschil tussen
de nietigverklaarde aanslagen in de mobilienbelasting en in de nationale crisisbelasting en de onvoldoende afhoudingen
aali de bron ; dat de verzoekende vennootschap die de belasting (mobilienbelasting) verschuldigd is, eveneens « een
belastingschuldige '' is in de zin van de
belastingwet "•

terwijl deze redenen geen passend
antwoord zijn op de conclusie van eiseres die aanvoerde dat het niet ging om
een enkele mobilienbelasting, maar enerzijds om mobilienbelastingen, verschuldigd op de toekenning van zogenaamde
roerende voordelen aan sommige personen, en anderzijds om de mobilienbelasting verschuldigd op de dividenden die
aan aandeelhouders van de vennootschap
zijn toegekend (schending van artikel 97
van de Grondwet),
en tm·wijl een aanslag in de mobilienbelasting en in nationale crisisbelasting,
door een vennootschap verschuldigd op
een bepaald roerend inkomen dat aan
een bepaald persoon is toegekend, niet
een enkele aanslag vormt met de aanslag in de mobilienbelasting en in de
nationale crisisbelasting, door de vennootschap verschuldigd op andere inkomsten die aan andere personen zijn verleend, waaruit volgt dat de directeur bij
wie een bezwaar tegen de eerste van deze
aanslagE'm is ingediend, de bestanddelen
van de tweede niet mag verbeteren, in
strijd met wat het arrest beslist (scherrding van alle aangehaalde bepalingen):
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, om de conclusie te
verwerpen waarin eiseres stelde dat de
directeur der belastingen ziJn bevoegdheid was te buiten gegaan door aanvullende aanslagen in de mobilienbelasting
en in de nationale crisisbelasting vast te
stellen en door deze aanvullingen te
compenseren met de ontlastingen die hij
haar verleende, het arrest er zich niet toe
beperkt de in het middel vermelde overwegingen te doen gelden ;
Dat het bovendien erop wijst dat de
beslissing van de directeur der belastingen uitspraak heeft gedaan op een
bezwaar tegen de aanslagen in de mobilienbelasting en in de nationale crisisbelasting die ten laste van de verzoekende
vennootschap vastgesteld waren over de
belastingjaren 1958, 1959 en 1960 en dat
deze beslissing vaststelt dat, met toepassing van artikel 52 van de gecoordineerde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen en ten gevolge van de verhoging van
de bedrijfswinst wegens de giften door
deze vennootschap toegestaan aan sommige van haar aandeelhouders, het saldo
van de bedrijfsinkomsten, van de toegekende dividenden afte trekken gedurende
de bedoelde belastingjaren, in dezelfde
verhouding verminderde en dientengevolge de in de mobilienbelasting en in de
nationale crisisbelasting belastbare grond-
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de uitgekeerde dividenden onvoldoende
afhoudingen aan de bron waren gedaan ;
Dat deze verschillende overwegingen
waaruit blijkt dat bij de directeur een
bezwaar van eiseres was ingediend tegen
belastingen, vastgesteld ten gevolge van
haar aangiften in de bedrijfsbelastingen
over de dienstjaren die einde 1957, I958
en I959 waren afgesloten, een passend
antwoord zijn op het verweer dat eiseres
grondde op de onderstelling dat bij de
directeur der belast:i:ngen slechts bezwaar
was ingediend tegen belastingen op de
voordelen die de vennootschap aan
sommige van haar aandeelhouders had
toegekend;
Dat dit onderdeel van het middel niet
kan worden aangenomen ;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de directeur der
belastingen bij wie bezwaa.r is ingediend
tegen een aanslag in de mobilienbelasting
en in de nationale crisisbelasting vastgesteld op een bepaalde verrichting, zich
weliswaar moet beperken tot het onderzoek van de wettigheid en van de grandslag van deze aa.nslag, maar dat hij
daarentegen de bevoegdheid en de plicht
heeft, zoals inzake bedrijfsbelasting, te
beslissen over de verschillende bestanddelen van elke aanslag die werkeiijk en
regelmatig bij hem aanhangig is gemaakt ;
Dat, op het bezwaar van een vennootschap tegen een aanslag, vastgesteld ten
gevolge van de aangifte in de inkomstenbelasting, hij, zelfs ambtshalve, de vergissingen en leemten moet verbeteren en
aanvullen waardoor deze aanslag is aangetast, zowel ten nadele van het bestum·
als ten nadele van de belastingplichtige ;
Dat dit onderdeel van het middel naar
recht faalt ;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 66, 74, 75biB van de wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij besluit van de Regent
van I5 januari I948, en 457 van het
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering,
doordat het bestreden arrest beslist dat
de inkohiering van de aanslagen in de
bedrijfsbelasting op 30 augustus I96I
rechtsgeldig geschied is .met toepassing
van artikel 74bi.9 van de gecood.ineerde
wetten, hoewel eiseres beroep had ingesteld tegen de beslissing van de directem·
van I3 juli I96I, waarbij impliciet een
exceptio van verval was verworpen en de

bedoelde aanslagen waren nietig verklaard wegens vaststelling met schendirig
van een wettelijke regel,
terw1~jl, wanrieer de belastingschuldige
tegen de beslissing van de directeur
waarbij aanslagen zi.in nietig verklaard,
een voorziening heeft ingesteld om van
het hof van beroep een beslissing te
bekomen ten einde de vaststelling van
een nieuwe aanslag te verhinderen, het
recht tot vaststelling van een nieuwe
aanslag dat aan het bestuur wordt toegekend bij artikel 74-bl:B van de gecoordineerde wetten geschorst wmdt totdat
het hof van beroep beslist heeft, en de
door deze bepaling vastgestelde termijn
voor de nieuwe aanslag niet loopt :
Overwegende dat enerzijds artikel 74biB
van de gecoordineerde wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, dat bepaalt dat
het bestum· onder zekere omstandigheden een nieuwe aanslag kan vaststellen
hetzij binnen drie maanden na de definitieve beslissing :van de directeur der
belastingen, hetzij binnen zes maanden
na de rechterlijke beslissing die in kracht
van gewijsde is gegaan, de uiterste datum
stelt v66r welke de nieuwe aanslag ten
kohiere moet worden gebracht, op straffe
van verval, maar het bestuur niet verbiedt deze aanslag ten kohiere te brengen
zodra de oorsprorikelijke aanslag nietig
is verklaa.rd en voordat de gestelde termijn is begi1men te lopen ;
Overwegende da.t anderzijds geen
enkele wettelijke bepaling schorsende
kra.cht verleent aan het beroep van de
belastingschuldige tegen de beslissing
van de directeur waarbij de oorspronkelijke aanslag wordt nietig verklaard
omdat hij niet vastgesteld is met inachtneming van een andere rechtsregel dan
die betreffende de verjaring; dat integendeel artikel 68 van de voornoemde
geco6rdineerde wetten bepaalt dat het
indienen van een bezwaar of van een
beroep geen beletsel is voor het beslag,
niettegenstaande het bepaalde in artikel 55I van het Wetboek van burgerlijke
rechtsvordering, noch voor " andere
ma.atregelen " bestemd om de volledige
inning te waarborgen van de belasting
die betwist is in hoofdsom, aanvullingen
en vermeerderingen inbegrepen, van de
interest en van de kosten ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Over het vierde middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 20, inzonderheid § I, 3I,
inzonderheid § I, a, 74, 74biB van de
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij besluit van de
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Regent van 15 januari 1948,en 6 van de
wetten betreffende de nationale crisisbelasting, gecoordineerd bij besluitvan de
Regent v;;,n 16 januari 1948,
doordat het bestreden arrest beslist dat,
nadat de directeur der belastingen de
vernietiging had uitgesproken van de
aanslagen in de mobilienbelasting en in
de nationale crisisbelasting, vastgesteld
ten laste van eiseres in haar hoedanigheid
van schuldenares van zogenaamde roerende inkomsten die zij aan vier van haar
beheerders en aandeelhouders had verleend, het bestuur op grand van artikel 74bis van de gecoi:irdineerde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen de
aanslagen in de bedrijfsbelasting ten
laste van eiseres wettig heeft kunnen
vaststellen op dezelfde bestanddelen van
de belasting, die deze keer beschouwd
worden als eigen inkomen van eiseres,
terwijl, zelfs indien eiseres schuldenares
was van de aanslagen in de mobilienbelasting en de nationale crisisbelasting
op de roerende inkomsten die zij zogezegd had toegekend aan bepaalde personen, de werkelijke belastingschuldige
van deze belastingen toch deze personen
waren, waaruit volgt dat, na nietigverldaring van deze aanslagen, het bestuur
met toepassing van artikel 7 4bis van de
gecoi:irdineerde wetten geen aanslag in
de bedrijfsbelasting kon vaststellen ten
- laste van eiseres, die een verschillende
belastingschuldige was :

Over het vijfde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 25, inzonderheid § l, 26,
inzonderheid §§ l tot 3, 27, inzonderheid
§ l, en 32, inzonderheid § 1, van de wetten
betreffende de inkomstenbelastingen,
gecoordineerd bij besluit van de Regent
van 15 januari 1948,
doordat het bestreden arrest, na te
hebben vastgesteld dat de eisende vennootschap aanzienlijke fondsen kosteloos
ter beschikking van haar voornaamste
aandeelhouders heeft gesteld, beslist
<<dat, door de op de voorschotten te
vorderen interest niet te berekenen, de
verzoek!'lnde vennootschap een gift heeft
gedaan ; dat zij immers afstand heeft
gedaan van een geldinkomen ; dat deze
gift in werkelijkheid een niet-professionele uitgave is, die derhalve voor de
belasting niet mag worden afgetrokken,
dat zij diengevolge moet worden begrepen
onder de belastbare inkomsten van het
maatschappelijk jaar gedurende hetwelk
de interest moest worden gevorderd en
kon worden_ bekomen »,
terwijl het, volgens de wet, voor het
bestuur niet mogelijk is onder de winst
van een bedrijf de inkomsten op te
te nemen die dit had kunnen bekomen
uit kapitalen die het onprodu..~tief heeft
gelaten, zelfs indien het zulks had gedaan
om aan een derde een gunst te verlenen,
waaruit volgt dat het arrest zijn beslissing
niet wettelijk met redenen heeft.mnkleed :

Overwegende dat artikel 74bis van de
gecoi:irdineerde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen ertoe strekt, in
geval van nietigverldaring van een aanslag, aan het bestuur de mogelijkheid te
verschaffen om de belastingplichtige
rechtsgeldig aan te slaan wegens belastingen die hij wettelijk verschuldigd is,
ongeacht, verval uitgezonderd, de wettelijke grondslag van deze nietigverklaring ;
Dat noch uit de bewciordingen van
voornoemd artikel 74bis, noch uit de
parlementaire voorbereiding blijkt dat
dit artikel, en in het bijzonder lid l,
niet toepasselijk is op het geval waarin
Ben van de oorspronkelijke of nieuwe
aanslagen vastgesteld is ten laste van de
belastingschuldige, in zover hij schuldenaar is van de belastbare inkomsten,
terwijl de andere aanslag te zijnen laste
is vastgesteld als begunstigde van deze
inkomsten;
Dat bet vereist, maar voldoende is dat
voor elk van deze aanslagen de belastingschuldige een zelfde persoon is,
Dat het middel naar recht faalt ;

Overwegende dat de in het middel
vermelde bepalingen van de belastingwet
slechts aan de belasting onderwerpen als
winst uit verrichtingen van nijverheidshandels- of landbouwondernemingen,
de in hun vermogen opgenomen winst ;
dat zij aan de belasting niet onderwerpen
de winst die een onderneming had kunnen
of moeten maken indien zij haar zaken
anders had bestuurd dan zij heeft gedaan,
mits zij gehandeld heeft zonder bedrog ;
Overwegende dat, na er te hebben op
gewezen dat eiser aanzienlijke fondsen
kosteloos ter beschikking van haar voornaamste aandeelhouders heeft gesteld,
dat sommigen onder hen gedurende
dezelfde dienstjaren haar verschillende
bedragen tegen rente in lening hebben
gegeven, en dat, door aldus aan sommige
van haar aandeelhouders renteloze leningen toe te staan, zonder de bedoeling
om hen te bezoldigen voor bewezen
diensten, eiseres een handeling heeft verricht in strijd met het doel van de vennootschap, dat in een vennootschapscontract slechts op winst kan gericht zijn,
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bet arrest, aan de hand van de in bet
middel vermelde overwegingen afwijzen·d
beschikt op bet verweer van eiseres die
tegen de directenr der belastiugen als
grief aanvoerde te hebben beslist dat de
renteloze leningen die zij had toegestaan,
een gift opleverden waarvan bet bedrag,
geschat op 5 procent per jaar van de
geleende geldsommen, voor haar in de
bedrijfsbelasting viel ;
Overwegende dat anderzijds nit deze
vaststellingen blijkt dat de door eiseres
toegestane leningen geschied zijn zonder
tegenwaarde te haren bate ; dat anderzijds nit geen enkele vaststelling van bet
arrest volgt dat eiseres uit bedrog heeft
gehandeld, noch dat de rentelast die zij
op zich heeft genomen met betrekking
tot de leningen die haar zijn toegestaan,
in werkelijkheid opgenomen is wegens
de kapitalen die kosteloos aan sommige
van haar aandeelhouders zijn geleend ;
Dat bet middel gegrond is ;
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KA.MER. -

3 maart 1970.

INKOMSTENBELASTINGEN.
WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN. PERSONENBELASTING. BEDRIJFSBELASTING. ONDERSCHEIDEN BEZOLDIGINGEN. VERGOEDINGEN TOEGEKEND WEGENS BEDRIJFSUITGAVEN.- RECHT VAN DE ADMINISTRATIE OJ\'[ DOOR ALLE RECHTSMIDDELEN, MET NAME DOOR FEITELIJKE:
VERMOEDENS, TE BEWIJZEN DAT ALLE
VERGOEDINGEN OF EEN DEEL ERVAN
VERMOMDE BEZOLDIGINGEN OPLEVEREN.

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. DIRECTE BELASTINGEN. BESLISSING WAARBIJ EEN
NADERE OMSCHRIJVING ·voORKOMT VAN
DE FEITELIJKE GE.GEVENS WAAROP zr;r
IS GEGROND.- BESLISSING DIE ALDUS
ANTWOORDT OP DE CONOLUSIE WAARBIJ
EEN TEGENSTRIJDIGE FEITEHJKE OVERWEGING WORDT AANGEV.OERD.

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zover bet, rechtdoende over
de nienwe aanslagen, de giften die de
eisende vennootschap heeft gedaan, be- 3° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. DIRECTE BELASlastbaar verklaart en in zover bet beslist
TINGEN. BIJ OONOLUSIE VOORGEover de kosten ; verwerpt de voorziening
DRAGEN lVIIDDEL. TER ZAKE NIET
voor bet overige ; beveelt dat van bet
MEER DIENENDE WEGENS DE VASTthaJlS gewezen arrest melding zal worden
STELLINGEN VAN DE REOHTER.
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
GEEN VERPLIOHTING EROP TE ANTvernietigde beslissing ; veroordeelt de '
WOORDEN.
Belgische Staat in twee derde van de
kosten en eiseres in bet overige derde ; 4° INKOMSTENBELASTINGEN.
verwijst de a.Idns beperkte zaak naar bet
WETBOEK VAN DE INKOMSTENBE.LASHof van beroep te Gent.
TINGEN. PERSONENBELASTING. 3 maart I970. - 2 6 kamer. - Voorzitter, de H. van Beirs, voorzitter. Verslaggever, Baron Richard. - Gelijkluidende conclusie, behalve wat het vie1·de
middel betrejt (I}, de H. Paul Mahaux,
eerste advocaat-generaal. - Pleiters, de
HH. Delhez (van de balie bij het Hof
van beroep te Brnssel) en Fally.

(1) Ret openbaar ministerie was van oordeel
dat, zo de aanslagen ten name van « eenzelfde »
persoon gevestigd waren en zo deze persoon
ook « belastingschuldige , was, zij nochtans
niet ten laste van « eenzelfde belastingplichtige » gevestigd waren, aangezien deze persoon
achtereenvolgens uit onderscheiden hoofde en
in onderscheiden hoedanigheden wordt belast,
eerst als schuldenaar van de belastbare inkom-

BEDRIJFSBELASTING. VOORDEEL IN
IN
NATURA DOOR EEN NAAJ\'I:LOZE
VENNOOTSCHAP VERLEEND AAN HAAR
AFGEVAARDIGDE BEHEE.RDER. INKOMEN BELASTBAAR TEN NAME VAN
DEZE BEHEE.RDER. VoORWAARDE.

I 0 De administratie heejt het 1·echt om

door alle rechtsmiddelen, met name door
jeitelijlce vermoedens, te bewijzen dat
vergoedingen die wegens bedrijjsuitgaven toegekend wo1•den aan personen
bedoeld in artilcel 20, 2°, van het
W etboek van de inkomstenbelastingen,
alle of ten dele vermomde bezoldigingen
zijn (2). (Wetb. van de inkomstenbel.,
art. 26, I 0 , 28 en 246.)
sten als derde die de belasting is verschuldigd.
en vervolgens als de verkrijger van de inkomsten als de echte belastingschuldige.
(2) Cass., 4 februari 1969 (Arr. cass., 1969.
biz. 533).
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2° De rechter die een nadere omschrijving
geeft van de feitelijke gegevens waarop
hij zi}n beslissing steunt, antwoordt
zodoende passend op de conclusie waarbij
een partij een tegenst1·ijdige feitelijke
overweging aanvoert (1). (Grondwet,
art. 97.)
3° De rechter is niet verplicht te antwoorden
op een bij conclusie voorgedragen middel
dat niet meer ter zake dienend is wegens
de vaststellingen in zijn beslissing (2).
(Grondwet, art. 97.)
4° Een vooi·deel in natura door een naamloze vennootschap toegekend aan haar
ajgevaa1·digde beheerder, in deze hoedanigheid, wordt aangemerkt als een
bed1·ijjsinkomen van deze pcrsoon, wanneer dit voo1·deel het kamkter heejt van
een bezoldiging van zijn prestaties en
niet van een gift, wat door de feitenrechter soeverein infeite wordt beoordeeld (3).
(Wetb. van de inkomstenbel., art. 20,
2o, 26, 1o, en 28.)
(FUNKE1N, T. BE1LGISCHE STAAT,
MINISTE1R VAN FINANCIEN.)
ARREST

(vertaling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 26 juni 1969 gewezen door het
Hof van beroep te Luik ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1317 tot 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek, 248 en 251 van het
Wetboek der inkomstenbelastingen, dat
gevoegd is bij het koninklijk besluit van
26 februari 1964,
doordat het bestreden arrest aanneemt
dat de kritiek; door eiser bij conclusie
uitgebracht tegen de keus van de ter
vergelijking genomen belastingplichtigen,
« op zichzelf juist is, maar niettemin zegt
dat de aanslag wettig is omdat de coefficient van het bestuur ter berekening van
de reis- en representatiekosten die als
beroepskosten voor de vennootschap
worden beschouwd, hager is dan die
(1) Cass., 21 maart 1967 (Arr. cass., 1967,
blz. 909) en 10 oktober 1967 (ibid., 1968,
blz. 203); verg. cass., 11 februari 1969 (ibid.,
1969, blz. 554).
(2) Cass., 6 juni 1967 (Arr. cass., 1967,
blz. 1220).
(3) Cass., 4 febmari 1969 (Arr. cass., 1969,
blz. 536).

welke volgt uit de in het dossier vermelde
vergelijkingspunten, en dat de schatting
« redelijk '' is,
terwijl het bestuur de reis- eu representatiekosten die als beroepskosten mogen
worden afgetrokken, rnoet berekenen
hetzij door vergelijking met soortgelijke
belastingplichtigen, hetzij met behulp
van vermoedens van de mens ; de onpas•
sendheid van de vergelijkingspunten in
het onderhavige geval uitdrnkkelijk vastgesteld wordt door het bestreden arrest,
zodat de aanslag willekeurig was, want
vastgesteld op grand van een andere
coefficient dan die welke bleek uit de
dossiers van de belastingplichtigen waarnaar· werd verwezen (schending van aile
in het middel aangehaalde bepalingen),
en tm·wijl de enkele vaststelling dat de
in aanrnerking genomen coefficient gunstiger was dan die welke bleek uit de
onpassende vergelijking, kennelijk de
aanslag van willekeurigheid niet kan
redden (schending van alle in het middel
aangehaalde bepalingen) :
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt
dat eiser, afgevaardigde beheerder en
tevens aandeelhouder van de naamloze
vennootschap Cinda, zich door haar voor
reis- en representatiekosten over de
jaren 1964 en 1965 onderscheidenlijk
254.117 frank en 255.804 frank heeft
doen terugbetalen, maar dat het bestuur
die terugbetalingen ten bedrage van
ongeveer 50 procent heeft beschouwd als
een verkapte bezoldiging die derhalve
in de belastbare inkomsten van de eiser
opgenomen werd, tot het beloop van
127.058 frank voor het jaar 1964 en
127.902 frank voor het jaar 1965;
Overwegende dat het bestuur gerechtigd is om door alle middelen, onder meer
door feitelijke vermoedens, te bewijzen
dat de vergoedingen die aan een belastingplichtige door de vennootschap waarvan hij het orgaan is, terugbetaald worden als kosten en uitgaven, gedeeltelijk
een verkapte vergoeding zijn ;
Overwegende dat het arrest, op granden die door het cassatieberoep niet
worden bestreden, va.ststelt dat, hetzij
wegens gemis van verantwoordingsstukken, hetzij wegens de onvolledigheid
of oncontroleerbaarheid van de voorgelegde stukken, de aan eiser terugbetaalde
uitgaven « niet als werkelijk kunnen
worden beschouwd '' ;
Dat het arrest, om zijn beslissing
te rechtvaardigen dat de aan eiser
door de vennootschap Cinda terugbe-
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taalde bedragen gedeeltelijk een verkapte bezoldiging zijn, niet enkel de door
het bestuur aangevoerde vergelijkingspunten vermeldt en ze niet laat gelden
als een vermoeden gegrond op artikel 248
van het Wetboek der inkomstenbelastingen, maar als vermoedens van de 1nens
aile feitelijke gegevens die aan de zaak
eigen zijn opsomt, met inbegrip van die
welke bekend zijn door de vergelijking ;
dat het derhalve heeft kunnen afleiden
dat, door de terugbetalingen die eiser
van de vennootschap Cinda heeft verkrege1l te beperken tot 50 procent, wat
werkelijk beantwoordt aan de uitgaven
gedaan in naam en voor rekening van de
genoemde vennootschap, het bestuur een
schatting heeft gedaan die vrij is van
willekeur;
Dat het middel derhalve niet kan
worden aangenomen ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1317 tot. 1320 en 1322 van
het Burgerlijk Wetboek, 248 en 251 van
het W etboek der inkomstenbelastingen,
dat gevoegd is bij het koninklijk besluit
van 26 februari 1964,
doordat het bestreden arrest aanneemt
dat het beroepsgedeelte van de kosten,
verbonden aan het gehruik van een auto
en door de naamloze vennootschap Cinda
terugbetaald, wettig is kunnen berekend
worden met inachtneming van de voor
rijksambtenaren geldende tarieven,

tm·wijl eiser bij regelmatige conclusie
voor het hof van beroep, waarop het
arrest niet antwoordt, gezegd had dat
in dezen zoals overal elders, de vergelijking gemaakt moet worden met soortgelijke belastingplichtigen en « dat het
duidelijk is dat een vennootschap, met
het oog op haar handel en dus op haar
beroep, prestigeu.itgaven moet verrichten
waartoe een ambtenaar kennelijk niet
gehouden is" (schending van aile in het
middel aangehaalde wettelijke bepalingen):
Overwegende dat, met de betrekking
tot de autokosten die wegens hun beroepskarakter mogen worden afgetrokken, het arrest niet enkel stelt dat het
bestuur ze op geldige wijze heeft berekend
met inachtneming van de tarieven die op
rijksambtenaren worden toegepast, maar
zijn beslissing hierop grondt dat eiser
niet bewijst dat de kosten die hij beweert
te hebben gemaakt voor het gebruik van
een wagen, aan de werkelijkheid beant·woorden, alsmede op gegevens die aan
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het onderhavige geval eigen zijn en die
het nader omschrijft ;
Dat het arrest aldus, door een concrete
ontleding van de toestand van de eiser
en van de vennootschap Cinda, passend
antwoordt op de aanvoering van algemene draagwijdte die in eisers conclusie
is vermeld en die het verweer was dat
in het middel is overgenomen ;
Dat het middel derhalve feitelijke
grondslag mist ;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1317 tot 1320 en 1322 van het
Burgerlijk W etboek,
doo1·dat het arrest nergens zinspeelt op
het betoog om de aftrekbare autokosten
als beroepskosten te berekenen, met
inachtneming van het beroepskarakter
van de trajecten van de particuliere
waning naar de bedrijfszetel in dezelfde
agglomeratie,
terwiJl dit middel in de conclusie voor
het hof van beroep ontwikkeld werd en
deze overwegingen niet overbodig waren,
aangezien het bedrag van de autokosten
er, zonder enige twijfel, rechtstreeks door
bei'nvloed werd :
Overwegende dat, met het oog op aile
terugbetalingen verbonden aan het gebruik van een wagen, het arrest vaststelt,
zo11.der deswege te worden bestreden, dat
de wagen gedeeltelijk voor de persoonlijke doeleinden van eiser dient en zonder
meer beslist dat het derhalve niet verantwoord is aile kosten, afschrijving inbegrepen, die verband houden met het
gebruik van een voertuig waarvan koopprijs en onderhoudskosten hoog zijn,
uitsluitend ten laste van de genoemde
vennootschap te brengen ;
Dat het hof van beroep dus de kosten
van zijn verplaatsing per auto van zijn
waning naar de fabriek niet uitsloot van
eisers beroepskosten, zodat het niet moest
antwoorden op diens conclusie betreffende het beroepskarakter van deze yerplaatsingen ;
Dat het middel niet kan worden aangenmne1l; ·
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1317 tot 1320 en 1322 van
het Burgerlijk Wetboek,
dom·dat het hof van beroep beslist, zoals
de directeur der belastingen het had
gedaan, dat het feit dat de naamloze
vennootschap Cinda, waarvan eiser de
beheerder is, vennootschapsgelden re11te-
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loos te zijner beschikking stelt, een verkapte bezoldiging is, die te zijnen laste
in de belasting valt, omdat hij die slechts
heeft kunnen verkrijgen wegens zijn
beheerderschap en niet wegens de aanzienlijkheid van het kapitaal dat hij
bezit, en daaraan toevoegt dat, ware hij
slechts een eenvoudig aandeelhouder geweest, hij niet in aanmerking zou zijn
gekomen voor vennootschapsgelden en
hij zodanig voordeel niet zou hebben
gekregen "•
terwijl eiser bij regelmatige conclusie
voor het hof van beroep had uiteengezet,
enerzijds, dat de aanslag slecbts mogelijk
was, indien de renteloze Iening toegestaan
was ter vergoeding van ten bate van de
vennootschap verrichte prestaties en het
bestuur daarvan niet het bewijs Ievert dat
op hem rust, en anderzijds dat, zelfs
indien een belasting moest opgelegd
worden, zij slechts kon bestaan in de
aanslag van een gift in hoofde van de
vennootschap en niet van de eiser en het
hof van beroep in het bestreden arrest
geen antwoord heeft gegeven op dit
betoog dat, indien aanvaard, de aanslag
moest verhu<deren, zodat het arrest niet
voldoet aan de motiveringsplicht (scherrding van artikel 97 van de Grondwet)
en de bewijskracht van de alde, zijnde
de conclusie, miskent (schending van de
artikelen 1317 tot 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek) :

Dat het middel derhalve niet kan
worden aangenomen ;

Overwegende dat, om te beslissen dat
het bestuur terecht de renteloze terbeschikkingstelling van een kapitaal van
2.449.857 frank in 1964 eri van een
kapitaal van 2.461.718 frank in 1965
door de vennootschap Cinda als een bij
eiser belastbaar voordeel heeft beschouwd,
het arrest erop wijst dat dit voordeel zijn
oorzaak vindt in de prestaties van eiser
als afgevaardigde beheerder van voornoemde vennootschap, dat deze geen
andere winstgevende betrekking heeft,
dat hij heel zijn tijd aan zijn taak
besteedt en dat hij als afgevaardigde
beheerder en niet als eenvoudig aandeelhouder in aanmerking is gekomen voor
de vennootschapsgelden in de mate als
hierboven uiteengezet ;
Dat het arrest aldus, door feitelijke
en derhalve soevereine overwegingen, die
een passend antwoord zijn op eisers verweer dat in het middel is overgenomen,
vaststelt dat voormeld voordeel zonder
enige twijfel de tegenwaarde is van eisers
beroepswerkzaamheid in de vennootschap
Cinda en niet een gift van deze vennootschap;

Voor de toepassing van artikel 61, § 8, van
de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, gecoo1·dineerd bij het besluit
van de Regent van 15 januari 194B, zijn
enlcel nieuw de bescheiden of .fe,:ten die
een bewiJB kunnen opleve1·en dat vroeger
niet had lcunnen geleve1·d worden en die
de belastingplichtige niet in staat was
over te leggen tijdens het onderzoek van
zijn reclamatie door de di1·ecteur der
belastingen of van zijn be1"oep dooT het
hof van beroep (I).

Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten. ·
3 maart 1970. - 2e k.amer. - Voorzitter, de H. van Beirs, voorzitter. ~
Verslaggever, de H. Capelle. Gelijkluidende conclu.sie, de H. Delange, advocaat-generaal. - Pleiters, de HH. Corbieaux (van de balie bij het. Hof van.
beroep te Luik) en Fally.

Op dezelfde dag is in dezelfde zin een
arrest uitgesproken op de voorziening
tegen een arrest van dezelfde dag tussen
dezelfde partijen gewezen door het Hof
van beroep van Luik.

2e

KAMER. -

3 maart 1970.

INKOMSTENBELASTINGEN.
0NTH:E;FFING.
GECOORDINEERDE
WETTEN BETREFFENDE DE INKOMSTENBELASTINGEN, ARTIKEL 61, § 8. NIEUWE BESCHEID:E<N OF NI:E<UWE FEITE.N. B:mGRIP.

(Dll<FOURNY
:mN
LITISCONSORT:E<N,
T. BELGISCH:m STAAT, MINISTER VAN
FINANCIEN.)
ARREST

(vertaling).

'RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op II maart 1969 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel ;
· (1) Cass., 30 april 1968 (Arr. cass., 1968,
biz. 1086).

-624Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 61, inzonderheid § 8, van de wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, geco6rdineerd bij
het beslnit van de Regent van 15 januari
1948, welke § 8 in de genoemde wetten
is ingevoegd bij artikel 2, 3°, van de wet
van 27 juli 1953 tot invoering van rr:iaatregelen om de invordering der directe
belastingen te bespoedigen, en gewijzigd
bij artikel 10 van de wet van 28 maart
1955, 6 van de wetten betreffende de
nationale crisisbelasting, geco6rdineerd
bij het besluit van de Regent van
16 januari 1948, 13 van de wet van
15 oktober 1945 tot invoering van een
speciale belasting op de winsten voortvloeiend nit leveringen en prestaties aan
de vijand, 19 van de wet van 16 oktober
1945 tot invoering van een extrabelasting
op de in oorlogstijd behandelde exceptionele inkomsten, winsten en bate~l en,
voor zoveel als nodig, 2 van de wet van
24 maart 1959 tot wijziging van de
geco6rdineerde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, 277, inzonderheid
§ 1, van het Wetboek der inkomstenbelastingen (koninklijk besluit van 26 februari 1964) en 97 van de Grondwet,

doordat, op een eis gegrond op artikel 61, § 8, van de geco6rdineerde wetten
b_etreffende de inkomstenbelastingen (artikel 2, 3°, van de wet van 27 juli 1953)
en strekkende tot outlasting van overbelastingen op grondslag van afdoende
bevonden nieuwe bescheiden of feiten,
het hof van beroep, in het bestreden
arrest, de stukken 1 tot 3bis, ingeroepen
door de eisers, uit de debatten weert,
op grond « dat de verzoekers, thans
eisers, erkenden dat het hof van beroep
kennis heeft gehad van de bescheiden 1
tot 3bis en dat het die bij arrest van
11 juli 1955 uit de debatten heeft verwijderd wegens indiening buiten de
termijn, bepaald in artikel 9, lid 2, van
de wet van 6 september 1895 ( ... ), zodat
bet niet gaat om nieuwe bescheiden in
de zin van artikel 61, § 8, van de geco6rdineerde wetten en dat zij nit de debatten
moeten worden geweerd "•
terwijl bescheiden die uit de debatten
zijn geweerd tijdens een vorige rechtspleging en die derhalve geen invloed
hebben kunnen nitoefenen op de vorige
beslissingen, wei, in strijd met wat het
bestreden arrest beslist, :nieuwe bescheiden kunnen zijn in de zin van artikel 61,
§ 8, van de geco6rdineerde wetten,
waaruit volgt dat het hof van beroep,
in elk geval op de gronden die het bepaalt,

ze niet uit de debatten mocht weren in
de procedure die voor hem aanhangig
was:
Overwegende dat aileen nieuw zijn in
de zin van artikel 61, § 8, van de wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, geco6rdineerd bij beslnit van de Regent
van 15 januari 1948, de bescheiden of
feiten die een bewijs kunnen opleveren
dat vroeger niet had kunnen gelever<;l.
:vorden en die de belastingschuldige niet
m staat was over te leggen tijdens bet
onderzoek van zijn bezwaarschrift door
.de directeur der belastingen of van zijn
beroep door bet hof van beroep ;
Overwegende dat eisers in hun conclusie niet hebben aangevoerd dat de laattijdige overlegging, in 1955, van de in bet
middel vermelde bescheiden op juiste
gronden verantwoord was, zodat bet
bestreden arrest zich heeft kunnen beperken tot de vaststelling dat bet hof
van beroep ervan kennis had gehad in
1955 en ze had verworpen wegens indiening buiten de gestelde termijn en dat
deze bescheiden niet nieuw waren in de
zin van artikel 61, § 8 ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
01n die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eisers in de kosten.

3 maart 1970. - 2e kamer. - Voorzitter, de H. van Beirs, voorzitter. Verslagge1'e?', de H. Ligot. - Gelijkluidende conclttsie, de H. Delange, advocaatgeneraal. - Pleiters, de HH. Bauthier,
Baltus en Fally (de twee eerstvermelden
van de balie bij bet Hof van beroep te
Brussel).

1e

KAMER (VOLTALLIG:E; TEREOHTZITTING).

6 maart 1970.
1° PENSIOENEN. -

MILITAIR PENSIO:E;N. FRONTSTREPEN. FRONTSTREP:E;NRENT:E;.- WET VAN 10 AUGUSTUS 1948, ARTIKEL 6. VERHOGING
VAN D:E; RENT:E; MET 100 P.O. VOORWAARDEN.

2° PENSIOENEN. -

MILITAIR PENSIO:E;N. FRONTSTREPEN. -FRONTSTREPE.NRENTE.- W:mT VAN 10 AUGUSTUS 1948, ARTIKEL 6. VERHOGING
VAN D:E; RENTE MET 100 P.O. G:mEN
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A.FWIJKING VAN DE ARTIKELEN 10 EN
ll VAN DE WET VAN 1 JUNI 1919.

2° PENSIOENEN. -

MILITAIR PENSIOEN. FRONTSTREPEN. FRONTSTREPENRENTE.- WET VAN 10 AUGUSTUS 1948, ARTIKEL 6. VERHOGING
VAN DE RENTE MET 100 P.O. 0VERLIJDEN VAN DE HOUDER VAN FRONTSTREPEN.- RECHT VAN DE WEDUWE
OP DE VERHOGING,

I

0

Lid 1 van artikel 6 van de wet van
10 augustus 1948 beperkt zich tot de
verhoging met 100 p.c., van de jrontstrepenrente voorzien in de we,t van
1 juni 1919, gewijzigd bij de wetten van
31 juli 1923 en 14 mei 1929. De verhoging met 100 p.c. is enkel verschuldigd

(1) In zijn arrest van 29 juni 1962 (Bull.
en PAsrc., 1962, I, 1234) heeft het Rof beslist
dat de weduwe van de houder van frontstrepen
recht heeft op de verhoging met 100 p.c.,
bedoeld bij artikel 6 van de wet van 10 augustus 1948, van de rente die is toegekend overeenkomstig de wet van 1 juni 1919, gewijzigd
bij de wetten van 31 juli 1923 en 14 mei 1929,
wanneer deze houder overleden is na de eerste
dag van het trimester tijdens hetwelk hij de
leeftijd bereikt, naar gelang van het geval,
van 55 of van 65 jaar.
De Regering heeft de 14• juni 1963 bij de
Senaat een wetsontwerp ingediend dat onder
meer tot doel had artikel 6 van de wet van
10 augustus 1948 uit te leggen. In de memorie
van toelichting van het ontwerp leest men
bet volgende : « Artikel 6 van de wet van
10 augustus 1948 kent aan de houders van
frontstrepen die in leven zijn op de eerste dag
van het trimester tijdens hetwelk zij de leeftijd van 65 jaar bereiken, een verhoging toe
van 10 t.h. van de hun verleende rente. Deze
vergoeding wordt verkregen op de leeftijd van
55 jaar voor die houders van de rente die voldoen aan de vereisten gesteld bij het koninlijk
besluit van 14 mei 1932 om de « Vuurkaart »
te bekomen. Op grond zelf van die tekst waarbij slechts de houders van frontstrepen worden
beoogd, heeft het departement van financien
geweigerd de dubbele rente toe te kennen aan
de weduwen van deze laatsten. Deze maatregel
is steeds goedgekeurd geworden door het
Rekenhof dat, luidens artikel 17 van zijn
organieke wet, over het bedrag en de wettelijkheid van de pensioenen uitspraak doet.
De gegrondheid ervan wordt trouwens bevestigd door de memorie van toelichting van de
wet (... ). Er is dus geenszins gedoeld op een
eventueel recht van de weduwe op het nieuw
voordeel. Ret feit dat er tussen de strijders

zo de houder van de jrontstrepen in leven
is, naargelang van het geval, op de leejtijd van 65 of 55 jaar.

2° Artikel 6 van de wet van 10 augustus
1948, tm· aanvulling van de artikelen 8,
9, 10 en 11 van de wet van 1 juni 1919,
gewijzigd bij de wetten van 31 juli 1923
en 14 mei 1929, dat enkel de verhoging
van het bedrag van de bij deze wet reeds
omschreven rente beoogt, wijkt niet af
van de artikelen 10 en 11 van de wet
van 1 juni 1919.
3° Overlijdt de genieter van de frontstrepen-

rente, wanneer hij ingevolge Mtikel 6
van de wet van 10 augustus 1948 de
verdubbelde rente genoot, gaat deze als
dusdanig over op de weduwe (1). (Wet
van 10 augustus 1948, art. 6.)
zelf een onderscheid werd gemaakt op grond
van de leeftijd en van het bezit van de vuurkaart, bewijst bovendien duidelijk dat aileen
zij bedoeld waren ». Ten slotte geeft de memorie van toelichting een schatting van de budgettaire weerslag van de maatregel en daarin
komen de uitgaven die nit de verdubbeling
van de aan de weduwen toegestane rente zou
voortvloeien, niet voor. ( ... ).
Nate hebben verwezen naar het arrest van
het Rof van 29 juni 1962 en te hebben verklaard dat de hierin gehuldigde stelling niet
strookte met de bedoeling van de wetgever
van 1948, besluit de memorie van toelic,hting
als volgt : « Artikel 8 van het ontwerp heeft
ten doel artikel16 van de wet van 10 augustus
1948 te interpreteren en het zijn oorspronkelijke betekenis terug te geven die inderdaad
was zoals ze hiervoor werd uiteengezet, namelijk de verhoging van 100 t.lt. persoonlijk
aan de houders van frontstrepen voor te
behouden », (Parl. st., Senaat, zitt. 1962-1963,
n" 263, blz. 6, 7 en 8).
Ret gaat dus om een interpretatieve wet.
(Zie ook Pa1.Z. st., Senaat, zitt. 1962-1963,
nr 299, blz. 4 en volg. ; Parl. Hand., Senaat,
zitt. 1962-1963, verg. 26 juli 1963, blz. 1643;
Parl. st., Senaat, zitt., 1963-1964, nr 30. Verslag van de Reer Van Bogaert, blz. 2 en volg.;
Parl. Hand., Senaat, zitt. 1963-1964, verg.
12 december 1963, blz. 236 en volg.)
Ret ontwerp werd de 12• december 1963
door de Senaat goedgekeurd. Tot hiertoe is het
nog niet bij de Kamer ingediend. De verweerder roept nochtans, in zijn memorie, de nitlegging in die de Senaat aldus van artikel 6 van
de wet van 10 augustus 1948 heeft gegeven.
Sindsdien werden hieromtrent vijf parlementaire vragen gesteld waarvan twee aan
de Kamer en drie aan de Senaat (Bull. van
vragen en antw., Senaat, buit. ~~<itt. 1968, Bull.
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MINISTER VAN FINANCIEJN.)
ARREST.

HET HOF; Gelet op het door de
Eerste Voorzitter op 4 februari 1970
geveld bevel waarbij besli~t werd dat de
zaak in voltallige terechtzitting zal worden behandeld ;
Gelet op het bestreden arrest, op
23 · december 1968 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;

n•· 3, blz. 42, vraag 25 juni 1968; Kamm;;
buit. zitt. 1968, Bull. nr 3, blz. 117, vraag
3 juli 1968; Senaat, zitt. 1968-1969, Bull.
nr 28, blz. 1047, vraag 6 mei 1969; Senaat,
zitt. 1968-1969, Bull. n•· 42, biz. 1440, vraag
12 augustus 1969; Senaat, zitt. 1968-1969,
Bull. n" 42, biz. 1465, vraag 12 augustus 1969).
Het Hof moet evenwel in dergelijk gevai
de bij stemming van de Senaat uitgedrukte
mening ernstig in overweging nemen. Deze
omstandigheid wijst immers erop dat het
arrest van 29 juni 1962 geen volstrekte rechterlijke vrede heeft geschapen. Een wetgevende procedure, wellicht minder opzienbarend dan artikei 6 van de wet van 10 augustus
1948, trok de aandacht van het Hof. In een
voetnoot onder het arrest van 23 mei 1935
(Bull. en PASIC., 1935, I, 254) ~chreef Procureur-generaal Paul Leclercq dat, hoewel de
wetgever in dit geval zijn mening enkel had
tc kenncn gegeven in een amendement dat
aileen door de Kan"er in eerste lezing was
aangenomen en dit amendement, dat enkel de
verwerping beoogde van de door het Hof van
cassatie gegeven uitlegging van een wettelijke
bepaling inzake arbeidsongevallen, tenslotte
in de wettekst niet werd overgenomen, « deze
meningsuiting van de vertegenwoordigers der
Natie voor het Hof zeker zo gewichtig was
dat het zich de vraag heeft gesteid of het dit
punt niet opnieuw te onderzoeken had "·
De zaak, die voor het Hof geeindigd is met
het onderhavig arrest, werd dan ook, op advies
van de raadsheer-verslaggever en het openbaar
ministerie, ingevoige een beschikking van de
Eerste Voorzitter door het Hof in voltallige
zitting behandeld.
Daarenboven stelt zich de vraag of een
wetsontwerp dat door een Kan"er is goedgekeurd en dat naar luid van artikei 1 van de
wet van 1 juli 1893 niet vervallen is, volgens
de Grondwet voor het Hof rechtsgeldig is en
de draagwijdte van een wet heeft.
De wetgevende macht bestaat uit drie hoge
instellingen : de Koning, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat, die deze

Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 10 en 11 van de
wet van 1 juni 1919 houdende instelling
ener begiftiging ten voordele der strijders
van de oorlog 1914-1918, 6 van de wet
van 10 augustus 1948, houdende verwezenlijking van zekere aanpassingen
inzake militaire pensioenen verleend wegens uit dienst voortspruitende lichamelijke schade, vergoedingspextsioe:nen en
fron tstrepenrenten,

doonlat het bestreden arrest, na vastgesteld te hebben dat de overleden echtmacht gezamenlijk uitoefenen (Grondwet, artikel 26).
De Koning treedt het laatst op. Op het vlak
van wetgeving wordt zijn handeling « bekrachtiging , genoemd (Grondwet, artikel 69),
Gedekt door de ministeriele verantwoordelijkheid, drukt de Koning hierdoor, op zijn beurt,
zijn wil uit betreffende een wetsontwerp. Men
moet er dus rekening mee houden dat de
Koning telkens op de verantwoordelijkheid
van de ministers deze bekrachtiging kan weigeren, en dat zonder deze bekrachtiging het
antwerp geen wet wordt.
Anderzijds moet de tekst van het door een
Kamer goedgekeurde antwerp oak ais zodanig
door de andere Kamer worden aangenomen.
Wijzigt deze Kamer de door de eerste Kamer
goedgekeurde tekst, dan moet de eerste Kamer
tot een nieuw onderzoek overgaan en opnieuw
voor het antwerp stemmen. Siuit zij bij de
stemming van de tweede Kamer aan, dan is
de parlementaire procedure afgehandeld.
Blijft zij echter bij haar standpunt of neemt
zij een nieuwe tekst aan, die strookt noch met
haar eerste tekst, noch met die van de tweede
Kamer, dan wordt de procedure voortgezet.
Uit deze beginselen volgt dat wanneer een
antwerp slechts door een enkele Kamer wordt
goedgekeurd, dit antwerp geen kracht van
wet heeft. In de huidige staat van de wetgevende procedure, kan men zich afvragen of
. de memorie van toelichting, het verslag van de
Commissie, de parlementaire debatten en de
stemming bij de Senaat eigenlijk wel de voorbereiding zijn van een interpretatieve wet.

* * *
In de redenering van het Hof, die tot het
onderhavig arrest heeft geleid, was blijkbaar
van essentieei belang, eerst en vooral, dat de
wet van 10 augustus 1948 geenmeldingmaakt
van de rechten van de weduwe op de frontstrepenrente en dat zij noodzakelijk een verwijzing insluit naar het artikel van de wet
van 1919, na twee wijzigingen, dit wil zeggen
in de vorm zoals het tenslotte werd overgenomen in artikel 1 van de wet van 14 mei 1929,
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genoot van eiseres, oud-strijder van de
oorlog 1914-1918, houder van een frontstrepenrente die bij toepassing van de
wet van 10 augustus 1948 verhoogd werd
met 100 t.h., beslist dat eiseres, na het
overlijden van haar echtgenoot, geen
recht had op deze verhoging en haar
afwijst van haar rechtsvordering tot het
uitbetalen van de verhoogde frontstrepenrente, en deze beslissing staaft op de
overweging dat de bij artikel 6 .van de
wet van 10 augustus 1948 bedoelde verdubbeling van de rente aan de oud-strijders voorbehouden is en op hun·weduwen
niet overgaat,
te1·wijl de artikelen 10 en l l van de
wet van 1 juni 1919 uitdrukkelijk bepalen
dat bij overlijden van de militair die
recht had op een frontstrepenrente, zijn
weduwe de rente zal genieten waarop hij
zou recht gehad hebben en dat bij overlijden des genieters (van de frontstrepenrente), na de vervaltijd van de rente,
deze op zijn weduwe zal overgaan,
terwijl de wet van 10 augustus 1948
deze rechtsregel geenszins gewijzigd heeft,
zoals door het arrest van het Hof van
cassatie in zake weduwe Leysen van
29 juni 1962 beslist werd,
terwijl bijgevolg eiseres na het overlijden van haar echtgenoot recht had op
de verhoogde rente waarop de overledene
zelfrecht had, zodat haar rechtsvordering
gegrond was :
Overwegende dat lid 1 van artikel 6
van de wet van 10 augustus 1948 er zich
en ook nog dat artikel 6, dat op zichzelf geen
waarde kan hebben, vermits het geen omschrijving geeft van de frontstrepen, van de houder
van frontstrepen of van de hiervoor toegekende rente, het gewijzigd artikel 9 van de
wet van 1 juni 1919 aanvult en dat het noodzakelijk met deze tekst een geheel vormt.
Daarbij komt nog dat moeilijk kan worden
gezegd dat artikel 6 van de wet van 10 augustus 1948, hetzij artikel 10, hetzij artikel 11
van de wet van 1 juni 1919, waarnaar het
niet verwijst, opheft, daar deze bepalingen
enkel doelen op het geval van de overleden
militair, terwijl artikel 9 betrekking heeft op
het geval van de militair die nog in leven is.
Een belangrijk punt in deze redenering is
tenslotte dat artikel 11 van de wet van 1 juni
1919, dat niet werd opgeheven, gewijzigd of
aangevuld, bepaalt dat " bij het overlijden van
de militair na de vervaltijd van de rente (hetgeen ten deze het geval is) deze op zijn weduwe
zal overgaan "· W ordt hierdoor niet uitdrukkelijk aan de weduwe het recht op de rente toegekend?

toe beperkt de krachtens de. wet van
1 juni 1919 gewijzigd door de wetten van
31 juli 1923 en 14 mei 1929 bedoelde
frontstrepenrente met 100 t.h. ·te verhogen en bepaalt dat deze verhoging slechts
zal toegekend worden zo de houder van
deze rente in leven is, naar gelang van
het geval op de leeftijd van 65 of van
55 jaar;
· Overwegende dat voormeld artikel 6 de
bepalingen van de artikelen 8, 9, lO en l l
van de aldus gewijzigde wet van 1 juni
1919 vervolledigt;
Dat het tot enkel voorwerp heeft de
reeds door deze wet bepaalde rente te
verhogen, maar dat het zich voor het
overige in artikel 9 van voormelde wet
inschakelt ;
Overwegende dat noch uit de tekst van
artikel 6 van de wet van 10 augustus 1948
noch uit de parlementaire voorbereiding
blijkt dat de wetgever het inzicht heeft
gehad van de artikelen l 0 en l l van de
wet van l juni 1919 af te wijken;
Dat zo gezegd artikel 6 van de wet
van l 0 augustus 1948 enkel de « houders
van frontstrepenrenten » vermeldt, zulks
eveneens het geval is voor artikel 8 van
de wet van l juni 1919, hetwelk de frontstrepenrente instelt « ten bate van de
militairen en met deze gelijkgestelden
van allen rang », zonder van hun weduwen gewag te maken ;
Overwegende dat, luidens artikel 11
van de wet van 1 j1.mi 1919, bij het overlijden van de rechthebbende, na de vervaltijd van de rente, deze op de weduwe
overgaat;
'
Men vraagt zich dan ook af of de dwaling
van het bestreden arrest niet lag in het feit
dat bij de ontleding van artikel 6 van de wet
van 10 augustus 1948, enerzijds, geen rekening
ermee werd gehouden dat de tekst noodzakelijk een geheel vormt met de gewijzigde wet
van 1919 en, anderzijds, gedacht werd dat
uit de tekst van artikel 6 kan afgeleid worden
dat dit geen deel uitmaakte van de wet van
1919, onder het voorwendsel dat de wetten
van 31 juli 1923 en 14 mei 1929 niet uitdrukkelijlc zeggen dat zij een wijziging brengen in
artikel 9 van de wet van 1919.
Hoewel noch artikel 6 van de wet van
10 augustus 1948 noch enigerlei andere bepaling van deze wet artikel 9 van de gewijzigde
wet van 1 juni 1919 uitdrukkelijk vermelden,
tach verwijst laatstgenoemd artikel, dat op
zichzelf niet kan bestaan, noodzakelijk naar
de bepaling betre:ffende hetzelfde on(lerwerp
waarvan het enkel een bestanddeel met
100 p.c. verhoogt.
W. G.
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Overwegende dat, nu uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat de echtgenoot van eiseres meer dan 65. jaar oud
was bij zijn overlijden en dus, ingevolge
artikel 6 van de wet van I 0 augustus
I948, de verdubbeling van de frontstrepenrente reeds genoot, het arrest door te
weigeren bedoelde verdubbeling aan eiseres toe te kennen, de in het middel vermelde wetsartikelen geschonden heeft ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zover het over de
ontvankelijkheid van het hager beroep
uitspraak heeft gedaan; beveelt dat melding van dit arrest 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 het Hof van beroep te Gent.

6 maart I970.- I" kamer (voltallige
terechtzitting).- Voo1·zitte1·, de H. Bayot,
eerste voorzitter. Ve1·slaggever, de
H. De Bersaques.
Gelijkluidende
conclusie, de H. Ganshof van der
Meersch, procureur-generaal. - Pleiters,
de HH. Struye en Fally.
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I 0 ARBEIDSONGEVAL. -

ONGEVAL

OP DE WEG NAAR OF VAN RET WERK.BEGRIP.

2° ARBEIDSONGEVAL. -

ONGEVAL

OP DE WEG NAAR OF VAN RET WERK. -

(1) Voor de toepassing van de artikeien 1
·en 2 van de besiuitwet van 13 december
1945 wordt niet vereist dat de arbeider, om
zich op de weg naar of van het werk te bevinden, werkelijk zijn verblijf heeft veriaten.
Deze artikelen omschrijven enkel het door de
arbeider te volgen traject en stellen het vertrek- en eindpunt vast op de « plaats van zijn
verblijf "• dit wil zeggen op de plaats waar dit
verblijf gevestigd is. Men raadplege hierom-'
trent cass., 27 november 1969, supra, biz. 307.
(2) Ret verblijf van de arbeider moet een
zeker karakter van bestendigheid of gewoonte
hebben (cass., 26 februari 1960, Bull. en PAsrc.,
1960, I, 744). De arbeider moet er echter niet
noodzakelijk overnachten (cass., 2 februari
1967, Arr. cass., 1967, biz. 681).

-.
WERKNEMER DOOR RET ONGEVAL GETROFFE.N NADAT HIJ DE NACHT HAD
DOORGEBRACHT IN RET HUIS VAN ZIJN
OUDERS.- 0NGEVAL OVERKOlliEN TUBSEN DIT HUIS EN DE PLAATS WAAR;
DE ARBEIDSOVEREENKOMST WORDT UITGEVOERD.- GEEN VASTSTELLING DAT
DE GETROFFENE VOORNE.MENS WAS,
AL WAS RET TIJDELIJK, ZIJN VERBLIJF
BIJ ZIJN OUDERS TE VESTIGEN OF DAT
HUN HUIS VOOR HEM EEN TWEEDE VER,
BLIJF ZOU GEWEEST ZIJN.- 0NGEVAL
DAT GEEN ONGEVAL IS OP DE WEG NAAR.
OF VAN RET WERK.

I 0 Onder de weg naa1· of van het wed~J

client te wo1·den verstaan de door de
arbeider no1·maal af te leggen weg om
zich van Zijn verblijf of van de plaat~
waai· hij gaat eten naar de plaats waar
hij zijn werk verricht te begeven, en
omgekee1·d, of nag, om zich naa1• de
plaats te begeven waar de lonen worden
uitbetaald en om ervan tm·ug te ke1·en (I).
(Besluitwet van I3 december I945,
art. I en 2.)
2° Geen arbeidsongeval op de weg naar

of van het werk is het ongeval dat zich
heeft voorgedaan toen ·de werknemm·, die
door het ongeval werd getrotfen, nadat
hiJ met zip• echtgenote de nacht in het
huis van zijn ouders had doorgebracht,
zich van deze plaats naa1· zijn werlc
begaf, na een kleine omweg om zijn
echtgenote bij haar oude1·s af te zetten,
terwijl uit geen vaststelling blijkt dat
de get?·o tfene voornemens was geweest, al
was het tijdelijlc, zijn verblijf bij zijn
ouders te vestigen, of dat hun huis voor
hem een tweede verblijfplaats was (2).
(Besluitwet van I3 december I945,
art. I en 2.)
Ret « verblijf »in de zin van artikel 1, lid 1,
van de bes1uitwet van 13 decembm• 1945
betreffende de vergoeding der schade voortspruitende ongevallen die zich op de weg naar
of van het werk voordoen, houdt niet in dat
de werknemer slechts een enkel verblijf heeft
(cass., 9 maart 1956, Bull. en PAsrc., 1956,
I, 725 ; 26 februari 1960, ibid., 1960, I,
744; 2 februari en 12 mei 1967, A1·r. cass.,
1967, biz. 681 en 1104). Rij kan een verblijf
hebben voor de werkdagen en een ander
voor de zon- en feestdagen (cass., 9 maart
1956, Bull. en PAsrc., 1956, I, 725). Doch,
de werknemer moet het voornemen hebben
om, althans vooriopig, zijn woonplaats op die
plaats te vestigen (cass., 26 februari 1960,
Bull. en PASIC., 1960, I, 744).
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(NAAMLOZJU VENNOOTSCHAP «,ZWITSJURSE
' MAATSCHAPPIJ
VAN
VERZEKERING
TEGEN ONGE1VALLE1N TE WINTJURTHUR "•
T. J. DE1 NUTTE, VAN LAE1KE1N JUN
L. DJU NUTTJU.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 31 januari 1969 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te Gent, rechtdoende op
verwijzing;
Gelet op het arrest van het Hof van
23 september 1966 (1);
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 1 en 2 van de
besluitwet van 13 december 1945 betreffende de vergoeding van de schade voortspruitende uit ongevallen die zich op de
weg naar of van het werk voordoen, en
97 van de Grondwet,
doordat het bestreden vonnis, na vastgesteld te hebben, in feite, dat de getroffene zijn verblijf te Hekelgem had en dat
hij op het ogenblik van het ongeval de
weg naar de plaats van zijn werk aflegde
niet van Uit zijn verblijf maar van uit
de woonplaats van zijn ouders te Erembodegem, waar hij bij toeval overnacht
had en geen tweede of tijdelijk verblijf
had, niettemin beslist dat deze omstandigheid de toepassing van de wet op de
arbeidsongevallen niet uitsluit en dat het
ongeval een ongeval op de weg naar het
werk is, en bijgevolg aan de verweerders,
de rechthebbenden van de getroffene, de
vergoedingen toekent die verschuldigd
zijn bij toepassing van de wetten op de
vergoeding van de uit de arbeidsongevallen voortspruitende schade, zulks op de
gronden dat de getroffene zich op het
ogenblik van het ongeval op de weg
bevond die hij gewoonlijk volgde om zich
van zijn verblijfplaats te Hekelgem naar
zijn werk te begeven, en dat, wanneer
een arbeider op de door hem normaal af
te leggen weg om zich van zijn verblijf
naar de plaats waar hij zijn werk verricht
te begeven getroffen wordt door een ongeval, dit ongeval als een ongeval op de weg
naar het werk moet worden beschouwd,
« ongeacht of hij al dan niet van zijn verblijf komt op het ogenblik dat hij door
dit ongeval wordt getroffen "•
terwijl, volgens artikel 1 van de besluitwet van 13 december 1945, als de weg
naar of van het werk client te worden
verstaan de door de arbeider normaal af
(1) .Arr. cass., 1967, biz. 88.

te leggen weg om zich van zijn verblijf of
van de plaats waar hij gaat eten te begeven naar de plaats waar hij zijn werk
verricht, en omgekeerd, of om zich te
begeven naar de plaats waar de lonen
worden uitbetaald en om. ervan terug te
keren ; de getroffene, die zich naar zijn
werk begeeft van uit een plaats die niet
zijn verblijf is, bijgevolg op het ogenblik
van het ongeval niet een van de wegen
aflegt waarvan de risico's bepaald en
gedekt zijn en die limitatief omschreven
zijn als de weg naar of van het werk uitmakende ; en, al kan de rechter als rechtmatig beschouwen oorzaken van omweg
of onderbreking van de weg welke deze
niet abnormaal maken, hij evenwel het
begrip zelve van de wegen die omschreven
zijn in leden 2 en 3 van dit artikel 1 niet
mag verruimen; zodat het bestreden vonnis, in de omstandigheden welke het
constateert en om de redenen welke het
laat gelden, niet wettig beslist dat het
ongeval een ongeval is op de weg naar
het werk, hetwelk grond oplevert, ten
behoeve van de verweerders, tot toepassing van de wetten op de vergoeding van
de uit de arbeidsongevallen voortspruitende schade :
Overwegende dat het bestreden vonnis
vaststelt dat het ongeval, waardoor de
arbeider getroffen werd, zich heeft voorgedaan toen hij, nadat hij met zijn echtgenote de nacht in de woonplaats van
zijn ouders had doorgebracht, zich van
die plaats naar zijn werk begaf, na een
kleine omweg te hebben gemaakt om
zijn echtgenote bij haar ouders af te zetten;
Overwegende dat het vonnis beslist
dat de feitelijke gegevens het besluit niet
wettigen 1° dat de getroffene de bedoeling
had om, al ware het tijdelijk, zijn verblijf bij zijn ouders te vestigen, 2° dat het
ouderlijk huis als een tweede verblijfplaats voor hem gold ;
Overwegende dat het nochtans beslist
dat het ongeval dient beschouwd te worden als een ongeval dat zich op de weg
naar het werk heeft voorgedaan, omdat
het plaatsgehad heeft op de weg welke
de getroffene normaal aflegde om zich
van zijn verblijf naar de plaats waar hij
izjn werk verrichtte te begeven, de gemaakte kleine omweg om wettige redenen
gerechtvaardigd zijnde, en het ongeval
als een ongeval dat zich op de weg naar
het werk voordoet n1oet aangezien worden " ongeacht of de getroffene al dan
:uiet van zijn verblijf komt op het ogenblik dat hij door dit ongeval getroffe:u
wordt" ;
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Overwegende dat, naar luid van artikel I van de besluitwet van I3 december
I945, als de weg naar en van het werk
dient verstaan te worden de door de
arbeider normaal af te leggen weg 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 nog om zich naar de plaats
te begeven waar de lonen worden uitbetaald en om ervan terug te keren ;
Overwegende dat, zo de rechter de wettelijkheid kan aannemen van oorzaken
van omweg of van onderbreking van de
weg, welke deze laatste niet abnormaal
maken, hij evenwel het begrip zelve van
de wegen die in de leden 2 en 3 van voormeld artikel I op beperkende wijze omschreven zijn, niet mag uitbreiden;
Overwegende dat de rechter dus niet
wettelijk heeft kunnen beslissen dat de
door de getroffene afgelegde weg tussen
de woonplaats van zijn ouders en de
plaats waar hij zijn werk verrichtte de
weg naar het werk was ;
Overwegende dat het dienaangaande
zonder belang is dat de plaats van het
ongeval gelegen is op de normale weg
welke de getroffene zou afgelegd hebben
indien hij zich van zijn verblijf naar de
plaats waar hij zijn werk verrichtte begeven had, vermits het vaststaat dat hij
zulks niet gedaan heeft en hij niet een
van de wegen a:flegde, waarvan de risico's
door de besluitwet beoogd en gedekt
zijn;
Dat het middel gegrond IS ;
(1) Cass., 1 maart 1962 (Bull. en PASIC.,
1962, I, 737) en de conciusie van Procureurgeneraai Rayoit de Termicourt; raadpl.
{)ass., 20 december 1962 (ibid., 1963, I, 494).
Ret bestreden vonnis had de rechtsvordering, redintegrande genoemd, niet ontvankelijk verkiaard, omdat zij voigens bepaaide
door de eisers voorgeiegde akten, gegrond
was op de aanvoering van een recht. De
redintegrande is de rechtsvordering die wordt
toegekend aan de bezitter en zeifs aan de
gewone houder van een onroerend goed of van
een onroerend recht, aan wie dit bezit of dit
onder-zich-houden wegens geweiddaden of
feitelijkheden werd onttrokken.
Zij heeft niet tot doei te doen besiissen over
het rechtelijk bezit en heeft geen and.ere
grondsiag dan het bezit, of het eenvoudig
materieei onder-zich-houden van een onroerend goed of een onroerend recht. De rechtsvordering heeft enkei betrekking op de gevolgen van een feitelijke toestand.

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; gelet op
de wet van 20 maart I948, legt de kosten
ten laste van eiseres ; verwijst de zaak
naar de Rechtbank van eerste aanleg te
Oudenaarde, zitting houdende in hoger
beroep.
6.maart I970. - Ie kamer. - Voorzitter, de H. De Bersaques, raadsheer
waarnemend voorzitter. - V e1·slaggever,
de H. Naulaerts. Gelijkluidende conclusie, de H. Ganshof van der Meersch,
procureur-generaal. - Pleiters, de HR.
De Bruyn en Simont.
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BEZIT. BEZITSVORDERING.
RECHTSVORDERING NIET ONTVANKELIJK, INDIEN RET NIET GAAT OM EEN
ONROEREND GOED OF EEN ONROEREND
RECHT DAT DOOR VERJARING RAN VERKREGEN WORDEN.

Een van de voorwaarden opdat de bezitsvo?·dering ontvankelijk zou zijn is, dat
het gaat om een onroerend goed of een
onroe1·end recht dat door vmjaring kan
worden vedcregen (I). (Wet van 25 maart
I876, art. 4.)
De eiser moet niet bewijzen dat hij houder is
van een recht, maar dat hij in het bezit is
geweest van het onroerend goed of van het
onroerend recht aisof hij de « eigenaar " was
(DE PAGE, d. V, nr 883 tot 889; Rep. prat. dr.
belge, V 0 Possession, nrs 155 tot 198 ; KLUYSKENS, Zalcem·echt, 1953, nr 62, biz. 65 ;
P. DE REUSE, Overzicht van het burgerlijk
1"echt, 1969, nr 441, biz. 490; raadpl. A. REYVAERT, «Ret bezit ,, in Overzicht van rechtspraak [1961-1964], ·Tijdschrijt v. privaatrecht,
1965, nr 17, biz. 118; cass., 1 maart 1962,
Bull. en PASIC., 1962, I, 737 en de conciusie
van Procureur-generaal Rayoit de Termicourt ;
20 december 1962, ibid., 1963, I, 494; cass.
fr., 28 juli 1925, D. H., 1925, 563; 13 mei
1952, D., 1952, I, 774.
In het onderhavige geval bleek uit de
vaststellingen van de rechter dat een kelder,
waarover de eisers in feite sinds tien jaar
beschikt hadden, met een hangsiot was afge-
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631{VANDECASTEELE EN ANDRE,
T. PISSENS EN TUYLS.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 1 maart 1968 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Brussel ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1319 en 1320 van
het Burgerlijk Wetboek, door miskenning
van de bewijskracht van het exploot van
17 januari 1967,
doordat het bestreden vonnis, om de eis
tot herstel van het kosteloos ge.not van
een kelder en een hof niet ontvankelijk
te verklaren, overweegt « dat de door de
appellanten zogezegde redinteg1·anda luidens de dagvaarding en de conclusies uitdrukkelijk gesteund is op de uitvoering
van een aan de appellanten toegestaan
sloten en dat een tuin waarover zij onder
dezelfde voorwaarden beschikten, omgespit
was. Dit waren de feitelijkheden waarover de
eisers klaagden.
In het Repertoire pmtique du droit belge,
schreef de auteur van de aan de bezitsvorderingen gewijde verhandeling dat de rechtsvordering « veeleer overeenkomt met een
toezicht dan te voldoen aan een behoefte aan
bescherming jegens degenen die dat toezicht
kunnen uitoefenen ». Dit is de toepassing van
de regel : spoliatus ante omnia 1·estituendus
(v 0 Possession, nr 194; zie ook DE PAGE, d. V,
nr 884).
De rechtsvordering tot handhaving van het
bezit « complainte » verdedigt de bezitter tegen
hetgeen hem in zijn bezit stoort.
De bezitsvordering tot handhaving van het
bezit is de bezitsvordering toegekend aan
degene die gedurende een jaar bezit, teneinde
in zijn bezit te worden gehandhaafd en de
stoornis te doen ophouden (Rep. pmt. dr.
belge, v 0 Possession, nr 155; DE PAGE, d. V,
nr 873). Om te kunnen worden ingesteld,
moeten de vier bij artikel 4 van de wet van
25 maart 1876 gestelde voorwaarden vervuld
zijn. De redintegrande heeft daarentegen
enkel tot doel de gebruiker terug in zijn
bezit te herstellen (raadpl. AUBRY en RAu,
Droit civil jran9ais, d. II, blz. 172 en volg. ;
PLANIOL en RIPERT, 1952, d. III, nrs 194 en
volg.; COLIN, 0APITANT en JULLIOT DE LA
MoRANDIERE, Droit civil, d. II, 1959, nrs 452
en volg.; MARTY en RAYNAUD, Droit civil,
d. II, 1965, nrs 211 tot 216, blz. 220 en volg.;
L. MAZEAUD en J. MAZEAUD, Le9ons de droit
civil, d. II, 1962, nrs 1463, tot 1467, blz. 1175
en volg.; GARSONNET en C:E::iAR-BRU, Traite

vruchtgebruik volgens akte verleden voor
notaris Emile Marchant, met standplaats
te Ukkel, op 15 december 1955; dat
inderdaad ter uitvoering van voormelde
akte appellanten eveneens het gebruik
gekregen hebben van de hof en van een
kelder "•
terwijl de eis luidens de dagvaarding
gesteund is op « het ongestoord gebruik
gedurende 10 jaar " en er in de dagvaarding geenszins sprake van is dat dit
gebruik zou zijn verleend ter uitvoering
van de akte van 15 december 1955, maar
deze akte integendeel enkel vermeld werd
om de duur van het, sedert die akte,
bestaande gebruik aan te tonen :
Overwegende dat het bestreden vonnis·
de vordering van de eisers niet ontvankelijk verklaart omdat de « zogezegde redintegranda " uitdrukkelijk gesteund is op
de bewering van een recht en zij op die

de procedure, d. I, 1912, nrs 408 en 409,
blz. 629 en volg.).
Men heeft betw'ist dat de redintegrande
eigenlijk zelfs een bezitsvordering was {AUBRY
en RAu, d. II, nr 189; JOSSERAND, d. I,
nr 1402, contra: L. MAZEAUD en J. MAZEAUD,
Le9ons de droit civil, d. II, 1962, nr 1467,
blz. 1178 en 1179). Zij beoogt niet het verkrijgen door verjaring, niettegenstaande de
bewoordingen van artikel 4, laatste lid, van
de wet van 25 maart 1876, die verwijzen
naar de « onroerende goederen welke door
verjaring kunnen verkregen worden », zoals
dit het geval is voor de rechtsvordering tot
handhaving van het bezit (complainte) (DE
PAGE, eod. loc.). Zij streeft ernaar de openbare
vrede te verzekeren. Om de redintegrande te
kunnen instellen, volstaat het dat men het
door verjaring verkrijgbaar onroerend goed
eigenlijk onder zich heeft gehouden of in zijn
bezit heeft gehad, in zijn bezit te zijn gestoord
of dit te hebben verloren door gewelddaden
of feitelijkheden, en dat er minder dan een
jaar is verlopen sinds de stoornis of de ontzetting.
Hij die de « redintegrande » instelt, moet
dus niet doen blijken van de voorwaarden,
gesteld bij de artikelen 2228 tot 2235 van het
Burgerlijk Wetboek, om iets dat hij rechtelijk
bezit door verjaring te verkrijgen ; hij behoeft
dus het voortdurend en onafgebroken, ongestoord, openbaar, niet dubbelzinnig en niet
onzeker bezit niet te bewijzen (DE PAGE,
op. cit., d. V, nrs 885 en 886; Rep. pmt. dr.
belge, eod. loc., nr 196; cass. fr., 21 mei 1928,
Rev. trim. dr. civ., 1928, blz. 993; cass. fr.,
16 december 1929, S. 1930, I, 100).
W.G.
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grond als redintegranda niet ontvankelijk
is;
Overwegende dat de rechter de vordering als zijnde gesteund op de « bewering
van een recht " afieidt uit de conclusies
door de eisers in boger beroep genomen
en waarin zij aanvoeren dat ter uitvoering
van een toegestaan vruchtgebruik zij
« eveneens het gebruik gekregen.hebben
van een hof en van een kelder " en « gedurende meer dan tien jaar ongestoord dit
gebruik hebben genoten ";
Maar overwegende, enerzijds, dat de
door het eerste lid van artikel 4 van de
wet van 25 maart 1876 voorziene bezitsvordering slechts toegelaten is mits het
gaat om onroerende goederen of onroerende rechten die verkregen kunnen worden door verjaring, derwijze dat de eisers
moesten aantonen dat de ontzetting van
het bezit of van de detentie veroorzaakt
door geweld of feitelijkheden een recht
betrof dat dergelijk karakter vertoonde ;
Overwegende, anderzijds, dat naar luid
van de inleidende dagvaarding en van de
conclusies door de eisers in hoger beroep
genomen niet blijkt dat de vordering
ertoe strekte de erkenning van een recht
van vruchtgebruik of van gebruik op
voormelde onroerende goederen te belmm.en;
Overwegende dat de rechter door te
beslissen dat de vordering als redintegranda niet ontvankelijk is omdat zij
gesteund is op de bewering van een recht,
. de draagwijdte van de inleidende dagvaarding heeft miskend ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; houdt de
kosten aan; zegt dat erover door de feitenrechter zal worden beslist; verwijst
de zaak naar de Rechtbank van eerste
aanleg te Mechelen, zetelende in boger
beroep.
6 maart 1970. - 1e kamer. - Voorzitter, de H. De Bersaques, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Louveaux. Gelijkltbidende conclusie, de H. Ganshof van der Meersch,
procureur-generaal. - Pleiter, de H. van
Heeke.

2e

KAMER. -

9 maart 1970.

1°

CASSATIEMIDDELEN. DIENSTPLICHT.- MIDDEL DAT DE GESCHONDEN WETSBEPALING NIET VERMELDT.NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.

2°

CASSATIEMIDDELEN. DIENSTPLIGHT.- MIDDEL DAT SLECHTS OVE.RWEGINGEN VAN FEITELIJKE AARD AANVOE.RT. NIE.T oNTVANKELIJK MIDDEL.

1° N iet ontvankelijlc is het middel, aangevoeJ·d tot staving van een voorziening
inzake dienstplicht, dat de wettelijke
bepaling niet vermeldt die zau· geschoi1den zijn (1). (Gecoordineerde dienstplichtwetten van 30 april 1962, art. 51,
§§ 1 en 4.)

2° Niet ontvankelijk is het middel, aangevoerd tot staving van een voorziening
inzake dienstplicht, dat niet steunt op
een schending van de wet maa1· enkel op
overwegingen van jeitelijke aard (2).
(Grondwet, art. 95, lid 2; gecoordineerde dienstplichtwetten van 30 april
"1962, art. 51, § 1.)
(VAN EETVELDE.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 22 oktober 1969 door de
Hoge Militieraad gewezen ;
Over het eerste middel, hieruit afgeleid
dat de Hoge Militieraad de zaak ten
onrechte bij verstek behandeld heeft :
Overwegende dat het middel de wettelijke bepaling niet aanduidt die zou
geschonden zijn zoals op straffe van nietigheid wordt voorgeschreven bij artikel 51, §§ 1 en 4, van de dienstplichtwetten, gecoordineerd bij het koninklijk
besluit van 30 april 1962 ;
Dat het middel niet ontvankelijk is ;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van artikel 10, § 1, 7°, van de
dienstplichtwetten, gecoordineerd bij het
koninklijk besluit van 30 april 1962,
(1) Cass., 31 oktober 1966 (Arr. cass., 1967,
biz. 286).
(2) Cass., 14 april 1958 (Bull. en PASIC.,
1958, I, 873); raadpl. cass., 4 maart 1968
(Arr. cass., 1968, biz. 887).
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doordat de bestreden beslissing vaststelt
dat het niet bewezen is dat eiser onmisbaar is in een bedrijf uitgebaat voor eigen
rekening dan wel voor rekening van zijn
ouders,
terwijl het duidelijk is dat de eiser,
zaakvoerder en trouwens eigenaar van
het m:erendeel der aandelen van de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid « Sobesiege », wel degelijk
onmisbaar is voor de uitbating van
gezegde vennootschap die in werkelijkheid niets anders is dan een onbeduidend
familiebedrijf, enerzijds, de enige bron
van inkomsten van eiser en van zijn
ouders, anderzijds, bezwaard met zware
schulden:
Overwegende dat het middel de scherrding niet inroept van een wetsbepaling
doch enkel steunt op feitelijke overwegingen;
Dat het bijgevolg niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
9 maart 1970. - 2e kamer. - Voorzitter, de H. Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter.
V erslaggever,
de H. Delahaye. - Gelijkluidende conclusie, de H. Colard, advocaat-generaal.

2e

KA;MER. -

9 maart 1970.

~ WIJZIGING VAN
RET VOORWERP OF VAN DE OORZAAK
VAN DE AANVRAAG.- VOORWAARDEN.

DIENSTPLICHT.

De dienstplichtige mag voor de militierechtscolleges in elke stand van de zaak
het voorwerp of de oorzaak van zijn aanvraag wijzigen voor zove1· de voor de
niettwe aanvraag vastgestelde voorwaarden reeds vervuld waren op het ogenblik
van de oorspronkelijke aanvraag (1).
(Gecoordineerde
dienstplichtwetten
van 30 april1962, art. 20, § 4.)

(1) Cass., 16 april 1962 (Bull. en PASIC.,
1962, I, 910); 2 meil966 (ibid., 1966, I, 1102)
en 13 maart 1967 (Arr. cass,, 1967, blz. 869).

(TRYSSEN.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 7 november 1969 door de
Hoge Militieraad gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van artikel 12, § 1, 7°, dat verwijst
naar artikel 10, § 1, 1°, van de dienstplichtwetten gecoordineerd op 30 april
1962,
doordat de bestreden beslissing de vraag
om vrijlating op morele grond heeft verworpen,
terwijl eiser aan de voorwaarden voldoet om als kostwinner van zijn moeder-weduwe te kunnen optreden gezien
hij dit op dit ogenblik reeds doet door
zijn werk :
Overwegende dat de bestreden beslissing releveert dat eiser, op grond van
artikel 20, § 4, van voormelde wetten,
de oorspronkelijke reden van zijn aanvraag om uitstel vervangen heeft door
een aanvraag om vrijlating, voorzien bij
artikel 12, § 1, 7°, van deze wetten; dat
eiser evenwel in januari 1969, ogenblik
waarop de voorwaarden dienden te zijn
vervuld, nog student was en der):mlve
niet als kostwinner voor zijn moeder kon
beschouwd worden ;
Overwegende dat de dienstplichtige
overeenkomstig artikel 20, § 4, van de
gecoordineerde wetten voor de militiecolleges het voorwerp van zijn aanvraag
mag wijzigen voor zover de voor de
nieuwe aanvraag vastgestelde voorwaarden reeds vervuld waren op het ogenblik
van de oorspronkelijke aanvraag ;
Overwegende dat de bestreden beslissing, door te verklaren dat de gestelde
voorwaarden in januari 1969 dienden vervuld te zijn, een juiste toepassing van
artikel20, § 4, en derhalve van artikel12,
§ 1, 7°, van de gecoordineerde wetten
gedaan heeft ;
Dat het middel faalt naar recht ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
9 maart 1970. - 2e kamer. - Voorzitter en Ve1·slaggever, de H. Louveaux,
raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijlcluidende conclusie, de H. Colard,
advocaat-generaal.
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9 maart 1970.

1° ONTVOERING VAN EEN KIND.ECHTSCHEIDING OF SCHEIDING VAN
TAFEL EN BED.- GERECHTELIJKE BESLISSING WAARBIJ UITSPRAAK WORDT
GEDAAN OVER DE BEWARING VAN HET
KIND.- EcHTSOHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING.- 0VEREENKOMST
WAARBIJ DE ECHTGENOTEN RET LOT
VAN DE UIT HUN ECHT GE.BOREN KINDEREN HEBBEN GEREGELD,
HETZIJ
GEDURENDE DE PROEFTIJD, HETZIJ NA
DE UITSPRAAK VAN DE ECHTSCHEIDING.
0NDERZOEK DOOR DE REOHTBANK,
VOORALEER DE ECHTSCHEIDING TOE TE
STAAN, VAN DE FORMALITEIT VAN DE
AFGIFTE AAN DE VOORZITTER VAN DE
RECHTBANK VAN DE AKTE WAARBIJ
DEZE OVEREENKOMST WORDT VASTGE;STELD.
0NDERZOEK
DAT
NIET
IMPLICEERT DAT DE BE;SLISSING VAN
DE RECH'l'BANK, DIE DE ECHTSCHEIDING
TOESTAAT, UITSPRAAK HEEFT GEDAAN
OVER DE BEWARING VAN DE KINDERE;N.

2° ONTVOERING VAN EEN KIND.-

VAN ARTIKEL 280 VAN HETBURGERLIJK
WETBOEK. FEIT DAT RET BIJ ARTIKEL 369bis, LID 4, VAN HET STRAFWETBOEK OMSCHREVEN MISDRIJF NIET OFLEVERT.

1 ° H et

onde1·zoek door de rechtbank,
wannee1· het verslag wordt uitgebracht,
van het jeit dat de echtgenoten tijdens
het geding in echtscheiding door ondertinge toestemming, aan de voorwaarden
voldaan hebben en de j01maliteiten hebben in acht genomen die door de wet
bepaald zijn en inzonderheid dat zij
voldaan hebben aan de jormaliteit van
de ajgijte aan de voorzitter van de rechtbank van de akte wam·bij de ovm·eenkomst wordt vastgesteld wam·do01• zij het
lot van de uit hun echt geboren kinderen
hebben geregeld, hetzij gedurende de
proeftijd, hetzij na de echtscheiding,
impliceert niet dat de 1·echtbank, die
de echtscheiding toestaat, bij een ge1·echtelijke beslissing uitspraak heejt gedaan
over de bewa1·ing van de uit het huwelijk
geboren kinde1·en in de zin van artikel 369bis, lid 4, van het Strajwetboek.

EOHTSOHEIDING
DOOR
ONDERLINGE
TOE STEMMING. DooR . ONDERLINGE
TOESTEMMING
GESCHEIDEN ECHTGENOOT DIE ZIJN MINDERJARIG KIND
ONTTREKT AAN DE BEWARING VAN
DEGENE AAN WIE HET IS TOEVERTROUWD TER UITVOERING VAN DE
GESCHREVEN OVEREENKOMST BETREFFENDE DE; BE;WARING VAN DE; UIT DE
ECHT GEBOREN KINDEREN, OVEREE;NKOJ\'IST AANGEGAAN MET TOEPASSING

2° Hetjeit, gepleegd door een door onderlinge toestemming gescheiden echtgenoot,
een minderjarig kind te onttrekken aan
de bewaring van de andere echtgenoot of van degene aan wie het was
toevertmuwd ter uitvoering van de overeenkomst gesloten met toepassing van
artikel 280 van het Bu1·gerlijk W etboek,
leve1·t het misdrijj niet op voorzien door
artikel 369bis, lid 4, van het Stmjwetboek (1).

(1) Over het punt dat een beslissing in kOl't
geding, die niet in kracht van gewijsde is
gegaan, maar bij voorraad uitvoerbaar is,
·een rechterlijke beslissing oplevert en volstaat,
in de zin van artikel 1 van de wet van 20 juli
1927, met name inzake echtscheiding of scheiding van tafel en bed op grond van bepaalde
feiten, zie cass., 28 maart 1955 (Bull. en
PASIO., 1955, I, 833).
Over het punt dat de rechterlijke beslissing,
die over een bezoekrecht uitspraak doet,
hierdoor zelf over de bewaring van het kind
beslist, zie cass., 7 april 1943 (ibid., 1943, I,
132), 18 december 1950 (ibid., 1951, I, 257)
en 1 juni 1959 (ibid., Hf59, I, 996).
Artikel 1 van de wet van 20 juli 1927
{artikel 369bis van het Strafwetboek, laatste
lid) dient vergeleken te worden met artikel 1
van de wet van 5 juli 1963 dat artikel 391bis
van het Strafwetboek geworden is en betrekking heeft op de verlating van familie.

Tijdens de parlementaire voorbereiding v66r
de aanneming van artikel 1 van de wet van
5 juli 1963 werd onderstreept dat de overeenkomst die het levensonderhoud regelt in geval
van echtscheiding door onderlinge toestemming niet mocht beschouwd worden als een
rechterlijke beslissing die uitspraak doet over
het levensonderhoud ; dat is de reden waarom
het tweede lid van deze wetsbepaling uitdrukkelijk straf stelt op de niet-uitvoering van de
verplichting tot levensonderhoud die voortspruit uit de overeenkomst waarvan sprake
in artikel 280 van het Burgerlijk Wetboek
(zie Kamer van volksvertegenwoordigers,
zitting 1961-1962, Pm·l. Hand., verg. van
11 december 1962, verklaring van de heer Vermeylen, Minister van justitie ; Senaat, zitting
1962-1963, Pm·l. St., verslag nr 121 van
19 februari 1963; Parl. Hand., verg. van
21 maart 1963, ·biz. 966; zie ook : RIGAUX
en TRoussE, Les crimes et delits du Code
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(DE

GROOF, T. MOENS.)

ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 28 januari 1969 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de strafvordering :
Over het middel afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 369bis van het Strafwetboek,
zoals gewijzigd en aangevuld door artikel 57 van de wet van 15 mei 1912 en
artikel 1 van de wet van 20 juli 1927,
inzonderheid het laatste lid van voormeld
artikel 369bis, en 280 van het Burgerlijk
Wetboek, zoals gewijzigd door artikel 6
van de wet van 20 juli 1962 en artikell5,
1, van de wet van 8 april 1965, inzonderheid lid 2, 1°, van voormeld artikel 280,

doonlat het bestreden arrest eiseres veroordeelt wegens inbreuk op artikel 369bis
van het Strafwetboek, hoewel eiseres en
verweerder uit de echt gescheiden zijn
door onderlinge toestemming en bijgevolg bij ontstentenis van enige gerechtelijke beslissing aangaande de bewaring
van hun kinderen,
penal, d. V, blz. 523; MARCHAL en
Droit criminel, d. I, nr 1127, 3o).

JASPAR,

De parlementaire voorbereiding van de wet
van 20 juli 1927 maakt daarentegen geen
gewag van de echtscheiding door onderlinge
toestemming. Zij beoogt enkel, enerzijds, de
gevallen waarin bij een rechterlijke beslissing
uitspraak wordt gedaan over de bewaring
van de uit het huwelijk geboren kinderen,
hetzij in de loop, hetzij tengevolge van een
geding in echtscheiding of scheiding van tafel
en bed, wat de echtscheiding door onderlinge
toestemming uitsluit, en, anderzijds, de gevallen waarin over de bewaring van de kinderen
krachtens een rechterlijke beslissing uitspraak
werd gedaan, in de andere bij de wet bedoelde
gevallen.
In deze laatste onderstelling heeft de wetgever kennelijk alleeri het geval beoogd van
de vervallenverklaring van de ouderlijke
macht bij wijze van een rechterlijke beslissing.
Ret lot van het kind werd alsdan, krachtens
deze beslissing, geregeld door de familieraad
(Pasinomie, 1927, blz. 354 en volg.). Thans is
het de jeugdrechtbank en niet de familieraad
die beslist in geval van vervalverklaring,
cfr. art. 34 van de wet van 8 april 1965).
Ret bestaan van een rechterlijke beslissing

terwijl voormeld artikel ·369bis een
gerechtelijke beslissing vereist waarbij
de bewaring van de kinderen aan een van
de echtgenoten wordt toevertrouwd,
zodat de miskenning van het bezoekrecht, hetwelk een tijdelijke bewaring is,
slechts strafbaar is wanneer dit bezoekrecht voortspruit uit een gerechtelijke
beslissing ;
.
dat, bij echtscheiding door onderlinge
toestemming, de bewaring van de kinderen, krachtens artikel 280 van het Burgerlijk W etboek, aan een van de echtgenoten wordt toevertrouwd- en het bezoekrecht wordt geregeld, niet door een
gerechtelijke beslissing, maar door overeenkomst;
dat derhalve de termen van voormeld
artikel 369bis niet toelaten te concluderen, zoals het arrest het doet dat het ook
van toepassing is op de gevallen waarin
de bewaring van de kinderen wordt geregeld, zoals bepaald in voormeld artikel 280, door een overeenkomst, dus buiten elke gerechtelijke beslissing om, en
zelfs buiten het toezicht van de gerechtelijke macht ;
dat, inderdaad, bij echtscheiding door
onderlinge toestemming, over de bewaring van de kinderen niet wordt beslist
door de gerechtelijke macht, maar door
de echtgenoten wordt overeengekomen,

wordt door de rechtsleer beschouwd als een
noodzakelijke vool'waarde voor het bestaan
van het misdrijf dat voorzien is door het
tweede lid van artikel 369bis van het Strafwetboek (cfr. RIGAUX en TROUSSE, loc. cit.,
d. V, blz. 260; MARCHAL en JASPAR, loc. cit.,
d. I, n° 911; SCHUIND, Traite pratique du
droit criminel, d. I, blz. 256 en 257 ; Rep.
prat. dr. belge, V° Crimes et delits contre
l'enfant, nrs 148 en 149)~
De wijzigingen in de bepalingen van het
Burgerlijk W etboek aangebracht door de
artikelen 14 en volgende van de wet van
8 april1965 op de jeugdbescherming wijzigen
geenszins de toestand van de kinderen waarvan de ouders, gescheiden door onderlinge toestemming, de door hen aangegane verbintenissen, wat de bewaringvan de kinderen betreft,
in de bij artikel 280 van het Burgerlijk Wethoek voorgeschreven overeenkomst niet nakomen (zie dienaangaande : J. MATTHYS, « De
civielrechtelijke bepalingen in de nieuwe wet
jeugdbescherming ,, in Tijdschl'ift voor p?'ivaat?·echt, 1965, blz. 311 en volg.; J. C. HIRSCH,
« La loi du 8 avril 1965 sur la protection de
la jeunesse ,, Jou?·nal des tribunaux, 1965,
blz. 377 en volg., nr 62).
A. C.
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waarbij zij aile schikkingen kunnen treffen, theoretisch zelfs zeer ten nadele van
de kinderen, zonder dat daartegen enig
rechtsmiddel mogelijk is, dus zonder dat
de kinderen enige wettelijke bescherming
genieten, zodat het arrest ten onrechte
beschouwt dat de minderjarige kinderen
dezelfde wettelijke bescherming genieten,
wezen hun ouders uit de echt gescheiden
om bepaalde rederten of door onderlinge
toestemming :
Overwegende dat artikel 369bis, lid 4,
van het Strafwetboek strafbaar stelt de
vader of moeder die, wanneer over de
bewaring van het kind mocht zijn beslist,
hetzij gedmende het verloop of ten
gevolge van een geding tot echtscheiding
of tot scheiding van tafel en bed, hetzij
in andere bij de wet bepaalde omstandigheden, het minderjarige kind onttrekt of
poogt te onttrekken aan de bewaring van
hen aan wie het krachtens de beslissing
is toevertrouwd ;
Overwegende dat uit de voorbereidende
werken van de wet van 20 juli 1927,
welke bedoeld lid 4 aan voormeld artikel 369bis heeft toegevoegd, blijkt dat,
met de gevallen waarin, hetzij gedmende
het verloop of tengevolge van een geding
tot echtscheiding of tot scheiding van
rafel en bed, hetzij in andere bij de wet
bepaalde omstandigheden over de bewaring van het kind werd « beslist », de wetgever die gevallen heeft beoogd waarin
de bewaring over het kind door een
beslissing werd geregeld welke, om het
belang van het kind te vrijwaren, ten
minste onder het toezicht van een gerechtelijke overheid wordt genomen ;
Overwegende dat, wanneer de echtscheiding door onderlinge toestemming
wordt uitgesproken, de bewaring van het
kind het voorwerp uitmaakt, niet van
zulke beslissing, maar van een overeenkomst die de echtgenoten, krachtens artikel 280 van het Bmgerlijk Wetboek,
gehouden zijn te sluiten ;
Overwegende dat, zo het geschrift
waarbij voormelde overeenkomst wordt
vastgesteld, behoort tot de akten die,
luidens artikel 286 van het Burgerlijk
W etboek, aan de voorzitter van de rechtbank moeten worden overhandigd, en zo
van deze overhandiging, luidens artikel 287, een door de rechter en de griffier
getekend proces-verbaal wordt opgemaakt, de inhoud van die overeenkomst
in de huidige, staat van de wetgeving
nochtans niet behoort tot de enkele in
artikel 289 opgesomde punten welke de
rechtbank, luidens artikel 290, kan onderzoeken;

Overwegende dat het hof van beroep,
door de schriftelijke overeenkomst welke
de echtgenoten, bij echtscheiding door
onderlinge toestei:nming, overeenkomstig
artikel 280 van het Bmgerlijk W etboek
gehouden zijn te sluiten en waarbij zij
onder meer moeten bepalen aan wie de
kinderen zullen worden toevertrouwd,
gelijk te stellen met de in artikel 369bis
van het Strafwetboek bedoelde beslissing,
deze laatste wetsbepaling schendt ;
Dat het middel gegrond is ;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de burgerlijke
vordering :
Overwegende dat de vernietiging van
de beslissing over de tegen eiseres ingestelde strafvordering, de vernietiging met
zich brengt van de beslissing over de
tegen hem ingestelde bmgerlijke vordering, die het gevolg is van de eerste;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest ; beveelt dat melding van dit
arrest zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt
verweerder in de kosten ; verwijst de zaak
naar het hof van beroep te Gent.
9 maart 1970. - 2e kamer. - Voorzitter, de H. Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter.
V erslaggever,
de H. de Vreese. - Gelijkluidende conclusie, de H. Colard, advocaat-generaal.
- Pleiter, de H. F. Hellemans (van de
balie te Antwerpen).
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9 maart 1970.

1o EUROPESE GEMEENSCHAPPEN.
VERDRAG TOT OPRICHTING VAN
DE EuROPESE EcoNOMISCH;E GEMEENSCHAP. PREJUDICIEEL GESCHIL.GESCHII, OMTRENT DE UITLEGGING VAN
DE BESCHIKKING VAN 17 JULI 1962,
VAN DE 00MMISSIE VAN DE GEMEENSCHAP, TOT INVOERING VAN BIJZONDERE
METHODES VAN ADMINISTRATIEVE SAMENWERKING MET HET OOG OP DE
TOEPASSING
VAN
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN INGESTELD IN RET
KADER VAN DE GEMEENSCHAPPEI,IJKE
LANDBOUWPOLITIEK EN VAN DE VERORDENING NT 13/64 VAN 5 FEBRUARI 1964
VAN DE MINISTERRAAD
AN DE GE-
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MEENSCHAP HOUDENDE DE TOTSTANDBRENGING VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN IN DE
ZUIVELSECTOR. GESCHIL OPGEWOR:PEN IN EEN BIJ HET HOFVAN CASSATIE
AANHANGIGE ZAAK.- HoF VAN CASSATIE ERTOE GEHOUDEN DIT GESCHIL
AANHANGIG TE MAKEN BIJ HET HoF
VAN JUSTITI:m VAN D:m EuROPESE GEMEENSCHAPPEN.

2o

CASSATIE. BEvO:mGDHEID. STRAFZAKEN. PREJUDICIEEL GESOHIL. GESCHIL OMTRENT DE UITLEGGING VAN D:E1 B:E1SCHIKKING VAN
17 JULI 1962 VAN DE CoMMISSIE VAN
D:m EuROPE.SE EcoNOMISCHE. G:mMEENSCRAP TOT INVOERING VAN BIJZONDERE
:METHODES VAN ADMINISTRATIEVE SAMENWERKING MET HET OOG OP D:E1
TOEPASSING
VAN
INTRACOMMUNAUTAIR:E1 HEFFINGEN INGESTELD IN HElT
KADER VAN DE G:E1M:E1:E1NSOHAPP:E1LIJKE
LANDBOUWPOLITIEK :E1N VAN DE VE.RORDENING Nr 13/64 VAN 5 FEBRUARI 1964
VAN DE MINISTERRAAD VAN DE G:mMEENSOHAP HOUD:E1NDE DE TOTSTANDBRENGING VAN EEN GEMEENSOHAPPELIJK:E1 ORD:E1NING DER MARKTEN IN D:E1
ZUIVELSEOTOR.- SOHORSING VAN HET
GEDING TOTDAT H:E1T HoF VAN JUSTITI:E1
VAN DE EUROP:E1SE GEMEENSOHAPP:E1N
UITSPRAAK HEEFT GEDAAN OVER DEZE
UITLEGGING.

1o Wannee1• een v1"aag omt1"ent de u1:tlegging

van de beschikking van 17 juli 1962 van
de Oommissie van de Eu1"opese Economische Gemeenschap tot invoe?"ing van
bijzonde1"e methodes van administmtieve
samenwe1·king met het oog op de toepassing van intmcommunautai1"e hefjingen ingesteld in het kade1" van de
gemeenschappelijke landbouwpolitiek en
van de vm·O?·dening nr 13/64 van 5 jeb1"ua1"i 1964 van de Ministe1"mad van de
Gemeenschap houdende de totstandb1"enging van een gemeenschappelijke o?·dening ·de1" ma1"kten in de zuivelsect01·,

opgeworpen wordt voor een nationale
rechte1·lijke instantie waarvan de b.eslissingen volgens het nationaal 1".echt niet
vatbaa1" ziJn vo01· enig 1·echtsmiddel, ?'net
name een cassatiebe1·oep, is de 1"echterlijke instantie ertoe verplicht de zaak
aanhangig te malcen bij het Hoj van
justitie van de Eu1"opese Gemeenschappen ( 1). (Verdrag tot oprichting van
de Europese Economische Gemeenschap, art. 177, goedgekeurd bij handeling van de wetgevende macht van
2 december 1957.)

6° Wannem· bij het Hoj van cassatie een
geschil is aanhangig gemaakt omt1"ent
de uitlegging van de beschilcking van
17 j~tli 1962 van de Oommissie van de
Eu1·opese Economische Gemeenschap tot
invoe1·ing van bijzonde1"e methodes van
administ1"atieve samenwe1"king met het
oog op de toepassing van int1"acommunautaiTe heffingen ingesteld in het
kade1" van de gemeenschappelijke
landbouwpolitiek en van de ve1"ordening
nr 13/64 van 5 jeb1"ua1"i 1964 van de
Ministerraad van de Gemeenschap houdende de totstandkoming van een gemeenschappelijke o1"dening de1· maTkten in de
zuivdsecto1", stelt het Hoj de uitspraak
ove1· de vo01ziening uit totdat het Hof
van justitie van de Eu1"opese Gemeenschappen, bij wijze van p1"ejudiciiile beslissing, ove1· deze uitlegging uitspmak
heejt gedaan (2). (Verdrag tot oprichting
van de Europese Economische Gemeenschap, art. 177, goedgekeurd bij handeling van de wetgevende macht van
2 december 1957.)
(CRAEYNEST :E1N VANDEWALLE, T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANOlEN, EN BELGISCHE STAAT, MINISTER
VAN EOONOMISOHE ZAKEN.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 6 februari 1969 door het Hof
van beroep te Gent gewezen ;

(1) en (2) Raadpl. cass., 12 februari 1968

(A1•r. cass., 1968, biz. 765), 17 februari en
29 april 1969 (ibid., 1969, biz. 569 en 821)
en de noten onder deze arresten.
Over de verplichting zich te richten tot
het Hof van justitie van de Europese gemeenschappen zodra zich een vraag om uitiegging
stelt en over het adagium Quod clm·um est non
debet interpretari, zie ook « De Belgische rechter tegenover het Internationaal Recht en het
Gemeenschapsrecht " rede uitgesproken door

Procureur-generaai Garu;hof van der Meersch
op de plechtige openingszitting van het Hof
van 1 september 1969, Bull., biz. 52 en volg.
en de aangehaaide verwijzingen.
Over het punt dat de nationaie rechter
gebonden is door de uitiegging wanneer die,
op zijn verslag, gegeven wordt door het Hof
van justitie van de Gemeenschappen, zie cass.,
16 februari 1970, supra, biz. 551.
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zijn tegen de beslissing over de strafvordering en over de vordering van de vervolgende partij :
Overwegende dat de substantiele of op
st.raffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. In zover de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissingen over de door de
tweede verweerder tegen de eisers ingestelde burgerlijke vordering :
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97, 110 van de
Grondwet, 4, 145, 155 van het verdrag
van 25 maart 1957 tot oprichting van de
Eu.ropese Economische Gemeenschap,
goedgekeurd bij handeling van de wetgevende macht van 2 december 1957, 2 van
het koninklijk besluit van 26 j"Lui 1962
betreffende de toepassing van de verordeningen, richtlijnen, beschikkingen of besluiten, adviezen i:m aaiibevelingen van
de Europese Economische Gemeenschap
in verband met delandbouw, 1-l, 1-2, 2-l,
3-1, 3-2, 3-4, 3-5, 4-1, 7-1, 8-1, 8-2 van
de verordening nr 13/64 van 5 februari
1964 van de Ministerraad van de Europese Economische Gemeenschap houdende geleidelijke totstandbrenging van
een gemeenschappelijke ordening der
markten in de zuivelsektor,
doordat het bestreden arrest, na beslist
te hebben dat de eisers zich schuldig hadden gemaakt aan medeplichtigheid aan
onregelmatige invoer uit Nederland naar
Belgie van een totale hoeveelheid van
12.000 kg boter van Nederlandse oarsprang, de eisers solidair met anderen veroordeelt om aan verweerder een som van
973.560 frank te betalen wegens ontdoken
heffingen welke aan verweerder zogezegd
verschuldigd zouden zijn op grond van
de in de schoot van de Europese Economische Gemeenschap vigerende reglementatie, en meer bepaald beslist dat,
voor het berekenen van de ontdoken
heffingen, het bedrag bepaald voor « derde
landen ,, zijnde 8.113 frank per 100 kg,
diende toegepast te worden,
terwijl uit de artikelen llO van de
Grondwet, I van voormelde wet van
2 december 1957, 2 van voormeld koninklijk besluit· van 26 juli 1962 volgt dat
verweerder ten titel van schadevergoeding voor ontdoken heffingen geen sommen mocht vragen welke niet beantwoordden aan de richtlijnen vastgesteld
door de Raad en de Commissie van de
Europese Economische Gemeenschap bin-

nen de perken van de bevoegdheid welke
aan deze organen wordt toegekend door
de artikelen 4, 145 en 155'van voormeld
verdrag van 25 maart 1957; terwijl uit
de hoger ingeroepen artikelen van voormelde verordening van 5 februari 1964
van de Raad van de Europese Economische Gemeenschap volgt dat andere en
namelijk lagere rechten worden bepaald
voor goederen afkomstig uit de landen
van de Europese Economische Gemeenschap dan voor goederen afkomstig uit
« derde landen » ; terwijl geen enkele wettelijke of reglementaire bepaling, noch
enige beslissing uitgaande van de op
grond van voormelde artikelen van het
verdrag van 25 maart 1957 bevoegde
organen, aan verweerder toeliet voor uit
Nederland afkomstige boter de heffingen
te vorderen die bepaald zijn voor « derde
landen " ; terwijl er in aile geval onverzoenbaarheid bestaat tussen de konstatatie van het arrest luidens welke de ten
deze bedoelde boter nit Nederland afkomstig was, en de beslissing van gezegd
arrest luidens welke ten deze de voor
derde landen bepaalde hefting van toepassing zou zijn, zodat de konstataties
van het arrest niet beschouwd kunnen
worden als een voldoende motivering
voor de bestreden beslissing, zoals deze
door artikel 97 van de Grondwet wordt
vereist :
Overwegende dat de schade waarvan
de tweede verweerder vergoeding vordert
bestaat in het derven van de heffingen
die ingevolge de ten laste van de eisers
bewezen verklaarde misdrijven werden
ontdoken;
Dat de ontdoken heffingen, door de
Europese Economische Gemeenschap ingestelde heffingen zijn ;
Overwegende dat de verordening
nr 13/64 van 5 februari 1964 van de Ministerraad van de Europese Economische
Gemeenschap, houdende de geleidelijke
totstandbrenging van een gemeenschappelijke ordening der markten in de zuivelsector, verordening welke verbindend is in
al haar onderdelen en rechtstreeks toepasselijk is in elke lid-Staat, de regelen vastlegt volger;ts welke de E.E.G.-landbouwheffingen, ,zowel voor de invoer uit de
E.E.G.-landen als voor die uit derde
landen worden bepaald, en in artikel 8
voorschrijft dat het bedrag van die heffingen door iedere lid-Staat wordt bepaald, echter in overeenstemming met de
in de voorafgaande artikelen van de
verordening vastgestelde normen ;
Overwegende dat nit voormelde verordening blijkt dat de heffingsbedragen ver-
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schillend worden berekend naar gelang
het gaat om invoer nit Ianden van de
Europese Economische Gemeenschap of
uit derde Ianden ;
Overwegende dat artikel 11 van voormelde verordening bepaalt dat voor alle
invoer, onder meer van boter, uit derde
Ianden en, gedurende de overgangsperiode, uit de· Lid-Staten een certificaat moet ,
worden overgelegd dat, op verzoek van
de belanghebbende, door de Lid-Staat
wordt afgeleverd ;
Overwegende dat, door de Beschikking
van 17 jnli 1962 van de Commissie van
de Europese Economische Gemeenschap,
met het oog op de toepassing, in de LidStaat van invoer, van het stelsel van de
intracommunautaire landbouwheffingen
en ten bewijze dat de goederen de voorwaarden vocr de toepassirig van dit stelsel vervullen, een certificaat van het
model DD4 werd ingesteld;
Overwegende dat uit de artikelen 3 in fine en 7 van voormelde beschikking volgt dat, behalve de in artikel 7
bepaalde uitzondering voor kleine zendingen aan particulieren en voor persoonlijke
bagage van reizigers, de Lid-Staten het
stelsel van de intracommunautaire heffingen slechts toepassen mits overlegging
van voormeld certificaat van het
model DD4;
Overwegende dat luidens artikel 2 van
het koninklijk besluit van 26 juli 1962
betreffende de toepassing van de verordeningen, richtlijnen, beschikkingen of
besluiten, adviezen of aanbevelingen van
de Europese Economische Gemeenschap
in verband met de landbouw, het bedrag
van de landbouwheffingen wordt vastgesteld overeenkomstig voormelde akten
van de bevoegde instellingen van voormelde Gemeenschap, en dat, luidens artikel I van voormeld koninklijk besluit, de
inning ervan is toevertrouwd aan de
Centrale Dienst voor Contingenten en
Vergunningen welke onder tweede verweerder ressorteert ;
Overwegende dat voor de , litigieuze
periode, het overeenkomstig voorinelde
verordening en voormeld koninklijk besluit vastgestelde bedrag van de heffingen, in Belgie toepasselijk op de invoer
van boter uit derde Ianden, aanzienlijk
hoger werd bepaald dan het bedrag van
de heffingen toepasselijk op de invoer van
boter nit Nederland;
Overwegende dat het arrest, hoewel
het aanneemt dat de litigieuze, bij sluikinvoer ge'importe.erde boter nit Nederland afkomstig was en van Nederland
in Belgie werd ingevoerd, bij bevestiging van het beroepen vonnis beslist dat

ten deze het hogere tarief van de hefting
« derde Ianden » moet worden toegepast ;
Overwegende dat de vraag of, ingeval
van sluikinvoer uit een van de Europese
Economische Gemeenschapslanden, de
ontdoken heffingen moeten worden berekend op de voor de invoer uit derde Ianden bepaalde bedragen of op de voor de
invoer uit Ianden van de Europese Economische Gemeenschap bepaalde bedragen,
een vraag van uitlegging van het gemeenschapsrecht stelt;
Overwegende dat naar luid van artikel I 7 7 van het V erdrag tot oprichting
van de Europese Economische Gemeenschap, aileen het Hofvan justitie bevoegd
is om, bij wijze van prejudiciele beslissing,
over deze nitlegging uitspraak te doen ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen in zover ze gericht zijn tegen de
beslissing over de strafvordering en over
de vordering van de "ervolgende partij ;
wat de burgerlijke vordering betreft :
stelt de uitspraak uit totdat het Hof van
justitie van de Europese Gemeenschappen, bij wijze van prejudiciele beslissing,
uitspraak zal hebben gedaan over de
vraag of de artikelen 1 tot I2 van de
Verordening nr 13/64 van 5 febrnari 1964
van de Raad van de Europese Economische Gemeenschap, juncto de artikelen 1 en 2 van de Beschikking van
5 december 1960 van de Commissie van
de Europese Economische Gemeenschap
en I en 2 van de Beschikking van 17 juli
1962 van diezelfde Commissie, aldus
moeten worden uitgelegd dat, bij ontstentenis van een certificaat van het model
DD4, de invoerder in geen geval van de
toepassir1g van het stelsel van de intracommunautaire landbouwheffingen en
dienvolgens van het voor het intracommunautaire verkeer bepaalde, verminderde tarief kan genieten, zodat ook bij
sluikinvoer, zelfs uit Ianden van de
Gemeenschap, de ontdoken heffingen worden berekend op de bedragen die, overeenkomstig de door de ten deze bevoegde
Belgische Overheden, voor de litigieuze
periode vastgestelde tabellen, toepasselijk
zijn op de invoer van boter uit derde
Ianden ; veroordeelt elke eiser tot de
helft van de kosten van zijn voorziening ;
houdt de overige kosten aan.
9 maart 1970. - 2e kamer. - Voo?'zitte1', de H. Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter.
V erslaggever,
de H. de Vreese. - Gelijkluidende conclusie, de H. Colard, advocaat-generaal.
- PleiteT, de H. Bayart,
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VOORZIENING IN CASSATIE.
TUCHTZAKEN.- VOORZIENING VAN DE
VEROORDEELDE TEGEN EEN BESLISSING
GEWE.ZEN DOOR DE RAAD VAN BE·
ROEP VAN DE 0RDE VAN ARCHITEC·
TEN. - 0VERLIJDEN VAN DE VEROOR·
DEEI,DE. - VOORZIENING ZONDER BE·
STAANSREDEN.

H et overlijden van de veroordeelde tijdens
het cassatiegeding maakt zijn voorziening
tegen de beslissing ove1· de tuchtrechtelijke vordering gewezen door de mad
van beroep van de Orde van architecten,
zonder bestaansreden (1).
(BRUYNEEL.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 11 februari 1969 gewezen
door de Raad van beroep van de Orde
van architecten met het N ederlands als
voertaal;
Overwegende dat, blijkens een uittreksel uit het register van de akten van
overlijden van de gemeente Olen, eiser op
6 november 1969 te Herentals is overleden;
Overwegende dat eiser overleden is
voordat de beslissing in kracht van gewijsde is gegaan, wat het verval van de
vordering meebrengt en aan de beslissing
op deze vordering elke uitwerking ontneemt, zodat de voorziening geen
bestaansreden meer heeft ;
Om die redenen, zegt voor recht dat
de bestreden beslissing geen uitwerking
zal hebben; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de bestreden beslissing ; laat de kosten ten laste van de Staat.

9 maart 1970. - 2e kamer. - Voorzitter, de H. Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
de H. Gerniers. Gelijkluidende conclusie, de H. Colard, advocaat-generaal.

(1) Raadpl. cass., 18 december 1967 en
25 maart 1968 (Arr. cass., 1968, blz. 567 en
972).
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1° VOORZIENING IN CASSATIE.
STRAFZAKEN.- VOORZIENING NA EEN
EERSTE VOORZIENING IS NIET GELDIG.
- UITZONDERIN'GEN.

2° VOORZIENING IN CASSATIE.. BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CASSA·
TIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD.
- 8TRAFZAKEN.- VONNIS IN EERSTE
AANLEG GEWEZEN DOOR DE CORREC·
TIONELE RECHTBANK.- NIET ONTVANKELIJKE VOORZIENING.

3° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN.
- HOF VAN BEROEP. - VERVANGING
VAN EEN ENKELE STRAF DOOR MEER·
DERE STRAFFEN. EENPARIGHEID
VEREIST.
4° CASSATIE. - OMVANG. - STRAFZAKEN. - NIET BEPERKTE VOORZIE·
NING VAN DE BEKLAAGDE.- VERNIE·
TIGING VAN DE BESLISSING OP DE
STRAFVOR'DERING. VERNIETIGING•
ALS GEVOLG ERVAN, VAN DE EINDBESLISSING OP DE TEGEN DE BE_KLAAGDE
INGESTELDE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING.

5° VERJARING. STRAFZAKEN.
BESLISSING VAN VEROORDELING.
0NMOGELIJKHEID NA TE GAAN OF DE
STRAFVORDERING AL DAN NIET VER·
JAARD IS. 0ASSATIE MET VERWIJ·
ZING.

1° Buiten het bij artikel 40, lid 4, van de
wet van 15 juni 1935 (art. 1 van de wet
van 8 maart 1948) bepaalde geval, het
geval van regelmatige ajstand of van een
voorziening tegen een arrest van verwijzing naar het hof van assisen, kan een
partij zich niet een tweede maal in
cassatie voorzien tegen eenzelfde beslissing in strajzaken (2). (Wetb. van
strafv., art. 438.)

2° Niet ontvankelijk is de voorziening
tegen een vonnis in eerste aanleg gewezen
door de cor1·ectionele rechtbank (3).
(Wetb. van strafv., art. 407 en 413;
wet van 4 augustus 1832, art. 15, 1o.}

(2) Cass., 9 februari 1970, supra, blz. 530
en noot 2.
(3) Cass., 25 november 1968 (An·. cass.,
1969, blz. 314); raadpl. cass., 1 december
1969, supra, blz. 324.

Constituliont;.~i Rech\ ··
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slechts een enkele straf heeft uitgesproken
wegens onderscheiden misdrijven door
haar beschouwd als een enkel strafbaar feit, verzwaart het hof van beroep
de toestand van de belclaagde en moet
derhalve uitspraalc doen bij eenparigheid
van· stemmen wanneer het uit hoofde van
diezelfde misdrijven meerdere onderscheiden straffen uitspreekt, al overschreed
hun totaal geenszins de straf door de
eerste rechter opgelegd of zelfs minder
zwaar is (1). (Wet van 18 juni 1869,
art. 140, aangevuld bij de wet van
4 september 1891, art. 2.)

4° De vernietiging, op de niet beperlcte
voo1·ziening van de beklaagde, van de
veroordelende beslissing op de strafvordering brengt de vernietiging mede van
de eindbeslissing op de tegen hem ingestelde burgedijlce rechsvordering, die het
gevolg is van de eerste beslissing (2).
5° W anneer noch de vaststellingen van de
best1·eden beslissing noch de processtulcken waa1·op het H of acht ve1·mag te slaan,
het Hof de mogelijlcheid bieden na te
gaan of de strafvordering al dan niet
verjaard was, vernietigt het Ho.f de veroordelende beslissing met verwijzing (3).
(PAT EN ROELANDT, T. STAD GENT.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissingen, gewezen op 13 november
1967 door de raadlmmer van de Rechtbank van eerste aanleg te Gent, op
20 december 1967 door de kamer van
inbeschuldigingstelling van het Hof van
beroep te Gent, op 25 juni 1968 door de
Correctionele Rechtbank te Gent, op
24 maart 1969 door het Hof van beroep
te Gent;

I. Wat de voorziening van beklaagde
Pat Walter betreft :
a) In zover de voorziening gericht is
tegen de beschikking van de raadkamer
van de Rechtbank van eerste aanleg te
Gent, gewezen op 13 november 1967 :
Overwegende dat de substantiele of op
straffe van nietigheid voorgeschreven
(1) Cass., 22 oktober 1969, supra, blz. 182
en de noot.
(2) Cass., 3 november 1969, supra, blz. 221 ;
raadpl. cass., 2 februari 1970, supra, blz. 511.
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rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
b) In zover ze gericht is tegen het arrest
van de kamer van inbeschuldigingstelling
van het Hof van beroep te Gent, gewezen
op 20 december 1967 :
Overwegende dat eiser zich reeds tegen
gemeld arrest heeft voorzien en dat deze
voorziening verworpen werd door arrest
van het Hof, gewezen op 18 maart
1968 (4);
Overwegende dat in strafzaken, uitgezonderd het bij de wet van 8 maart 1948
bepaalde geval of het geval van regelmatige afstand en behalve wanneer tegen
een arrest van verwijzing naar het hof
van assisen een voorziening nog ingesteld
kan worden na een veroordelend arrest,
welke omstandigheden niet aanwezig zijn
bij deze voorziening, een tweede voorziening van dezelfde partij tegen dezelfde
beslissing niet ontvankelijk is krachtens
artikel 438 van het Wetboek van strafvordering;
Dat de voorziening derhalve niet ontvankelijk is ;
c) In zover ze gericht is tegen het
vonnis van 25 juni 1968 van de Correctionele Rechtbank te Gent :
Overwegende dat naar luid van de
artikelen 407 en 413 van het Wetboek
van strafvordering, de voorziening slechts
ontvankelijk is wanneer de beslissing
waartegen ze wordt gericht in laatste aanleg gewezen is ;
Dat het bestreden vonnis niet in laatste
aanleg gewezen is en de voorziening dus
niet ontvankelijk is ;
d) In zover de voorziening gericht is
tegen het arrest op 24 maart 1969 gewezen door het Hof van beroep te Gent :
Over het middel afgeleid uit de scherrding van. artikel 140 van de wet van
18 juni 1869 op de rechterlijke inrichting,
doordat het bestreden arrest eiser veroordeeld heeft tot gevangenisstraffen van
zes maanden, zes maanden en drie jaar
en geldboeten van 200, 1.000 en 2.000 fr.
uit hoofde van drie verschillende telastleggingen, zonder vast te stellen dat de
beslissing van het hof van beroep met
eenparigheid van stemmen uitgesproken
werd,
terwijl de eerste rechter hem veroor(3) Cass., 2 maart 1970, supra, blz. 610.
(4) Arr. cass., 1968, blz. 946.
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deeld had tot een enkele gevangenisstraf
van vijf jaar en een geldboete van
5.000 frank :
Overwegende dat het hof van beroep
de toesta~ld van de beklaagde verzwaard
heeft door onderscheiden gevangenisstraffen en geldboeten uit te spreken wegens
de in het middel aangehaalde misdrijven,
uit hoofde waarvan de eerste rechter een
enkele gevangenisstraf en een enkele
geldboete had uitgesproken, al overschreed het totaal van de gevangenisstraf
en de geldboete door het Hof van beroep
uitgesproken, geenszins de gevangenisstraf en de geldboete door de eerste rechter opgelegd ;
Overwegende dat, luidens artikel 140
van de wet van 18 juni 1869, aangevuld
door artikel 2 van de wet van 4 september
1891, het hof van beroep bovenstaande
veroordeling slechts me;t eenparigheid van
stemmen mocht uitspreken ;
Dat het middel gegrond is ;
Overwegende dat de vernietiging van
de beslissing op strafgebied de vernietiging medebrengt van de beslissing op
burgerlijk gebied die het gevolg ervan is ;
II. W at de voorziening van Hector
Roelandt betreft :
a) In zover de voorziening gericht is
tegen de beschikking van 13 november
1967 van de raadkamer van de Rechtbank van eerste aanleg te Gent :
Overwegende dat de substa.ntiele of op
straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
b) In zover de voorziening gericht is
tegen het arrest van 24 maart 1969 van
het Hof van beroep te Gent :
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet en 140 van de wet van 18 juni 1869
op de rechterlijke imichting, aangevuld
door artikel 2 van de wet van 4 september 1891,
doordat het bestreden arrest, zonder dat
er vastgesteld is dat het hof van beroep
uitspraak heeft gedaan met eenparige
stemmen van zijn !eden, de toestand van
eiser verzwaard heeft door hem tot verscheidene afzonderlijke straffen te veroordelen, te weten : wegens de feiten I A -B,
VII A-Ben X A tot een gevangenisstraf
van zes maanden en een geldboete van
200 frank ; wegens de feiten II en XIV
tot een gevangenisstraf van zes maanden
en een geldboete van 200 frank en wegens
de feiten IVA-Ben VI A tot een gevan-

genisstraf van drie jaar en een geldboete
van 2.000 frank,
terwijl de eerste rechter wegens dezelfde telastleggingen tezamen slechts
een enkele straf van vier jaar gevangenis
en 5.000 frank geldboete had uitgesproken:
Overwegende dat het middel, mn dezelfde reden als die welke hierboven
vermeld werd _met betrekking tot de
voorziening van Walter Pat tegen hetzelfde arrest, gegrond is ;
Dat hier eveneens de vernietiging van
de beslissing op strafgebied de vernietiging medebrengt van de beslissing op
burgerlijk gebied die er het gevolg van
is·
'overwegende dat het arrest bij bevestiging van het beroepen vonnis de strafvordering verjaard verklaarb wat de feiten betreft omschreven onder de telastlegging VII ;
Dat het arrest de strafvordering insgelijks ve1•jaard verklaart wat de feiten
betreft omschreven onder de telastleggingen XI en XII ;
Overwegende dat het Hof, wat de
overige ten laste gelegde feiten betreft,
binnen de perken van zijn bevoegdheid,
aan de hand van de stukken waarop het
Hof achb vermag te slaan, niet kan nagaan of op de datum van het arrest de
verjaring van de strafvordering al dan
niet verworven was ;
01n die redenen, en zonder de andere
middelen .door de eisers voorgesteld te
onderzoeken welke geen aanleiding kunnen geven tot een cassatie zonder verwijzing, vernietigt het arrest op 24 maart
1969 gewezen door het Hof van beroep te
Gent, in zover het, zowel op straf- als op
burgerlijk gebied, veroordelingen tegen
de eisers Walter Pat en Hector Roelandt
uitspreekt ; verwerpt de voorzieningen
van de eisers in zover zij gericht zijn tegen
de beschikking van de Raadkamer te
Gent van 13 november 1967 alsook de
voorziening van Walter Pat gericht tegen
het arrest van 20 december 1967 van
de kamer van inbeschuldigingstelling van
het Hof van beroep te Gent en tegen het
vonnis van 25 juni 1968 van de Correctionele Rechtbank te Gent; beveelt dat
melding van dit arrest zal gemaakt worden op de kant van het gedeeltelijk vernietigd arrest van 24 maart 1969; veroordeelt eiser Walter Pat in de kosten
van zijn voorziening van 31 maart 1969
tegen de beslissing van de raadkamer van
13 november 1967 en eiser Hector Roelandt in de kosten van zijn voorziening
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van 1 april 1969 tegen dezelfde beschikking van de raadkamer ; legt de overige
kosten ten laste van de Staat; verwijst
de aldus beperkte zaak naar bet Hof van
beroep te Brussel.
9 maart 1970. - 2e kamer. - Voorzitter, de H. Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggeve1·,
de H. Rutsaert. Gelijkluidende conclusie, de H. Colard, advocaat-generaal.
- Pleiters, de HH. Struye en De Bruyn.

2e KAMER. -

9 _maart 1970.

VOORZIENING IN CASSATIE.
AFsTAND.- STRAFZAKEN.- BuRGERLIJKE RECHTSVORDE.RING.- VoORZIENING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ
TEGEN EEN BESLISSING DIE HAAR EIS
AFWIJST.
AFSTAND DOOR EEN
ADVOCAAT, HOUDER DER STUKKEN,
ZONDER BIJZONDERE VOLMACHT .
.AJrsTAND ZONDER GEVOLG.

2°

KAMER. -

9 maart 1970.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.
STRAFZAKEN.
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. BESLISSING WAARBIJ DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR EEN ONGEVAL VERDEELD WORDT TUSSEN DE BEKLAAGDE
EN DE BURGERLIJKE PARTIJ.
BESLISSING WAARBIJ DE DOOR DE
BURGERLIJKE PARTIJ BEGANE FOUT
NAUWKEURIG WORDT BEPAALD.
GEEN VERPLICHTING IN HET BESCHIKKEND GEDEELTE DEZE FOUT TE OMSCHRIJVEN OF DE TOE.GEPASTE WETSBEPALING TE VERMELT>EN.

De beslissing die de aansprakelijkheid
voor een ongtJval verdeelt tussen de
beklaagde en de burge1·lijke partij en
de fout van deze laatste nauwkeurig
bepaalt, behoejt in het beschikkend
gedeelte noch deze fout te omschrijven
noch de toegepaste wetsbepaling te vermelden (2).
(vAN DER EECKEN, T. HOFMANS.)
ARREST.

Het Hof slaat geen acht op de afstand,
gedaan doo1· een advocaat, houder der
stukken, doch geen houder van een
bijzonde1·e volmacht, van een voorziening
door de burge.rlijke partij ingesteld tegen
een beslissing waarbij haar eis wordt
afgewezen, daar de afstand van de
voorziening in de1·gelijk geval met een
ajstand van de rechtsvordering gelijkstaat (1). (Wet van 16 februari 1961,
art. 6.)
{NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « ZURICH "•
T. DE JONGRE EN GE.MEENSCHAPPELIJK
MOTORWAARBORGFONDS.)
Met de notitie
overeenstemmend arrest.
9 maart 1970. - 2e kamer. - Voorzitter, de H. Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter.
V erslaggever,
de H. de Vreese. Gelijkluidende conclusie, de H. Colard, advocaat-generaal.

(1) Cass., 22 december 1969, sup1·a, blz. 389.

RET HOF ; - Gelet op bet bestreden
arrest, op 28 juni 1969 door bet Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over bet eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 163, 195
van bet W etboek van strafvordering en
97 van de Grondwet,
doordat bet arrest eiser aansprakelijk
stelt voor de helft van de schadelijke
gevolgen van bet ongeval,
zonder in zijn 'beschikkend gedeelte
de fout van eiser of allerminst de wetsbepalingen te vermelden die zijn beslissing rechtvaardigen :
Overwegende dat bet arrest ·de fout
van eiser niet moest vermelden in zijn
beschikkend gedeelte ; dat bet evenmin
aldaar de wetsbepalingen hoefde aan te
duiden waarop zijn beslissing op de
burgerlijke rechtsvordering gesteund is ;
Dat bet arrest, door te overwegen dat
op een zo smalle rijbaan, met landelijk
karakter, eiser rekening had moeten
houden met de mogelijke aanwezigheid

(2) Raadpl. cass., 17 maart 1969 (Arr. cass.,
1969, blz. 660).

-644van hinderlijke en moeizaam te besturen
landbouwvoertuigen en dat hij zijn snelheid hieraan beter had moeten aanpassen, de fout van eiser omstandig
omschrijft en meteen zijn beslissing
regelmatig motiveert ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
9 maart 1970. - 2e kamer. - Vo01'zitter, de H. Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Gerniers. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Colard, advocaat-generaal.
Pleiter, de H. Van Peetersen (van de
balie te Antwerpen).
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CASSATIE. BEVOEGDHEID.
STRAFZAKIUN. VERJARING. BEVOIUGDHEID VAN RET HOF VAN OASSATIE
OM NA TE GAAN OF ER EEN RIUGELMATIG
VOORGELEGD PROOESSTUK BESTAAT DAT
DIU VERJARING VAN DE STRAFVORDERING STUIT.

20

VERJARING. STRAFZAKEN. STRAFVORDERING.- WANBEDRIJF.VERJARINGSTUITIUNDE; DAAD BINNE.N
DE DRIE JAAR NA RET MISDRIJF EN
BINNEN DIU DRIE. JAAR v66R DE. IUINDBIUSLISSING VE.RRIOHT. G:mEN VIURJARING VAN DIU STRAFVORDERING.

1° H et H of van cassatie is bevoegd orn na te
gaan of e1· onder de regelrnatig voorgelegde processtukken, daden voorkornen
die de verjaring ·van de stmfvm·dering
gestuit hebben (1 ).

2° De stmfvordm·ing uit hoofde van een
wanbedrijf is niet verjaad wanneer een
daad van stuiting werd ver9"icht rninder
dan drie jaar te rekenen van de dag
waarop het rnisdrijf werd gepleegd en
rninder dan drie jaar v66r de eindbeslissing (2). (Wet van 17 april 1878,
art. 21 tot 23, gewijzigd bij de wet
van 30 mei 1961, art. l.)
3o Bij gebreke van een conclusie is de
1·echter niet gehouden, in de veroordelende beslissing, de proceshandelingen
op te geven waa1·door de Vf'1jaring van
de strafvordering regelrna.tig werd gestuit (3). (Grondwet, art. 97.)
4o De door artikel 240·van het Strafwetboek
beteugelde verd~tistering is gepleegd
zodra de arnbtenaar, de openbare officier
of de rnet een openba1·e dienst belaste ·
pe1·soon stukken, e(jecten, akten of
me1·ende zaken, wellce hij uit kracht of
uit hoofde van zijn bediening onder
zich heeft, bed1·ieglijk aan hun besternrning heeft ontt1·okken, ook al blijft hij
in staat ze voor te b1·engen en al brengt
h•j ze naded~and inderdaad voor (4).

(PARRIN.)
ARREST.
RET HOF ; Gelet op het bestreden
arrest, op 30 jtmi 1969 door het Hof van
beroep te Gent gewezen ;
•
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REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.VIURJARING VAN DE STRAFVORDIURING.
GIUIUN OONOLUSIE. GEIUN VIURPLIOHTING
VOOR DIU REOHTER
DE;
STUITE,NDE DADE.N AAN TE DUIDIUN.
MISBRUIK VAN VERTROUWEN.
VERDUISTERING GIUPLIUIUGD DOOR
EEN AMBTIUNAAR, EIUN OPIUNBAAR OFFIOIER OF IUEN MET IUE.N OPIUNBARIU DIIUNST
BELAST PERSOON.- BEGRIP.

(1) Cass., 3 mei 1967 (.Arr. cass., 1967,
biz. 1069) en noot 1 .onder dit arrest.
(2) In vorige noot vermeld arrest en noot 2
onder dit arrest.
(3) Cass., 20 februari 1961 (Bull. en PAsrc.,
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Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van· de artikelen 97 van
de Grondwet, 240 van het Strafwetboek
en 22, 24 en 26 van de wet van 17 april
1878,
doordat het bestreden arrest eiser veroordeelt wegens de gecorrectionaliseerde
misdaad van verduistering van een veroordelingsbulletin gepleegd te Maldegem

1961, I, 663); raadpl. cass.,
(.Arr. cass., 1969, biz. 431).
(4) NYPELS en SERVAIS,
interprete, d. II, art. 240, nrs
raadpl. cass., ;L 7 november
PASIC., 1953, I, 168).

6 januari 1969

Le Code penal
3, 4, 6, 7 en 8;
1952 (Bull. en

---~-I
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-645tussen 30 september 1965-en 13 oktober
1965,
. terwijl de. openbare vordering uit
hoofde van d1t beweerd misdrijf verjaard
was drie jaar nadat het bedreven werd
-en dus sedert 13 oktober 1968, en het
arrest niet aanstipt door welke daad van
-onderzoek of van vervolging de verjaring
van de openbare vordering gestuit werd
in de eerste drie jaren na de 13 oktober
1965 en drie jaren v66r de uitspraak
van het arrest :
·
Overwegende dat het Hof hevoegd is
om na te gaan of er in de stukken van de
rechtspleging die regelmatig zijn overgelegd, een daad voorkomt die een stuitende
uitwerking op de verjaring van de strafvordering met zich brengt ;
Overwegende dat ten de:Z-e uit de
stukken blijkt dat de onderzoeksrechter
te Gent, op 16 september 1968, hetzij
binnen drie jaar te rekenen van de dag
wr:arop het m~s~·ijf w~~d gepleegd en
mmder dan dr1e Jaar voor de uitspraak
van het arrest, zijn collega te Brugge
verzocht door de bevoegde bedienden
van de correctionele griffie inlichtingen
te doen verstrekken omtrent het achterhouden door eiser van het verduisterde
veroordelingsbulletin ;
Overwegende dat zulke daad van
onderzoek de verjaring stuit;
Overwegende dat, bij gebrek aan conclusie op dit punt, de rechters niet
gehouden waren, in de beslissing· van
vero<?rdeling, de daden van procedure aan
te st1ppen waardoor de verjaring van de
strafvordering werd gestuit ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het clercle middel, afgPleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 240 van het Strafwetboek,
doordat het bestreden arrest de bedoelde
gecorrectionaliseerde misdaad, zijnde de
ve~duistering van een veroordelingsbulletm, aanhoudt, omdat dit misdrijf voltooid is zodra het stuk aan zijn bestemming is onttrokken of van de rechte weg
is afgevoerd en het later voorbrengen
eryan.. niets afdoet aan het gepleegde
rnlsdriJf,
zonder te bepalen hoe en wanneer het
kwestieus stuk alzo onttrokken of afgevoerd werd, en zonder te antwoorden op
de feitelijke verdediging van eiser welke
aanvoerde dat « het verzuirn dit bulletin
over te rnaken gedurende nauwelijks
13 dagen niet als een « verduistering » te
aanzien is, en dat de beklaagde · dit

bulletin op zak en dus in zijn bezit had
zodat di~ stuk nog bestond en de beklaagde nog m de mogelijkheid verkeerde het
o:ver te rnaken aan de politiecommissal'lS .''• hoewel het terzake beweerd verdmste~de e_en ~epaalde niet-vervangbare
zaak 1s dl8 e1ser enkel mogelijks ten
onrechte of te langdurig in zijn bezit
behouden had, maar die hij wei in staat
bleef voor te ~rengen of af te geven op
eerste aanmanmg, en het vaststaat dat
eiser die zaak dadelijk na eerste verzoek
voorbracht om er de gepaste bestemming
aan te geven :
Oyerweg~nde dat, bij gemis aan conclusl6 op d1t punt, het arrest niet gehouden was te bepalen « hoe » het kwestieuze
ve_roordelingsbulletin aan zijn bestemmmg werd onttrokken en van zijn regelmatige doeleinde werd afgeleid ;
Overwegende dat, door te beschouwen
" dat het later voorbrengen van het
v~rduisterde, hetgeen ten deze dan nog
met spontaan gebem·de, maar eerst ingevol~~ een u~tdriikkelijk verzoek van de
pohtlecommlssaris, niets afdoet aan het
gepleegde misdrijf "• het arrest een passend antwoord verstrekt op de in het
m1ddel aangehaalde conclusie van eiser ;
Overwegende dat de door artikel 240
van het Strafwetboek beteugelde verduistering voltooid is van zodra de ambtenaar
de zaak die hij uit kracht of uit hoofde
van zijn bediening onder zich heeft
bedrieglijk aan haar bestemming heeft
o?-ttrokken of van haar regelmatige doel~mde heeft afgeleid, ook al blijft de dader
m staat de zaak voor te brengen en ze
naderhand inderdaad voorbrengt ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
En overwegende dat de substantiel of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsv~m;1en werden nageleefd en dat
de beshssmg overeenkomstig de wet is ;

. Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in/de kosten.
9 maart 1970. - 2e kamer. - Voorzitter, de H. Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter. V erslaggever, de
H. de Vreese.- Gelijkluidende conclusie,
de . H. Colard, advocaat-generaal. Ple~ter, de H. Haus (van de balie bij het
Hof van beroep te Gent).
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9 maart 1970.

1° VOORZIENING IN CASSATIE.
PNRSONEN BEVONGD OM ZIOR IN CASSATI:E~ TN VOORZINN. STRAFZAKNN. VOORZIENING VAN ENN BEKLAAGDE
TNGNN DN BESLISSING OVER DE DOOR
HET OPNNBAAR MINISTNRIE TEGEN ENN
MNDEBNKLAAGDN INGESTELDE RECHTSVORDNRING. NIET-ONTVANKNLIJK'
HNID.

2° VOORZIENING IN CASSATIE. PNRSONNN BEVOEGD OM ZIOH IN CASSATIN TN VOORZINN.- STRAFZAKNN.VoORZIENING VAN DE BURGNRLIJKE
PARTIJ TEGNN DN BESLISSING OVNR DE
STRAFVORDERING.
BURGERLIJKE
PARTIJ NIET VEROORDNELD IN KOSTE.N
VAN DN STRAFVORDNRING. NIET
ONTVANKELIJKN VOORZIENING.

3° WEGVERKEER. - WNGVERKNERSRE.GLEMNNT VAN 10 DECE_MBNR 1958,
GNWIJZIGD BIJ KONINKLIJK BESLUIT
VAN 30 APRIL 1963, ARTIKEL 17. MANEUVE.R. - BE:iil!NDIGING. BEGRIP.
4o AANSPRAKELIJKHEID !BUITEN

OVEREENKOMST). FouT VAN
HNT SLACHTOFFER NIET BEWE.ZEN VERKLAARD. - BESLISSING DIE·DN OVE.RTRNDING VAN BEKLAAGDE VASTSTELT
E.N VE_RKLAART DAT DE SCHADE AAN
DNZN FOUT TE. WIJTEN IS. - BESLISSING DIN HET OORZAKELIJK VE.RBAND
MET DN OVNRTREDING VAN BEKLAAGDN
WETTE.LIJK RECHTVAARDIGT EN DIE
HNT NIET VOORZIENBAAR KARAKTE_R
VAN DE HINDERNIS, GELEVERD DOOR
DN WAGEN VAN HET SLACBTOFFER,
UITSLUIT.

1° Een · beklaagcle is niet bevoegcl om zich
in cassatie te voor·zien tegen cle beslissing
op de rechtsvordering die het openbaar
ministerie heejt ingesteld tegen een
medebeklaagde (1}.

3° Een maneuver is slechts beeindiga
wanneer de bestuurder die het uitvoert
zijn normale plaats in het verkeer· opnieuw heejt ingenomen (3). (Wegverkeersreglement van 10 <lecember 1958,
gewijzigd bij kon. besl. van 30 april
1963, art. 17 .) ,
4° De beslissing die, na elke jout ·van het
slachtoffer te hebben uitgesloten, vaststelt dat een vm·keersongeval uitsluitend
te wijten is aan de te hoge snelheid
van de beklaagde, stelt het oorzakelijk
ver·band vast tussen de overtreding van
deze beklaagde en de aan het slachto ffer
berokkende schade en sluit meteen het
niet voor·zienbaar karakter uit van de
hindeTnis van diens wagen (4). (Burg.
Wetb., art. 1382 en 1383, Wegverkeersreglement van 10 december 1958,
art. 7-2, vervangen door art. 4 van
het kon. besl. van 6 september 1961,
en art. 27-1, vervangen door art. 14
van het kon. besl. van 30 april 1963.)
(BASSLE, T. VAN MALDEREN
NN RNGIE VAN TELEGRAAF EN TELEFOON.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestre<len
vonnis, op 30 juni 1969 in hager beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Antwerpen ;
I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering
die tegen de verweerders is ingesteld :
a) Wat betreft de voorziening van eiser,
als beklaagde :
Overwegende dat eiser als beklaagde
niet bevoegd is om zich in cassatie te
voorzien tegen een beslissing waarbij een
medebeklaagde vrijgesproken wordt en
een burgerlijk aansprakelijke persoon
buiten zaak gesteld ;
b) W at betreft de voorziening van
eiser, als burgerlijke partij :

2° De b'!A,r·gedijke partij die niet in kosten
van de strajvordering wordt veroordeeld,
is niet ontvankelijk om zich tegen de
beslissing over deze vordering in cassatie
te voor·zien (2).

Overwegende dat eiser, burgerlijke
partij, niet bevoegd is om zich tegen die.
beslissing te voorzien, daar hij niet

(1) Cass., 2 februari 1970, supra, blz. 503.
(2) Cass., 2 februari 1970, supra, blz. 508.
(3) Cass., 24 oktober 1966 (A1·r. cass., 1967,
blz. 252) en 22 juli 1969 (ibid., 1969, blz. 1084);

raadpl. cass., 26 september 1966 (ibid., 1967,.
blz. 106).
(4) Raadpl. cass., 8 april 1968 (A1'1', cass.,
1968, blz. 1024) en de in noot vermelde
arresten.
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-647veroordeeld werd in de kosten van de
strafvordering tegen verweerder ingesteld;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering
die tegen eiser is ingesteld en op de
burgerlijke vorderingen :
Over het middel afgeleid nit de schen-ding van de artikelen 7-2, 17 en 27-1
van het wegverkeersbesluit,
doo1·dat het vonnis eerste verweerder
vrijspreekt wat betreft de overtreding
van artikel 17 van voormeld besluit en
eiser veroordeelt uit hoofde van inbreuken op de artikelen 7-2 en 27-1 van
gezegd besluit, op grond enerzijds dat
voormelde verweerder op het ogenblik
van de aanrijding reeds volkomen ingeschakeld was in het normaal verkeer,
dat niet bewezen is dat gezegde verweerder op onvoorzichtige wijze of met te
hoge snelheid de parkeerplaats verliet en
anderzijds dat eiser ter plaatse met een
zeer hoge snelheid reed,
terwijl, ee1·ste onderdeel, de bestuurder
die, ingevolge de bepaling vall: artikel 17
van het verkeersreglement, de andere
bestuurders moet laten voorgaan, krachtens artikel 18 van voormeld reglement
slechts verder mag rijden indien hij zulks,
gelet op de plaats, de verwijdering en de
snelheid van de andere bestuurders, kan
doen zonder gevaar voor ongevallen,
zodat de verplichtingen van de bestuurder die een parkeerplaats verlaat niet
mogen beoordeeld worden naar gelang
van de plaats van het ongeval, maar mits
inachtname van zijn gedraging wanneer
hij de openbare weg oprijdt;
tweede onderdeel, eerste verweerder met
de snelheid van eiser, welke die ook weze,
diende rekening te houden alvorens
verder te rijden ;
derde onderdeel, bij gebrek aEtn vaststelling dat de snelheid van eiser eerste
verweerder zou in dwaling gebracht
hebben of dat de wagen van eiser hierdoor buiten het zicht van gezegde verweerder zou zijn geweest, toen hij de
rijbaan opreed, het oorzakelijk verband
tussen de snelheid van eiser en het ongeval niet gerechtvaardigd is ;
vienle ondeTdeel, het voor eiser voorzienbaar karakter van de wagen van eerste
verweerder niet vastgesteld is :
Over de vier onderdelen samen :
Overwegende enerzijds dat het vonnis,
door vast te stellen dat eerste verweerder

op het ogenblik van de aanrijding reeds
volkomen ingeschakeld was in het normaal verkeer, duidelijk te kennen geeft
dat op dit ogenblik gezegde verweerder
zijn maneuver beeindigd had ;
Dat het arrest ook vaststelt dat eerste
verweerder niet op onvoorzichtige wijze
of met te hoge snelheid de parkeerplaats
verliet;
Dat het aldus wettelijk beslist dat
eerste verweerder artikel 17 van het verkeersbesluit niet heeft overtreden ;
Overwegende anderzijds dat het vonnis, door vast te stellen dat eiser met een
zeer hoge snelheid reed op een plaats
waar de snelheid op zestig kilometer per
uur beperkt was, dat zijn dolle vaart als
een grove onvoorzichtigheid moet beschouwd worden en dat hij de enige
verantwoordelijke is voor de veroorzaakte
schade, het oorzakelijk verband tussen
de snelheid van eiser en het ongeval,
alsmede de veroordeling van eiser wegens
inbreuken op de artikelen 7-2 en 27-1 van
het verkeersbesluit wettelijk rechtvaardigt en meteen beslist dat de wagen van
Van Malderen voor eiser een voorzienbare hindernis was ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
En overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
9 maart 1970. - 2e kamer. VooTzitte?', de H. Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter. Vm·slaggevm·, de
H. Gerniers. - Gelijkluidende conclusie,
de ·H. Colard, advocaat-generaal. PleiteT, de H. Dierckxens (van de balie
te Antwerpen).
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1° GENADE.- UITOEFENING VAN RET
GENADERECRT.
0NBEVOEGDREID
VAN RET HoF VAN CASSATIE.
2o CASSATIE. BEvOEGDREID.
STRAFZAKEN. U ITOEFENING VAN
RET GENADERECRT. 0NBEVOEGDREID VAN RET HOF VAN OASSATIE.
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BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ (WET TOT).- VEROORDEELDE TER BESOHIKKING GESTELD
VAN DE REGERING BIJ RET EINDE VAN
ZIJN STRAF.- VERZOE.K AAN RET ROF
VAN BEROE.P OM TE WORDEN ONTHEVEN
VAN DE GEVOLGEN VAN DE.ZE BESLISSING. ARREST DAT RET VERZOEK
AFWIJST.
GEEN OONOLUSIE.
ARRE.ST DAT DE BEWEEGREDE.NEN AANGEHAALD IN DE VORDERING VAN DE
PROOUREUR-GENERAAL OVERNEEMT.ARREST REGELMATIG MET REDENEN
OMKLEED.
REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.VEROORDEELDE TER BESOHIKKING GESTELD VAN DE REGERING BIJ RET
EINDE VAN ZIJN STRAF. ARREST
W AARBIJ WORDT VER WORPEN HET VERZOEK VAN DE VEROORDEELDE OM TE
WORDEN ONTHEVEN VAN DE GEVOLGEN
VAN DEZE BESLISSING. GEEN OONOLUSIE. ARREST DAT DE BEWEEGRE.DENEN AANGERAALD IN DE VORDE·
RING VAN DE PROOUREUR-GENERAAL
OVERNEEMT. ARREST REGELMATIG
MET REDENE.N OMKLEED.

50 GERECHTSKOSTEN. STRAFZAKEN.- VEROORDEELDE TER BESORIKKING GESTELD VAN DE REGERING BIJ
BIJ RET EINDE VAN ZIJN STRAF. VERZOEK AAN RET HOF VAN BEROEP
OM TE WORDEN ONTHEVEN VAN DE
GEVOLGEN VAN DIE BESLISSING. VERZOEK ONTVANKELIJK, MAAR ONGEGROND VE.RKLAARD. VERZOEKER

(1) Over het punt dat de maatregel, waarbij
een recidivist of een gewoontemisdadiger ter
beschikking van de Regering wordt gesteld,
het karakter vertoont van een straf in de
grondwettelijke betekenis van het woord,
raadplege men cass., 11 december 1933
(Bull. en PAsiC., 1934, I, 96, en noot 7,
getekend L. C.); 26 februari 1934 (ibid., 1934,
I, 180, en de noot 2 getekend P. L., blz. 181);
27 maart 1939 (ibicl., 1939, I, 170 en denoot 2);
22 juli 1955 (ibid., 1955, I, 1270) en 30 januari 1967 (Ar1·. cass., 1967, blz. 661) en de
in de noot vermelde arresten.
(2) Verg. cass., 6 mei 1942 (Btt.ll. en PAsrc.,
1942, I, 111); raadpl. cass., 30 september en
25 november 1968 (Arr. cass., 1969, blz. 121
en 322) en 22 september 1969, supra, blz. 78.
(3) Raadpl. cass., 6 mei 1942, waarvan
sprake in de vorige noot.
Luidens de artikelen 162, 6°bis, 279, 1-1 o,

VEROORDEELD IN DE KOSTEN. TELIJKHEID.

WET-

1° en 2° Het Hoj van cassatie is niet
bevoegd om een straf van terbeschilckingstelling van de Regering uit te stollen of
te verminderen (I). (Grondwet, art. 73.)
3o en 4° Bij gebreke van een conclusie,

wor·dt aan de verplichting, de beslissing
met redenen te omkleden, voldaan door
het hof van ber·oep dat, om het verzoek te.
ver·werpen van een veroordeelde, die
vr·aagt te worden ontheven van de gevolgen van een beslissing, waarbij hij bij
het einde van zijn stmj ter beschiklcing
van de Regering wordt gesteld, zijn beslissing rechtvaar·digt door de beweegr·edenen aangehaald in de schrijtelijke
vor·dering van de Procure~tr-generaal
over te nemen (2). (Grondw., art. 97,
en de wet tot bescherming van de
maatschappij van 9 april I930, vervangen door de wet van I juli I964,
art. 26.)
5° De vemm·deelde, die bij het einde var~r
zijn stmj ter beschilclcing van de Reger·ing
wordt gesteld en die vraagt te wor·der~r
ontheven van de gevolgen van deze beslissing, wonlt regelmatig in de lcosten
ver·om·deeld wanneer zijn verzoelc, hoewel
het ontvanlcelijlc is, ongegr·ond wordt
verlclaard (3). (Wetb. van strafv., artikel I94 en 2ll; wet tot bescherming
van de maatschappij van 9 april I930,
verva~lgen door de wet van I juli I964,
art. 31.)

en 280 van het K. B. nr 64 van 30 novembm•
1939 houdende het Wetboek van de registratie-, hypotheek- en griffierechten, zijn de
akten, vonnissen en arresten inzake uitvoering
van de wet tot bescherming van de maatschappij ten aanzien van de abnormalen en
de gewoontemisdadigers vrijgesteld van de
vormen betreffende de registratie van de
rechten van inschrijving op de rol en van
uitgifte. Deze vrijstelling van rechten brengt
nochtans geen vrijstelling mede van de
gerechtskosten vastgesteld door het tarief
in strafzaken (wet van 1 juni 1849, art. 2).
Over het punt dat de vergissing begaan bij
de afrekening van de gerechtskosten, waarin
een partij in strafzaken is veroordeeld; open.
staat voor verzet tegen de berekening van de·
gerechtskosten maar niet voor cassatieverzoek, raadplege men cass., 5 september 1957
(Bttll. en PAsrc., 1957, I, 1384), 23 december·
1963 (ibid., 1964, I, 431) en 9 november 1964
(ibid., 1965, I, 248).
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-649(LAMIROY.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 14 januari 1970 door het Hof
van beroep te Gent gewezen ;
Overwegende d~tt het arrest enkel
uitspraak doet over de vraag van eiser
er toe strekkende te worden ontheven
van de gevolgen van de beslissing waarbij
hij ten gevolge van een vonnis van
3 maart 1960 van de Correctionele
Rechtbank te Gent gedurende vijf jaar
ter beschikking van de regering werd
gesteld;
'
Over het middel hieruit afgeleid dat de
ter beschikking stelling van de Regering,
gesteund op de wet van 9 april 1930,
thans de wet van 1 juli 1964, een vrijheidsstraf is, zodat die maatregel vatbaar
is voor genade ; dat de beslissing welke
de vraag afwijst moet zijn gemotiveerd
en dat de beslissing die de vraag ontvankelijk doch ongegrond verklaart eiser in
de kosten veroordeelt terwijl de kosten
niet mogen afhangen van het gegrond
zijn van de vraag :
Overwegende dat het Hof niet bevoegd
is om een genademaatregel te bevelen;
Overwegende dat de bestreden beslissing door de omstandige beweegredenen
aangehaald in de schriftelijke vordering
van de heer Procureur-generaal bij het
Hof van beroep te Gent over te nemen,.
regelmatig met redenen omkleed is ;
Overwegende dat, nu de vraag wordt
afgewezen, de veroordeling van eiser in
de kosten wettelijk is ;
En overwegende dat de substantiele
of op strafie van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en
dat de beslissing overeenkomstig de wet
is;

2e

KAMER. -

10 maart 1970.

INKOMSTENBELASTINGEN.
0NTHEFFING. VERZOEK TOT ONTHEFFING DOOR DE BELASTINGSOHULDIGE BIJ DE DIRE.OTEUR INGEDIEND.
DIREOTEUR NIET BEVOEGD OM DE
AANSLAG TE HERZIEN.

Indien de brief die doo1" de belastingschuldige aan de di1"ecteu1" de?" belastingen
we?"d gezonden geen bezwaa?"sch?"ijt is
maa1" een inlichting met het oog op een
ontlasting van. ambtswege in de zin van
a?"tikel 277 van het W etboek van de
inkomstenbelastingen, is de directetw niet
bevoegd om de aanslag te herzien en desnoods de vaststelling van een bijkomende
aanslag te bevelen (1). (Wetb. van de
inkomstenbel., art. 277.)
(BELGISOHE STAAT, MINISTER VAN
FINANOIEN, T. LEYSEN.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 21 mei 1969 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;

9 maart 1970. - 2e kamer. - Voor·zitte1", de H. Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter. Ver·slaggever·, de
H. de Vreese.- Gelijkluidende conclusie,
de H. Colard, advocaat-generaal.

Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 en 112 van de
Grondwet, 267, 272 en 276 van het Wethoek van de inkomstenbelastingen, 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wethoek,
doo?"dat het bestreden arrest het verzoekschrift, dat op 22 juni 1966 namens
verweerder aan de directeu.r der belastingen te Antwerpen werd gezonden, niet als
een bezwaarschrift beschouwt, maar als
een brief die enkel de draagkracht en het
doel had de directeur der belastingen op
de hoogte te stellen van een feit dat
moest leiden tot een outlasting van
ambtswege bij toepassing van artikel 277,
§ 1, 1°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en dienvolgens de aanslag
in de personenbelasting en in de aanvullende gemeentebelasting, welke in uitvoering van de beslissing van de voornoemde ambtenaar van 25 augustus 1967,

(1) Verg. cass., 5 januari 1958 (Bull. en
1958, I, 532); 8 oktober 1963 (ibid.,
1964, I, 133); 7 september 1965 (ibid., 1966,
1, 36); 20 december 1966 (A7'1'. cass., 1967,

blz. 512) en de rede uitgesproken op de
plechtige terechtzitting van het Hof, op
1 september 1958, door de heer Procul·eurgeneraal Hayoit de Termicourt : « Les reclamations en matiere d'impots sur les revenus "•
Bull., blz. 52.

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

PASIC.,

-650nr 1.6419/66, voor het begrotingsjaa.r
1967, aanslagjaa.r 1965, onder artikel 723.411 ten laste van de verweerder
werd ingekohierd, als onrechtmatige aanslag vernietigt,
terwijl bij de brief van 22 juni 1966
outlasting werd gevraagd van de aanslag
in de personenbelasting en in de aanvullende gemeentebelasting van 6.806 frank
voor het begrotingsja.ar 1966, aanslagjaar 1965, onder artikel 616.570 ten laste
van de verweerder ingekohierd, om de
reden dat deze aanslag werd gevestigd
zonder rekening te houden met een voorafbetaling van 12.000 frank, en tevens
om gedeeltelijke terugbetaling van deze
voorafbetaling werd verzocht ; deze brief
namens de belastingplichtige binnen de
bij a.rtikel 272 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen en in de bij dit
artikel voorziene vorm werd gericht aan
de directeur der belastingen van het
gewest in wiens gebied de aanslag werd
gevestigd, zodat hij werkelijk een geldig
en ontva.nkelijk bezwa.a.rschrift was in de
zin van de a.rtikelen 267 en 272 van dit
wetboek, met als gevolg dat de directeur
der belastingen op gTond van a.rtikel 276
van hetzelfde wetboek gemachtigd was
al de bestanddelen van de betwiste aanslag te herzien en te verbeteren :
Overwegende dat verweerder op 22 juni
1966, in verband met het aanslagbiljet
1966, navordering 1965, uitgereikt op
6 juni I 966, aan de directeur der belastingen een schrijven liet geworden dat
luidde als volgt : « Ik heb de eer bezwaar
in te dienen tegen het aanslagbiljet in
rand nader bepaald om de volgende
reden. Bij het indienen der aangifte werd
er vergeten deze starting bij te voegen
van 12.000 frank, nr 58560. Hierbij het
bewijs in kwestie. Mag ik dan ook vragen
de nodige outlasting hiervan toe te
staan ";
Overwegende dat de directeur, alhoewel het niet blijkt dat hij overeenkomstig
artikel 271 van het W etboek van de
inkomstenbelastingen een ontvangstbewijs zou afgeleverd hebben, dit schrijven
als een bezwaarschrift aanzag, de gevraagde outlasting toestond doch, na
onderzoek, de fiscale toestand van verweerder herzag ; dat, op het verhaal van
verweerder, het arrest gezegd schrijven
niet als een bezwaarschrift beschouwt
doch als een bekendma.king van de belastingschuldige met het oog op een antlasting van ambtswege, in de zin van
a.rtikel 277 van reeds genoemd wetboek;
Overwegende dat, naar de vaststel-

lingen van het arrest, voormeld schrijven enkel ertoe strekt terugbetalil>g te
bekomen van een voorafbetaling van
12.000 frank; dat, zo dit schrijven, zoals
het middel erop wijst, voldoet aan de
termijn e;n vorm bepaald bij artikel 272
van evengenoemd wetboek, het eveneens, wat de termijn en vorm betreft,.
voldoet a.an artikel 277 ;
Overwegende dat het arrest derhalve
heeft kunnen beslissen dat het diende
aangezien te worden als een bekendmaking in de zin van die wetsbepaling en.
na erop te hebben gewezen dat het woord
« bezwaar " onrechtmatig gebruikt werd,
een interpretatie ervan geeft die met de
termen ervan niet onverenigba.ar is ;
Dat het arrest wettelijk mocht beslissen dat de directeur niet bevoegd was om
de aanslag te herzien en om gebeurlijk
een bijkomende aanslag te bevelen ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
10 maart 1970. - 2e kamer. - Voorzitter, de H. van Beirs, voorzitter. Verslaggever, de H. Delahaye. - Gelijkluiclencle conclusie, de H. Krings, advocaat-generaal,- Pleiters, de HH. Claeys
Bouuaert (van de balie bij het Hof van
beroep te Gent) en Hallemans (van de
balie te Antwerpen).

2e KAMER. -

10 maart 1970.

1° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. - DIREOTE BELASTINGEN. ALGEMEEN REOHTSBEGINSEL ONAFSOHEIDBAAR VAN DE HANDELING VAN
REOHTSMAOHT.
2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEROEP VOOR RET HOF VAN BEROEP.NEERLEGGING VAN NIEUWE STUKKEN.
- STUKKEN DOOR DE PARTIJEN IN DE
UITOEFENING VAN HUN REOHTEN VAN
VERDEDIGING NEERGELEGD IN ANTWOORD OP NIEUWE MIDDELEN OF ARGUMENTEN.

3° Het recht van verclecliging is ee11 alge-
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meen rechtsbeginsel, onajscheidbaa1· van
de handeling van rechtsmacht ( 1).

Overwegende dat het middel, in zover
het de miskenning inroept van de bewijskracht van de conclusie van eiser, zonder
2° De a1·tikelen 281 tot 283 van het Wetboek de artikelen 1319 tot 1321 van het Burvan cle inkomstenbelastingen verbieden gerlijk Wetboek aan te duiden, niet ontniet dat partijen aan het hof van beroep vankelijk is ;
nieuwe stukken overleggen, wanneer clit
Overwegende dat de in artikel 283 val).
geschiedt in antwoord op nieuwe mid- het Wetboek van de inkomstenbelastindelen of argumenten welke de tegen- gen gestelde termijn geen afbreuk kan
partij in conclusie voorstelt en indien doen aan de algemene rechtsregel van
de rechten van de verded1~ging van deze eerbiediging van de rechten van verdelaatste werden geiierbiedigd (2). (Wet- diging, die onafscheidbaar zijn van elke
hoek van de inkomstenbelastingen, handeling van rechtsmacht ;
art. 281 tot 283.)
Overwegende dat de artikelen 281 tot
283 van voormeld wetboek niet verbieden
dat partijen voor het hof van beroep
(VAN STE;ENKISTE, T. BELGISCHE STAAT,
nieuwe stukken overleggen, wanneer deze
MINISTER VAN FINANCIEN.)
worden overgelegd in antwoord op nieuwe
middelen of argumenten welke de tegenARREST.
partij in conclusie voorstelt en indien de
rechten van de verdediging van deze
HET HOF ; - Gelet op het bestreden laatste werden geeerbiedigd ;
arrest, op 21 mei 1969 door het Hof van
Overwegende dat nit de stukken waarberoep te Brussel op verwijzing gewezen; op het Hof vermag acht te slaan hlijkt
Gezien het arrest door dit Hof gewe?en dat het resultaat van het kwestieuze aanDp 17 oktober 1967 (3) :
vnllend onderzoek door de administratie
werd overgelegd in antwoord op de conOver het eerste middel, afgeleid uit de clusie van eiser waarin deze stelde dat
schending van de artikelen 97 en llO tot het bestuur -een door hem voorgebracht
ll2 van de Grondwet en 283 van het en van de overnemer uitgaand attest,
Wetboek van de inkomstenbelastingen,
waaruit moest blijken dat het ging om
doordat het bestreden arrest beslist dat de verkoop van de winkelinstallatie, ten
het aanvullende administratief onder- onrechte " zonder onderzoek " verwierp ;
zoek, na de directoriale beslissing en zel£'3
Overwegende dat het arrest vaststelt
na arrest van het Hofvan cassatie, zonder dat het aanvullend onderzoek zonder ververzet van eiser werd uitgevoerd ;
zet van eiser werd overgelegd, terwijl uit
terwijl eiser zich integendeel, in zijn de overgelegde stukken blijkt dat eiser
aanvulleude conclusie van 10 jauuari in conclusie, weze het in subsidiaire orde,
1969, wel degelijk tegen het in acht nemen de op dit onderzoek gesteunde stelling
van dit aanvullend onderzoek had ver- beantwoordde en tot verweer daartegen
op zijn beurt stukken overlegde ;
zet,
Overwegende dat het middel dienvolen te1·wijl het resultaat van dit aan- gens, in zover het aanvoert dat het resulvullend onderzoek, door het bestuur bij taat van voormeld onderzoek buiten de
derden uitgevoerd, vervat is in een ver- door gezegd artikel 283 bepaalde termijn
slag dat een nieuw stuk is hetwelk op de werd neergelegd, niet kan worden aangriffie van het hof van beroep werd neer- _ genomen;
gelegd buiten de termijnen waarvan
Over het tweede middel
sprake in artikel 283 van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen en eiser zijn
(zonder belang)
verzet eerst heeft kunnen doeu gelden
Om die redenen, vernietigt het bestrenadat hij kennis had gekregen van de
laattijdige neerlegging of na de toevoe- den arrest, in zover het beslist dat de
ging ervan aan het dossier, zodat eiser meerwaarde van 19.609 frank, verterecht mocht vragen dat bedoeld nieuw wezenlijkt bij de verkoop van de autostuk uit het dossier wordt geweerd op wagen, integraal moet worden belast en
in zover het over de kosten uitspraak
grand van laattijdigheid :
doet ; verwerpt de yoorziening voor het
overige ; beveelt dat melding van het
(1) Oass., 21 mei 1963 (Bull. en PAsiC.,
thans gewezen arrest zal worden gemaakt
1963, I, 1010) en de noten 2, 3 en 4, blz. 1011.
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde
{2) Zie de voorgaande noot.
beslissing ; veroordeelt verweerder in een
(3) A1-r. cass., 1968, blz. 250.
vijfde van de kosten ; laat de overige vier
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vijfde ten laste van eiser ; verwijst de
aldus beperkte zaak naar het Hof van
beroep te Luik.
IO maart 1970.- 2e kamer. - Voorzitter, de H. van Beirs, voorzitter.- ·verslaggever, de H. de Vreese. - Gelijkluidende conclusie, de H. Krings, advocaatgeneraal. -Pleiter, de H. Claeys Bouuaert
(van de balie bij het Hof van beroep te
Gent).

wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 28.)

3° De feitenrechter beoordeelt soeverein het
tm· zake dienend kamkter en de bewijswaarde van de aangevogrdg vm·gelijkingspunten om de bedrijjsinkomsten van een
belastingplichtige te bepalen (3). (Gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 28.)
(PERSONENVENNOOTSOHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID « ETNA "• T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN.)

2e
1°

2°

KAMER. -

10 maart 1970.

CASSATIEMIDDELEN. DIRECTE
BELASTINGEN. MIDDEL DAT DE
GESCHONDEN WE.TSBEPALING NIET VERMELDT. NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.

INKOMSTENBELASTINGEN.
RAli'UNG VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG BIJ VERGELIJKING MET SOORTGELIJKE BELASTINGPLICHTIGEN.-VoORWAARDEN VAN VERGE.LIJKING.

3°

INKOMSTENBELASTINGEN.
RAMING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG BIJ VERGELIJKING MET SOORTGELIJKE BELASTINGPLICHTIGEN. TER
ZAKE DIENEND KARAKTER EN BEWIJSWAARDE VAN DE VERGELIJKINGSPUNTEN. SOE.VERE.INE BE;OORDELING
DOOR DE FEITENREOHTER.

I 0 Niet ontvankelijk is het middel tot

staving van een voorziening inzake
directe belastingen, dat de wetsbepaling
die zou geschonden zijn niet vermeldt ( 1).
(Wet van 6 september I895, art. 14;
wet van 23 juli 1953, art. 1.)

2° Opdat een vergelijlcing mogelijk zou zijn
met de normale winsten van soortgelijlce
belastingplichtigen in de zin van artikel 28 van de gecoordineerde wetten
betretfende de inlcomstenbelastingen, volstaai het dat de vergelijking geschiedt met
de normale winsten van belastingschuldigen die een soortgelijlc bedrijj exploiteren dat voldoende gelijlcenis vertoont
met het hunne (2). (Gecoordineerde
(1) Cass., 14 juni 1966 (Bull. en PAsrc.,
1966, I, 1316).
(2) en (3) Cass., 30 maart 1965 (Bull. en
PAsrc., 1965, I, 809); 16 mei 1967 (An·. cass.,
1967, biz. 1111).

ARREST;
RET HOF ; Gelet op het bestreden
arrest, op 23 juni 1969 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 56 van de wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, gecoordineerd
bij het besluit van de Regent van I5 januari I948, I349, 1350 en 1353 van het
Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest beslist dat
de wettelijkheid van de aanslag van
ambtswege niet kan betwist worden,
gezien de motieven van de beslissing,
welke ten andere door het hof van beroep
hernomen worden, en die terecht de
boekhouding verwerpen : I 0 omdat het
postcheckboek, het kasboek met -kasuittreksels, de bestekken, kontrakten, en
prijsovereenkomsten, de bestelbons en
leveringsbons, waarvan melding gemaakt
wordt in de fakturen, niet werden voorgebracht, 2° omdat geen enkele gedetailleerde inventaris op het einde van het
boekjaar opgesteld werd in verband met
de aan gang zijnde werken, noch enig
stuk overgelegd werd om hun schatting
te staven, 3° omdat de winst die uit de
overgelegde stukken blijkt lager ·bleef
dan de normale winsten van belastingplichtigen met een gelijkaardige aktiviteit;
te1·wijl, ee~·ste onderdeel, de omstandig~
heid dat de door een belastingplichtige
aangegeven winst lager zou liggen dan
deze van soortgelijke belastingplichtigen,
op zichzelf niet toelaat zijn boekhouding
te verwerpen en gebruik te maken van
de aanslag van ambtswege (schending
van artikel 56 van de belastingwetten) ;
tweede onderdeel, eiseres in haar conclusie voor het hof van beroep liet gelden
dat buiten de boeken waarvan melding
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-653(ingangsfakturenboek, verkoopsfakturenboek, inventarisboek, magazijnboek, dagen grootboek, bankboek}, zij aan de
administratie ook de kopies van de uitgangsfakturen, de aankoopfakturen en de
dokumenten van de postcheck had overgelegd en dat zij bovenilien alle verantwoordingsstukken in verband met het
kasboek en de kasstuldmn, voormelde
stukken ten andere gecentraliseerd zijnde
in het dagboek en het grootboek, had
overgelegd, en het arrest, dat zonder meer
verwijst naar de beslissing van de directeur en geen meliling maakt van de door
eiseres gedane vaststellingen, het Hof in
de onmogelijkheid stelt na te gaan of het
arrest ofwel de beweringen van eiseres
onjuist beschouwt ofwel van oordeel is
dat zij de stukken waarvan melding overgelegd heeft maar te laat om zich te kunnen verzetten tegen de belasting van
ambtswege, zodat het arrest niet kan
beschouwd worden als hebbende geantwoord op de conclusie van eiseres (schending van de artikelen 97 van de Grandwet, of ten minste 134-9, 1350 en 1353
van het Burgerlijk Wetboek), het arrest
niet hebbende kunnen nagaan of de elementen van de beslissing van de directeur waarop het steunt, zeker waren ;
derde onderdeel, de bestekken, contracten en prijsovereenkomsten, bestelbons
en leveringsbons niet noodzakelijk de
verantwoordingsstukken zijn van de
boekhouding, bij gebreke waarvan deze
als niet bewijskrachtig kan verworpen
worden, a fortiori wanneer, zoals eiseres
het in haar conclusie bevestigt, de aankoopfakturen, de kopies van de uitgangsfakturen, de kasstulill:en en .dokumenten
van de postcheck voorgebracht worden
en zulks tot staving van de regelmatig
gehouden boeken (schending van artikel 56 van de belastingwetten);
vierde onderdeel; het arrest niet antwoordt op de conclusie van eiseres, luidens welke de administratie, om de brutowinst bij vergelijking te bepalen, steunt
op een inventaris van de aan gang zijnde
werken in het begin en op het einde van
het maatschappelijk jaar, hierbij de beweringen van de beslissing van de administratie hernemend, zonder op eigen bevindingen te steunen, wat het Hof in de
onmogelijkheid stelt na te gaan of het
arrest de mening toegedaan is dat de
administratie op geldige wijze op die
inventaris heeft kunnen stelmen, het feit
dat deze aan bepaalde vereiste vormen
niet zou beantwoorden zonder belang
ziJnde, of de mening toegedaan is dat het
bestaan van een gedetailleerde inveutaris

een voorwaarde is voor de regelmatigheid
van de boekhouding (schending van artikel 97 van de Grondwet);
vijjde onderdeel, de stukken die toelaten
de schatting gedaan in een inventaris te
staven, geen boekhoudkundige dokumenten zijn, bij gebreke waarvan een boekhouding formeel als onvolledig zou kunnen beschouwd worden en niet bewijskrachtig in de zin van artikel 56 van de
belastingwetten (schending van die wetsbepaling) :
Over het middel in zijn geheel :
Overwegende dat in zover het middel
doet gelden dat de aanslag van eiser niet
wettelijk van ambtswege werd gevestigd,
het feitelijke grondslag mist daar het van
een verkeerde interpretatie van het arrest
uitgaat;
Dat inderdaad, om de wettelijkheid
van de van ambtswege gevestigde aanslag
te rechtvaardigen, het arrest geenszins
op de in het middel vermelde motieven
steunt, doch uitsluitend op de vaststelling
van het niet betwiste feit dat de belastbare inkomsten te laat werden aangegeven;
Overwegende dat in zover het middel
doet gelden dat de aanslag van ambtswege onwettelijk gevestigd werd, het niet
kan aangenomen worden ;
Dat eensdeels de administratie die, luidens artikel 56 van de gecoordineerde
wetten, gerechtigd is de aanslag van
ambtswege op grand van het vermoedelijke bedrag van de belastbare inkomsten
te vestigen, dit bedrag mag bepalen bij
toepassing van de bij artikel 28 van
dezelfde wetten voorzien vergelijkingsmethode;
Dat anderdeels eiser niet aanvoert dat
hij het bewijs van het juiste bedrag van
zijn belastbare inkomsten had geleverd,
zoals bedoeld artikel 56 het hem toeliet ;
Overwegende dat in zover het middel
grieven aanvoert om te doen gelden dat
de administratie de vergelijkingsmethode
verkeerd heeft toegepast, het niet ontvankelijk is daar het de schending van
voormeld artikel 28 niet iuroept ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 28 van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij het besluit van de Regent van
15 januari 1948,
doordat het arrest de gepastheid en het
niet arbitrair karakter van de taxatie bij
vergelijking bevestigt, op grand dat de
elementen tot bepaling van de brutowinst
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van eiseres gevonden werden in haar
boekhouding met uitzondering van de
winstpercentages bepaa.ld op de wijze
door het arrest aangeduid, dat deze percentages hun basis vinden in twee vergelijkingspunten, dat elk van die vergelijkingspunten een onderneming van Borgerhout betreft, die zich eveneens bezig
houdt met het plaatsen van centrale verwarming, dat tussen het eRrste vergelijkingspunt en eiseres geen merkelijk
verschil is wat betreft de inkomstprijzen van de aangewende aankopen en
de uitbetaalde bezoldigingen, en er bovendien aan te stippen valt dat met een lager
zakencijfer het tweede vergelijkingspunt
een hogere nettowinst vermeldt,
terwijl het arrest alzo niet antwoordt
op de argtunentatie hernomen in de conclusies van eiseres luidens welke de aangegeven aanwijzingen van de administratie in verband met de twee vergelijkingspunten te smumier zijn en te algemeen
om te kunuen beslissen of die vergelijkingspunten op oordeelkundige wijze
gekozen werden, bij gebreke van andere
venueldingen in verband bijvoorbeeld
met het personeel dat in dienst is, de
exploitatievoorwaarden enz., en het
bovendien een dubbelzinnig antwoord
geeft hetwelk niet toelaat vast te stellen
of het in rechte de mening toegedaan is
dat de andere vermeldingen niet van die
aard zijn dat zij enige invloed uitoefenen
op de gepastheid van de vergelijking
ofwel of zij in feite onverschillig blijven
(schending van artikel 97 van de Grondwet);
terwijl het feit aileen dat de vergelijkingspunten gelijkaardige bedrijven zouden zijn en dat er geen merkelijk verschil
zou bestaan tussen de kostprijs van de
aangewende aankopen en de salarissen
betaald door de bedrijven waarmede
wordt vergeleken, niet voldoende is om
vast te stellen dat het gaat om soortgelijke belastingplichtigen in de zin van
artikel 28 van de belastingwet (schending
van die wetsbepaling) :
Overwegende dat, opdat artikel28 van
de voormelde geco6rdineerde wetten wettelijk zou toegepast worden, het volstaat
dat de vergelijking geschiedt met de
normale winsten van soortgelijke belastingplichtjgen, dit is met belastingplichtigen die een bedrijf van dezelfde soort
exploiteren, hetwelk met het bedrijf van
de betrokkene voldoende punten van gelijkenis vertoont, waarvan de gepastheid
en de bewijswaarde door de feitenrechter
beoordeeld worden ;

Overwegende dat het arrest, door de in
het mid del aangeduide feiten te releveren,
de punten van gelijkenis preciseert op
grond waarvan het hof van beroep soeverein heeft kunnen oordelen dat de door
de administratie ingeroepen vergelijkingsptmten soortgelijk zijn in de zin van artikel 28 van voormelde geco6rdineerde wetten;
Dat het arrest zodoende de conclusie
van eiseres betreffende het smumier
karakter van de door de administratie
aangegeven aanwijzingen in verband met
de door haar ingeroepen vergelijkingspunten impliciet maar zeker verwerpt en
zijn beschikkend gedeelte wettelijk rechtvaardigt;
Dat het middel niet kan worden aangenmuen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
10 maart 1970.- 2 8 kamer.- VooTzitteT, de H. van Beirs, voorzitter.- Ve1·slaggever, de H. Gerniers. - Geli.fklttidende conclusie, de H. Krings, advocaatgeneraal. - PleiteTs, de HH. Verryck
(van de balie bij het Hof van beroep te
Brussel) en Claeys Bou:imert (van de balie
bij het Hof van beroep te Gent).
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10 maart 1970.

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEI.ASTING OP DE I;NKOMSTEN UIT ONROER:ElNDE GOEDEREN. VASTSTELI.ING VAN HET KADASTRAAL. lNKOMEN
VAN lllEN ONROE.RlllND GOE.D. ;_,____ VASTSTEI.LING DOOR Dlll WET OPGEL:ElGD AAN
DE ADMINISTRATIE VAN HET KADASTER.

2o

INKOMSTENBELASTINGEN.
BELASTING OP DE INKOMSTEN UIT
ONROERE.NDE_ GOEDEREN. BETWIS•
TINGEN WAARTOE DE VASTSTELLING
VAN HET KADASTRAAL INKOMEN VAN
EEN ONROEREND GOED AANLEIDING
KAN GEVEN.- RECHTSMIDDEL TEGEN
DE BESLISSING WAARBIJ DIT INKOMEN
WORDT VASTGESTELD. GEE.N VER·
ElllNZELVIGING VAN DIT RlllCHTSMIDDEL
MET HET RECHT VAN DE BELASTINGSCHULDIGE. EEN BEZWAAR IN TE DIE.NEN
TE,GEN RET BED RAG VAN DE GROND •
BE.LASTING.
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3°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEROEP VOOR RET ROF VAN BEROEP.
----, BEROEP INZAKE EEN AANSLAG IN
DE BELAST:r,N"G OP DE INKOMSTEN UIT
ONROERENDE
GOEDEREN.
ARTIKEL 107 VA~ DE GRONDWI!lT VERLEENT
AAN RET ROF VAN BEROEP NIET DE
BEVOEGDREID OM DE OVEREENSTEMMING MET DE GRONDWET EN DE WET
TE CONTROLE_REN VAN E_EN EINDBESLISSING DIE: MET DE GOEDKEURING
VAN DE PLAATSELIJKE COMMISSIE, RET
KADASTRAAL INKOMEN VAN EEN ALS
TYPE GEKOZEN ONROEREND GOED VASTSTELT.

4°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BELASTING OP DE INKOMSTEN UIT ONROERENDE GOEDEREN. - - BESLISSING
WAARBIJ MET G OEDKEURING VAN DE
PLAATSELIJKE COMMISSIE RET KADASTRAAL INKOMEN VAN EEN ALS TYPE
GEKOZEN O;NROEREND GOED WORDT
BEPAALD. BESLISSING WAARTEGEN
EEN BEROEP TOT NIETIGVERKLARING
VOOR DE RAAD VAN STATE OPENSTAAT.

5°

CASSATIEMIDDELEN.- DIRECTE
BELASTINGEN.
MID DEL
ZONDER
BELANG GEWORDEN INGEVOLGE DE
BESLISSING VAN RET HoF BETREFFENDE EEN ANDER MIDDEL. NIETONTV ANKELIJKHEID.

1° De gecoiirdineerde wetten betretfende de
inkomstenbelastingen gelasten in het
bijzonder de administratie van het kadaster met de vaststelling van het kadastraal
inkomen zowel van de als types gelcozen
onroerende goederen als van de andere
onroerende goederen ; die wetten bepalen
(1) en (2) De bepalingen van artikel 61, § 1,
letters b, c, f en g, van de gecoordineerde
wetten van 15 januari 1948 betreffende de
inkomstenbelastingen, zoals zij zijn gewijzigd
met name bij de wet van 14 juli 1955, kennen
aan de belastingplichtige, eigenaar van een
als type gekozen onroerend goed, die het niet
eens is met het bestuur van het kadaster
omtrent het nieuw vastgesteld of herzien
kadastraal inkomen, enerzijds een reclamatierecht toe, waarover eventueel door een scheidsrecliter uitspraak wordt gedaan, en anderzijds,
wanneer de scheidsrechter de wettelijke voorschriften niet heeft in acht genomen, het recht
om aan de vrederechter te vragen dat hij de
uitspraak zou nietig verklaren. (Zie Les reclamations en matiere d'impots sur les revenus,
rede door Procureur-generaal Hayoit de Termicourt uitgesproken op de plechtige zitting
van 1 september 1958, blz. 8 tot 12.)
De procedure is verschillend wanneer het

ook de regelen, die van toepassing zijn
bij de vaststelling van dit inkomen (1).
(Gecoordineerde wetten van 15 januari 1948, art. 5 en 61, § 1, gewijzigd bij
de wet van 14 juli 1955; Algemeen,
reglement voor de bewaring van het
kadaster, goedgekeurd bij koninklijk
besluit van 26 juli 1877 en gewijzigd
bij de koninklijke besluiten van
8 september 1930, 17 augustus 1955
en 25 augustus 1960, art. 107 en volgende; koninklijk beslui t van
17 augustus 1955 voornoemd, art. 3 en
volgende.)
2° De betwistingen, waartoe de vaststelling
van het kadastraal inkomen van een
onroerend goed aanleiding lean geven
en de uitoejening van het recht om een
rechtsmiddel aan te wenden tegen de
beslissing, waarbij dit inkomen wordt
vastgesteld, vereenzelvigen zich niet met
het recht, dat aan de belastingschuldige
van de grondbelasting is toegekend om
een bezwaar in te dienen tegen het
bedrag van de op zijn naam gevestigde
aanslag in de grondbelasting (2). (Gecoordineerde wetten van l5 januari 1948,
art. 61, §§ 1, 3 en 4, gewijzigd bij de
wet van 14 juli 1955).
3° Artikel 107 van de Grondwet ve1·leent
aan het hof van be1·oep, clat kennis neemt
van een beroep tegen een beslissing van
de clirecteur der belastingen inzake een
reclamatie tegen het beclrag van de
gronclbelasting van een als type gelcozen
onroerend goed, niet de bevoegdheid om
de overeenstemming met de Gronclwet
en de wet te controleren van een einclgaat om een als type gekozen onroerend goed.
In dit geval mag, naar luid van artikel 8
van het koninklijk besluit van 17 augustus
1955 betreffende de bewaring van het kadaster, genomen ter uitvoering van de artikelen 4
tot 11 en 61, § 1, van genoemde gecoordineerde wetten, de eigenaar van het onroerend
goed, wanneer hij door het bestuur van het
kadaster ervan verwittigd is dat het van plan
is zijn eigendom als type-onroerend goed voor
te stellen en ook mededeling krijgt van het
kadastraal inkomen dat aan het beschouwde
onroerend goed zal worden toegekend, zijn
« opmerkingen " ter kennis brengen van
de landmeter-expert van het kadaster ; deze
onderwerpt de opmerkingen van de belanghebbende aan de plaatselijke commissie, die
beslist welk gevolg eraan moet worden gegeven. Artikel 61, § 1, letter d, bepaalt dat het
aan een als type gekozen onroerend goed toegekend kadastraal inkomen, inzonderheid
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kadaster, met de goedkenring van de
plaatselijke commissie, het aan dit onroerend goed toegekend lcadast1·aal inkomen . heeft vastgesteld ( 1).

Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 93, 97 en 107 van
de Grondwet, 1319, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk W etboek, 4, inzonderheid
§ 1, 5, inzonderheid §§ 1, 4 en 5, 61,
inzonderheid §§ 1 en 3, 65 en 66 van de
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, gecoiirdineerd bij het besluit van
de Regent van 15 januari 1948, 7,
inzonderheid § 1, 1°, a, 267, 276, 278, 360,
361, 362, 376, 377' 378, 400, 409, 410,
412, 416 en 417 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen, 7, 8 en 14 van het
koninklijk besluit van 17 augustus 1955
betreffende de bewaring van het kadaster
en de perceelsgewijze schattingen, 9 van

de wet van 23 december 1946 houdende
instelling van een Raad van State,
doordat, hoewel de eisers lieten gelden
dat het kadastraal inkomen waarop de
litigieuze aanslagen gevestigd waren onregelmatig was bepaald omdat, ten aanzien
van een als type voorgesteld goed, de
plaatselijke commissie haar advies of haar
beslissing tot goedkeuring van dit type
en van het inkomen etvan niet met
redenen had omkleed en: zodoende verzuimd had te antwoorden op de opmerkingen, voorgesteld in de reclamatie van
18 november 1955, en dat het mitsdien
onmogelijk was na te gaan of en hoe
er acht was geslagen op bedoelde opmerkingen en welk gevolg daaraan was
gegeven, het bestreden arrest dit middel afwijst op de gronden : « dat de
wettelijke pleegvormen voor de bepaling van het kadastraal inkomen van
het type-perceel nageleefd geweest zijn
zoals blijkt nit 1° de mededeling van
7 november 1955, 2° de overlegging van
het bezwaarschrift aan de plaatselijke
commissie en de goedkeuring, door deze
commissie, van het type, met verwerping
van het bezwaarschrift, 3° de notificaties
a) van het kadastraal inkom en op
30 maart 1962 van dit goed als typeperceel en b) van de keuze en de aanvaarding door de plaatselijke commissie
van het type en van het lmdastraal
inkomen; dat de wet geen andere pleegvormen voorschrijft voor de bepaling
van het kadastraal inkomen van een
type-perceel ... "• en « ... dat, voor zover
de stelling van requirant impliceert dat
de plaatselijke commissie geen antwoord
verstrekte op zijn reclamatie van
18 november 1955, er client aangemerkt
te wm•den dat requirant na de notificatie
van 28 december 1962 tijdig voor de
Raad van State een verhaal tegen deze
beslissing had dienen in te stellen ; ...
dat het kadastraal inkomen derhalve
regelmatig werd vastgesteld "•
terwijl, eerste onderdeel, zo de gewestelijke directeurs der belastingen en het
hof van beroep het cijfer van het kadastraal inkomen niet kunnen wijzigen, het
in hm1 macht ligt na te gaan of het

wanneer het door de piaatselijke co=ISSie
werd goedgekeurd, geen aanieiding kan geven
tot een reciamatie. Het Wetboek van de inkomstenbeiastingen brengt geen wijziging in
de terzake toepasselijke regels (vgl. art. 227,
276 tot 279, 360, 362 tot 364, 376 tot 378,
409, 410, 412 tot 423).

(1) en (2) Vgl. cass., 13 oktober 1969, supra,
biz. 156 en de in noot 5 onder dit arrest vermeide verwijzingen.
Zie ook het arrest van 17 december 1964
van de raad van State, Journal de droit fiscal,
1965, biz. 286.
(3) Cass., 10 november 1969, supra, blz. 256,

4° Artikel 61, § 1, lette1· d, van de gecoordineerde wetten van 15 januari 1948
bet1·efjende de inlcomstenbelastingen,
naar luid waarvan tegen een aan het
als type gelcozen om·oe1·end goed toegekend kadast1·aal inkomen geen reclamatie
mag worden ingesteld, wanneer het
werd goedgekeurd door de plaatselijke
commissie, belet de belastingplichtige
niet voor de Raad van state een beroep
tot nietigverkla1·ing in te stellen . tegen
de beslissing waarbij genoemd inkomen
wordt vastgesteld (2). (Wet van 23 december 1946 houdende instelling van
een Raad van State, art. 9.)
5° N iet ontvankelijlc is het middel dat
zonder belang is geworden wegens de
beslissing van het Hoj bet1·efjende een
ander middel (3).
{ECHTGENOTEN GOEMINNE, T. BELGISOHE
STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN.)

ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest op 12 februari 1969 door het Hof
van beroep te Gent gewezen ;

f'_-:--- ---
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welke zijn voorgeschreven om tot de
bepaling van dat inkomen over te gaan,
en onder meer of de plaatselijke commissie, ingeval' haar goedkeuring vereist is,
inderdaad deze goedkeuring heeft gegeven en of zij haar beslissing dienaangaande regelmatig met redenen omkleed heeft,
en terwijl het feit dat de eisers eventueel
de Raad van State hadden kunnen verzoeken om vernietiging van de beslissing
van de plaatselijke commissie, aan het
hof van beroep het recht niet onttrok
de geldigheid van die beslissing te beoordelen wanneer het bestuur zich daarop
beriep tegen de eisers, tot rechtvaardiging
van de aan het toezicht van het hof van
beroep regelmatig voorgelegde aanslagen
(schending van alle aangeduide bepalingen, op de artikelen 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk Wetboek na, en
inzonderheid van de artikelen 93 van de
Grondwet, 61, 65 en 66 van de gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, en 9 van de wet van
23 december 1946);
tweede onderdeel, zo het arrest, door te
beslissen dat de naleving van de enkele
formaliteiten die het opsomt volstaat tot
bewijs van de regelmatigheid van de
bepaling van het kadastraal inkomen,
bedoeld heeft te zeggen dat het advies
van de plaatselijke commissie niet met
redenen omkleed behoeft te zijn, dergelijke beslissing onwettelijk is daar de
plaatselijke commissie, net als iedere
contentieuze instantie, haar beslissingen
met redenen moet omkleden (schending
voornamelijk van artikel 97 van de
Grondwet, en van de artikelen 7 en 8
van het koninklijk besluit van 17 augustus 1955);
derde onde1·deel, door te beslissen dat
het bedrag van het kadastraal inkomen
van het als type-perceel genomen onroerend goed alsmede de keuze en de goedkeuring, door de plaatselijke commissie,
van het type en het kadastraal inkomen regelmatig zijn genotificeerd aan
de eisers door de stukken waarop het
steunt, het arrest het begrip van notifiesring en de bewijskracht van die stukken miskent, vermits het bericht van
30 maart 1962 eiser verzocht zijn opmerkingen voor te dragen binnen de termijn
van 30 dagen en aangaf hoe eventueel
een bezwaarschrift kon worden ingediend,
hetgeen slechts kon slaan op het recht
van reclamatie, waarin wettelijk is voorzien, tegen de kadastrale schatting van
de niet als types in aanmerking genomen
onroerende goederen, en dus de hand-

having van het goed als type-perceel
uitsloot (schending van de bepalingen
van het Burgerlijk W etboek, van de
gecoordineerde wetten, van het W etboek
van de inkomstenbelastingen, en van het
koninklijk besluit van 17 augustus 1955
welke in het middel zijn aangeduid) :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat dit onderdeel het
arrest slechts critiseert in zover het de
geldigheid niet heeft beoordeeld van de
goedkeuring, door de plaatselijke comInissie, van het aan een type-onroerend
goed toegekend kadastraal inkomen ;
Overwegende dat de wetten betreffende
de inkomstenbelastingen de administratis
van het kadaster, die afgescheiden is van
de administratie der belastingen, in het
bijzonder gelasten met de vaststelling
van het kadastraal inkomen zowel van
de als type gekozen onroerende goederen,
als van de andere onroerende goederen,
en de regelen bepalen die in de uitvoering
van deze taak dienen nageleefd te worden;
Dat de betwistingen waartoe de vaststalling van het kadastraal inkomen aanleiding kan geven, en de uitoefening van
het recht om tegen · die vaststelling
bezwaar in te dienen, zich niet vereenzelvigen met de uitoefening van het
recht dat bovengenoemde wetten aan de
belastingschuldige toekennen om bezwaar
in te dienen tegen het bedrag van een
op zijn naam gevestigde aanslag, en
uitsluitend onderworpen zijn aan de
daartoe gestelde zelfstandige regelen ;
Overwegende dat derhalve, in de mate
waarin voornoemde wetsbepalingen geen
rechtsmiddel voorzien dat toelaat de
betwisting over de vaststelling van het
kadastraal inkomen een type-onroerend
goed bij een rechtscollege van de rechterlijke macht aanhangig te maken, het aan
deze rechterlijke macht niet behoort over
de akten van een administratieve overheid in verband met de vaststelling van
het kadastraal inkomen van onroerende
goederen uitspraak te doen, welke alden
desgevallend, sinds de wet van 23 december 1946 houdende instelling van een
Raad van State, aan het toezicht van
deze rechtsmacht van- adminiRtratief
recht kunnen onderworpen worden ;
Dat daaruit volgt dat het hof van
beroep niet vermocht de geldigheid van
de beslissing van de plaatselijke commissie te beoordelen, wanneer de administratie zich daarop beriep tot rechtvaardiging.
van de aanslagen in de grondbelasting
die op het aan een type-onroerend goed
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toegekend kadastraal inkomen gevestigd
waren;
Overwegende derhalve dat het arrest,
door te overwegen dat voor zover de
stelling van de eisers impliceert dat de
plaatselijke commissie geen antwoord
verstrekte op hun bezwaar van 18 novem1955, er dient aangestipt te worden dat
de eisers na de notificatie van 28 december 1962 tijdig voor de Raad van State
een rechtsmiddel tegen die beslissing
hadden dienen te stellen, de bevoegdheid
van de Raad· van State erkent om over
de geldigheid van de beslissing van de
plaatselijke commissie te oordelen, en
meteen zijn impliciete onbevoegdverklaring dienaangaande wettelijk rechtvaardigt;
Dat dit onderdeel naar recht faalt ;
Wat het tweede en het derde onderdeel
betreft:
Overwegende dat, gelet op het antwoord op het eerste onderdeel, .de overige
onderdelen, die betrekking hebben op
de procedure die gebeurlijk aan de Raad
van State had dienen onderworpen te
worden, zonder belang zijn ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eisers in de kosten.

10 maart 1970. 2e kamer. Voorzitter, de H. van Beirs, voorzitter.
Verslaggever, de H. Gerniers. Gelijkluidende conclusie, de H. Colard,
advocaat-generaal.
Pleiters,
de
HH. van Bastelaer en Biitzler (van de
balie bij het Hof van beroep te Brussel).

Je KAMER.- 12 maart 1970.
I 0 ARBEIDSONGEVAL.- BASISLOON.

- WERKVROUW WERKZAAM BIJ TUSSENPOZEN.
TOEPASSING
VAN
ARTIKEL 6, LID 5, VAN DE GECOORDINEERDE WETTEN OP DE VERGOEDING
DER SCHADE VOORTSPRUITENDE UIT

(1) Cass., 10 juni 1960 (Bull. en PAsrc.,
1960, I, 1164).
(2) Raadpl. cass., 11 juni 1953 (Bull. en
PAsrc., 1953, I, 791); Rep. prat. dr. belge,
Compl., t. I, v 0 Accidents dtt t?·avail door
HORION, nrs 691 en 692; Wetsontwerp op
de arbeidsongevallen, Senaat, zitting 1969-

ARBEIDSONGEVALLEN.
HYPOTHETISCHE VERGOEDING MET BETREKKING
TOT DE UREN WAAROP NIET GEARBEID
WORDT.
GETROFFENE DIE EEN
RUSTPENSIOEN GENIET.- WETTELIJKE
BEPERKINGEN VAN HAAR BEROEPSACTIVITEIT. VERPLICHTING HIERMEDE
REKENING TE HOUDEN.

2° GERECHTSKOSTEN. - BuRGERLUKE ZAKEN. - ARBEIDSONGEVAL. CASSATIEGEDING.- VOORZIENING VAN
RET BEDRIJFSHOOFD OF VAN DIENS VERZEKERAAR.
VOORZIENING INGEVEROORDELING VAN DE
WILLIGD. ElSER IN DE KOSTEN.
I0

W anneer een werkm·ouw bij tussenpozen bij een werkgever te werk gesteld
was moet het loon, op basis waarvan de
wettelijke vergoedingen wegens een m·beidsongeval dienen te worden berekend,
vastgesteld wm·den overeenkomstig artikel 6, lid 5, van de gecoo1·dineerde wetten
op de vergoeding der schade voo1·tspruitende ttit a1·beidsongevallen (I); geniet de
getroffene een 1·ustpensioen, dan moet de
hypothetische ve1·goeding met betrekking
tot de 'uren waarop niet gearbeid wordt,
berekend worden met inachtneming van
de wettelijke beperkingen aa11 de uitoefening van een bemepsactiviteit gesteld (2).
(Impliciete beslissing).

2° Wanneer het Hoj, na de voorziening van
het bedrijjshoofd of van zijn verzekeraar
te hebben ingewilligd, een beslissing
vm·nietigt over een 1·echtsvordering gegrond op de wetten bet1·efjende de vergoeding der schade voortspruitende uit
arbeidsongevallen, veroordeelt het eiser
in de kosten van het cassatiegeding (3).
(Wet van 20 maart 1948, enig artikel;
Gerecht. Wetb., art. 1ll1, lid 4.)
(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
RINGSMAATSCHAPPIJ DE
T. LEDOUX.)

« VERZEKESCHELDE n,

ARREST (vertaling).
HET HOF ; -

Gelet op het bestreden

1970, Bescheid nr 328, art. 33, biz. 22 en 51.
(3) Cass., 25 september 1969 (redenen),
supra, blz. 103.

Over het k;:trakter van openbare orde van
het enig artikel van de wet van 20 maart 1940,
raadpl. cass., 26 maart 1953 (Bttll. en PAsro.,
1953, I, 576).

-659vonnis, op 20 november 1968 in hager
beroep gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te Charleroi ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de' artikelen 1, 2 (gewijzigd bij
artikel 1 van de wet van 10 juli 1951),
6, inzonderheid lid 1 en 5, van de wetten
op de vergoeding der schade voortspruitende uit arbeidsongevallen, gecoordineerd bij het koninklijk besluit van
28 september 1931, 1 en 2 van de besluitwet van 20 september 1945 waarbij de
wet betreffende de vergoeding der schade
voortspruitende uit arbeidsongevallen op
de dienstboden wordt toepasselijk gemaakt, en 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden vonnis, na op
grand van zijn eigen redenen en die van
de eerste rechter, wiens beslissing het
overneemt, te hebben vastgesteld dat
verweerster, op het ogenblik van het
arbeidsongeval waardoor zij op 26 juni
1962 werd getroffen, als werkvrouw bij
tussenpozen werkte bij twee werkgevers
en bij de werkgever bij wie het ongeval
heeft plaatsgehad een uurloon van 20 fr.
verdiende plus het middagmaal, beslist
dat het loon op basis waarvan de wettelijke vergoedingen dienen te worden berekend derhalve moet omvatten de werkelijke vergoeding bij de werkgever waar
het ongeval is gebeurd, vermeerderd met
de onderstelde vergoeding die betrekking
heeft op de uren waarop niet werd gearbeid, welke laatste vergoeding berekend
wordt naar de maatstaf van het bij genoemde werkgever op het ogenblik van
het ongeval betaalde loon en van de normale arbeidsduur van een werkvrouw,
namelijk acht uren per dag gedurende
300 dagen per jaar, en, dientengevolge,
het loon dat tot grondslag moet strekken
voor de berekening van de aan verweerster verschuldigde wettelijke vergoedingen voor haar arbeidsongeschiktheid ten
gevolge van het litigieuze ongeval, vaststelt op 54.000 frank, zijnde het loon
van 300 dagen van acht werkuren tegen
20 frank per uur (48.000) plus voor elk
van deze arbeidsdagen het middagmaal
tegen 20 frank (6.000 frank), op grand
dat het doel van de wet op de arbeidsongevallen er niet in bestaat het loon
van de werlnnan weer samen te stellen,
doch de getroffene terug te plaatsen in
de toestand waarin hij zich zou bevonden
hebben zonder ongeval, dat de toestand
van de werkman erin bestaat dat hij in
staat is om acht uren per dag en driehonderd dagen per jaar te werken en dat
artikel 6, lid 5, van de gecoordineerde
wetten op de vergoeding der schade

voortspruitende uit arbeidsongevallen
van toepassing is, ongeacht de oorzaak
van de onderbreking in het werk, en
toepasselijk blijft ingeval de werkman,
« nadat hij zijn werkje heeft uitgevoerd,
geen regelmatige arbeid meer verricht »,
terwijl, eerste onderdeel, de gecoordineerde wetten op de vergoeding der
schade voortspruitende uit arbeidsongevallen tot doel hebben het verlies van de
economische geschiktheid van de werkman te compenseren en te zorgen voor
de vergoeding van de schade ten gevolge
van de derving van het normale loon, en
genoemd artikel 6, lid 5, dat dit doel
wil verwezenlijken, niet mag worden toegepast wanneer de duur van de arbeid
die de door het ongeval getroffene werkelijk heeft verricht en die zij wettelijk
heeft mogen verrichten gedurende het
jaar dat aan het ongeval voorafgaat,
geregeld lager is geweest dan acht uren
per dag gedurende driehonderd dagen
per jaar, zodat, door niet na te gaan of
zulks niet werkelijk het geval was met
verweerster, zoals eiseres het, zonder te
worden tegengesproken, uitdrukkelijk
voor de feitenrechter heeft aangevoerd,
het bestreden vonnis een verkeerde
toepassing heeft gemaakt van de wettelijk regels inzake de vaststelling van het
basisloon dat moet dienen voor de
berekening van de aan verweerster verschuldigde vergoedingen (schending van
aile bovenvermelde wetsbepalingen);
tweede onderdeel, eiseres bij haar conclusie voor de feitenrechter uitdrukkelijk
had doen gelden dat het normale loon
in het onderhavige geval zeker niet
overeenstemt met een arbeid van acht
uren per dag gedurende driehonderd
dagen, dat de getroffene op het ogenblik
van het ongeval 64 jaar oud en gepensioneerd was en ze dus wettelijk geen
activiteit met valle dagtaak mocht uitoefenen en, derhalve, dat haar werkelijke
economische geschiktheid uitstekend
wordt weergegeven door· het intermitterend werk dat zij op het ogenblik van het
ongeval .verrichtte bij een van beide
werkgevers bij wie zij werkte ; het bestreden vonnis, dat uitspraak heeft gedaan
zonder beslissing over deze beweringen
en zonder ze te ontkennen, in het onzekere laat of het feit dat verweerster
gepensioneerd was en dat zij wettelijk
geen activiteit met valle dagtaak zou
mogen uitoefenen, onjuist of niet ter
zake dienend werd geoordeeld, zodat de
wettelijkheid van de verwerping niet kan
worden nagegaan en aldus de beslissing
waarbij het basisloon in deze zaak wordt
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v:astgesteld, · overeenkomstig artikel 6,
hd 5, van de wetten op de vergoeding
der schade voortspruitende uit arbeidsongevallen, althans niet regelmatig met
redenen is omkleed (schending van artikel 97 van de Grondwet) :
Overwegende dat het vonnis beslist
dat het loon dat tot grondslag strekt
voor de wettelijke vergoedingen verschuldigd aan verweerster, die door een
arbeidsongeval werd getroffen, moet worden berekend alsof laatstgenoemde, die
als werkvrouw bij tussenpozen werkte
bij t~ee werkgevers, driehonderd dagen
per Jaar tegen acht uur per dag had
gewerkt;
Overwegende dat het vonnis in het
onzekere laat of verweerster op het
ogenbli~r van het ongeval 64 jaar oud was,
zoals mseres dat betoogde, en of zij een
rustpensioen of een ouderdomsrente genoot, zodat zij geen regelmatige beroepsactiviteit mocht uitoefenen ;
Dat, derhalve, het Hof de wettelijkheid
van de beslissing niet kan toetsen ;
Dat het tweede onderdeel van het
middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde. beslissing ; gelet op
het enig artikel van de wet van 20 maart
1948, legt de kosten ten laste van eiseres;
verwijst de zaak naar de Rechtbank van
eersteaanleg te Bergen, zitting houdende
in hager beroep.
12 maart 1970. 1e kamer. Voorzitter, de H. Valentin, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
elf) H. Busin. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Delange, advocaat-generaal.
Pleiter, de H. De Bruyn.

1e KAMER.- 12 maart 1970.
VERZEKERINGEN.- LANDVERZEKERING. BURGERLIJKE ZAKEN. MIDDEL DAT AAN DE RECHTER VERWIJT
AANVAARD TE HEBBEN, ZONDER OP DE
CONCLUSIE VAN DE VERZEKERAAR TE
ANTWOORDEN, DAT DEZE LAATSTE ER·
VAN AFGEZIEN HAD ZICH TE BEROEPEN OP DE NIETIGHEID VAN DE OVER·
EENKOMST WEGENS VERZWIJGING VAN
DE VERZEKERDE. GEEN VERZWIJ-

GING VAN DE VERZEKERDE. ZONDER BELANG.

MID DEL

Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang,
is het middel waarbij wordt aangevoerd
dat de rechter, zonder de conclusie van
de verzekeraar te beantwoorden, heejt
aanvaard dat deze laatste e1·van ajgezien
had zich te beroepen op de nietigheid
van de overeenkomst voortspruitende uit
een ve1·zwijging van de ve1·zekerde, wanneer het beschikkende gedeelte van de
beslissing wettelijk ge1·echtvaardigd blijjt
door de vaststelling in de 1·edenen dat er
geen verzwij ging van de verzekerde is
geweest.
{NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « L'UNION DE
PARIS>>, T. PERSONENVENNOOTSCHAP
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
"L'EMERAUDE >>.
ARREST (vertaling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 12 februari 1969 door het Hof
van beroep te Brussel gevvezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de
Grondwet,
doordat het bestreden arrest eiseres
veroordeelt om verweerster voor een
bedrag van 1.500.000 frank schadeloos te
stellen voor het verlies dat deze laatste
had geleden ten gevolge van een diefstal
waarvan zij het slachtoffer was geworden,
en, met overneming van de gronden van
de beroepen scheidsrechterlijke sententie,
het middel verwerpt waarbij eiseres,
overeenkomstig de bepalingen van artikel 7 van de algemene voorwaarden van
de verzekeringspolis en van artikel 9
van de wet van 11 juni 1874 op de
verzekeringen, deed gelden dat de verzekering nietig was gemaakt door de
verzwijging van verweerster omtrent het
ontbreken van een alarmdraad v66r het
ventilatieraam van haar kantoor, en doordat het arrest, door deze verwijzing
naar de gronden van de scheidsrechterlijke sententie, beslist dat eiseres, door
de overeenkomst na het schadegeval te
verbreken, d13 overeenkomst had uitgevoerd en er, jderhalve, van had afgezien
de nietigheid ten gevolge van de verzwijging van verweerster in te roepen,
terwijl noch in de overwegingen van
het arrest noch in die van de beroepen
scheidsrechterlijke sententie een ant-
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woord voorkomt op de middelen die
eiseres, in haar voor het hof van beroep
genomen conclusie, hieruit had afgeleid,
enerzijds, dat de nietigheid ten gevolge
van de verzwijging van de verzekerde
niet van rechtswege geschiedde, dat ze
in rechte gevraagd moest worden, dat ze
enkel met terugwerkende kracht uitwerking had wanneer ze bij vonnis
was aangenomen en dat het, derhalve,
normaal was dat de verzekeringsmaatschappij, in afwachting van een uitspraak
van de rechtbank, de overeenkomst heeft
verhroken, en, anderzijds, dat de brief
van verbreking uitging van de dienst
« Productie », die aileen tot taak heeft
bewarende maatregelen te nemen en niet
de nietigheid van de overeenkomst te
beoordelen :
Overwegende dat eiseres tegen het
arrest als grief aanvoert dat het heeft
gesteld dat haar brief van 13 december
1965 gelijkstond met de bevestiging van
de verzekeringsovereenkomst van
16 februari 1965 die, naar zij beweert,
nietig is wegens de verzwijging van
verweerster, zonder te antwoorden op de
middelen die zij deed gelden om aan te
tonen dat dit geschrift anders moest of
kon worden uitgelegd ;
Overwegende dat het hof van beroep,
dat uitdrukkelijk verwijst naar de gronden van de sententie waarvan het kennis
nam, beslist dat, zelfs indien zou gesteld
worden dat eiseres bij haar brief van
13 december 1965 er niet van heeft
afgezien de nietigheid van de overeenkomst van 16 februari 1965 in te roepen,
zij in elk geval niet gerechtigd zou zijn
om zich op de verzwijging van de verzekerde te beroepen ;
Dat hieruit volgt dat het middel geen
belang heeft en, derhalve, niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
12 maart 1970. 1e kamer. Voorzitter, de H. Val~;Jntin, raadsheer
waarnemend voorzitter. - V erslaggever,
de H. Busin. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Delange, advocaat-generaal.
Pleiters, de HR. Bayart en Philips.

l e KAMER. -

- RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG
ZITTING HOUDEND IN ZAKEN VAN
KOOPHANDEL. KAMER MET EEN
ENKELE RECHTER. - GEEN BIJSTAND
VAN HET OPENBAAR MINISTERIE.
2°

SUBROGATIE. BuRGERLIJKE
ZAKEN.
RECHTSVORDERING GEGROND OP DE SUBROGATIE.- CONCLUSIE WAARBIJ WORDT OPGEWORPEN DAT
DE ElSER NIET BEVOEGD IS OMDAT HIJ
GEEN BEWIJS LEVERT VAN DE DOOR
HEM
AAN
DE
OORSPRONKELIJKE
SCHULDEISER GEDANE BETALING. VoNNIS DAT ENKEI. BESLIST DAT DE
TERUGBETALING GERECHTVAARDIGD IS.
- NIET MET REDENE.N OMKLEDE. BESLISSING.

1° W anneer er in het ar1'0ndissement geen
1·echtbanlc van koophandel is gevestigd,
oefent de rechtbank van eerste aanleg de
rechtsmacht in handelszaken uit ; zij
vonnist zonder de bijstand van het
openbaar ministerie, zeljs indien de
kamer slechts uit een rechter bestaat.
(Wet van 18 juni 1869, art. 33; wet
van 25 oktober 1919, enig artikel.)
2° W anneer de verweerder in een op de
sttbrogatie gegronde rechtsvordering bij
conclusie de bevoegdheid van de eiser
heejt betwist omdat hij het bewijs niet
levert van een door hem aan de oar.spronkelijke schuldeiser gedane betaling (1), is het vonnis dat enkel beslist dat
" de terugbetaling van het gevorderde
bedmg gerechtvaardigd is >> niet met
1·edenen omkleed. (Grondwet, art. 97.)
(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP " GROEP JOSI
VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ
1909 »,
T. RENAUX.)
ARREST (vertaling).
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 6 december 1968 in laatste
aanleg gewezen, door de Rechtbank van
eerste aanleg te Charleroi, zitting houdende in handelszaken ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van het enig artikel, nr VI,
van de wet van 25 oktober 1919 tot
tijdelijke wijziging van de rechterlijke
inrichting en van de rechtspleging voor

12 maart 1970.

Jo RECHTERLIJKE ORGANISATIE.

(1) Raadpl. cass., 22 mei 1969 (Arr. cass.,
1969, biz. 938).

-662de hoven en rechtbanken, gewijzigd bij
het enig artikel van de 'Wet van 12 mei
1937,
doordat noch uit het bestreden vonnis
noch uit het zittingsblad van de terechtzitting van 6 december 1968 tijdens welke
de zaak gepleit en het bestreden vonnis
uitgesproken werd, blijkt dat het openbaar ministerie zijn advies over de zaak
heeft gegeven,
terwijl, krachtens de in het middel
bedoelde wetsbepaling, in de rechtbanken
van eerste aanleg, de rechter die aileen
zitting houdt eerst uitspraak doet nadat
hij het advies van het openbaar ministerie heeft gehoord :
Overwegende dat door te vermelden
dat, wanneer de rechtbank van eerste
aanleg de rechtsmacht, in handelszaken
u!toefent, ze zonder bijstand van het
openbaar ministerie vonnist, overeenkomstig de bepalingen die de rechtbanken
van koophandel beheersen, artikel 33
van de wet van 18 juni 1869 op de rechterlijke inrichting aanduidt dat de regel
die het voorschrijft een algemene draagwijdte heeft;
Overwegende dat geen enkele bepaling
van de wet van 25 oktober 1919, op grond
waarvan in de rechtbanken van eerste
aanleg en in de rechtbanken van koophandel kamers met een aileenrechtsprekende rechter kunnen worden gevormd,
van deze regel afwijkt of onverenigbaar
is met de inachtneming ervan ;
Overwegende dat artikel 33 van de
wet van 18 juni 1869 noch uitdrukkelijk
noch stilzwijgend werd opgeheven;
Dat hieruit volgt dat deze wetsbepaling toepasselijk is gebleven in het geval
dat, wanneer er in het arrondissement
geen rechtbank van koophandel is gevestigd, een kamer van de rechtbank van
eerste aanleg, zelfs met een aileenrechtsprekend rechter, de rechtsmacht. in handelszaken uitoefent ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1251 van
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet,
doordat het· vonnis eiseres veroordeelt
om aan verweerder het bedrag van
8.231 frank te betalen, op grond aileen
dat de verkeerde aanduiding van het
voertuig in de ongevalsaangifte niet opzettelijk was en aan eiseres geen nadeel
heeft kunnen toebrengen, en dat het
vervangingsvoertuig sinds minder dan

een maand was gebruikt op het ogenblik
van het ongeval, wat door de verzekeringspolis wordt vereist opdat dit voertuig zou gedekt zijn,
te1·wijl eiseres bij een regelmatig voor
de rechtbank genomen conclusie deed
gelden dat zij « in de eerste plaats de
ontvankelijkheid van de vordering betwistte ; dat nit de bij de debatten verkregen gegevens, onder meer uit de
deurwaardersaanmaning die zich in het
d?ssier van eiser (thans verweerder) bevmdt, volgt dat aileen de heer Maquaire
door de schuldeiser werd vervolgd ;
dat dus hij aileen de derde moest betalen ;
dat eiser die geen bewijs levert van een
door h~m gedane betal~ng--,--- in strijd met
wat hiJ beweert - met bevoegd is om
concluante (~hans eiseres) te dagvaarden;
dat zijn vordering dus niet ontvankelijk
is ; dat de door zijn schoonzoon ondertekende verklaring, die hij thans tijdens
de debatten overlegt, niet kan volstaan
om het op hem rustende bewijs te leveren ; dat er slechts indeplaatssteiling is
in geval van persoonlijke betaling en dat
het feit aileen dat hij burgerrechtelijk
aansprakelijk werd verklaard voor zijn
schoonzoon hem geen recht geeft een
rechtsvordering in te steilen, bij gebrek
aan belang ,,
zodat, door eiseres niettemin te veroordelen om aan verweerder het door hem
gevorderde bedrag te betalen, zonder
vast te stellen dat verweerder het bedrag
waarvan hij de terugbetaling vroeg aan
de derde-schuldeiser had betaald, ondanks
de conclusie van eiseres waarin deze
betaling uitdrukkelijk werd betwist, het
vonnis, enerzijds, de regels inzake de
indeplaatsstelling krachtens de wet heeft
miskend (schending van artikel 1251 van
het Burgerlijk Wetboek) en, anderzijds,
niet heeft geantwoord op de conclusie
van eiseres (schending van artikel 97 van
de Grondwet) :
Overwegende dat, door er enkel op te
wijzen dat « de terugbetaling van het
bedrag van 8.231 .frank gerechtvaardigd
is ,, het vonnis niet passend antwoordt
op de in het middel vermelde conclusie
waarin de ontvankelijkheid van de
rechtsvordering van verweerder werd
betwist;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, en zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van de
andere middelen, die geen ruimere cassatie zouden kunnen meebrengen, vernietigt
het bestreden vonnis ; beveelt dat van
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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
koophandel te Bergen.
12 maart 1970. 1e kamer. Voorzitter, de H. Valentin, raadsheer
waarnemend voorzitter. -· Verslaggever,
de H. Legros. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Delange, advocaat-generaal.
Pleiter, de H. Van Ryn.

I e KAMER. -

1D

.l·• . . •

13 maart 1970.

PARITAIR COMITE.- NATIONAAL
PARITAIR COMITE VOOR HET BOUWBEDRIJF. BEDRIJVEN WAARVOOR DIT
COMITE WERD INGESTELD.

2D P ARITAIR CO MITE. -FoNDS vooR
BESTAANSZEKERHEID OPGERICHT BIJ
BESLISSING VAN EEN P ARITAIR COJIUTE,
VERBINDEND VERKLAARD BIJ KONINKLIJK BESLUIT. -WET VAN 7 JANUARI
1958. WERKGEVER OM BILLIJKHEIDSREDENEN VRIJGESTELD VAN DE
UITVOERING VAN DE VERPLICHTINGEN
DOOR DEZE WET OPGELEGD. VRIJSTELLING NIET VOORZIEN DOOR DE WET.

3D SOCIALE ZEKERHEID. -

BIJDRAGEN DOOR DE WERKG'EVER NIET BINNEN
DE WETTELIJKE TERMIJNEN BETAALD.
BIJDRA\}EOPSLAG EN NALATIGHEIDSINTEREST DOOR DE WERKGEVER VERSCHULDIGD.- BEVOEGDHEID VAN DE
RIJKSDIENST VOOR MAATSCHAPPELIJKE
ZEKERHEID OM GEHEEL OF GEDEELTELIJK ERVAN AF TE ZIEN DE BETALING
VAN DEZE BIJDRAGEOPSLAG OF DEZE
INTEREST TE VORDEREN. RECHTER
DIE ZICH NIET IN DE PLAATS MAG
STELLEN VAN DE RIJKSDIENST VOOR
DE UITOEFENING VAN DIT RECHT.

1D Het Nationaal Paritair Comite voor

het bouwbedrijf, opgericht door artikel 1
§ 1, 24, a, van het koninklijk besluit van
5 januari 1957 waarbij de benaming,
(1) Raadpl. cass., 28 januari 1967 (Arr,
cass., 1967, biz. 656) en noot 3.
(2) Dit besluit werd gewijzigd bij dat van·
19 maart 1967.

'de bevoegdheid en de samenstelling van
de paritaire comite's opgericht in uitvoering van de besluitwet van 9 juni
1945 bepaald worden voor de werknemers die hoofdzakelijk handenarbeid
verrichte'li, en hun werkgevm·s, is opgericht voor de ondernemingen waarvan de normale activiteit bestaat in de
uitvoering van de in deze tekst opgesomde werken, zelfs indien de uitvoering
van dergelijke werken niet hun uitsluitende of voornaamste bezigheid is.
2D De wet van 7 januari 1958 betre(jende

de Fondsen voor bestaanszekerheid bepaalt niet dat een werlcgever van de
uitoefening van de opgelegde verplichtingen kan vrijgesteld worden om billijkheidsredenen, wannem· in uitvoering van
die wetsbepalingen een Fonds voor
bestaanszekerheid is opgericht bij beslissing van een paritair comite die verbindend werd vm·klaard bij koninlclijk
besluit (1).
3D Naar luid van artilcel 9, § 1, van het

besluit van de Regent van 16 janua1·i
1945 betreffende de werlcing van de
Rijksdienst voor maatschappelijlce zekerheid gewijzigd bij het besluit van de
Regent van 7 september 1946 en bij de
koninklijke besluiten van 30 september
1958, 8feb1·um·i 1960 en 24 juli 1964 (2),
vermag de Rijlcsdienst voor maatschappelijlce zelcerheid in bepaalde gevallen
en onder bepaalde voorwaarden, geheel
of gedeeltelijk, ervan af te zien van de
werlcgever, die de betalingen van de
bijdragen binnen de wettelijke termijnen
niet gedaan heeft, de betaling te vorderen
van de bijdrageopslag en de nalatigheidsinterest; de rechter mag zich niet
in de plaats stellen van de Rijksdienst
in de ttitoefening van dit recht (3).
(RIJKSDIENST VOOR MAATSCHAPPELIJKE
ZEKERHEID, T, HUBRECHT.)
ARREST.
RET HOF ; Gelet op het bestreden
vonnis, op 16 mei 1968 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te V eurne ;

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 12 en 14 van
(3) Cass., 1 maart 1968 (Bull. en PAsrc.,
1968, I, 829); raadpl. cass., 16 januari 1969
(ibid., 1969, I, 450) en noot 1.
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besluit van 5 januari 1957 waarbij de
benaming, de bevoegdheid en de samenstelling van de paritaire comite's opgericht in uitvoering van gemelde besluitwet bepaald worden, 1, 4 en 7 van de wet
van 7 januari 1958 betreffende de fondsen
voor bestaanszekerheid, 1 van het koninklijk besluit van 25 oktober 1960 waarbij
algenieen verbindend wordt verklaard
de beslissing van 29 september 1960
van het N ationaal Paritair Comite voor
het bouwbedrijf tot oprichting van een
fonds voor bestaanszekerheid en tot
vaststelling van zijn statuten, 1 van het
koninklijk besluit van 10 augustus 1962
waarbij algemeen verbindend worden
verklaard de beslissingen van 27 april
en 6 juli 1962 van het N ationaal Paritair
Comite voor het bouwbedrijf tot wijziging _van zijn beslissing van 29 september
1960 tot oprichting van een fonds voor
bestaanszekerheid en tot vaststelling van
zijn statuten, 1 van het koninklijk besluit
van 22 juli 1964 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing
van 10 april 1964 van het Nationaal
Paritair Comite voqr het bouwbedrijf tot
wijziging van de statuten van het « Fonds
voor bestaanszekerheid der bouwvakarbeiders "• 24, 26, 27 en 27bis van
gemelde statuten, deze artikelen zoals
gewijzigd bij de beslissingen van 27 april,
6 juli 1962 en 10 april 1964 van het
N ationaal Paritair Comite voor het
bouwbedrijf, 1 van het koninklijk besluit
van 2 augustus 1962 waarbij agemeen
verbindend wordt verklaard de beslissing
van 6 juli 1962 van het Nationaal Paritair Comite voor het bouwbedrijf tot
vaststelling van het bedrag van de
bijdrage aan het « Fonds voor bestaanszekerheid voor de arbeiders van de
bouwnijverheid " voor het dienstjaar
1962-1963, 1, 2, 3 en 4van deze beslissing,
1 van het koninklijk besluit van 23 augustus 1963 waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de beslissing van 30 mei
1963 van het N ationaal Paritair Comite
voor het bouwbedrijf tot vaststelling van
het bedrag van de bijdragen aan het
« Fonds voor bestaanszekerheid voor de
arbeiders van de bouwnijverheid " voor
het dienstjaar 1963-1964, 1, 2, 3 en 4
van deze beslissing, 1 van het koninklijk
besluit van 25 juni 1964 waarbij algemeen
verbindend wordt verklaard de beslissing
van 10 april 1964 van het Nationaal
Paritair Comite voor het bouwbedrijf tot
wijziging van zijn beslissing van 30 mei

1963 tot vaststelling van het bedrag van
de bijdrage aan het « Fonds voor
bestaanszekerheid voor de arbeiders van
de bouwnijverheid " voor het dienstjaar
1963-1964, 1, 2, 3 en 4 van deze beslissing
van 10 april 1964, 1 van het koninklijk
besluit van 24 september 1964 waarbij
algemeen verbindend wordt verklaard de
beslissing van 20 augustus 1964 van het
Nationaal Paritair Comite voor het bouwbedrijf tot vaststelling van het bedrag
van de bijdrage aan het « Fonds voor
bestaanszekerheid voor de arbeiders van
de bouwnijverheid "• 1, 2 en 3 van deze
beslissing, en 97 van de Grondwet,

doordat het bestreden vonnis, bij bevestiging van de beroepen beslissing en met
toeeigening van haar redenen, de eis als
ongegrond afwijst en bijgevolg beslist dat
verweerder niet onder de bevoegdheid
van het N ationaal Paritair Comite van
het bouwbedrijf valt, om de motieven dat
in feite het bedrijf van verweerder moeilijk in een of andere categoric onder te
brengen is, dat, zelfs indien men een
gemengd karakter aanneemt, er steeds
moeilijkheden zullen oprijzen, dat het
« gemengd " karakter ernstig nadeel voor
verweerder zou doen ontstaan en een
l:iestendige bron van misbruiken zou zijn,
dat verweerder vervoer voor derden doet,
dat hij zijn vervoervergunningen betaalt,
wat hij niet zou moeten doen moest zijn
activiteit uitsluitend het bouwbedrijf
aangaan, dat het een feit is dat de aanc
nemers van bouwwerken goede klanten
zijn van verweerder doch dat deze daardoor ipso facto zelf geen aannemer van
bouwwerken wordt en dat, om redenen
van elementaire billijkheid, het niet opgaat het bedrijf van verweerder te
klasseren in het bouwbedrijf;
tet·wijl, eedte onde1·deel, eiser in zijn
regelmatig iJ hager beroep genomen
conclusie tot kritiek van de beroepen
beslissing staande hield dat, volgens verweerder zelf, de helft van zijn personeel
zich met bouwwerken bezighoudt, de
andere helft met vervoer en dat minstens
de eerste rechter, op grand van de eigen
bekentenis van verweerder, hem voor
de helft diende te onderwerpen aan het
stelsel eigen aan het bouwbedrijf, en
verder aanvoerde dat verweerder gerangschikt werd in de categorie « bouwbedrijf " ten gevolge van een onderzoek
door de administratis van de arbeidsbetrekki~"lgen en reglementering van het
Ministerie van tewerkstelling en arbeid,
dat na betwisting door verweerder het
ministerie zijn standpunt handhaafde en
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-665gedeelte met een afwezigheid van motivering gelijkstaan (schending van artikel 97
van de Grondwet);
tweede onderdeel, door te beslissen dat
in feite het bedrijf van verweerder moeilijk in een of andere categorie is onder
te_brengen, en door de hoger aangehaalde
m1ddelen van de conclusie van eiser niet
te beantwoorden en. ze aldus, althans
impliciet, te aanvaarden, of minstens
door niet uit te slniten dat verweerder
al was het ~edeeltelijk in het bouwbedrijf
werkzaam IS, en desondanks de eis af te
wijzen om de billijkheidsmotieven . van
de eerste rechter en om de motieven
dat, zelfs indien men een gemengd
karakter aanneemt, er steeds moeilijkheden zullen oprijzen en dat het « gemengd " karakter ernstig nadeel voor
verweerder zou doen ontstaan en een
bestendige bron van misbruiken zou
zijn, het vonnis zijn beslissing niet rechtvaardigt; inderdaad, krachtens artikel 24 van de statuten van het « Fonds
voor bestaanszekerheid der bouwvakarbeiders », de ondernemingen die ressorterwijl het vonnis de eis afwijst zonder teren onder het Nationaal Paritair Comite
de door eiser aangehaalde bekentenis van voor het bouwbedrijf en die werklieden
verweerder te verwerpen en zonder de krachtens een arbeidsovereenkomst te
aangehaalde feitelijke elementen, waar- werk stellen, gehouden zijn de bijdragen
uit door eiser werd afgeleid dat verweer- te betalen die zijn vastgesteld voor de
der in het bouwbedrijf werkzaam was, categorie waarin zij zijn opgenomen en
op welke manier ook te bespreken, zodat terwijl deze activiteiten van onderneminhet vonnis niet naar behoren van recht gen die onder de bevoegdheid van het
Nationaal Paritair Comite voor het bonw~emotiveerd is of althans dnbbelzinnig
m zoverre niet ka.n worden uitgemaakt bedrijf vallen, omschreven worden in
of het de eis ongegrond verklaart omdat artik~l I, § I, . 24, v~n het koninklijk
de door eiser aangehaalde bekentenis in beslmt van 5 Januari I957, en terwijl
feite niet bewezen is of, hoewel bewezen, aldus het vonnis, zonder tegen te spreken
niet volstaat om verweerder in rechte dat de door eiser aangevoerde werkzaamminstens voor de helft te rangschikken heden van verweerder eigen zijn aan het
in het bouwbedrijf en of de door eiser bouwbedrijf en desniettemin de eis als
bovengenoemde elementen in feite niet ongegrond te verwerpen om bovengebewezen zijn of, hoewel bewezen, in melde motieven, alle in het middel aanrechte niet volstaan om verweerder aan geduide wetsbepalingen heeft geschonhet stelsel eigen aan het bouwbedrijf den, wijl het volstaat dat de door verte onderwerpen; het vonnis een tegen- weerder uitgevoerde activiteit normaal
strijdigheid inhoudt tussen de motieven val~ onder de begrippen omschreven in
en het beschikkend gedeelte, daar de art1kel l, § I, 24, van het koninklijk
overweging dat in feite het bedrijf van besluit van 5 januari I957, om hem te
verweerder moeilijk in een of andere onderwe~pen aan de bevoegdheid van
categorie onder te brengen is, waardoor het N atwnaal Paritair Comite voor het
het minstens aanneemt dat verweerder bou;vbe~ijf en _bijgevolg aan zijn door
gedeeltelijk in het bouwbedrijf werkzaam konmkhJk beshut verbindend verklaarde
is, tegenstrijdig is met de algehele ver- beslissingen, en de wet niet bepaalt dat
werping van de eis, waardoor het aan- men om billijkheidsmotieven van deze
neemt dat verweerder in het geheel niet onderw~rping ka.n worden vrijgesteld
in het bouwbedrijf werkzaam is ; dit (schendmg van alle aangeduide wetsbegebrek aan antwoord op de conclusie palingen);
van eiser, deze dubbelzinnigheid van
derde onderdeel, het motief luidens
de motieven en deze tegenstrijdigheid hetwelk verweerder vervoer voor derden
tussen de motieven en het beschikkend doet en zijn vervoervergunningen betaalt,

antwoordde : « dat het vervoer van
goedereJl waarvan de werkgever gewag
maakt, in hoofdzaak bestaat in het
vervoeren van de bij het graven van
kelders door de werkgever zelf uitgedolven gronden, alsmede het vervoeren van
de bouwrnaterialen die bij de slopingswerken van gebouwen vrijgekomen zijn.
Het betreft hier derhalve geen vervoer
van goederen voor rekening van derden.
De andere activiteit bestaat in de eigenlijke delvingswerken van kelders voor
nieuwe gebouwen en de eigenlijke slopingswerken van gebouwen ,, en dat, nu
verweerder vroeger misschien wel meer
zelfstandig vervoer deed, hij dit de laatste
jaren praktisch helemaal opgegeven heeft
om zich volledig aan de bonwwerken
te wijden : aldus heeft hij onder meer
een feitelijke vereniging met a.rchitect
Clans te Oostduinkerke en diens echtgenote, Maria Deschepper, gevormd, en
sam.en bouwen zij sinds jaren appartementsgebouwen en villa's waarva.n Claus
de architect is, Deschepper de geldschieter en verweerder de aannemer,
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-666wat hij niet zou moeten doen moest zijn
activiteit uitsluitend het bouwbedrijf
aangaan, de afwijzing van de eis niet
rechtvaardigt, wijl inderdaad, krachtens
artikel I, § I, 24, van het koninklijk
besluit van 5 januari I957, het volstaat,
om verweerder aan de bevoegdheid van
het N ationaal Paritair Comite voor het
bouwbedrijf te onderwerpen, dat zijn
activiteiten normaal het bouwbedrijf
aangaan zonder dat de wet vereist dat
dit uitsluitend of hoofdzakelijk het geval
zou zijn (schending van alle aangeduide
wetsbepalingen) :
Overwegende dat het vonnis zijn beslissing enkel steunt op de in het middel
aangehaalde redenen en op die van de
eerste rechter welke zich beperken tot
de vaststelling dat het bedrijf van verweerder hoofdzakelijk bestaat in allerhande vervoerdiensten en dat, om redenen van elementaire billijkheid, het niet
opgaat het bedrijf van verweerder te
klasseren in het bouwbedrijf;
Overwegende dat door de wet niet
vereist wordt dat, opdat een bedrijf zou
ressorteren onder het Nationaal Paritair
Comite voor het bouwbedrijf, de in
artikel I, § I, nr 24, van het koninklijk besluit van 5 januari I957 opgesomde
activiteiten uitsluitend of hoofdzakelijk
zouden worden uitgeoefend, maar wei
dat de door dit koninklijk besluit opgesomde activiteit een normale activiteit
van het bedrijf uitmaakt ;
Overwegende dat de wet niet bepaalt
dat een werkgever van de in de door
het middel aangeduide wetsbepalingen
opgelegde verplichtingen door een gerechtelijke beslissing kan vrijgesteld worden om billijkheidsredenen ;
Dat het middel gegrond is ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen I2 en I4
van de besluitwet van 9 juni I945 tot
vaststelling van het statuut der paritaire
comite's, I, § I, nr 24, van het koninklijk
besluit van 5 januari I957 waarbij de
benaming, de bevoegdheid en de samenstelling van de paritaire comiM's opgericht in uitvoering van gemelde besluitwet bepaald worden, I, 4 en 7 van de wet
van 7 janttari I958 betreffende de fondsen
voor bestaanszekerheid, 1 van het koninklijk besluit van 25 oktober I960 waarbij
algemeen verbindend wordt verklaard de
beslissing van 29 september I960 van
het N ationaal Paritair Comite voor het
bouwbedrijf tot oprichting van een fonds
voor bestaanszekerheid en tot vaststelling
van zijn statuten, I van het koninklijk

besluit van IO augustus I962 waarbij
algemeen verbindend worden verklaard
de beslissingen van 27 april en 6 juli
I962 van het N ationaal Paritair Comite
voor het bouwbedrijf tot wijziging van
zijn beslissing van 29 september I960 tot
oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn
statuten, I van het koninklijk besluit van
22 juli I964 waarbij algemeen verbindend
wordt verldaard de beslissing van IO april
I964 van het N ationaal Paritair Co mite
voor het bouwbedrijf tot wijziging van
de statuten van het " Fonds voor bestaanszekerheid der bouwvakarbeiders »,
24, 26, 27 en 27bis van gemelde statuten,
deze artikelen zoals gewijzigd bij de
beslissingen van 27 april, 6 juli I962 en
IO april I964 van het Nationaal Paritair
Comite voor het bouwbedrijf, I van het
koninklijk besluit van 2 augustus I962
waarbij algemeen verbindend wordt verldaard de beslissing van 6 juli I962 van
het N ationaal Paritair Comite voor het
bouwbedrijf tot vaststelling van het bedrag van de bijdrage aan het "Fonds
voor bestaanszekerheid voor de arbeiders
van de bouwnijverheid » voor het dienstjaar I962-I963, I, 2, 3 en 4 van deze
beslissing, I van het koninklijk: besluit
van 23 augustus I963 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de
beslissing van 30 mei I963 van het
Nationaal Paritair Comite voor het bouwbedrijf tot vaststelling van het bedrag
van de bijdrage aan het « Fonds voor
bestaanszekerheid voor de arbeiders van
de bouwnijverheid » voor het dienstjaar
I963-I964, 1, 2, 3 en 4 van deze beslissing,
I van het koninklijk besluit van 25 juni
I964 waarbij algemeen verbindend wordt
verklaa.rd de beslissing van 10 april I964
van het N ationaal Paritair Comite voor
het bouwbedrijf tot wijziging van zijn
beslissing van 30 mei I963 tot vaststelling
van het bedrag van de bijdrage aan het
" Fonds voor bestaanszekerheid voor de
arbeiders van de bouwnijverheid » voor
het dienstjaar 1963-1964, 1, 2, 3 en 4
van deze beslissing van IO april 1964, I
van het koninklijk besluit van 24 september I964 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing
van 20 augustus I964 van het Nationaal
Paritair Comite voor het bouwbedrijf tot
vaststelling van het bedrag van de
bijdrage aan het " Fonds voor bestaanszekerheid voor de arbeiders van de bouwnijverheid », I, 2 en 3 van deze beslissing,
I (gewijzigd bij de wetten van 27 maart
en I4 juli I95I) 3, § 4, leden I en 2, 12,
§ I (gewijzigd bij de artikelen 2 van de
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-667besluitwet van 6 september 1946 en 3
van de wet van 14 juli 1961) van de
besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders,
5 (gewijzigd bij het koninklijk besluit
van 15 juni 1953) en 8 (gewijzigd bij het
koninklijk besluit van 30 september
1958), 9, § 1 (gewijzigd bij het besluit
van de Regent van 7 september 1946
en bij de koninklijke besluiten van 15 juni
1953, 30 september 1958, 8 februari 1960
en 24 juli 1964) van het besluit van de
Regent van 16 januari 1945 betreffende
de werking van de Rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid, en 97 van de
Grondwet,
doordat het bestreden vonnis de eis
strekkende tot veroordeling van bijdrageopslagen, boeten en interesten op de
gevorderde bijdragen in hoofdsom afwijst
om de motieven dat verweerder eerst
op 31 december 1965 van het Ministerie
van arbeid vernomen heeft dat zijn
bedrijf gerangschikt werd onder het
bouwbedrijf en dat hij daarvan op
21 maart 1966 door eiser werd verwittigd,
dat de Rijksdienst voor maatschappelijke
zekerheid de bijdragen, bijdrageopslagen
en interesten vordert over de jaren 1963
tot en met 1966 en dat het voor de hand
ligt dat verweerder niet kan aangesproken
worden voor bijdrageopslagen en interesten daar er van zijnentwege noch fout
noch nalatigheid is,
terwijl de bijdragen voor het « Fonds
voor bestaanszekerheid der bouwvakarbeiders " gei:nd worden door de instellingen belast met de inning van de
bijdragen voor maatschappelijke zekerheid, volgens de regels eigen aan deze
instellingen (artikel 27 van de statuten
van het « Fonds voor bestaanszekerheid
voor de arbeiders van de bouwnijverheid ll), en terwijl het invorderen van
bijdragen, bijdrageopslagen en interesten
een wettelijke verplichting is voor eiser,
waarvan hij alleen en onder de voorwaarden door de wet bepaald, onder
meer door artikel 9, § 1, van het besluit
van de Regent van 16 januari 1945, kan
afzien, zodra vaststaat dat de gevorderde
hoofdsommen verschuldigd zijn, en het
verschuldigd zijn van deze bijdrageopslagen en interesten niet afhangt van de
goede trouw van verweerder :
Overwegende dat, wanneer de verschuldigde bijdragen niet regelmatig betaald
werden, bijdrageopslagen en interesten
verschuldigd zijn, dat de Rijksdienst voor
maatschappelijke zekerheid wettelijk verplicht is de betaling ervan te vorderen

en daarvan slechts in de gevallen door
de wet bepaald kan afzien en dat het de
rechter niet behoort dergelijke afstand
op te dringen, zelfs niet wanneer geen
fout of nalatigheid vanwege de werkgever, andere dan het niet-betalen van
de bijdragen, bewezen is ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis ; beveelt dat melding van
dit arrest zal gemaakt worden op de kant
van de vernietigde beslissing ; houdt de
kosten aan ; zegt dat erover door de
feitenrechter zal beslist worden; verwijst
de zaak naar de Rechtbank van eerste
aanleg te leper, zitting houdende in
hoger beroep_
13 maart 1970. 1e kamer. Voorzitter, de H. Belpaire, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Hallemans. - Gelijkluidende conclusie, de H. Charles, advocaat-generaal.
- Pleite1·s, de HR. DeBruyn en Dassesse.
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13 maart 1970.

ERFDIENSTBAARHEID. -

ERF-

DIENSTBAARHEID VAN OVERGANG GEVESTIGD BIJ OVEREENKOMST. UrTOEFENING. TITEL. SOEVEREINE
BEOORDELING.

De feitenrechter beoordeelt soeve1·ein in
feite of de huidig bestaande ove1·gang
de uitoefening is van de erfdienstbaarheid zoals deze door de titel werd gevestigd (1). (Burg. Wetb., art. 691 en
1341.)
(AMEYE, T. COUVREUR-CAPELLE.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 12 oktober 1968 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te Brugge ;

(1) Cass., 28 oktober 1909 (Bull. en PAsrc.,
1909, I, 419); 19 april1917 (ibid., 1918, I, 7);
raadpl. Rep. p1·at. dr. belge, v 0 Se1·vitudes,
nrs 7 en 451.

-668Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 706, 707 en 708 van het
Burgerlijk W etboek,
doordat, na geconstateerd te hebben dat
oorspronkelijk de erven van partijen in
· een hand verenigd Waren, dat de rechtsvoorgangers van eiser, blijkens akte van
3 maart 1930, het oostelijk erfverkochten
aan een rechtsvoorganger van verweerder,
dat partijen ermede akkoord gingen dat
blijkens deze aide ten gunste van het
westelijk erf een recht van overgang, met
een breedte van ~,30 meter, werd gevestigd op het oostelijk erf, dat blijkens akte
van 19 augustus 1930 de rechtsvoorganger van verweerder het oostelijk erf
verder verkocht, na beslist te hebben
dat enerzijds uit de Iezing van die twee
akten bleek dat tussen beide data de
overgang reeds deels was overbouwd aan
de ingang of poort en dHt de erven door
een gemene scheidsmuur werden gescheiden WHarin een poortje voorkwam, en
dat anderzijds uit de voorgelegde plannen
bleek dat de overbouwing de uitweg
vernauwde tot 2,13 meter en dat het
poortje een breeQ.te had van 1,13 meter
en na verder geconstateerd te hebben
dat verweerder tussen 1962 en 1964 de
ingangspoort, door het plaatsen van
rekken, en de daarachter gelegen overgang, door het plaatsen van een gebemw,
vernauwd had, het bestreden vonnis
beslist dat, bij toepassing van artikel 708
van het Burgerlijk W etboek, het beperkt
gebruik van de erfdienstbaarheid door de
rechtsvoorgangers van eiser gedurende
dertig jaar, namelijk van 1930 tot de
verkoop aan eiser op 27 oktober 1966,
het gedeeltelijk tenietgaan ervan door
verjaring tot gevolg had alsmede de
inkorting ervan binnen de perken waarin
ze werd gebruikt, en dat de eerste rechter
op grond van zijn vaststellingen tijdens
zijn plaatsschouwing terecht en oordeelkundig er toe. besloot dat de huidig
bestaande en beperkte overgang voldoende was en beantwoordde aan wat de
akten bevatten, rekening houdende met
de bevrijdende verjaring van een deel
van deze aanvankelijk gevestigde erfdienstbaarheid wegens het dertigjarig
niet-uitoefenen ervan,
terwijl uit het proces-verbaal van
plaatsschouwing door de vrederechter
van 14 december 1967 blijkt dat in de
poort, wegens het plaatsen van rekken,
de overgang tot een meter vernauwd
was, dat wegens het vastleggen van een
deel van de achterpoort de overgang tot
0,85 meter vernauwd was en dat tussen

de verste hoek van het huis van verweerder en de betonplaten van eiser er slechts
een breedte van 0,40 tot 0,45 meter overbleef,
terwijl, nu de bevrijdende dertigjarige
verjaring bepaald door de artikelen 706,
707 en 708 van het Burgerlijk Wetboek
slechts betrekking kon hebben op de
vernauwingen welke zich, volgens het
vonnis, in 1930 voordeden en niet op
die welke zich in 1962 of later voordeden,
en nu die verjaring dienvolgens slechts
betrekking kon hebben op een vernauwing tot 2,13 meter of 1,13 meter, zij
geenszins de door verweerder verwezenIijkte vernauwing tot een meter, 0,85 m.,
en 0,40 tot 0,45 meter kon rechtvaardigen,
en tenviJl dienvolgens geen logisch
verband kan gelegd worden tussen, enerzijds, de vaststellingen en beslissingen
van het vonnis betreffende de in 1930
aangebrachte vernauwingen, en de vaststellingen tijdens het plaatsbezoek betreffende de heden bestaande vernauwingen,
en, anderzijds, de beslissing Iuidens welke
de huidig bestaande beperkte overgang
voldoet aan de bedingen van de akten
rekening houdende met de bevrijdende
verjaring van een deel van deze aanvankelijk gevestigde erfdienstbaarheid wegens
het dertigjarig niet-uitoefenen ervan,
zodat deze beslissing, in strijd met arti~el 97 van de Grondwet, niet gemotiveerd
IS ;

Overwegende dat, na vastgesteld te
hebben dat, ingevolge het niet vermelden
van een breedte in de alden na 3 maart
1930, de rechtsvoorgangers van partijen
nog enkel het bestaan zelve van een
recht van overgang in het oog hebben
gehad, de rechter de breedte van de
overgang diende te bepalen op grond
van de veronderstelde wil van die rechtsvoorgangers, zoals deze bleek uit het
door hen gemaakte gebruik van dit recht ;
Overwegende dat het vonnis, door een
soevereine beoordeling van de feiten,
heslist dat de huidig bestaande en beperkte overgang beantwoordt aan wat de
titel van eiser bevat ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
13 maart

1970. -

1e kamer. -

Voorzitter, de H. Belpaire, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. N aulaerts. Gelijkluidende con-
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-669clusie, de H. Charles, advocaat-generaal. ' arrest, op 24 april 1969 door het Hof
- Pleiters, de HH. Bayart en VanRyn. van beroep te Gent gewezen ;

l e KAMER. -

13 maart 1970.

1o LEVENSONDERHOUD. - UITKERING TOT ONDERHOUD BIJ ARTIKEL 205,
§ 2, VAN RET BURGERLIJK WETBOEK
GEVESTIGD TEN VOORDELE VAN DE
OVERLEVENDE ECRTGENOOT. -- KIND
UIT EEN VORIG HUw:ElLIJK VAN DE
OVERLEVENDE ECRTGENOOT DOOR DE
VOOROVERLEDEN ECRTGENOOT TIJDENS
RET HUWELIJK GEADOPTEERD.- KIND
GELIJKGESTELD MET EEN KIND UIT RET
RUWELIJK VAN DE VOOR0VERLEDEN
ECRTGENOOT MET DE OVERLEVENDE
ECRTGENOOT WAT DE VERPLICRTING
TOT LEVENSONDERROUD BETREFT.
20 ADOPTIE.-- ADOPTIE VAN EEN KIND

UIT EEN VORIG RUWELIJK VAN DE
OVERLEVENDE ECRTGENOOT DOOR DE
VOOROVERLEDEN ECRTGENOOT TIJDENS
ZIJN RUWELIJK MET DE OVERLEVENDE
ECRTGENOOT.- GELIJKSTELLING VOOR
DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 205, § 2,
VAN RET BURGERLIJK WETBOEK VAN
DIT KIND MET EEN KIND UIT RET
RUWELIJK VAN DE VOOROVERLEDEN
ECRTGENOOT MET DE OVERLEVENDE
ECRTGENOOT.
1o en 2° Voor de toepassing van artikel 205,
§ 2, van het Burgerlijk W etboelc wordt

een kind uit een vorig huwelijk van de
overlevende echtgenoot dat door de vooroverleden echtgenoot tijdens zijn huwelijk
met de overlevende echtgenoot werd
geadopteerd, gelijkgesteld met een Teind
uit het huwelijk van de vooroverleden
echtgenoot met de overlevende echtgenoot (1).
(A. EN TH. ROSSEELS,
T.. CASTEELS EN CONSORTEN.)
ARREST.
HET HOF ; -- Gelet op het bestreden
(1) Raadpl. cass., 27 oktober 1961 (Bull.
I, 222); l\fAHILLON, Annales
du notarial et de !'enregistrement, 19l53-1954,
blz. 223; CANIVET, ibid., 1969, blz. 185,

en PAsrc., 1962,

Over de grond van niet-ontvankelijkheid van de voorziening door de tweede
tot en met de achtste verweerder opgeworpen en hieruit afgeleid dat tegen hen
door de eisers geen grieven kl.mnen aangevoerd worden daar het bestreden arrest
zich er toe beperkt aan die verweerders
akte te verlenen van hun verklaring dat
ze zullen bijdragen, voor hun aandeel,
in de door de eerste verweerster gevorderde uitkering tot onderhoud :
Overwegende dat al de verweerders de
eisers hebben gedagvaard en zo in eerste
aanleg als in hoger beroep tegen hen
hebben geconcludeerd ; dat de eisers
veroordeeld werden in de kosten van de
beide aanleggen, daarin begrepen de
door de tweede tot en met de achtste
verweerder gedane kosten ;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid
niet kan aangenomen worden ;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 205, inzonderheid §§ 2 tot 5, 352, inzonderheid lid 2,
van het Burgerlijk Wetboek (dit laatste
artikel zoals vervangen door artikel l
van de wet van _22 maart 1940) en 97
van de Grondwet,
dooTdat het bestreden arrest, na te
hebben vastgesteld dat de eerste verweerster uit een vorig huwelijk een dochter
heeft die, tijdens haar huwelijk met de
de cujus, door deze als kind werd aangenomen, haar rechtsvordering tot uitkering tot onderhoud, op grond van artikel 205 van het Burgerlijk W etboek, ten
laste van de nalatenschap, niettemin
ontvankelijk en gegrond verklaart en
de eisers veroordeelt, elk voor hun aandeel
in de nalatenschap, aan de eerste verweerster een maandelijkse uitkering tot
onderhoud te betalen d~e voor de ganse
nalatenschap op 7.500 frank wordt bepaald, zulks om de redenen dat de
aangenomen dochter geen kind is achtergelaten uit het huwelijk van de de cujus
met de eerste verweerster doch uit het
huwelijk van deze laatste met haar
eerste echtgenoot, dat zij als wettige
afstammelinge tot levensonderhoud gehouden is jegens haar moeder, de eerste
verweerster, indien deze behoeftig is; en
dat zij als aangenomen kind een gelijknr 163; BARETTE, Rec·ueil general de l'enre·

gistrement et du notariat, 1954, blz. 251 tot
255.

-670aardige verplichting had tegenover de
de cujus hoewel ze niet is gesproten uit
het huwelijk van deze laatste met de
eerste verweerster,
terwijl artikel 205, § 2, van het Burgerlijk W etboek aan de overlevende echtgenoot slechts levensonderhoud teri laste
van de nalatenschap toestaat wanneer
de vooroverleden echtgenoot overleden
1s zonder kinderen uit zijn hnwelijk met
de overlevende echtgenoot achter te
laten, en terwijl krachtens artikel 352,
lid 2, van het Burgerlijk Wetboek het
aangenomen kind op de nalatenschap vaH
de aannemende dezelfde rechten heeft
als een wettig kind, zodat, wanneer een
kind uit een vorig huwelijk van de overlevende echtgenoot door de vooroverleden echtgenoot aangenomen is tijdens
bet hnwelijk, het dient te worden beschonwd, op erfrechtelijk gebied althans,
als het wettig kind van beide echtgenot_~n
en bijgevolg als een kind nit het huweh]k
gesproten in de zin van gemeld artikel 205, § 2 :
Overwegende dat uit de vaststellingen
van het arrest blijkt dat de eerste verweerster, weduwe van William Dierickx,
een dochter heeft uit een vorig huwelijk,
zijnde de tweede verweerster, die door
Dierickx tijdens zijn hnwelijk met de
eerste verweerster aangenomen werd ;
Overwegende dat luidens artikel 205,
§ 2, van het Burgerlijk W etboek~ wanneer
een echtgenoot vooroverleden IS zonder
kinderen nit zijn huwelijk met de overlevende echtgenoot achter te laten, zijn
nalatenschap levensonderhoud verschnldigd is aan de langstlevende, indien deze
ten tijde van het overlijden behoeftig is;
Overwegende, weliswaar, dat die paragraaf, afgezien van aile a~der~ wetsbepalingen, aileen toepasseh]k IS wanneer
geen kind uit het huwelijk met de overlevende echtgenoot achtergelaten is ;
Maar overwegende dat krachtens artikel 351, lid 2, van het Burgerlijk Wethoek, het aangenomen kind levensonderhond verschuldigd is aan de aannemende indien deze in nood verkeert,
zoals, krachtens § 1 van gezegd artikel 205, het wettig kind aan zijn ouders ;
dat krachtens artikel 352, lid 2, van
hetzelfde wetboek, het aangenomen kind
op tle nalatenschap van de aannemende
dezelfde rechten heeft als een wettig
kind daarop zou hebben;
Dat uit deze bepalingen volgt dat het
aangenomen kind, zowel wat bedoelde
verplichting tot levensonderhoud als wat
bedoeld erfrecht betreft, met het wettig

kind wordt gelijkgesteld; dat het principe van deze gelijkstelling zich opdringt,
ook wat de toepassing van artikel 205,
§ 2, betreft, zonder dat de wetgever dit
principe andermaal diende te stellen ; dat
die bepaling inderdaad tot voorwerp
heeft een recht op levensonderhoud aan
de overlevende echtgenoot die behoeftig
is te verzekeren en dat dit recht op
dezelfde wijze en in dezelfde mate
gevrijwaard wordt indien het achtergelaten kind een uit het huwelijk van beide
echtgenoten gesproten kind is, of een
kind dat door beide echtgenoten tijdens
het huwelijk aangenomen werd, of een
kind uit een vorig hnwelijk van een van
de echtgenoten dat door de andere echtgenoot tijdens het huwelijk aangenomen
werd;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, en zonder acht te slaan
op het eerste en het derde middel, welke
geen ruimere vernietiging zouden kunnen
medebrengen, vernietigt het bestreden
arrest, behoudens in zover het akte verleent aan de tweede tot en met de achtste
verweerder van hun verklaring dat ze
zullen bijdragen, voor hun aandeel, in
een maandelijkse uitkering tot onderhoud, groot 7.500 frank, in het voordeel
van de eerste verweerster ; zegt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing ; houdt de kosten aan ; zegt
dat hierover door de feitenrechter zal
beslist worden ; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van beroep te Brussel.
13 maart 1970. Ie kamer. Voorzitter, de H. Belpaire, raadsheer,
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Wauters. Gelijkluiclende conclusie, de H. Charles, advocaat-generaal.
- Pleiters, de HH. De Bruyn en Struye.

2e KAMER.- 16 maart 1970.
10 CASSATIEMIDDELEN.- STRAFZA-

KEN. - MIDDEL GEGROND OP DE BEWEERDE VALSHEID VAN DE VASTSTELLINGEN VAN HET PROCES-VERBAAL VAN
DE TERE;CHTZITTING EN VAN DE BESTREDEN BESL-ISSING. - GEEN BE'I'ICHTING
VAN VALSHEID. - MIDDEL NIE;T ONTVANKELIJK.
2o VONNISSEN EN ARRESTEN. -

... 1
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8TRAFZAKEN. AANTEKENING VAN
DE GETUIGENISSEN. - VERPLICHTING
GELDT NIET VOOR DE STRAFGEREORTEN
DIE UITSPRAAK DOEN IN LAATSTE AANLEG.
3o AANRANDING VAN DE EERBAARHEID EN VERKRACHTING.
- VERKRAORTING GEPLEEGD OP EEN
KIND BOVEN DE VOLLE LEEFTIJD VAN
I4 JAAR EN BENEDEN DIE VAN I6 JAAR
DOOR EEN BLOEDVERWANT IN DE OPGAANDE LIJN IS. VERZAORTENDE
OMSTANDIGREDEN. - CORREOTIONALISERING DOOR RET ONDERZOEKSGEREORT. - WETTELIJKHEID.
4o VONNISSEN EN ARRESTEN. STRAFZAKEN. BLOEDVERWANT IN
NEDERDALENDE LIJN VAN EEN BEKLAAGDE DIE ALS GETUIGE GEHOORD
WORDT DOOR RET ROF VAN BEROEP.EED VERPLIORT OP STRAFFE VAN NIETIGREID.
I o Bij ontstentenis van betichting van vals-

.

heid is niet ontvanlcelijk het middel,
gegrond op de zogenaamde valsheid van
de attthentielce vaststellingen van het
proces-ve1·baal van de teTechtzitting en
van de bestreden beslissing (I).
2o De verplichting om aantelcening te hou-

den van de getuigenissen geldt niet voor
de strajrechtbanken, die in laatste aanleg
uitspraak doen (2). (Wet van I mei
I849, art. IO.)
3o Buiten het geval bedoeld bij het tweede
lid van artikel 376 van het Stmjwetboelc
lean de misdaad van veTlcrachting do01·
een bloedverwant in de opgaande lijn
gepleegd op de persoon van een kind
boven de valle leeftijd van 14 jaar en
beneden die van valle 16 Jaa1·, wegens
verzachtende omstandigheden, door de
onderzoeksgerechten gecorrectionaliseerd
worden. (Strafwetboek, art. 375, lid 3,
en 377, lid 6; wet van 4 oktober I867,
art. 2, lid 2, gewijzigd bij de wet van
I9 maart I956, enig artikel, en art. 6.)
4o JiVanneer de ajstammeling van een
belclaagde boven de valle leejtijd van
vijjtien jaar niet ontzet is van het recht
om in 1·echte te getuigen en doo1· het
hof van beroep als getuige wordt gehoo7·d, moet hij, op straffe van nietig(1) Cass., 13 mei 1963 (Bull. en PAsrc.,
1963, I, 971).
(2) Cass., 22 juli 1968 (Arr. cass., 1968,
biz. 1333).

heid, de U'etteUjlce eed afleggen (3).
(Wetb. van strafv., art. I55, I56 en
I89.)
(s ... )

ARREST (vertaling).
HE'.r HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 29 december I969 gewezen
door het Hof van beroep te Brussel ;
Over het eerste middel, hieruit afgeleid
dat het proces-verbaal van de terechtzitting van het hof van beroep van
29 december I969, in strijd met de werkelijkheid, vermeldt dat de voorzitter van
de rechtbank, alvorens de op deze zit.ting
gedagvaarde getuigen te horen, verslag
heeft uitgebracht en dat het openbaar
ministerie zijn vordering heeft gedaan na
het verhoor van de getuige :
Overwegende dat, bij ontstentenis van
betichting van valsheid, het middel, dat
gegrond is op de zogenaamde valsheid
van de authentieke vaststellingen van
het in het middel vermelde proces-verbaal
van de zitting en van het arrest zelf,
niet ontvankelijk is ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen I55 en I89
van het W etboek van strafvordering,
doordat de griffier van het hof van
beroep geen aantekeuing heeft gehouden
van de verklaringen van Arlette en J oelle
S ... ter terechtzitting van 29 december
I969,
terwijlluidens artikell55 van het Wethoek van strafvordering en van artikel I89 van dit wetboek, dat 'deze bepa"
ling toepast op het bewijs van de correctionele wanbedrijven, de griffier aantekening houdt van de voornaamste verklaringen van de getu;gen ter terechtzitting:
Overwegende dat blijkens artikel IO
van de wet van I mei I848 de verplichting
om aantekening te houden van de getuigenverklaringen niet geldt voor de strafgerechten die uitspraak doen in hoogste
aanleg;
Dat het middel naar recht faalt ;
Over het derde middel, hieruit afgeleid
dat de raadkamer van de Rechtbank
van eerste aanleg te Nijvel, onder aan(3) Cass., 21 februari 1966 (Bull. en PAsiC.,
1966, I, 808); 24 november 1969, sup1·a,
biz. 292.

-672neming van verzachtende omstandigheden, eiser naar de correctionele rechtbank
heeft verwezen,
terwijl deze vervolgd werd met name
wegens verkrachtingen gepleegd op de
persoon van zijn minderjarige kinderen,
hoven de voile leeftijd van 14 jaar en
beneden die van 16 jaar op het tijdstip
van de feiten, en zulke misdrijven niet
kunnen worden verwezen naar de correctionele rechtbank, zodat eiser slechts
voor het hof van assisen mocht terechtstaan:
Overwegende dat, krachtens artikel 2,
lid 2, van de wet van 4 oktober 1867,
hetwelk het enige artikel is van de wet
van 19 maart 1956, de raadkamer, onder
aanneming van verzachtende omstandigheden, de beklaagde vervolgd wegens
misdrijven omschreven in hoofdstuk V,
titel VII, boek II van het Strafwetboek,
naar de correctionele rechtbank kan verwijzen, in zover de normale straf ten
hoogste twintig jaar dwangarbeid bedraagt;
Dat de aan eiser ten laste gelegde misdrijven van verkrachting omschreven
zijn in voornoemd hoofdstuk V en de op
deze misdrijven toepasselijke straf valgens de artikelen 375, lid 3, en 377, lid 6,
van het Strafwetboek zeventien tot
twintig jaar dwangarbeid is, zodat de
raadkamer gebruik kon maken van het
recht dat bij artikel 2, lid 2, van de wet
van 4 oktober 1867 op de verzachtende
omstandigheden aan dit gerecht wordt
verleend;
-Dat het middel naar recht faalt;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 156 en 187
van het Wetboek van strafvordering,
doordat het hof van beroep ter terechtzitting van 29 december 1969 de getuigen
Arlette en Joelle S ... , wettige dochters
van eiser, onder ede heeft gehoord,
terwijl zij wegens deze afstamming buiten ede moesten worden gehoord :
Overwegende dat, om als getuige te
worden gelword, wanneer ze het recht
hebben om in rechte te getuigen, anders
dan om enkel inlichtingen te geven, en
het openbaar ministerie, de burgerlijke
partij of de beklaagde zich niet tegen het
verhoor verzet, de af.~tammelingen van
de beklaagde op straffe van nietigheid de
wettelijke eed moeten afleggen ;
Dat het middel naar recht faalt ;
En overwegende dat de substantiele of
op strafie 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 maart 1970. - 2e kamer. - Voorzitter, de H. van Beirs, voorzitter. - Verslaggever, de H. Capelle.- Gelijkluidende
conclusie, de H. Detournay, advocaatgeneraal.- Pleiter, de H. Wynants (van
de balie bij het Hof van beroep te Brussel).

2e KAMER. -

16 maart 1970.

1° SOCIALE ZEKERHEID.- ZrEKTFEN INVALIDITEITSVERZEKERING.
WE.T VAN 9 AUGUSTUS 1963, ARTIKE.L 70,. § 2. - VE.RBOD DE. SCHADELOOSSTE.LLING: VAN GE.MEEN RECHT EN
DE FORFAITAIRE VERGOE.DINGE.N SAMEN ·
TE. GE.NIETE.N. - DRAAGWIJDTE. VAN
DIT VE.RBOD.
2° SOCIALE ZEKERHEID. - ZrE.KTE.E.N INVALIDITE.ITSVE.RZE.KE.RING.
WE.T VAN 9 AUGUSTUS 1963, ARTIKEL 70, § 2. - VERZEKERINGSINSTELLING DIE UITKERINGEN HE.EFT GE.DAAN
TEN BEHOE.VE VAN DE GETROFFE.NE VAN
EE.N ONGE.VAL.. - SUBROGATIE VAN DIE
VE.RZE.KE.RINGSINSTE.LLING IN DE RE.CHTE.N VAN DE GETROFFE.NE TE.GE.N
DE.GENE DIE DE SCHADE HEEFT VEROORZAAKT.
3°

CAS SA TIE MIDDELE N.
STRAFZAKEN. - BuRGE.RLIJKE RE.CHTSVORDE.RING. - MIDDE.L AFGE.LE.ID UIT
DE SCHENDING VAN HET GE.WIJSDE. VAN
DE BESLISSING VAN DE STRAFRE.CHTE.R
OP DE RURGE.RLIJKE RECHTSVORDERING.- MIDDEL NIET AAN DE FE.ITENRECHTE.R VOORGEDRAGE.N. NIE.T
ONTVANKELIJK MID DEL.

4° RECHTERLIJK GEWIJSDE. STRAFZAKE.N.- BURGE.RLIJKE. RE.CHTSVORDE.RING. - GE.ZAG VAN HE.T GE.WIJSDE VAN DE BESLISSING VAN DE
STRAFRE.CHTE.R OP DE RURGE.RLIJKE
RE.CHTSVORDERING.
RAAKT DE
OPENBARE ORDE NIET.
1° Artikel 70, § 2, van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van
een regeling voor ver·plichte ziekte- en
invaliditeitsverzelcering, gewijzigd bij
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-673artilcel 32 van de wet van 8 april 1965,
verbiedt enlcel dan dat de schadeloosstelling van gemeen recht en de forfaitaire
vergoedingen samen genoten wordenwanneer beide toegelcend tvorden voor eenzelfde schade of eenzelfde deel van de
schade, daar de rechthebbende in ellc
geval sommen moet ontvangen wellce ten
minste gelijlc zijn aa?~ het bedrag van
de verzelceringsprestaties (I).
2° De verzelceringsinstelling die ten behoeve
van de getrofjene van een ongeval uitlceringen heeft gedaan bepaald bij de
wet van 9 augustus 1963 tot instelling
en organisatie van een ?'egeling voor
verplichte zielcte- en invaliditeitsverzelcering, treedt, lcrachtens artilcel 70, § 2,
van deze wet, ?'echtens in de plaats van
de getrofjene binnen de g1·ens van de
lasten die zij heeft gedragen ten gevolge
van een schade waa1·voor vergoeding
verschuldigd is lcrachtens het gemene
recht of een ande1·e wetgeving (2).
3° Niet ontvanlcelijlc is het middel dat het
gezag van gewijsde aanvoert van de
beslissing van de strafrecht~r op de burgerlijlce rechtsvordering, wanneer het niet
aan de feitenrechter werd voorgedragen (3).

4o Het gezag van gewijsde van de beslissing
van de stmfrechter op de burgerlijlce
rechtsvordering raalct de openbare orde
niet ( 4). (Impliciete beslissing.)
(ADAMO,

T.

ARREST

ACQUISTO.)

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 29 maart 1968 gewezen door
de Correctionele Rechtbank te Charleroi,

in hoger beroep rechtdoende over de burgerlijke belangen ;
Over het middel afgeleid uit de ·scherrding van de artikelen 46, 70, inzonderheid
§ 2, lid 2, van de wet van 9 augustus
1963 tot instelling en organisatie van
een regeling voor verplichte ziekte- en
invaliditeitsverzekering, 222, 223, 224
van het koninklijk besluit van 4 november 1963 tot uitvoering van de voornoemde wet van 9 augustus 1963, 1249, 1317,
1319, 1322, 1350, inzonderheid 3°, 1351
van het Burgerlijk W etboek, 3 en 4 van
de wet van 17 april 1878 houdende de
voorafgaande titel van het W etboek van
strafvordering en 97 van de Grondwet,

doordat eiser bij conclusie heeft gesteld
dat « de vergoedingen wegens arbeidsongeschiktheid, aan verweerder toegekend door de verzekeringsinstelling tegen
ziekte en invaliditeit, die in diens plaats
is getreden en, als zodanig, bij vonnis
van 26 oktober 1966 het recht heeft
gekregen op terugbetaling ervan, moesten
worden afgetrokken » van de vergoedingen wegens arbeidsongeschiktheid di~
verweerder vordert op grand van het
gemene recht, maar het bestreden vonnis
deze verwering gedeeltelijk verwerpt, op
grond enerzijds dat, hoewel het ongeva!
zich op 21 september 1965 heeft voorgedaan, de berekening van de aan de getroffene verschu:ldigde vergoedingen eerst
moest beginnen op 13 oktober 1965
wegens het samenvallen met een vroegere
ongeschiktheid en dat er geen reden is
om de vergoedingen af te trekken die de
verzelmringsinstelling voor de periode
van v66r 13 oktober 1965 heeft betaald;
en anderzijds, met betrekking tot de
schadevergoeding voor de periode in1969, supra, blz. 36: verg. cass., 17 oktober
1968 (Arr. cass., 1969, blz. 188).

(1) Verg. cass., 6 februari 1967 (Arr. cass.,
1967, blz. 704).
(2) Verg. cass., 4 september 1961 (Bull. en
PABIC., 1962, I, 3).
Over het punt dat artikel 70, § 2, van de
wet van 9 augustus 1963 geen terugwerkende
kracht heeft, raadpl. cass., 5 februari 1970
(supra, blz. 524) en de conclusie van de
H. Procureur-generaal Ganshof van der
Meersch (Bull. en PAsiC., 1970, I, 486).
(3) en (4) Over het betrekkelijk gezag van
hetgeen werd gewezen door de strafrechter
die uitspraak doet over de burgerlijke rechtsvordering, raadpl. cass., 15 september 1966
(Arr. cass., 1967, blz. 63) en noot 2; 4 december 1967 (ibid., 1968, blz. 486); 11 september
CASSA'riE,

1970. -
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Over het gezag van hetgeen werd gewezen
door de strafrechter die uitspraak doet over
de strafvordering, zie o. m. : DE PAGE, d. II,
blz. 873, nr 907; d. III, blz. 1058, nr 1001
en volg; R. LEGROS, noot onder cass.,
4 september 1959, Rev. crit. jur. belge, 1960,
blz. 134 en vlg; J. RUTSAERT, « L'autorite de
la chose jugee au criminel sur le civil »,
Melanges J. Dabin, d. II, 1963, blz. 887 en
vlg.; P. E. TRoussE, « L'autorite de la chose
jugee au repressif sur le proces civil ulterieur »,
Rev. dr. pen.,, 1966-1967, .blz. 696 en vlg.
alsmede de rechtsleer en de rechtspraak in
de conclusie van Eerste advocaat-generaa;l
Mahaux v66r cass., 12 december 1968 (Bull.
en PAsrc., 1969, I, 346).

-674gaande op 1 maart 1966, datuni waarop
de getroffene, een mijnwerker, gepensioneerd is, dat er geen reden is tot
aftrekking van enigerlei schadevergoeding die de verzekeringsinstelling, om een
andere, trouwens niet nader omschreven
oorzaak, heeft gestort,
·
tenuijl : 1° krachtens artikel 70, § 2,
van de wet van 9 augustus 1963, de verzekeringsinstelling rechtens in de plaats
treedt van de rechthebbende en de bedragen die door het gerecht aan deze instelling zijn toegekend en ten laste zijn
gebracht van hem die de schade heeft
veroorzaakt, worden geacht te zijn verleend aan de getroffeJie zelf, die ze derhalve in hun geheel moet aftrekken van
de schadevergoeding die hij vordert en
persoonlijk bekomt ; het bestreden vonnis niet enkel in dezen de gevolgen van
de wettelijke indeplaatsstelling van de
verzekeringsmaatschappij schendt, maar
tevens het bij vonnis van 26 oktober 1966
gewijsde miskent en niet antwoordt op
de eonclusie waarbij eiser zich beriep op
deze beslissing en op de terugbetaling die
krachtens deze beslissing was geschied
(schending van de artikelen 70, § 2, van
de wet van 9 augustus 1963, 1249, 1350,
1351 van het Burgerlijk Wetboek, 3 en 4
van de wet van 17 april 1878 en 97 van
de Grondwet); 2° de schadevergoeding
door de verzekeringsinstelling uitgekeerd
en waarvan de terugbetaling te haren
bate is bevolen, gestort zijn op grand van
de oorzaken die uitdrukkelijk zijn aangegeven in de v66r het vonnis van
26 oktober 1966 genomen conclusie van
de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, en impliciet door dit vonnis
zelf, met dien verstande dat de oorzaken
v:an de stortingen, verricht overeenkomstig de artikelen 46 van de wet van
9 augustus 1963, 222, 223, 224 van het
koninklijk besluit van 4 november 1963,
bestaan in de arbeidsongeschiktheid die
recht geeft op de vergoeding wegens
primaire ongeschiktheid, met inbegrip
van het aanvullend mijnwerkerspensioen,
waaruit volgt dat het bestreden vonnis
de bewijskracht van de conclusie, alsmede
van het vonnis van 26 oktober 1966 en
bet gezag daarvan, miskent (schending
van de artikelen 1318, 1319, 1320, 1322,
1350, 1351 van het Burgerlijk Wetboek,
46 van de wet van 9 augustus 1963, 222,
223 en 224 van het koninklijk besluit van
4 november 1963) :
Overwegende dat eiser bij conclusie
enerzijds doet gelden dat de schadevergoeding, door verweerder geeist tot herstel van de schade voortvloeiende uit de

derving van de bezoldiging die· hij zou
hebben genoten sedert 13 oktober 1965,
datum waarop zijn aan ziekte te wijten
arbeidsongeschiktheid een einde heeft
genomen, tot op 28 februari 1966, datum
van zijn pensionering, moest worden verminderd met het bedrag van de vergoedingen, gestort door de Hulpkas voor
ziekte- en invaliditeitsverzekering aan
verweerder wegens zijn arbeidsongeschiktheid vanaf de dag van het ongeval,
21 september 1965, tot aan zijn pensionering, 28 februari 1966, zonder dat dit
bedrag verminderd wordt, zoals de eerste
rechter had beslist, tot dat hetwelk beantwoordt aan de vergoeding van de uitsluitend aan het ongeval te wijten ongeschiktheid, aangezien de getroffene feitelijk de uitkeringen gedurende de gehele
tijd van de ongeschiktheid had getrokken;
·
Dat eiser, die aanvoerde dat de aanvullende uitkeringen, door dezelfde verzekeringsinstelling als aanvullend pensioen
betaald voor de periode van tijdelijke
ongeschiktheid van 1 maart 1966 tot
12 september 1966, dit is 17.750 frank,
hun oorzaak vonden in het ongeval en
een vergoeding waren voor de schade die
uit deze ongeschiktheid volgde, anderzijds heeft gesteld dat de eerste rechter,
overwegende dat ,het ging om enige vergoeding « verleend om een andere, trouwens niet nader omschreven oorzaak ll,
die 17.750 frank ten onrechte niet had
afgetrokken van de vergoeding die beantwoordde aan de schatting naar billijkheid
van de gehele stoffelijke zowel als morele
schade van verweerder, met uitsluiting
evenwel van het reeds vroeger in aanmerking genomen stoffelijk nadeel ; dat, tot
staving van zijn stelling dat het aanvullend pensioen een vergoeding was voor
de tijdelijke ongeschiktheid vanaf 1 maart
tot 12 september 1966, eiser erop wees
dat de Hulplms voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, die zich tegen hem burgerlijke partij had gesteld, haar desbetreffende bijdrage terug had verkregen
te zijnen laste ;
a) Met betrekking tot de aftrekking,
geeist ter eenerzijde :
Overwegende dat het in het middel
vermelde artikel 70, § 2, met name bepaalt dat de verzekeringsprestaties niet
samen genoten worden met de schadeloosstelling voortvloeiende uit een andere
wetgeving, wanneer de schade waarvoor
om die prestaties van de ziekte- en invaliditeisverzekering wordt verzocht, gedekt
is door het gemene recht of door een
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-675andere wetgeving en dat zij ten laste van
de verzelqJringsinstelling slechts zijn in
zoverre voor de door die wetgeving gedekte schade niet werkelijk schadeloosstelling is verleend, met dien verstande
dat de rechthebbende in aile gevallen
sonunen moet ontvangen welke ten
m.inste gelijk zijn aan het bedrag van de
verzekeringsprestaties ;
Overwegende dat uit deze wettelijke
bepaling in haar geheel, zoals zij is geV\- ijzigd bij artikel 32 van de wet van 8 april
1965, blijkt enerzijds dat het genot van
de schadevergoeding samen met de forfaitaire vergoeding slechts verboden is,
wanneer de ene en de andere verleend is
wegens een zelfde schade of wegens een
zelfde gedeeltelijke schade, met dien verstande dat de rechthebbende in elk geval
bedragen moet ontvangen die ten minste
gelijk zijn aan het bedrag van de prestaties van de ziekte- en iJlValiditeitsverzekering, anderzijds dat de verzekeringsinstelling van rechtswege in de plaats treedt
van de rechthebbende binnen de grens
van de lasten die zij heeft gedragen ten
gevolge van eeri schade waarvoor, met
het oog op de oorzaak ervan, vergoeding
verschuldigd is krachtens een andere wetgeving;
Overwegende dat hieruit volgt dat,
door te beslissen dat krachtens het
gemene recht eiser niet verplicht was verweerder te vergoeden voor de stoffelijke
schade die volgde uit de algehele arbeidsongeschiktheid gedurende de periode
vanaf de dag van het ongeval, 21 september 1965, tot op 28 februari 1966,
dan te rekenen van 13 oktober 1965,
datum waarop de arbeidsongeschiktheid
te wijten aan de .ziekte van de eiser op
het ogenblik van het ongeval een einde
had genomen, de rechter een juiste
toepassing heeft gemaakt van artikel 70
van de wet van 9 augustus 1963, doordat
hij van de vergoeding wegens ongeschiktheid van 13 oktober 1965 tot 28 februari
1966 slechts heeft afgetrokken het bedrag
van de uitkeringen, door de Hulpkas
voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
verleend wegens arbeidsongeschiktheid
voortvloeiende uit het ongeval, dit is het
bedrag van de uitkeringen betreffende
dezelfde periode die op 13 oktober 1965
aanvang neemt;
Dat het middel dus naar recht faalt,
in zover het de schending van de voornoemde wettelijke bepaling inroept ; dat
het feitelijke grondslag mist, in zover het
aanvoert dat geen antwoord is gegeven
op de conclusie waarbij eiser het vonnis
van 26 oktober 1966 inriep, daar de conclusie van dit vonnis geen gewag maakte

met betrekking tot het luer onderzochte
deel van de vergoeding ; dat het niet
ontvankelijk is, in zover het een beroep
doet op het gewijsde, aangezien dit niet
is aangevoerd voor de feitenrechter ;
b) Met betrekking tot de aftrekking,
geeist ter andere zijde :
Overwegende dat, om te beslissen dat
de eerste rechter een juiste schatting
heeft gedaan van het schadebedrag tot
betaling waarvan hij eiser veroordeelt
jegens verweerder, tot vetgoeding van de
morele en stoffelijke schade door laatstgenoemde geleden tijdens de gehele tijdelijke ongeschiktheid, alsmede van de
stoffelijke en morele schade voortvloeiende u~t di~ns gedeeltelijke blijvep.de
ongeschikthmd, de correctionele rechtbank er zich toe beperkt, met overneming
van de redenen van de eerste rechter, te
stellen dat er geen reden is om van dit
bedrag enige vergoeding af te trekken die
door de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering verleend is om « een
andere, trouwens niet nader omschreven
oorzaak »;
Overwegende dat deze beschouwing
geen antwoord is op het verweer waarbij
werd aangevoerd dat de .HulpKas voor
ziekte- en invaliditeitsverzekering ten
laste van eiser haar volledige bijdrage
had teruggekregen ;
Dat het middel, in zover, gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden VOJlnis, in zover het beslist dat er
geen reden is om 1 7. 7 50 frank af te
trekken van het bedrag van 120.000 fr.
tot betaling waarvan het eiser 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 drie vierde van de kosten en verweerder in het overige vierde; verwijst de
aldus beperkte zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Bergen, zitting houdende
in boger beroep.
16 maart 1970.- 2e kamer.- Voorzitter, de H. van Beirs, voorzitter.- VerGelijkluislaggever, Baron Richard. clende conclusie, de H. Detournay, advocaat-generaal. Pleiter, de H. Fally.
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STRAF.-

16 rnaart 1970.

BEGRIP.

2° GENEESKUNDE.- PUBLICITEIT IN-

-676ZAK:m TANDVERZORGING. ~ W:mT VAN
15 APRIL 1958; ARTIK:mi, ·6. -- V:mRB:mURDVERKLARING VAN G:mN:m:msMIDD:mL:mN, TO:mSTELL:mN :mN INSTRUM:mNTEN
IS EE.N STRAF.

1° Het karakter van een straj heejt de door
het stmjgerecht krachtens de wet opgelegde maatregel, als sanctie van een door
de wet verboden handeling, zelfs indien
hij een derde kan t1·efjen overeenkomstig
de door de wetgever gettite wil (1).

2° De vcrbeurdvedclia·ing van geneesm1:ddelen, toestellen en instrumenten gesteld bij
ru·tikel 6 van de wet van 15 april 1958
betretfende de publiciteit inzake tandve1·zorging, is een straj (2).
(PROCUR:mUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN
BEROEP TE BRUSSEL, T. GREGOIRE.)
ARR:msT

(vertaling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 24 september 1968 door het
Hof van beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 6 van de wet
van 15 april 1958 betreffende de publiciteit inzake tandverzorging, 1 en 8, § 1,
van de wet van 29 juni 1964 en 97 van
de Grondwet,
doordat, door te overwegen dat de
eerste rechter de strafwet juist had toegepast, maar dat nietteinin, op grond van
artikel 8, § 1, van de wet van 29 juni
1964, de tenuitvoerlegging verdaagd
moest worden gedurende vijf jaar, en
door er zich toe te beperken het beroepen
vonnis te bevestigen, met de enkele verandering dat de tenuitvoerlegging van
het arrest gedurende vijf jaar zal worden
uitgesteld onder de voorwaarden van de
wet betreffende opschorting, uitstel en
probatie, het bestreden arrest impliciet
heeft beslist tot uitstel van de tenuitvoer•
legging van de door de eerste rechter
uitgesproken verbeurdverklaring, voorgeschreven bij artikel 6 van de wet van
15 april 1958,
terwijl de maatregel van opschorting,
bepaald in artikel 8, § 1, van de wet van
29 juni 1964, slechts toepasselijk is op de
(1) Cass., H juli 1924 (Bull. en P~src.,
1924, I, 473).
(2) Raadpl. Pari. st., Kamer, zitt. 19571958, nr 809, 1 en 2; Senaat, zitt. 1957-1958,
nr 228.

straffen, zodat deze niaat:regel niet schijnt
te mogen uitgebreid worden tot de verbeurdverklaring van aile geneesmiddelen,
toestellen en instrumenten welke dienen
of bestemd zijn voor de beoefening van
de tandheelkunde waarvan de eigenaar of
de exploitant direct of indirect enige
reclame als bedoeld in artikel 1, gemaakt
heeft, zelfs wanneer hij de eigenaar niet
is van de geneesmiddelen, toestellen en
instrumenten, daar zodanige verbeurdverklaring althans gedeeltelijk het karakter van een veiligheidsmaatregel schijnt
te hebben:
Overwegende dat, blijkens de parlementaire voorbereiding van de wet van
15 april 1958 op de publiciteit inzake
tandverzorging, de verbeurdverklaring
weliswaar in deze aangelegenheid als een
maatregel is beschouwd die het algemeen'
belang helpt beveiligen, maar dat zij
dam·in geen karakter vertoont dat verschilt van het karakter van de straf,. en
dat, ofschoon de voorwaarden waaraan
de bij de wet bepaalde verbeurdverklaring verbonden wordt, niet dezelfde zijn
als die vastgesteld bij artikel 52 van het
Strafwetboek, de maatregel voorgeschreven wegens het gebruik waartoe de betrokken geneesmiddelen, toestellen of
instrumenten zouden dienen of bestemd
zijn, een nadeel is dat door het strafgerecht krachtens de wet wordt opgelegd
als sanctie van een door de wet verboden
handeling, zelfs indien zij een derde kan
treffen, overeenkomstig de door de wetgever geuite wil ;
Overwegende dat, na het beroepen
vonnis te hebben bevestigd, het arrest
derhalve wettelijk heeft kunnen beslissen
dat, overeenkomstig artikel 8, § 1, van
de wet van 29 juni 1964 betreffende
opschorting, uitstel en probatie, de
tenuitvoerlegging van het arrest gedurende vijf jaar zal worden uitgesteld,
zonder de door de eerste rechter verbeurdverldaarde geneesiniddelen, toestellen en instrumenten uit. te sluiten van dit
uitstel;
Dat het middel naar recht faalt ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 162, lid 1,
en 194 van het W etboek van strafvordering, zoals zij zijn gewijzigd bij artikel 1,
a en b, van de wet van 25 oktober 1950,
1 en 8, § 1, van de wet van 29 juni 1964
en 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest, door er
zich toe te beperken het beroepen vonnis
te bevestigen, « met de enkele verandering dat de tenuitvoerlegging gedurende
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vijf jaar zal worden uitgesteld van het
arrest "• « onder de voorwaarden van de
wet betreffende opschorting, uitstel en
probatie "• en door de beklaagde enkel in
de kosten van het hager_ beroep jegens
de openbare partij te veroordelen, de
tnaatregel van uitstel van de tenuitvoer1egging impliciet heeft uitgebreid tot de
1wsten van de eerste aanleg van de strafvordering,
. terwijl de veroordeling in de kosten
·een burgerrechtelijk karakter heeft en
geen betrekking heeft op de straf en
terwijl de maatregel van uitstel, bepaald
~n artilwl 8, § 1, van de wet van 29 juni
1964, slechts toepasselijk is op de straffen,
:zodat deze maatregel niet kan worden uitgebreid tot de kosten :
Overwegende dat, door, na het beroepen vonnis te bebben bevestigd, te beslissen dat de tenuitvoerlegging van het
arrest zal worden uitgesteld onder de
voorwaarden van de wet betreffende
-opscborting, uitstel en probatie, het bof
van beroep het uitstel noodzakelijk beperkt tot de uitvoering van de straffen
die door de eerste rechter zijn uitgesproken en derhalve deze maatregel niet uitbreidt tot verweerders veroordeling in de
kosten van de strafvordering in eerste
.aanleg;
Overwegende dat bet middel op een
-onjuiste lezing van bet bestreden arrest
berust en derhalve feitelijke grondslag
mist;
En overwegende dat de substantiele of
-op straffe van nietigheid voorgescbreven
vormen in acht genomen zi jn en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;

BETICRTING VAN VALSHEID HEEFT AANVAARD E~ EEN VAN ZIJN LEDE~ REEFT
AANGESTEI·D OM EEN GETUIGENVERROOR TE ROUDEN. GETUIGENVERHOOR WAARUIT BLIJKT DAT EEN VERMELDING IN RET PROCES-VERBAAL VAN
DE TERECHTZITTING DOOR DE FEITENREORTER GE_ROUDEN, VOORWERP VAN
DE BETIOHTING VAN VALSHEID, IN
STRIJD IS MET DE WAARHEJD,- HOF
BEVE.E.LT DE DOORHALING VAN BEDOELDE VE.RMELDING.

Wanneer, in strajzaken, het Hoj, na een
verzoek tot betichting van valsheid te
hebben aanvaard en een van zijn leden
te hebben aangesteld om_een getuigenverhoor te houden over het genoemde jeit
van valsheid, vaststelt dat ttit het getuigenverhoo1' blijkt dat een vermelding in
het proces-verbaal van de terechtzitting
van het hof van beroep in st1'ijd is met
de waarheid, beveelt het de doorhaling
van die vermelding (1). (Wetboek van
strafvordering, art. 459 en 463.)
(NAAMLOZE VERZEKERIN GS MAATSCHAPPIJ «-LA NATIONALE DE PARIS "•
T. KAAS EN « ZWITSERSE NAAMLOZE
VERZE_KERINGSMAATSCRAPPIJ
TEGEN
ONGEVALLEN TE WINTERTHUR "• IN
AANWEZIGHEID VAN
MR. MARDENS,
CURATOR VAN RET F AILLISSE1MENT VAN
DE NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « BELFORT,,)
ARREST

(vertaling).

· Om die redenen, verwerpt de voorzie~ing ; laat de kosten ten laste van de
Staat.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 4 oktober 1968 gewezen door
bet Hof van beroep te Brussel ;
Gelet op bet arrest van het Hof van
3 november 1969 (2) ;

16 maart 1970.- 2° kamer.- Voorzitter, de H. van Beirs, vqorzitter.- Verslaggever, Baron Richard. Gelijlclui-dende conclusie, de H. Detournay, advo-caat-generaal.

I. Betreffende het verzoek tot betichting van valsbeid ingediend door Mr. Mardens, qualitate qua :

2°

KAMER. :____

16 maart 1970,

VALSHEID EN GEBRUIK VAN
VALSE GESCHRIFTEN. - CAssATIEGEDING. STRAFZAKEN. HoF
VAN CASSATIE DAT EEN VERZOEK TOT

Overwegende dat uit het getuigenverboor gehouden overeenkomstig voornoemd arrest van bet Hof, blijkt dat, in
strijd met bet vermelde in het proces(1) Cass., 5 december 1966 (.Arr. cass.,
1967, biz. 439),
Over het feit dat het onderzoek over de
vaisheid wordt ingesteid voor het Hof, zie
noot 4 onder cass., 3 november 1969, supra,
biz. 225.
(2) Supra, biz. 224.
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-678verbaal van de terechtzitting van het Hof
van beroep te Brussel van 12 september
1968, de raadsheren Loge en Brenez niet
tegenwoordig waren bij de behandeling
van de zaak;
Dat derhalve de vermelding die bij
vergissing in voormelde authentieke akte
is opgenomen, vals moet worden verklaard;
II. Betreffende de voorziening van de
naamlozfl verzekeringsmaatschappij " La
N ationale de Paris " :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van het enige artikel, § X, van
de wet van 25 oktober 1919, tot tijdelijke
wijziging van de rechterlijke organisatie
en van de rechtspleging voor de hoven
en rechtbanken, en van artikel 7 van de
wet van 20 april 1810 op de organisatie
van de rechterlijke orde en van de rechtsbedeling,
doordat het proces-verbaal van de
terechtzitting van 12 september 1968,
waarop de zaa.k is behandeld, vermeldt
dat in de vijfde kamer van het Hof van
beroep te Brussel, ter behandeling van
de zaak, zitti~•g hadden de heren de
Rasse, voorzitter; Loge en Brenez, Walravens, Manise, raadsheren " ; en doordat
het proces-verbaal van de terechtzitting
van 4 oktober 1968 en het bestreden
arrest vermelden dat dit arrest gewezen
is door de heren de Rasse, voorzitter,
W alravens en Manise, raadsheren ;
te1·wijl, eerste onderdeel, de hoven van
beroep rechtspreken met een vast getal
van drie raadsheren, met inbegrip van de
voorzitter, zodat de vijfde kamer van
het Hof van beroep te Brussel niet regelmatig samengesteld was toen zij de zaak
in behandeling heeft genomen (schending
van het enige artikel, § X, van de wet
van 25 oktober 1919);
tweede onderdeel, de arresten gewezen
worden door magistraten die aanwezig
geweest zijn op aile terechtzittingen van
de zaak ; derhalve, zelfs indien de vermelding van de aanwezigheid van -vijf
raadsheren op de terechtzitting van
12 september 1968 slechts een eenvoudige
versch,rijving is, de vermeldingen van het
bestreden arrest en van de processen-verbaal der terechtzittingen van 12 september 1968 en 4 oktober 1968 in het onzekere laten welke magistraten aanwezig
zijn geweest op de te1·echtzitting van
12 september 1968, zodat niet kan worden
uitgemaakt of het arrest gewezen is door
magistraten die allen aanwezig zijn geweest op de terechtzitting van 12 sep-

tember 1968 (schending van artikel 7
van de wet van 20 april 1810) :
Overwegende dat, zoals blijkt uit .de
toewijzing van de tussenvordering wegens.
valsheid, dat op de terechtzitting van het
Hof van beroep te Brussel van 12 september 1968 bij de behandeling van en het
debat over de zaak slechts aanwezig zijn
geweest de drie magistraten die, volgens
het proces-verbaal van de terechtzitting
van 4 oktober 1968 en de vermeldingen
van de uitgifte van het arrest, het voormelde arrest hebben gewezen, te weten
de heren de Rasse, voorzitter, Walravens
en Manise, raadsheren ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, rechtdoende op hetvalsheidsincident : verklaart dat de vermelding van het proces-verbaal van de
terechtzitting van 12 september 1968 van
het Hof van beroep te Brussel, volgens
welke de raadsheren Loge en Brenez aanwezig waren, vals is ; beveelt dat de
namen van de raadsheren Loge en Brenez.
zullen worden doorgehaald in het procesverbaal van de terechtzitting van 12 september 1968 van het Hof van beroep te
Brussel en dat van het thans gewezen
arrest melding zal worden gemaakt op de
kant van het vals verklaarde stuk ; .veroordeelt de verweerster in het valsheidsincident in de kosten ervan; rechtdoende
op de voorziening in zover zij, gegrond
op het eerste middel, gericht is tegen de
Zwitserse naamlo?<e verzekeringsmaatschappij tegen ongevallen te Winterthur ~
verwerpt de voorziening ; veroordeelt
eiseres in de kosten van de voorziening
tegen de Zwitserse naamloze verzekeringsmaatschappij tegen ongevallen te
Winterthur, met inbegrip van de kosten
van de memorie van antwoord van detussenkomende partij Mr. Mardens, qualitate qua.
16 maart 1970.- 2e kamer. - Voorzitter, de H. van Beirs, voorzitter.- Verslaggever, de H. Trousse. Gelijkluidende conclusie, de H. Detournay, advocaat-generaal. - Pleiters, de HR. Van
Ryn, DeBruyn en Fally.
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SCHRIFT WAARBIJ GEVRAAGD WORDT
REKE.NING ·TE HOUDEN MET NIEUWE
FElTEN, SINDS DE BESLISSING VAN DE
HoGE MTLITIERAAD.

Geen voo1·ziening in cassatie is het verzoekschrijt waarbij een dienstplichtige enkel
vraagt 1·ekening te houden met nieuwe
jeiten, die zijn toestand zouden hebben
gewijzigd sinds de beslissing van de
Hoge Jlllilitiemad (1).

(AMEZZIANE.)
Met de notitie overeenstemmend arrest.

16 maart 1970.- 2" kamer.- Voorzitter, de H. van Beirs, voorzitter.- Verslaggevm·, de H. Capelle.- Gelijkluidende
conclusie, de H. Detournay, advocaatgeneraal.

(DELliUY.)

2° KAMER. -

17 maart 1970.

ARREST (vertaling).
HET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 5 december 1969 door de
Hoge Militieraad gewezen ;
Overwegende dat eiser geen schending
van de wet aanvoert en enkel verzoekt
:rekening te houden met nieuwe feiten die
zijn toestand zouden hebben gewijzigd
·sinds de beslissing ;
Overwegende dat zodanig verzoek geen
voorziening in cassatie is ;
Om die redenen, verwerpt het verzoek.

VOORZIENING IN CASSATIE.
STRAFZAKEN. - VOORZIENING BUITEN
DE UREN TIJDENS WELKE DE GRIFFIE
VOOR HET PUBLIEK TOEGANKELIJK
MOET ZIJN. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

Niet ontvankelijk is de voorziening in
strajzaken ingesteld buiten de uren
tijdens welke de griffie van het gerecht,
dat de bestreden beslissing heejt gewezen,
voor het publiek toegankelijk moet
zijn (2). (Gerechtelijk Wetboek, artikel 52, lid 2.)

16 maart 1970. - 2e kamer. - Voorzitter, de H. van Beirs, voorzitter. - V erGelijklui.slaggever, de H. Trousse. dende conclusie, de H. Detournay, advo<Jaat-generaal.

(M. EN L. DEFOUX, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « GLACERIES DE LA SAMBRE »,
HENNUY EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
VOOR VERZEKERINGEN «THE OCEAN ».)
ARREST (vertaling).

2e KAMER. -16 maart 1970.
VOORZIENING IN CASSATIE.
VORM.- STRAFZAKEN.- BRIEF VAN
DE ElSER. - BRIEF DIE GEEN ENKELE
GRIEF TEGEN DE BESTREDEN BESLISSING AANVOERT. GEEN MEMORIE
TOT STAVING VAN DE VOORZIENING.

Geen memorie tot staving van een voorziening in strajzaken is de brief die geen
enkele grief tegen de bestreden beslissing
aanvoert.

(1) Raadpl. cass., 13 februari 1967

cass., 1967, biz. 726).

(.Arr.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 5 juni 1969 door het Hof van
beroep te Luik gewezen ;
Overwegende dat uit de rechtspleging
blijkt dat de verklaring tot voorziening
in cassatie gedaan werd ter griffie van
het hof van beroep buiten de uren tijdens
welke deze griffie voor het publiek toegankelijk moet zijn ;
Dat derhalve deze akte, volgens artikel 52, lid 2, van het Gerechtelijk Wetboek, niet op geldige wijze verricht is en
dat de voorzieningen niet ontvankelijk
zijn;
(2) Artikel 52, lid 2, van het Gerechtelijk
Wetboek is in werking gesteld de 1" januari
1969 (koninklijk besluit van 4 november 1968,
art. 1, 1 o).

-680Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt de eisers in de kosten.
17 maart

1970. -

2e

kamer.

Voorzitter, de H. de Waersegger, raadsheer waarne1nend voorzitter. - Verslaggever, de H. Ligot. Gelijkluidende
conclusie, de H. Depelchin, advocaatgeneraal.

2e
1o

KAMEP.. -

17 maart 1970.

4o

INKOMSTENBELASTINGEN.
RAMING VAN DE BELASTBAP.E GROND·
SLAG.- WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN, AP.TIKELEN 228, LID 2,
EN 232 TOT 234. RECHT VAN DE
ADMINISTRATIE OM DERDEN TE HOREN
EN EEN ONDERZOEK IN TE. STELLEN.RECHT DAT ENKEL KAN UITGEOEFEND
WORDEN DOOR EEN AMBTENAAR ME~
EEN HOGERE GRAAD DAN DIE VAN
CONTROLEUR. HOREN VAN EEN
DERDE .. 0NDERZOEK. BEGRIP.

1° Niet ontvanlcelijk inzake directe belastingen is het middel betreffende een.
geschil dat bij het hof van beroep niet
aanhangig gemaakt en door het arrest
niet beslecht is (1).

CASSATIEMIDDELEN.- DmECTE
BELASTINGEN. - . MIDDEL BETP.EF·
FENDE EEN GESCHIL DAT NIET AAN •
HANGIG WAS BIJ HET HOF VAN BEP.OEP
EN DOOP. HET AP.REST NIET WEP.D
BESLECHT.
NIET ONTVANKELIJK
MID DEL.

2° Niet ontvankelijk tot staving van een
voorziening inzake directe belastingen
is het middel dat uitslttitend gericht is·
tegen de beslissing van de directeur der
belastingen (2).

2o

CASSATIEMIDDELEN. DmECTE
BELASTINGEN. MID DEL GEP.ICHT
TEGEN DE BESLISSING VAN DE DIP.EC·
TEUR DE.R BELASTINGEN.- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.

3o

INKOMSTENBELASTINGEN.
RAMING VAN DE BELASTBAP.E GRONDSLAG. WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN, AP.TIKEL 228, LID l.
'--'-- RECHT VOOR DE ADMINISTRATIE
OM, VOOR EEN BEPAALDE BELASTING·
SCHULDIGE, OPZOEKINGEN TE VERRICHTEN BIJ DERDEN.- RECHT DAT KAN
UITOEFEND WORDEN DOOR ELKE BEAMBTE VAN DE ADMINISTRATIE VAN
WELKE GRAAD OOK.

van het W etboek van de inkomstenbelastingen is toegekend om bij derden
onderzoeksverrichtingen te doen met het
oog op een rechtvaardige inning van de
belasting, kan door elke beambte van de·
administratie worden uitgeoefend; de
beperking gesteld door het tweede lia
van dit artikel, volgens wellce het recht
om derden te h01·en en een onde1·zoek in te
stellen slechts kan uitgevoerd worden
door een ambtenaar met een hogere
graad dan die van controleur, doelt
enkel op het recht om ile1·den te ho1·en en
een onderzoek in te stellen volgens de
bijzondere procedure die ertoe strelct het
bewijs door getuigen te ontvangen en vast
te stellen zoals dit bij de a1·tikelen 232'
tot 234 van dit W etboek wordt ge?·egeld (3).

(1) Cass., 11 maart 1969 (Arr. cass., 1969,
biz. 648).
(2) Cass., 20 oktober 1964 (Bull. en PA.SIC.,
1965, I, 188).
(3) Onder de gelding van de gecoordineerde
wetten van 15 januari 1948, was het recht om
derden te horen: en een onderzoek te Iaten
instellen door een belastingambtenaar van
een hogere graad dan die van controleur
slechts van toepassing op de bezwaarschriften
(cfr. art. 62 en 64 van die wetten).
Over de uitoefening van dit recht, raadpl.
cass., 25 september 1956 (Bttll. en PAsiC.,
1957, I, 52) en 17 september 1959 (ibid.,
1960; I, 62), en WAUWEmrANS, L'irnpot sur les
revenus, biz. 124.

3° en 4° Het recht dat aan de administratie
der belastingen door artikel 228, lid 1,

Artikel 56 van de wet van 20 november1962 houdende hervorming van de inkomstenbelastingen, dat artikel 55 van de gecoordineerde wetten van 1948 wijzigt en waarvan
de tekst werd overgenomen door de artikelen 228, 232 tot 234 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen, heeft de bevoegdheid
van de administratie om een onderzoek . in
te stellen uitgebreid tot de aanslag zelf (cfr •.
Pari. st., zitting 1961-1962 : Karner van volksvm·tegenwoordigers, nr 264-1, Wetsontwerp
houdende hervorming van de inkomstenbelastingen, memorie van toelichting, biz. 107
en volg. ; nr 264-42, verslag in naam van de

681(BOUTARD, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCI:EN.)
ARREST

(vertaling).

RET HOF ; - Gelet. op het ·bestreden
arrest, op 27 mei 1969 door het Hof van
beroep te Luik gewezen ;
Over de beide middelen samen, afgeleid,
het eerste, uit de schending van de
artikelen 97 van de Grondwet, 1315 van
het Burgerlijk Wetboek en inzonderheid
van artikel 228, § 2, van het Wetboek
van de inlcomstenbelastingen,
doordat, eerste onderdeel, het arrest
stelt dat de onderzoeksverrichting van de
verificateur Hainaux betrekking heeft op
.eiser zelf en bestaat in het opzoeken van
zijn benzinefacturen bij zijn leveran·ciers, dat zodanige onderzoeksverrichting
in het geheel niet valt onder het in
.artikel 228, lid 2, van het Wetboek van
de inkomstenbelastingen bedoelde verbod, dat het door iedere beambte van de
.administratie mocht worden verricht,
terwijl het niet antwoordt of dubbelzinnig antwomdt op het middel bij
conclusie voorgedragen en hierop gegrond dat de inhoud van stuk 7/66 niet
met de werkelijkheid strookt; dat het
hofvan beroep, om dit stuk te handhaven,
geen toelating heeft gegeven aan eiser
om drie attesten van derden neer te
leggen, hoewel het niet ging om nieuwe
stukken - welke stukken trouwens door
het hof van beroep niet aan eiser werden
teruggegeven en in het dossier werden
'gelaten - , en het arrest;met schending
van artikel 97 van de Grondwet, geen
verantwoording geeft voor de verwerping
van de attesten die met de conclusie een
geheel vormen ;
tweede onderdeel,, in de onderstelling dat
het arrest geacht moet worden te hebben
beslist dat de in stuk 7/66 vermelde
gegevens juist zijn en dat het impliciet
doch voldoende heeft geantwoord op
voormeld betoog, het zulks echter niet
heeft kunnen doen zonder schending
-comm1ssle van financien opgemaakt door
de heren Parisis en Detiege, blz. 209 en
volg.; Senaat, St. nr 366, verslag in naam
van de commissie van financien opgemaakt
door de heren Van Houtte en Louis Desmet,
biz. 286 en volg.). Over de draagwijdte van
die bepalingen zie: GUY VAN FRAEYENHOVEN,
La refm·me des impllts sur les 1·evenus, commen-

van artikel 1315 van het Burgerlijk
W etboek dat bepaalt dat hij die de
uitvoering van een verbintenis vordert,
het bestaan daarvan moet bewijzen;
welnu, bijlage 10/66 spreekt het door het
bestreden arrest aangevoerde stuk 7/66
tegen, in die zin dat het stuk 7/66 de
onderzoeksverrichting van de heer Hainaux, verificateur van de belastingen,
beschrijft als een « opzoeking bij twee
garagehouders van benzinefacturen van
verzoeker »,
terwijl uit de bijlage 10/66 van 28 juli
1966 ondertekend door de Heren Clement
en Gilson blijkt dat er een onderzoek en
niet een opzoeking van de benzinefacturen van eiser is geweest, welke facturen
trouwens door eiser aan de controle van
de administratie werden voorgelegd ; dat
bovendien de Belgische Staat in zijn
conclusie erkent dat de litigieuze inlichtingen op basis van de artikelen 228 en
229 van het reeds vermelde wetboek
werden gevraagd en dat de inlichtingen
betreffende de bevoorrading in benzine
door eiser niet ter gelegenheid van het
onderzoek van de belastingaangiften van
de leveranciers werden bekomen doch
ter gelegenheid van onderzoekingen die
inzonderheid bij het onderzoek van de
toestand van eiser werden verricht ; .

derde onderdeel, het arrest stelt dat
zodanige onderzoeksverrichting in het
geheel niet valt onder het verbod bedoeld
in artikel 228, lid 2, van het W etboek
van de inkomstenbelastingen, dat gevoegd is bij het koninklijk besluit van
26 februari 1964,
terwijl uit het dossier volgt dat er
een onderzoek is geweest, dat deze etkenning ruimschoots blijkt uit het wijzigingsbericht en de conclusie van verweerder,
de bepalingen van artikel 228, lid 2,
duidelijk zijn en niet onderhevig aan
uitlegging en het arrest, dat voormeld
artikel weigert toe te passen, de bepalingen van artikel 228, lid 2, van het Wethoek van de inkomstenbelastingen heeft
geschonden ;
het tweede, uit de schending van de
artikelen 97 van de Grondwet, 1383 en
taire de la loi du 20 novernbre 1962, nrs 323
en volg.
Over het feit dat het onderzoek, in de
rechtskundige betekenis van dit woord, een
procedure is door de wet ingericht om door
middel van een getuigenverhoor, de juistheid
van de aangevoerde feiten te bewijzen, zie
CAPITANT, Vocabttlaire juridique, V 0 Enquete.

-6821384 van het Burgerlijk Wetboek, 228,
en 276 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen,
doordat, eerste onderdeel, het arrest
beslist dater door een rijksbeambte geen
onwettelijke handeling werd verricht en
dat de bestreden beslissing met redenen
is omldeed,
zonder te antwoorden of door dubbelzinnig te antwoorden op het middel bij
conclusie voorgedragen en hierop gesteund dat uit geen enkel element van het
dossier volgt dat er geen onderzoek is
geweest dat door een beambte met de
graad van redacteur werd ingesteld, hoewei door deze redacteur in het station
Maissin te Paliseul een onderzoek werd
ingesteld (schending van artikel 97 van
de Grondwet), en de attesten die met de
conclusie een geheel vormen door verzoeker neergelegd werden en hem niet
tel;'uggegeven werden ;
tweede onderdeel, in de onderstelling
dat het arrest geacht moet worden te
hebben beslist dat voormelde opdrachten
door geen onwettelijkheid zijn aangetast
en dat het impliciet doch voldoende
heeft geantwoord op voormeld betoog,
het zulks echter niet heeft kunnen doen
zonder schending van de artikelen 1383
en 1384 van het Burgerlijk Wetboek
op grond waarvan een onwettelijke handeling van een rijksbeambte niet tot
grondslag kan dienen voor enigerlei vervolging of rechtsvordering vanwege de
Staat·;
derde onderdeel, uit de elementen van
het dossier volgt dat het arrest ten
onrechte heeft beslist dat er geen overtreding was van de bepalingen van
artikel 228, lid 2, van het W etboek van
de inkomstenbelastingen, daar de ingestelde onderzoekingen door een redacteur
en een verificateur werden verricht
(schending van artikel 228, lid 2, van
het Wetboek van de inkomstenbelastingen);
vierde onderdeel, uit de elementen van
het dossier volgt dat de beslissing niet
met redenen is omkleed in deze zin dat
de aangevoerde redenen door de administratie worden tegengesproken (zie
wijzigingsbericht en conclusie van verweerder), het arrest niet antwoordt op
eisers conclusie die op het voorgaande is
gesteund en, dientengevolge, artikel 276
van het w·etboek van de inkomstenbelastingen schendt :

Overwegende dat de bij het verzoekschrift gevoegde conclusie van eiser geen

vordering of verweer met betrekking tot
de stukken 7/66 en 10/66 van een
administratief dossier bevat en ook geen
verzoek om attesten te mogen neerleggen ;
dat het arrest geen uitspraak doet over
voormelde stukken ;
Overwegende dat, bijgevolg, het eerste
middel; in zover dit het arrest verwijt.
niet te hebben geantwoord op een conclusie van eiser waarin de inhoud van deze
stukken nrs 7/66 en 10/66 wordt betwist
en gevraagd wordt om drie attesten te
mogen overleggen, en in zover het aan
het hof van beroep als verwijt toeschrijft
de wettelijke orde van de bewijzen te
hebben omgekeerd door het eerste van
genoemde stukken, dat gunstig is voor
de stelling van de administratie, te verkiezen hoven het tweede stuk, dat gunstig
is voor de stelling van eiser, feitelijke
grondslag mist ;
Overwegende dat het tweede middel.
inzover het zich beroept op de schending
van de arti>.Zelen 1383 en 1384 van het
Burgerlijk W etboek, niet ontvankelijk
is, daar de quasi-delictuele aansprakelijkheid van de Staat niet in de zaak is
betrokken;
Dat het middel evenmin ontvankelijk
is in zover het zich beroept op artikel 276
van het W etboek van de inkomstenbelastingen, vermits het, enerzijds, gericht is
tegen de beslissing van de directeur der
belastingen en niet tegen het arrest en
het, anderzijds, gewag maakt van een
verweer dat niet voorkomt in de bij het
verzoekschrift gevoegde conclusie ;
Overwegende dat, met betrekking tot
het overige van de beide middelen, door
vast te stellen « dat uit de stukken 9/64
en 8/64 volgt dat het gaat om een controle
die bij benzinehandelaars werd uitgevoerd o1n de aankoopfacturen van verzoeker, thans eiser, vast te stellen "' en
door erop te wijzen « dat de bij lid 2 van
artikel 228 van het W etboek van de
inkomstenbelastingen gestelde beperking
inzake de uitoefening door een ambtenaar
met een hogere graad dan die van contraleur enkel doelt op het recht om derden
te horen en om een onderzoek in te stellen
volgens de bijzondere procedure die ertoe
strekt het bewijs door getuigen toe te
laten en vast te stellen en die bij de
artikelen 232 tot 234 van het Wetboek
wordt geregeld; dat ten deze de bekritiseerde onderzoeksverrichting betrekking
heeft op verzoeker en dat bij het onderzoek van zijn toestand bij zijn leveranciers opzoekingen werden verricht ; dat
zodanige opzoeking niet onder de toepassing valt van de bij lid 2 van artikel 228
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gestelde beperking; dat die onderzoeksverrichting dus door elke beambte van
de administratie mocht worden gedaan n,
het arrest passend en ondubbelzinnig
.antwoordt op de in de middelen vermelde
conclusie en een wettelijke verantwoording geeft voor zijn beslissing; dat de
Dnderzoeksverrichting door de beambte
van de administratie wettelijk werd
gedaan;
Dat de middelen niet kunnen worden
aangenomen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
17 maart 1970. 2e kamer. Voorzitter, de H. de Waersegger, raadsheer waarnen-:tend voorzitter. - Verslaggever, de H. Ligot. Gelijkhtidende
conclusie, de H. Colard, advocaat-generaal. - Pleiter, de H. Fally.

Op dezelfde dag is in dezelfde zin een
arrest gewezen tussen dezelfde partijen
maar met betrekking tot andere dienstj aren, op de voorziening tegen een op
dezelfde datum. gewezen arrest van het
Hof van beroep te Luik.

2e KAMER. -

--'-------------

17 maart 1970.

1° CASSATIEMIDDELEN.- DIRECTE
BELASTINGEN.
0NNAUWKEURIG
MIDDEL. - NIET ONTVANKELIJK MID·
DEL.
2° INKOMSTENBELASTINGEN. - BEROEP VOOR RET ROF VAN BEROEP.
- GRENZEN VAN RET AAN DIT ROF
OVERGELEGDE GESCRIL.
1° Niet ontvankelijk is het middel waarvan
de onnauwkeurigheid het onderzoek
onmogelijk maakt (1).

2° Het hof van beroep, waarbij aanhangig
is het beroep van · de belastingplichtige
tegen de beslissing van de directeur der

(1) Cass., 14 maart 1967 (Arr. cass., 1967,
biz. 874).

belasMngen, kan, buiten het geval van
jorclusie, van overmacht of van gewijsde,
enkel kennis nemen van de geschillen
aan de directeur overgelegd en van de
vraagpunten waarove1· deze ambtshalve
uitspraak heejt gedaan (2). (Wetboek
van de inkomstenbelastingen, art. 278
en 279.)
(NAAMLOZE VENNOOTSCRAP « CRANTIER
NAVAL LOUIS MORY n, T. BELGISCRE
STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST (vertaling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 21 april 1969 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 265 van het W etboek van
de inkomstenbelastingen,
doo1·dat het bestreden arrest bij de voor
het belastingjaar 1963 belastbare inkomsten de winst voegt die door de verkoop
van de boten « Ghiva n en « Raymond n
werd gemaakt, alsmede het bedrag van
113.000 frank dat door eiseres werd
afgehouden als schadeloosstelling wegens
contractbreuk door een zekere Deville,
terwijl, eerste onderdeel, de winst van
de verkoop van de boot « Ghiva n bij de
voor het dienstjaar 1964 belastbare
inkomsten gevoegd moet worden ;
tweede onderdeel, de winst van de verkoop van de boot << Raymond n bij de
voor het dienstjaar 1962 belastbare
inkomsten gevoegd moet worden, en,
derde onderdeel, de zaak Deville in 1961
werd verwezenlijkt :
W at de drie onderdelen samen betreft :
Overwegende dat, enerzijds, het middel
niet vermeldt waarin artikel 97 van de
Grondwet zou geschonden ziJn en dat,
anderzijds, de onnauwkeurigheid ervan
het onderzoek voor het overige onmogelijk maakt;
Dat het middel niet ontvankelijk is ;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
(2) Raadpl. cass., 3 september 1968 (Arr.
cass., 1969, biz. 4) en de conclusie vanEerste
advocaat-generaal Paul Mahaux v66r dit
arrest; cass., 3 juni 1969 (ibid., 1969, blz. 959).
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Grondwet, 272, 277 en 278 van het
W etboek van de inkomstenbelastingen
en van de wet van 15 ju:li 1959,
doordat het bestreden arrest het verzoek
tot vrijstelling wegens aanvullende beleggingen voor het dienstjaar 1959, als een
nieuwe vordering, verwerpt,
terwijl het gaat om een zelfde geschil
dat samenvalt met het geschil betreffende
de jaren 1963 en 1962 :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat eiseres " voor de eerste maal voor
het Hof », « op grond van aan het dossier
vreemde feitelijke elementen waarvan de
bestreden
beslissing
geen
melding
maakt », een verzoek tot vrijstelling
wegens aanvullende beleggingen voor het
dienstjaar 1959 heeft ingediend;
Overwegende dat het arrest, derhalve,
wettelijk heeft beslist dat eiseres voor het
hof van beroep een nieuwe, niet ontvankelijke, vordering had ingesteld ;
Dat, bijgevolg, het middel niet kan
worden aangenomen ;

ontslag wegens zwaarwichtige reden·.
niet heejt begaan, is niet ve1·plicht te
antwoorden op de conclusie waarbij de
werkgever aanvoert dat de werkman
« zich e1·van bewust was dat hij een
grove fout beging » (1).
(NA.AMLOZE

VENNOOTSCHAP
GUERIN»,
T. LOMBARD.)

« CARBOSILICE-GRES

ARREST

(vertaling).

RET HOF ; - Gelet op de bestreden
sententie, op 26 juli 1968 door de Werkrechtersraad van beroep te N amen
gewezen;

HUUR vAN WERK. HUUR VAN
ARBE.ID.
ARBE.IDSOVE.REENKOMST
VOOR WERKLIEDEN.- 0NTSLAG DOOR
DE. WERKGEVE.R OM E.E.N ZWAARWICHTIGE. REDE.N. WERKGE.VE.R DIE BIJ
CONCLUSIE. AANVOE.RT DAT DE. WE.RKMAN « ZICH E.RVAN BE.WUST WAS DAT
HIJ E.E.N GROVE FOUT BE.GING ». RE.CHTE.R DIE BE.SLIST DAT DE. WERKMAN GEEN FOUT HE.E.FT BEGA.AN.
NIET VERPLICHT TE. ANTWOORDEN OP
VOORMELDE. AANVOERING.

Over het middel afgeleid uit de scherrding van artikel 97 van de Grondwet,
doordat de bestreden sententie de sententie van dti eerste rechter bevestigt die
eiseres had veroordeeld om aan verweerder het bedrag van 283.000 frank te betalen, op grond aileen dat " de zwaarwichtige redenen die door eiseres in hoger
beroep in haar aangetekende brief van
18 november 1964 werden aangevoerd,
namelijk : l 0 de ploeg voor het vulleJl van
de. ovens verliet het werk om 20 uur in
plaats van om 22 uur, 2° het feit de pointeerkaarten te hebben meegenomen en te
22 u. 15 te zijn teruggekomen om ze te
laten pointeren, niet werden bewezen » ;
dat « immers de getuigenverhoren hebben
bewezen dat het in de fabrieken Guerin
de gewoonte was om de ploegen de fabriek
te laten verlaten zodra het werk was
uitgevoerd » ; dat << het schijnt dat me;n
deze handelwijze heeft willen wijzigen,
doch dat het de schuld is van eiseres
zelf indien de nieuwe werkmethode niet
strikt werd toegepast, daar haar onderrichtingen niet erg nauwkeurig waren >>;
en dat "het althans verbazing wekt dat
de directeur, de heer Deltenre, toen hij
zag dat de ploeg het werk verliet, het
niet nodig heeft geoordeeld onmiddellijk
gedaagde in hager beroep aan te spreken
om hem de opmerkingen te maken die,
volgens eiseres in hoger beroep, geboden
waren, en enkel de bewaker heeft verzocht de kaarten niet te pointeren »,
terwijl eiseres onder meer deed gelden,
bij regelmatige conclusie voor de Werkrechtersraad van beroep te N amen recht

De rechter die besUst dat de werkman
de fout hem door zijn werkgever toegeschreven ter rechtvaardiging van het

(1) Verg. cass., 16 februari 1970, supm,
biz. 558.

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
17 maart 1970. 2e kamer. Voorzitter, de H. de Waersegger, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, de H. Capelle. Gelijkluidende
conclusie, de H. Colard, advocaat-generaal. - Pleiters, de HH. A. Pauquay
(van de balie bij het Hof van beroep te
Luik) en Fally.
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doende in voortzetting van het geding,
dat . « het feit dat gedaagde in hoger
beroep zich ervan bewust was dat hij
een grove fout beging, bovendien, onbetwistbaar blijkt uit andere elementen
(dan de getuigenverhoren) die tijdens de
debatten werden aangevoerd : 1° gedaagde in hoger beroep had zelf de onderrichtingsfiche ondertekend waarop de bepaling voorkwam : « Indien een werkman
de fabriek v66r het normale uur verlaat,
moet hij in het bezit zijn van een door
de fabricagechef ondertekende bon om
weg te gaan die door de werkman wordt
afgegeven op het kantoor van de loondienst " ; 2o gedaagde in hoger beroep
heeft, tijdens zijn persoonlijke verschijning, toegegeven dat de stoker de pointeerkaarten niet onregelmatig durfde
gaan pointeren. Lombard verklaart : « De
" stoker heeft niet willen poin.teren omdat
" hij heeft opgemerkt dat de bewaker hem
» in 't oog hield en ik veronderstel dat zo
" de stoker zulks had gedaan, hij in mijn
" geval zou geweest zijn " ; deze ver1daring de bekentenis zelf is van het feit dat
Lombard wist dat zijn gedrag foutief was
en helemaal niet uitgelegd kan worden
zo dit gedrag werkelijk de gewoonte was
en met aile gebruiken overeenstemde,
zoals hij dat thans blijft beweren >>,
zodat de sententie, door enkel te verw'ijzen naar het resultaat vari de getuigenverhoren, zonder te antwoorden op
het middel dat eiseres heeft afgeleid uit
twee omstandigheden die volkomen
vreemd zijn aan het resultaat van deze
getuigenverhoren, niet voldoende naar
recht heeft geantwoord op de regelmatige
conclusie van eiseres voor de Werkrechtersraad van beroep te N amen recht
doende in voortzetting van het geding :
Overwegende dat, daar de rechter
besliste dat verweerder geen fout had
begaan die een zwaarwichtige reden van
ontslag kon uitmaken, hij niet gehouden
was te antwoorden op de conclusie waarbij eiseres aanvoerde dat verweerde.c zich
ervan bewust was dat hij een fout beging ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Om die reden en, verwerpt de voorzie ·
ning ; veroordeelt eiseres in de kosten.
19 maart 1970. 1e kamet. Voorzitter, de H. Valentin, raadsheer,
waarnemend voorzitter. - V erslaggever,
de H. Busin. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Charles, advocaat-generaal.
Pleiter, de H. Van Ryn.
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BEWIJS. BURGERLIJKE ZAKEN;
BEWIJ S
D 0 OR G"ESCHRIFT.
0NDERHANDSE AKTE. BRIEF.
V ASTE DAGTEKENING TEN OPZICHTE
VAN DERDEN. ARTIKEL 1328 VAN
HET BURGERLIJK WETBOEK VAN TOEPASSING.

In burgerlijke zaken (1) heeft de brief,
waaruit de steller het bewijs wil afleiden
dat hij een rechtshandeling heeft verricht,
enkel dan vaste dagtekening ten opzichte
van andere derden dan de geadresseerde,
zo de bij artikel 1328 van het Burgerlijk
W etboek bepaalde voorwaarden ve1·vuld
zijn (2).
(LECLERCQ, T. SWENNEN.)
ARREST

(vertaling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 10 april 1969 door het Hof van
beroep te Luik gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 6, 1134, 1165,
1315, 1319, 1320, 1322, 1328, 1463 van
het Burgerlijk W etboek en 97 van de
Grondwet,
doordat het bestreden arrest, bij wijziging, de rechtsvordering van eiseres tot
vereffening en verdeling van de wettelijke
gemeenschap van . goederen die tussen
haar en verweerder heeft bestaan en
ontbonden werd door hun echtscheiding
welke op 20 juni 1966 regelmatig werd
overgeschreven op de burgerlijke stand,
niet gegrond verklaart, daar de vrouw
genoemde gemeenschap niet heeft aanvaard binnen de termijn van drie maanden en ve('lrtig dagen welKe op die datum
was ingegaan, en het « niet raadzaam >>
acht de draagwijdte na te gaan van de
bewoordingen van eiseres in een brief aan
haar raadsman van 26 oktober 1966
waarin zij, in antwoord op een verzoek
tot betaling van ereloonprovisie, schreef:
« Ik heb voor het ogenblik geen geld.
Ret is uw taak, mijnheer de advocaat,
zo spoedig mogelijk het nodige te doen
voor de verkoop van het huis "• waaruit

(1) Raadpl. cass., 27 januari 1956 (Bull.
PASIC., 1956, I, 543).
(2) Raadpl. DE PAGE, d. III, nr 849.

en

-686zij haar stilzwijgende aanvaarding afleidde van de gemeenschap die genoemd
onroerend goed omvatte, op grond dat :
1° « genoemde raadsman aan eiser in
hoger beroep (verweerder) geen kennis
heeft gegeven van dit verlangen of deze
wil van gedaagde in beroep (eiseres) »,
2° « het niet ter zake dient dat de authenticiteit van de brief niet werd betwist
voor de rechtbank, het volstaat dat dit
middel (de betwisting van de vaste
dagtekening van dit bescheid) voor het
hof wordt opgeworpen » ; 3° « hoewel de
(genoemde) brief ... een vaste dagtekening
heeft tussen gedaagde in hoger beroep
en haar raadsman ... , die hem bij het
dossier heeft gevoegd als een brief die
hij binnen de bedoelde termijn had ontvangen... hij daarentegen ten opzichte
van eiser in hager beroep slechts een vaste
dagtekening zou ~unnen hebben op een
van de wijzen bepaald bij artikel 1328
van het Burgerlijk W etboek », en uit
deze overwegingen besluit dat « het litigieuze bescheid, in elk geval, niet kon
worden beschouwd als een daad van
stilzwijgende aanvaarding van de gemeenschap die binnen de wettelijke termijn werd verricht ... », en doordat het
arrest bovendien afwijzend beschikt over
het subsidiaire aanbod van eiseres om
door aile rechtsmiddelen, getuigenissen
en vermoedens inbegrepen, te bewijzen
dat de hierboven aangevoerde brief wei
degelijk op 26 oktober 1966 was toegezonden, op grond dat om te bewijzen dat
deze brief een daad van aanvaarding van
de gemeenschap was, zij « een van de
bewijsmiddelen bepaald bij artikel 1328
van het Burgerlijk Wetboek moest toepassen »,
terwijl, eerste onderdeel, de aanvaarding
van de gemeenschap door de vrouw na
de echtscheiding een eenzijdige daad is
waarvan de geldigheid niet onderworpen
is aan de voorwaarde dat de man ervan
kennis heeft gekregen v66r het verstrijken van de termijn gesteld bij artikel 1463
van het Burgerlijk Wetboek; door te
weigeren de draagwijdte van de bewoordingen van de brief van 26 oktober 1966
na te gaan en door te weigeren dit
bescheid als een daad van stilzwijgende
aanvaarding van de gemeenschap te
beschouwen om de eerste van bovenvermelde redenen, het arrest deze wettekst heeft geschonden ;
tweede onderdeel, artikel 1328 van het
Burgerlijk Wetboek .de openbare orde
niet raakt en verweerder er dus geldig
van kon afzien zich op deze wetsbepaling
te beroepen door, in eerste aanleg, de

datum niet te betwisten van de brief
waardoor eiseres voor de rechtbank wilde
bewijzen dat zij de gemeenschap stilzwijgend had aanvaard binnen de wettelijke termijn ; het middel dat eiseres, in
haar conclusie van hoger beroep, regelmatig had afgeleid uit het ontbreken van
een betwisting van verweerder voor de
eerste rechter, bijgevolg, slechts met
schending van de artikelen 6, 1134 en
1328 van het Burgerlijk Wetboek kon
worden verworpen om de tweede van
bovenvermelde redenen ; door het ontbreken van een betwisting te doen slaan
op de authenticiteit van de brief, zonder
rekening te houden met de datum, het
arrest althans de artikelen 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek inzake
de bewijskracht van de conclusie van
eiseres heeft geschonden ;
derde onderdeel, de brief van 26 oktober
1966 op zichzelf of, althans, in zover hij,
door de onderrichtingen van eiseres aan
haar raadsman, uiterlijk haa.r eenzijdige
wil om de gemeenschap te aanvaarden
deed blijken, geen « akte » was in de zin
van artikel 1328 van het Burgerlijk Wetbock of niet als zodanig in de zaak in
aan1nerking kon worden genomen, en
verweerder, derhalve, geen aanspraak
kon maken op de bijzondere bescherming
die door deze wetsbepaling ten voordele
van derden met betrekking tot de dagtekening van de onderhandse ·akte is
ingesteld ; door de rechtsvordering te
verwerpen en door het subsidiair bewijsaanbod van de hand te wijzen op grond
van voormelde redenen afgeleid uit de
toepassing van artikel 1328 van het
Burgerlijk W etboek, het arrest deze
wetsbepaling alsmede de artikelen 1165,
1315, 1320, 1322 van hetzelfde wetboek
en 97 van de Grondwet heeft geschonden ;
vierde onde1·deel, de slotgevolgtrekking
« in elk geval » van de beslissing aldus is
afgeleid uit een geheel van gegevens die
de in het middel aangeduide bepalingen
van het Burgerlijk W etboek overtreden,
zodat het arrest, in zijn beschikkende
gedeelte, niet passend met redenen is
01nkleed en artikel 97 van de Grondwet
schendt:
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat uit het arrest blijkt
dat het hof van beroep steunt op de
doorslaggevende overweging dat de brief
van 26 oktober 1966, door eiseres aan
haar raadsman gezonden, waaruit zij het
bewijs wilde afieiden dat zij de ontbonden
gemeenschap binnen de wettelijke ter-
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mijnen had aanvaard, onvoldoende was
om zodanige aanvaarding regelmatig
te bewijzen, omdat dit geschrift ten
opzichte van verweerder geen vaste
dagtekening had verkregen, daar niet was
voldaan aan een van de voorwaarden die
daartoe bij artikel 1328 van het Burgerlijk W etboek worden vereist ;
Dat dit onderdeel van het middel,
derhalve, steunt op een onjuiste uitlegging van· het arrest en van belang ontbloot is in zover het overwegingen van
het arrest becritiseerd die zonder invloed
zijn op de wettelijkheid van zijn beschikkende gedeelte ;

En overwegende dat de verwerping
van de eerste drie onderdelen de verwerping van het vierde onderdeel meebrengt ;
Om die redenen, verwerpt de voorzie~
ning ; veroordeelt eiseres in de kosten.
19 maart 1970. Ie kamer. Voorzitter, de H. Valentin, raadsheer
waarnemend voorzitter. - V erslaggever,
de H. Perrichon. Gelijkluidende con~
clusie, de H. Depelchin, advocaat-generaal. Pleiters, de HH. Dassesse en
Simont.

W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat uit de processtukken
blijkt dat verweerder aan de eerste
rechter heeft gevraagd om de rechtsvordering van eiseres « niet ontvankelijk
noch gegrond " te verklaren, door enkel
aan te voeren dat zij « de gemeenschap
niet binnen drie maanden en veertig
dagen ter griffie heeft aanvaard ; dat zij
geacht wordt van de gemeenschap afstand te hebben gedaan ";
Dat uit de becritiseerde redenen van
het arrest blijkt dat het hof van beroep
heeft gesteld dat geen afstand van verweerder om zich te beroepen op het
gebrek aan vaste dagtekening te zijnen
opzichte van de brief gedateerd van
26 oktober 1966 kon worden afgeleid
uit het verweer dat verweerder aldus,
voor de eerste rechter, tegen de rechtsvordering van eiseres had aangevoerd ;
Dat bijgevolg het arrest de ontvankelijkheid wettelijk verantwoordt van
het middel dat verweerder aan het hof
van beroep heeft voorgedragen en dat op
het gebrek aan vaste dagtekening van de
brief van 26 oktober 1966 is gesteund;
Dat dit onderdeel van het middel niet
kan worden aangenomen ;

W at het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat, nu eiseres beweerde
door haar op 26 oktober 1966 aan haar
raadsman gezonden brief een bewijs te
leveren, dat aan verweerder kon worden
tegengeworpen, van een eenzijdige uiting
van haar wil om de gemeenschap binnen
de wettelijke termijnen te aanvaarden,
het arrest wettelijk overweegt dat dit
geschrift een onderhandse akte is in
de zin van artikel 1328 en dat ze dus
enkel vaste dagtekening kon hebben ten
opzichte van verweerder volgens een van
de in dit artikel bepaalde wijzen;
Dat dit onderdeel van het middel naar
recht faalt ;

1e KAMER. -

19 maart 1970.

ARBEIDSONGEVAL. RECHTSVORDERING TOT BETALING VAN EEN AANVULLENDE VERGOEDING. - VERZEKERAAR-ARBEIDSONGEVALLEN DIE DE
VERJARING OPWERPT.- STUITING VAN
DE VERJARING DIE DE GETROFFENE
STEUNT OP DE LAATSTE VERGOEDINGSBETALING DOOR DE VERZEKERAARARBEIDSONGEVALLEN.
BETALING
MET EEN POSTSTUK GEDAAN AAN DE
GETROFFENE DOOR BEMIDDELING VAN
DE WERKGEVER. - VASTSTELLING VAN
DE DATUM WAAROP DE VERJARING
STUITENDE BETALING HEEFT PLAATSGEHAD.

Stelt de door een arbeidsongeval getroffene
tegen de verzelceraar-arbeidsongevallen
een rechtsvordering in tot betaling van
een aanvullende wettelijlce vergoeding en
voe1·t hij ter rechtvaardiging van de sttti'ting van de tegen zijn rechtsvordering
opgeworpen ve1"ja1·ing de laatste vergoedingsbetaling van de verzekeraar-arbeidsongevallen aan, dan lean de rechter, die
vaststelt dat deze betaling is geschied
door verzending van een poststuk aan
de getroffene door bemiddeling van diens
werlcgever, uit de aldus vastgesteldefeiten
wettelijlc afleiden dat de verjaring stuitende betaling eerst heeft plaatsgehad na
de datum van het stulc dat voor de betaling
heeft gediend ( 1).
(1) Raadpl. cass., 10 november 1966 (.Arr.
cass., 1967, I, 346), Rep. prat. dr. belge,
Complement, V 0 Accidents du travail, nr 1055,
blz. 137. Betreffende het tijdstip waarop de

-688(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « LA ROYALE
BELGE, BRAND, HERVERZEKERING »EN
VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK
« INSTITUT NOTRE-DAME DE DINANT »,
T. COLLIGNON.)

ARREST

(vertaling).

HET HOF ; ~ Gelet op het bestreden
vonnis, op 12 september 1968 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te Dinant ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 2242, 2244, 2248, 2260, 2261, 2264
van het Burgerlijk Wetboek, 1, 2, 3, 9,
28, inzonderheid lid 1, van de wetten
op de vergoeding der schade voortspruitende uit arbeidsongevallen, gecoordineerd bij het koninklijk besluit van
28 september 1931 en gewijzigd, wat
artikel 1 betreft, bij de besluitwet van
9 juni 1945, wat artikel 2 betreft, bij de
wet van 10 juli 1951, wat artikel 3
betreft, bij de wet van 17 juli 1957,
1033 van het Wetboek van burgerlijke
rechtsvordering, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 maart 1936, en, voor
zoveel als nodig, 52, inzonderheid lid 1,
53 en 54 van het Gerechtelijk Wetboek,
die in werking werden gesteld bij het
koninklijk besluit van 4 november 1968,
doordat het bestreden vonnis, na te
hebben vastgesteld dat de eerste eiseres
op 27 september 1962 een beta.Iing van
de vergoedingen had verricht, beslist dat
de rechtsvordering van verweerster, die
bij exploot van 28 september 1965 werd
ingesteld, ontvankelijk is, op grond dat
de betaling van de eerste eiseres de
verjaring niet op voornoemde datum van
27 september 1962 had gestuit, doch op
29 september 1962 op welke datum
verweerster die betaling werkelijk ontving,
terwijl, eerste onderdeel, zo de verjaring
van de rechtsvordering tot betaling van
de vergoedingen bepaald bij de gecoordineerde wetten van 28 september 1931
kon worden gestuit volgens de normals
wijze van stuiting van de verjaring en,
dientengevolge, door de erkenning van
het recht van hem tegen wie de verjaring
loopt, door de schnldenaar gedaan door
hem de vergoeding te betalen waarop hij
betaling bij cheque of door poststorting
bestaat, raadpl. DE PAGE, d. III, n" 472,
biz. 428, noot 2.

recht had, en indien de daad van stuiting
de daad is waarbij de schuldenaar door
een betaling zijn wil te kennen geeft om
het recht van zijn schuldeiser te erkennen, deze wilsuiting blijkt nit de starting
van de schuldenaar aan zijn schuldeiser
en niet nit het feit dat de schuldeiser
genoemde qetaling ontvangt, waaruit
volgt dat door de oorspronkelijke rechtsvordering van verweerster als ontvankelijk te beschouwen op grond dat de
verjaring was gestuit de dag dat zij de
betaling had ontvangen, zodat deze verjaring niet was verkregen, de bestreden
beslissing het wettelijk begrip van stuiting van de verjaring heeft geschonden
(schending van aile in het middel bedoelde bepalingen, met uitzondering van
artikel 97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, de eiseressen bij conclusie deden gelden dat « zo aan deze
storting de waarde van een daad van
stuiting moest worden gegeven, ze niet
in aanmerking zon moeten worden genamen op de datum waarop de gedaagde in
hoger beroep ze ontvangt, doch op de
datum waarop ze door de verzekeraararbeidsongevallen werd uitgegeven »,
waaruit volgt dat de feitenrechter, door
enkel vast te stellen dat << hoewel de
betalingen, behoudens andersluidende
overeenkmnst, gedaan worden ter woonplaats van de schuldenaar, wel degelijk
blijkt dat ten deze de betaling van de
vergoeding per poststorting of per chequerekening geschiedde en dat ze. niet aan
gedaagde in hoger beroep doch wei aan
de tweede eiseres in hoger beroep werd
gezonden », niet heeft geantwoord op de
conclusies van de eiseressen en de beslissing niet regelmatig met redenen heeft
omkleed (schending van artilrel 97 van
de Grondwet) :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het bestreden vonnis
stelt, zonder deswege te worden bekritiseerd, dat de betaling van de eerste
eiseres aan verweerster een stilzwijgende
erkenning van de schuld is ;
Overwegende dat het vonnis vaststelt,
enerzijds, dat <<de betaling van de vergoeding per poststorting of per chequerekening geschiedde en dat ze niet aan
gedaagde in hoger beroep (thans verweerster) werd gezonden doch wel aan de
tweede eiseres in hoger beroep » (thans
tweede eiseres), en, anderzijds, dat, ten
deze, verweerster de betaling van de
haar verschuldigde vergoeding pas · op
29 september 1962 heeft ontvangen ;
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W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, gelet op de bovenvermelde overwegingen, het vonnis door
-erop te wijzen dat de betaling door de
uitgifte van een cheque of van een
overschrijving heeft plaatsgehad, passend antwoordt op de in het middel
vermelde conclusie ;
Dat geen enkel onderdeel van het middel kan worden aangenomen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; verwijst de eiseressen in de kosten.
maart

1970.
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Overwegende dat het vonnis er ook
Qp wijst dat, in een brief van 15 september 1965 aan het « Institut Notre-Dame
de Dinant ». de eerste eiseres had gepreciseerd « dat de wettelijke verjaringstermijn op -29 september 1965 verstreek » ;
Overwegende dat de rechter uit deze
feiten, die hij soeverein vaststelt, wettelijk heeft kunnen afieiden dat de betalillg
die de verjaring heeft gestuit pas na
27 september 1962 heeft plaatsgehad;

19
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Voorzitter, de H. Valentin, raadsheer
waarnemend voorzitter. Verslaggever,
de H. Busin. Gelijklt~idende conclusi~,
· de H. Charles, advocaat-generaal ---'Pleiters, de HH. Simont en De Bruyn.

MAKEN OF VERBORGEN HOUDEN VAN
DE GOEDEREN ENER NALATENSCHAP.
- VERLIES VAN ELK AANDEEL IN DEZE
GOEDEREN. SANCTIE DIE ENKEL
DE ERFGENAMEN TREFT.

2D ERFENISSEN.- ARTIKEL 792 VAN
HET BURGERLIJK WETBOEK. - WEGMAKEN OF VERBORGEN HOUDEN VAN
DE GOEDEREN VAN EEN NALATENSCHAP. - VERBORGEN HOUDEN DOOR
EEN ERFGENAAM VAN EEN SCHENKING
BIJ VOORUITMAKING DIE SLECHTS TEN
DELE HET BESCHIKBAAR GEDEELTE
OVERSCHRIJDT. ERFGENAAM DIE
ELK AANDEEL IN DE SCHENKING VERLIEST.

3D BEWIJS.- BEWIJS DOOR GESCHRIFT.
BuRGERLIJKE ZAKEN. HuiSELIJkE REGISTERS EN PAPIEREN VAN
DE OVERLEDENE. BEWIJSKRACHT
ONDER ZIJN ERFGENAMEN OM TE
BEWIJZEN DAT ER VERPLICHTING TOT
INBRENG IN DE NALATENSCHAP BESTAAT.
l D De bij artilcel 79 2 van het Burgerlijk

W etboelc voorgeschl'even sanctie, die
bestaat in het verlies van elk aandeel
in de weggemaalcte of verborgen gehouden goede1·en van de nalatenschap, treft
enlcel de erfgenamen (I).
2D De e1jgenaam die een hem door de

Je KA,MER.- 20 maart 1970.
}D

ERFENISSEN.- ARTIKEL 792 VAN
HET BURGERLIJK WETBOEK. - WEG-

overledene, bij vooruitmalcing . gedane
schenlcing wegmaalct of verborgen houdt,
ka,n geen aanspraalc maken op enig
aandeel hierin, oolc al overschl'ijdt zij
slechts ten dele het beschilcbaar gedeelte (2). (Burg. Wetb., art. 792.)
3D De huiselijlce registers en papieren van

de overledene hebben bewijskracht onder
(1) Over de draagwijdte van het woord
« erfgenaam » in artikel 792 van het Burgerlijk

Wetboek, raadpl. DE PAGE, Traite elementaire
de droit civil belge, d. IX, nrs 654 en 655 ;
Rep. prat. dr. belge, vo Successions, nrs 742 en
743.
(2) Raadpl. cass., 4 maart 1920 (Bull. en
PAsrc., 1920, I, 80); 29 september 1955 (ibid.,
1956, I, 63).
De rechtsleer en de rechtspraak ste=en
niet overeen wat betreft de strekking van de
bij artikel 792 van het Burgerlijk Wetboek
voorgeschreven san<;tie ingeval van verberging door een erfgenaam van giften bij
vooruitneming. Het onderhavig arrest volgt
de zienswijze van een aantal rechtsgeleerden en van bepaalde arresten van het Frans
Hof van cassatie.' Andere auteurs zijn noch-

tans van oordeel dat de vervallenverklaring enkel van toepassing is in zover de
bij vooruitneming gedane gift de reserve te
boven gaat. De meest recente rechtspraak
van het Frans Hof van cassatie houdt zich
hierbij. Zie hieromtrent de auteurs en de
beslissingen vermeld in R. VAN LINT, « Cln·onique de jurisprudence : Les successions
(1940-1948) », Journ. t1·ib., 1949, blz. 570,
nrs 35 en volg.; DALLOZ, Rep. dr. civ., 1955.,
d. IV, V 0 Quotite disponible, nr 330, en d. V,
S•tccession, nr 795. Raadpl. ook BAUDRYLACANTINERIE en vVAHL, D1•oit civil, Des
successions, d. II, nrs 1793 en 1815; BEUDANT,
Droit civil, Les successions « ab intestat »,
d. Vbis, nr 496 en noot 5; Rep. prat. dr. belge,
vo Successions, nr 744.
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zijn erjgenamen om te bewijzen clat er
een ve7-plichting tot inbreng in cle nalatenschap bestaat (1). (Burg. Wetb.,
art. 1331.)

Overwegende dat de eisers, de ecljtgenoten Louwagie-Van Leeuwen, het arrest.
niet bestrijden in zover het beslist, enerzijds, dat ten laste van vader Van Leeuwen geen schuld wegens het verstrekken
van onderhoud jegens hen meer bestond,
(H. VAN LEEUWEN EN LITISCONSORTEN,
zodat de door hem dienaangaande in
T. M. VAN LEEUWEN EN LITISCONSOR·
december 1955 of begin 1956 onderTEN.)
tekende schuldbekentenis voor ·een verdoken schenking met vrijstelling van
ARREST,
inbreng dient gehouden te worden, anderHET HOF ; - Gelet op het bestreden zijds, dat die eisers deze schenking hebben
verborgen gehouden hoewel ze moesten
arrest, op 21 april 1966 door het Hof van
weten dat ze voor inkorting vatbaar
beroep te Gent gewezen ;
zou zijn;
Overwegende dat de eisers het arrest.
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de ingevolge een verkeerde lezing, de beslisGrondwet en 792 van het Burgerlijk sing toeschrijven dat ·geen van hen,.
wegens de bedrieglijke verberging van een
Wetboek,
aan beiden door de erfl.ater in de vorm
cloorclat het bestreden arrest beslist dat van een schuldbekentenis gedane scherrvader Van Leeuwen regelmatig, recht- king; op enig aandeel erin aanspraak
streeks of onrechtstreeks, voor het onder- kan maken;
houd verstrekt door de eisers, de echtDat het arrest immers aanneemt dat
genoten Louwagie-Van Leeuwen, had de door de eisers ingeroepen schuldvordebetaald, dat dus te zijnen laste geen ring op het ogenblik van hogerbedoelde
schuld wegens dit onderhoud meer :;;chuldbekentenis reeds te niet was
bestond, dat dienvolgens de schuldbeken- gegaan;
tenis, door vader Van Leeuwen dienaanDat nit het voorgaande volgt dat eiser
gaande in december 1955 of begin 1956 Louwagie, die geen erfgenaam is, de bij
ondertekend, voor een verdoken scherr- artikel 792 van het Burgerlijk Wetboek
king met vrijstelling van inbreng diende bepaalde sanctie niet heeft kunnen oplote worden gehouden, en dat, nu genoemde pen en het arrest dan ook, na de eis tot
eisers deze schenking bedrieglijk verbor- betaling ingesteld door genoemde echtgen hadden gehouden, hoewel zij moes" genoten en gesteund op de beweerde
ten weten dat deze voor inkorting vat- schuldvordering te hebben verworpen.
baar zou zijn, zij geen aanspraak op enig beslist dat, niet eiser, maar de erfgename
aandeel in die schenking konden maken,
<< Henriette Van Leeuwen geen aanspraak
terwijl, daar de schenking met vrij- maken kan op een deel van de schenking
stelling van inbreng werd gedaan, ge- verborgen in de vorm van een schuldnoemde eisers, ook indien zij zich, over- · bekentenis voor het onderhoud van de
eenkomstig artikel 792 van het Burgerlijk erfl.ater »;
Overwegende dat het middel, hetwelk
Wetboek, schuldig zouden hebben gemaakt aan de door het arrest aangenomen doet gelden dat het arrest zou nagelaten
heling, hun rechten behielden in die hebben vast te stellen in welke mate
schenking in de mate waarin deze niet de schenking voor inkorting vatbaar was
en in welke mate de eisers dus voor het
voor inkorting vatbaar was,
overige erop aanspraak konden maken,
en terwijl, nu uit voormelde constata- aileen wat eiseres betreft de beslissing
ties van het arrest betreffende de natuur kan bestrijden waarbij werd gezegd dat,
van gezegde schenking niet blijkt dat wegens vermelde verberging, eiseres geen
deze volledig voor inkorting vatbaar is,
aanspraak op enig deel van de schenking
deze constataties niet volstaan om, over- kan maken;
eenkomstig het voorschrift van artikel 97
Overwegende dat artikel 792 van het
van de Grondwet, de beslissing te rechtBurgerlijk Wetboek bepaalt dat de erfvaardigen, volgens welke genoemde eisers
geen aanspraall: op enig aandeel in die genamen die goederen van de nalatenschap hebben weggemaakt of verborgen
schenking kunnen maken :
gehouden, geen aanspraak op enig aandeel in de weggemaakte of verborgen
gehouden zaken kunnen maken ;
(1) DE PAGE, Traite elernentaire de droit
Overwegende dat de schenking met
civil belge, d. III, nr 828, a.
vrijstelling van inbreng onderworpen

J

... 1
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bf3schikbaar gedeelte en de inkorting ;
dat de schenking in haar geheel in aanJnerking :rnoet genomen worden voor het
vormen van de massa met het oog op
het berekenen van het beschikbaar ge,deelte ; dat zij aldus als een zaak van
de nalatenschap moet worden beschouwd ;
Overwegende, derhalve, dat de sanctie
bepaald door artikel 792 van het Burgerlijk W etboek op het geheel van de ten
deze geschonken en door eiseres verborgen gehouden zaKen slaat zodat de rechter, door vast te stellen dat de schenKing
van die goederen voor inkorting vatbaar
was, zijn beslissing wettelijk verantwoordt en niet ertoe gehm;tden was nader
te bepalen in welke mate de schenking
het door de wet voorbehouden erfdeel
aantastte;
Dat het midqel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1341 en 1353 van het Burgerlijk W etboek,
doordat het bestreden arrest beslist dat,
wat betreft de lening van 25.000 frank
welke aan eiser Andre Van Leeuwen
zou zijn toegestaan geweest, het blad
gelijnd wit papier aantoonde dat aan
genoemde eiser 25.000 frank werd uitgeleend en aan eiseres Henriette Van
Leeuwen 13.000 frank, dat het doorhalen van deze laatste vermelding de terugbetaling bewees, maar tevens aantoonde
dat de andere vermelding zou doorgehaald geworden zijn ware de schuld
betaald geworden, en dat genoemde
eiser, die bleef beweren de lening niet te
hebben ontvangen, deze lening bedrieglijk had verdoken en zodoende het bedrag
-ervan moest inbrengen en geen deel van
deze som mocht ontvangen,
terwijl deze beschouwingen en deze
beslissing van het arrest, in strijd met
artikel 97 van de Grondwet, geen antwoord inhouden op het middel waardoor
genoemde eiser, in zijn conclusie voor
het hof van beroep liet gelden dat, overeenkomstig de artikelen 1341 en 1353
van het Burgerlijk W etboek, het door
de verweerders ingeroepen briefje niet
bewijskrachtig was, vermits het noch
door de erflater noch door eiser ondertekend was,
en terwijl die beschouwingen en beslissing, in strijd met artikel 97 van de
Grondwet, evenmin een antwoord inhouden op het middel waardoor genoemde
eiser, in bedoelde conclusie, liet gelden

dat gezegd briefje duister, dubbelzinnig
en niet bewijskrachtig was, vermits uit
de lectuur ervan niet met zekerheid kon
uitgemaakt worden wie de schuldenaar
of wie de schuldeiser was :
Overwegende dat het arrest vaststelt
« dat het blad gelijnd wit papier aantoont

dat aan Andre Van Leeuwen 25.000 frank
werden uitgeleend en aan Henriette Van
Leeuwen 13.000 frank; dat het doorhalen
van deze laatste vermelding de terugbetaling bewijst, maar tevens aantoont
dat de andere vermelding zou doorgehaald geworden zijn ware de schuld
betaald geworden ; dat Andre Van Leeuwen niet eens de betaling inroept, maar
halsstarrig blijft beweren dat hij de
lening niet heeft ontvangen, wat onjuist
blijkt te zijn n ;
Overwegende dat die vaststellingen
een passend antwoord verstrekken op de
in het middel bedoelde conclusie ;
Overwegende dat er bovendien uit
blijkt dat het arrest steunt op een
huiselijk papier van wijlen vader Van
Leeuwen;
Dat dergelijk papier tegen zijn erfgenaam, eiser Andre Van Leeuwen, en
ten voordele van dezes medeerfgenamen,
de verweerders Van Leeuwen, bewijs
kan opleveren;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eisers in de kosten.
20 maart 1970. 1e kamer. Voorzitter, de H. Belpaire, raadsheer
waarnemend voorzitter. - V erslaggever,
de H. Hallemans.
Gelijkluidende
conclusie, de H. Detournay, advocaatgeneraal. - Pleiters, de HH. Bayart en
DeBruyn.
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1°

WEGVERKEER. W:mGVERKEERSREGLEMENT VAN 10 DECEMBER 1958.SIGNALISATIE VAN DE OP DE OPENBARE
WEG UITGEVOERDE Wl';RKEN. ARTIKEL 114-1 EN 114-2 EN -3.- DRAAGWIJDTE.

2°

WEGVERKEER. WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 10 DECEMBER 1958.ARTIKELEN 114-1 EN 114-2 EN -3. -
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WERKEN DIE HET VERKEER OP DE
OPENBARJJ< WEG GEHEEL OF GEDEELTELIJK KUNNEN VERHINDERE.N.- SIGNALISATIJJ<. 0NDERSCHEID.

3°

WEGVERKEER. REGLE<MENT, ARTIKEL
PAD. BEGRIP.

WEGVERKEERSRIJWIE<L-

2-3.-

4° BEWIJS. -

ALGE:ME<N:m BEGRIPPEN. 8TRAFZA.K:EN.- RECHTJJ<R DIE: BESLIST
DAT ll<EN DJJ<EL VAN DE.OPJJ<NBARJJ< WJJ<G
JJ<EN RIJWIJJ<LP AD IS IN DE ZIN VAN HET
WE:GVERKE.ERSREGLEM:mNT. BESLISSING UITSLUITEND GEGROND OP DE
VERMELDING VAN EEN PROCE.S-VERBAAL DAT DIT GJJ<DEE:LTE VAN DE OPENBARE: WEG EEN VERPLICHT RIJWIELP AD
IS. 0NWETTELIJKHEID.

5°

CASSATIE. 0MVANG. STRAFZAKEN. BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. BJJ<SLISSING DIE DE GEHELE
AANSPRAKELIJKHJJ<ID VOOR JJ<JJ<N ONGEVAI· TEN LASTE LEGT VAN DE Bll<KLAAGDE.- VERNIJJ<TIGING O:il1DAT ONWETTELIJK NIJJ<T BEWEZJJ<N WERD VERKLAARD
DE FOUT VAN RET SLACHTOFFER DIE
DE ENIGE OORZAAK VAN HET ONGEVAL
zou GEWE:EST ZIJN. - V:mRNIETIGING
DIE ZICH UITSTREKT TOT DE. BESLISSING
DAT DE FOUT VAN DE BEKLAAGDE HEM
AANSPRAKELIJK STELT JVIAAR NIET TOT
DE BESLISSING DAT HIJ DEZE FOUT
HE.EFT BEGAAN,

I 0 De op de open bare weg ttitgevoerde

werken alsmede de erttit voortvloeiende
verkee1·sbelemmeringen moeten, wanneer
zij weinig uitgest1·ekt zijn, aangeduid
worden overeenkomstig a1·tikel1.14-1. van
het wegverkeersreglement; indien de
uitvoe1·ing van werken het vm·keer op de
openbare weg geheel of gedeelteliJk ve1'hindert, moet het « we1·kter1·ein " gesignalee1·d wo1·den zoals dit is voorgeschreven bij artikel 1.1.4-2 en -3 van dit
reglement.
2o TVanneer de uitvoering van de werken

het verlceer op de openba1·e weg geheel
ve1·hindert en het telcen op afstand
nr 1.1. en het helc dat aan beide ttiteinden
is geplaatst, regelmatig ve1·licht tussen
het vallen van de avond en het aanb1·elcen
van de dag, m·op wijzen dat de gehele

rijbaan aan het verlceer ontt1·olclcen is~
moeten de ve1·lceersbelemmeringen binne~
het werkterrein zelve, niet wo1·den aangeduid overeenkomstig artikel1.1. 4-1. van het
wegverkeersreglement ( l) ; zij moeten
integendeel zo aangeduid worden wanneer bedoelde werken slechts gedeeltelijlc
het verkeer belemmeren en het plaatselijlc
verkee1· mogelijlc maken.
3° Het 1·ijw1:elpacl dat de berijcle1· van een
fiets of van een rijwiel met hulpmotor
moet volgen, inclien het be1·ijdbaar is, is
het gecleelte van de openbare weg clat
door speciale borden aangeduid is als
bestemd voo1· het vedceer van fietsen, al
clan' niet met hulpmotor (2). (Wegverkeersreglement van 10 december 1958,
art. 2-3-en 53-l.)
4° Niet wettelijlc ge1·echtvaa1·digcl is de
beslissing waarbij wordt afgewezen het
verweer van de beklaagde dat hierin
bestaat clat het slachto {jet· van een ongeval
onregelmatig links van de rijweg op de
fiets reed en niet reed op een rijwielpail
becloelcl bij a1·tikel 2-3 van het wegverlcee1·sreglement, door enlcel te beschouwen
dat een officier van de ge1·echtelijlce
politie in de bij zijn proces-verbaal
gevoegde situatietelcening vermeldt dat
het door het slachtotfer gevolgde gedeelte
van de weg een ve1·pl•:cht rijwielpacl is.
5° W anneer een ar1·est, clat de gehele
aanspralcelijlcheid voor een ongeval ten
laste legt van de belclaagde, vernietigt
w01·dt op grand alleen dat het hof van
beroep onwettelijlc heeft beslist dat het
slachtofje1· de font, die hem wordt verweten en die de enige oorzaalc van het
ongeval zmt zijn, niet heeft begaan, '
strelct de vernietiging zich uit tot de
beslissing volgens wellce de fout, die ten
laste van de beklaagde werd vastgesteld,
hem aansprakeliJk stelt maar niet tot ile
beslissing dat laatstgenoemde deze fmtt
heeft begaan (3).
(PAULUS EN NAAl\1LOZE VENNOOTSCHAP
« ALGEMENE ONDERNEJIHNGEN PEVALCO ll, T. PEERTS.)
.
ARREST.
RET

(1) Cass., 16 mei 1963 (Bull. en PAsrc.,
1963, I, 980).
(2) Cass., 17 april 1967 (.Arr. cass., 1967,
biz. 994) ; raadpl. cass., 10 februari 1969
(ibid., 1969, biz. 551).

HOF ; -

Gelet op het bestieden

(3) Raadpl. cass., 5 november 1959 (Bull.
en PASIC., 1960, I, 272); 18 juni 1968 (Arr.
cass., 1968, biz. 1278); 9 september 1968
(ibid., 1969, biz. 22).
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-693arr\)st, op 8 april 1969 door het Hof van
beroep te Gent gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen ll4-1, 114-2
van het koninklijk besluit. van 8 april
1954 houdende algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer, gewijzigd
door de artikelen 3, 1°, en 3, 2°, van het
koninklijk besluit van 20 juni 1959,
418, 420 van het Strafwetboek,. 1382,
1383 en I384 van het Burgerlijk V\'etboek,
doordat het bestreden arrest de eisers
op strafrechtelijk en burgerlijk gebied
veroordeelt wegens de onopzettelijke
slagen en verwondingen die eiser, aangestelde van eiseres, aan vei:weerder zou
hebben toegebracht, en, zonder te betwisten dat, zoals de eisers in hun voor
het hof van beroep gen0men conclusie
lieten gelden, de werken welke de eisers
uitvoerden gesignaleerd moesten worden
overeenkomstig de bepalingen van voormeld artikel 114-2, dat ten deze eiser
de door dat artikel voorgeschreven signalisatie had aangebracht, en dat het
ongeval zich had voorgedaan in het door
de hekken afgesloten weggedeelte, de
tegen de eisers uitgesproken veroordelingen laat steunen op de beschouwing dat
uit de door eiser aangebrachte signalisatie
bleek dat op de werkplaats minstens het
plaatselijk verkeer toegelaten was, dat
in deze omstandigheden eiser het afbakeningspaaltje, waartegen het slachtoffer
terecht kwam, had moeten signaleren
overeenkomstig de voorschriften van
voormeld artikel 114-l, en dat het ten
laste van eiser gelegd gebrek aan voorzichtigheid en voorzorg bestond in het
feit dat eiser nagelaten had die signalisatie aan te brengen,
terwijl, nu de omvang van de werken
medebrengt dat hun signalisatie dient
te geschieden overeenkomstig de voorschriften van voormeld artikel 114-2, de
hindernissen welke zich bevinden tussen
de overeenkomstig deze voorschriften
aangebrachte hekken niet gesignaleerd
moeten worden overeenkomstig de voorschriften van voormeld artikel 114-1,
zodat het arrest de voormelde artikelen
van het Burgerlijk Wetboek en van het
Strafwetboek verkeerd op de eisers heeft
toegepast:
Overwegende dat artikel 114 van het
algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer in lid 1 de wijze bepaalt
waarop de werken of.verkeersbelemmeringen moeten worden aangeduid wan·
neer zij « weinig uitgestrekt zijn "• terwijl
het ill lid 2 de wijze bepaalt waarop « het

werkterrein moet· worden gesignaleerd "
indien de' uitvoering van de werken van
die aard is dat het verkeer op de openbare
weg geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd;
Overwegende dat voormeld artikel 114
in lid 2 niet slechts de wijze voorschrijft
waarop het werkterrein moet worden
gesignaleerd wanneer de rijbaan. of een
gedeelte van de rijbaan aan elk verkeer
is onttrokkeri, maar ook de maatregelen
bepaalt die vereist zijn ingeval de werken
« waarvan de uitvoering van die aard is
dat het verkeer op de openbare weg
geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd "•
ofwel de weggebruikers verplichten hun
normale plaats te verlaten om htm weg
voort te zetten, ofwel het kruisen beletten,
ofwel het verkeer slechts in een richting
mogelijk maken ;
Overwegende dat hieruit volgt dat, zo
de signalisatie van het werkterrein, door
artikel 114, lid 2, a, voorgeschreven,
verplicht is indien de uitvoering van de
werken van die aard is dat het verkeer
op de openbare weg geheel of gedeeltelijk
wordt verhinderd, in een bepaald geval
geboden is, de verkeersbelemmeringen
die zich binnen het overeenkomstig artikel 114-2, a, door hekken gesignaleerd
werkterrein bevinden niettemin moeten
worden aangeduid door middel van de
door artikel 114-1 bepaalde signalisatie,
wanneer, zoals ten deze, het verkeer voor
bepaalde weggebruikers, namelijk voor
het plaatselijk verkeer, toegelaten is;
Dat alleen wanneer de uitvoering. van
de werken van die aard is dat de rijbaan
aan elk verkeer onttrokken is, en wanneer
het gevaarsteken nr 11 en de hekken,
voorzien van het teken nr 21, aantonen
dat de ganse openbare weg voor elke
weggebruiker ontoegankelijk is, de verkeersbelemmeringen die zich binnen het
werkterrein bevinden niet hoeven gesignaleerd te worden overeenkomstig
artikel 114-1;
· Dat het middel naar recht faalt ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 2, 3°, van het koninklijk
besluit van 8 april 1954 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer, 418, 420 van het Strafwetboek, 1382, 1383 en 1384 van het Burgerlijk W etboek,
doordat het bestreden arrest, nu de
eisers in hun voor het hof van beroep
genomen conclusie lieten gelden dat het
slachtoffer ten onrechte langs het zogeheten << verplicht rijwielpad >> links van
de baan reed, dat het hier geenszins om

-694eE'm verplicht rijwielpad ging, en zelfs
niet eens een rijwielpad, bij gebreke aan
de door gezegd artikel 2, 3°, voorziene
Speciale borden, en dat de fout begaan
door het slachtoffer de enige oorzaak was
van het ongeval, de eisers op strafrechtelijk en burgerlijk gebied veroordeelt wegens de onopzettelijke slagen en
verwondingen die eiser, aangestelde van
eiseres, aan verweerder zou hebben toegebracht, en voormeld verweermiddel
van eisers verwerpt om de redenen dat
de politiekommissaris van Lochristi in
de situatietekening gevoegd bij zijn
proces-verbaal uitdrukkelijk vermeldt
dat het door bet slachtoffer gevolgde
linker ·gedeelte van de Slagmanstraat
wel een verplicbt rijwielpad was, dat
gebleken was dat het slacbtoffer zicb
diende te begeven bij een persoon die
aldaar in de Slagmanstraat woonachtig
was, en dat derhalve aan het slachtoffer
niet kon verweten worden het rijwielpad
in de Slagmanstraat te hebben gevolgd,
terwijl uit voormelde verklaring en
appreciatie van de politiekommissaris
geenszins volgt dat de door artikel 2, 3°,
van bet verkeersreglement bedoelde borden ter plaatse aanwezig waren, er geen
verband te leggen is tussen bet feit dat
het slacbtoffer iemand in bet betrokken
gedeelte van de Slagmanstraat moest
bezoeken, en bet feit dat bet slachtoffer
zicb links van de baan op een beweerd
rijwielpad moest begeven, derhalve de
bescbouwingen van het arrest geen voldoende motivering uitmaken, zoals vereist door artikel 97 van de Grondwet,
om te beslissen dat ten deze een rijwielpad aanwezig was waarop het slachtoffer
zich mocht bevinden, en hieruit volgt dat
de toepassing welke bet arrest op de
eisers heeft gedaan van de voormelde
artikelen van bet Strafwetboek en van
het Burgerlijk Wetboek, evenmin voldoende gemotiveerd is, zoals vereist
wordt door voormeld artikel van de
Grondwet:
Overwegende dat de eisers in hun
conclusie aanvoerden dat " bet bier geenszins ging om een verplicht rijwielpad,
bij gebrek aan de door artikel 2, 3°,
voorziene speciale borden », zodat het
slacbtoffer niet gerechtigd was volledig
links van de baan te rijden zoals bet deed
en de aldus begane fout de enige oorzaak
is van het ongeval ;
Overwegende dat bet arrest ten deze
enkel bescbouwt dat de politiecommissaris in de bij zijn proces-verbaal gevoegde
situatietekening uitdrukkelijk vermeldt
dat het door bet slachtoffer gevolgde

gedeelte van de Slagmanstraat " wel een
verplicht rijwielpad is » ;
Overwegende dat de loutere vaststelling van die vermelding niet volstaat om
er in recbte uit te kunnen afleiden dat
bedoeld weggedeelte een verplicbt rijwielpad was, dit is een gedeelte van de
openbare weg dat, overeenkomstig artikel 2, 3o, van bet algemeen reglement
op de politic van bet wegverkeer, door
speciale borden is bestemd voor het verkeer van :fietsen en rijwielen met hulpmotor;
Overwegende dat bet arrest door voormelde bescbouwing zijn beslissing niet
wettelijk rechtvaardigt ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zover tegen eiser
een fout werd bewezen verklaard; beveelt dat melding van het thans gewezen
arrest zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ;
veroordeelt verweerder Peerts in de
kosten ; verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van beroep te Brussel.
23 maart 1970. 2 8 kamer. Voo1·zitter, de H. van Beirs, voorzitter
Verslaggever, de H. de Vreese .. Gelijkhtidende conclusie, de H. Dumon,
advocaat-generaal. Pleiter, de
H. Bayart.
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DESKUNDIGENONDERZOEK
STRAFZAKEN. SoHRIFTELIJKE EEDAFLEGGING. AFzENDING VAN RET
GESOHRIFT
AAN
DE
VERZOEKENDE
OVERHEID ALVORENS DE DESKUNDIGE
MET DE UITVOERING VAN ZIJN TAAK
IS BEGONNEN. BEWIJS.- BEGRIP.

De rechte1· die vaststelt dat een deskundige,
die ve1·zocht werd het formulier, waarop
de eed schrijtelijk moest worden ajgelegd,
onmiddellijk en alvorens met de uitvoering van zijn taak te beginnen terug te
sturen aan de onderzoeksrechter die hem
had aangesteld, die akte, ondertekend,
dezeljde dag aan de rechter heejt gezonden en dat het verslag, insgelijks van
dezeljde dag, eraan herinnert dat de
deskundige zijn taak heeft vervuld na
aflegging van de bij de wet voorgeschreven eed, mag hieruit wettelijk afldden
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-695dat die deskundige bedoeld geschrijt aan
de verzoekende overheid heejt gericht
alvorens met de uitvoering van zijn taak
te beginnen (1) (2). (Wetb. van strafv.,
art. 44.)
(DIROKEN, T. ZABALO.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 25 juni 1969, door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van artikel 44, lid 3, van het
Wetboek van strafvordering,
doordat Dr. S... de eed a:flegde op
20 september 1968 en haar verslag op
dezelfde 20 september heeft neergelegd,
terwijl, ingevolge artikel 44, lid 3, van
het Wetboek van strafvordering, bepaling welke van openbare orde is, de
deskundige de door de wet voorgeschreven eed, op straf van nietigheid van zijn
verslag, dient af te leggen alvorens zijn
opdracht aan te vatten,
terwijl, bij gebrek aan vermelding van
het uur, het Hof niet in de mogelijkheid
is na te gaan of de eed werd afgelegd
vooraleer de deskundige zijn opdracht
aanvatte, en de rechten van de verdediging werden te kart gedaan ;
en terwijl het arrest het op dit punt in
de conclusie van eiser ontwikkelde verweer niet beantwoordt :
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt 1D dat de deskundige door de
onderzoeksrechter werd aangesteld bij
bevelschrift van 20 september 1968,
2D dat het formulier waarop de eed
schriftelijk moest worden afgelegd de
desklmdige verzocht dit formulier, ingevuld en ondertekend, « onmiddellijk »
terug te sturen « vooraleer tot de uitvoering van haar taak over te gaan »,
3D dat de deskundige bij ondertekend
geschrift van 20 september 1968, in de
bij de wet voorgeschreven termen, de
eed heeft afgelegd haar taak « te vervullen " en dit schrijven aan de onderzoeksrechter heeft toegestuurd, 4D dat het
deskundigenverslag van 20 september
1968 vermeldt dat de deskundige zich
(1) Raadpl. cass., 7 oktober 1963 (Bull. en
PAsiC., 1964, I, 127), 14 november 1966
(.A1-r. cass., 1967, blz. 359) en 14 april 1969
(ibid., 1969, blz. 752).

van haar opdracht heeft gekweten « na
de door de wet vereiste eed te hebben
afgelegd >> ;
Overwegende dat het arrest zodoende
de in het middel van eiser aangehaalde
conclusie passend beantwoordt ;
Overwegende dat uit voormelde vaststellingen volgt dat de deskundige de eed
heeft afgelegd overeenkomstig artikel 44,
lid 3, van het Wetboek van strafvordering, en dat het arrest deze wetsbepaling
niet heeft geschonden ;
Overwegende dat het middel niet aanduidt waardoor de rechten van de verdediging zouden zijn geschonden ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
En overwegende, in zover de voorziening gericht is tegen de beslissing over
de strafvordering, dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
vormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
23 maart 1970. 2e kamer. Voorzitter, de H. van Beirs, voorzitter.Verslaggeve1·, de H. de Vreese.- Gelijkluidende conclusie, de H. Duman, advocaat-generaal.

2e KAMER.- 23 maart 1970.
1D

GENEESKUNDE. VERDELillG
VAN HONORARIA ONDER BEOE.FENAARS
VAN EENZELFDE TAK VAN DE GENEESKUNST.- KONINKLIJK BESLUIT N' 78
VAN 10 NOVEMBER 1967, ARTIKEL 18,
§ 1. - VERBOD. - BEGRIP.

2D GENEESKUNDE. -

VERBOD VAN
VERDELING VAN HONORARIA ONDER
BEOEFE.NAARS VAN EENZELFDE TAK
VAN DE GENEESKUNST.- KONINKLIJK
BESLUIT Nr 78 VAN 10 NOVE.MBER 1967,
ARTIKEL 18, § 1. - BEOEFENAARS VAN
E.ENZELFDE ~'AK VAN DE GE.NE.ESKUNST.
- BEGRIP.

3D GENEESKUNDE. -

ORGANISATIE

(2) Artikel 44 van het Wetboek van strafvordering, aangevuld bij de wet van 3 juli
1957, werd gewijzigd bij de wet van 27 maart
1970 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
van 14 april 1970.

696VAN DE GROEPSGENEESKUNDE.
KONINKLIJK BESLUIT Nr 78 VAN
IO NOVEMBER I967, ARTIKEL I8, § l.
- BEGRIP.
4° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- TUOE;TZAKEN.MIDDEL IN OONOLUSIE AANGEVOERD
NIET MEER TER ZAKE DIENENDE WEGENS DE VASTSTELLINGEN VAN DE
REOHTER. - GEEN VERPLIOHTING MEER
OP RET MID DEL TE ANTWOORDEN.
I 0 Elke verdeling van honoraria onde1·

gelijk welke vorm is verboden onder
beoejenaars van eenzelfde tak van cle
geneeskunst, behalve zo deze verdeling
geschiedt in het 1·aam van de organisatie
van de groepsgeneeskunde en zij aan de
patient bekend is. (Kon. besl., nr 78
van IO november I967, art. I8, § I.)
2° De beoefenaars van eenzelfde tak van
de geneeskunst, tussen wie a?·tilcel 18,
§ 1, van het lconinklijk besluit n° 78
van 10 november 1947 bet1·ejjende de
geneeskunst, de uitoejening van de daaraan verbonden be1·oepen en de geneesk~mdige commissies, elke ve1·deling van
honoraria, behalve de gestelde uitzondering, verbiedt, zijn onder mee1· de
geneesheren; de geneeshee1· en de apotheker zijn niet, in de zin van die.bepaling,
beoefenaars van eenzelfde tak van de
geneeskunst (I).
3° De gemengde raad van beroep van de
o1·de van geneesheren beslist wettel~jk
dat, bij gebrek aan daaclwe?·lcelijlce
samenwerking tussen de geneesheren, de
omstandigheden dat. die beoejenaars van
de geneeskunde in eenzelfde klinielc de
mogelijlcheid hadden onderling overleg
te plegen waar zullcs. nodig bleelc en dat
het poolstelsel hun de mogelijkheid bood
ove1· de technische diensten te beschiklcen
en sommige diensten in stand te houden,
hoewel ze deficitair zijn, niet voldoende
zijn om te wijzen op het bestaan onde1·
hen van een o1·ganisatie van de g?·oepsgeneeskunde in de zin van a1·tikel 18,
§ 1, van het lconinklijk besluit nr 78
van 10 november 1967.
(1) Luidens artikel 1 van het koninklijk
besluit nr 78 betreffende de geneeskunst, de
uitoefening van de daaraan verbonden beroepen en de medische commissies omvat de
geneeskunst «de geneeskunde, de tandheelkunde inbegrepen •.. en de artsenijbereidkunde ».
Blijkens de artikelen 18, § 2, en 19 van

4° De rechter moet niet anders antwoorden
op een bij conclusie aangevoerd middel
dat niet meer dienende is wegens de
vaststellingen van zijn beslissing (2),
(Grondw., art. 97.)
(NOENINOKX,
T. ORDE VAN GENEESHEREN.
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 7 oktober I968 gewezen
door de Nederlandstalige gemengde raad
van beroep van de orde van geneesheren ;
Overwegende dat bij de bestreden
beslissing de N ederlandstalige gemengde
Raad van beroep van de Orde der
geneesheren uitspraak heeft gedaan ingevolge het beroep dat eiser ingesteld had
tegen de beslissing waarbij de provinciale
raad te Antwerpen van de Orde der
geneesheren hem bevolen had v66r een
bepaalde datum een kontrakt te doen
opstellen om, eensdeels de voorwaarden
duidelijk te bepalen waarin de geneesheren met hem bij de vereniging zonder
winstgevend oogmerk "Klinieken F.O.B."
samenwerken en hun prestaties erin
verlenen en om, anderdeels, deze werkvoorwaarden in overeenstemming te
brengen met de opgegeven principes van
de deontologie ;
Dat de bestreden beslissing in deze zin
dient begrepen te worden dat zij dit
beroep ongegroJld verklaart ;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 1 en 18, § 1,
van het koninklijk besluit nr 78 van
IO november I967 betreffende de geneeskunst, de uitoefening van de daaraan
verbonden beroepen en de geneeskundige
comlllissies,
doordat de bestreden sententie beslist
dat de overgelegde werkvoorwaarden van
eiser in de schoot der cc klinieken F.O.B.,,
zic:P niet voordoen in het beoefenen van
groepsgeneeskunde en dat deze werkvoorwaarden deontologisch niet aanvaardbaar
zijn, zulks om de reden dat de groep
geneesheren, werkzaam bij de F.O.B. klihetzelfde koninklijk besluit wordt het sluiten
van bepaalde overeenkomsten en verleneu
van medewerkingen verboden met name
tussen beoefenaars van de geueeskunde, de
tandheelkunde en de artsenijbereidkunde.
(2) Raadpl. cass., 27 februari 1970, supra,
biz. 603.
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-697nieken, omnipra.ctici en specia.listen omvat, dat de honoraria per prestatie geind,
doch in een pool verzameld worden,
welke maandelijks onder de geneesheren
werd verdeeld, en dat eiser zich ten
onrechte op artikel 18 van voormeld
koninklijk besluit beroept om het gehuldigd poolsysteem als verantwoord te
doen voorkomen, daar luidens voornoemde bepaling, de verdeling van honoraria
in bepaalde voorwaarden slechts toegelaten is onder beoefenaars van eenzelfde
tak van de geneeskunde, en daar het niet
blijkt dat de aan de F.O.B. klinieken
gehechte geneesheren eenzelfde tak van
de geneeskunde beoefenen,
te1·wijl voormeld artikel 18, § 1, van
het koninklijk besluit nr 78 van 10 november 1967 de verdeling van honoraria
toelaat onder beoefenaa.rs van eenzelfde
tak van de geneeskunst in de zin van
artikel 1 van gezegd koninklijk besluit,
ook al behoren zij, zoals geneesheren
omnipractici en specialisten, tot verschillende takken van de geneeskunde :

stelt dat al de zich voordoende gevailen
voor doorgaans onderling overleg moeten
openstaan met daarbij behorende ingerichte gelegenheden tot bespreking, dat
een associatie tussen generalisten en aile
soorten specialisten principieel te vermijden is wegens het gevaar van het
opdrijven van medikale prestaties, evenals een associatie tussen specialisten van
verscheidene disciplines, daar, praktisch,
door dergelijke associaties de vrije keus
van een specialist door de patient theoretisch blijft, en doordat de sententie als
ondoeltreffend verwerpt en als vreemd
aan de vraag betreffende het beoefenen
van groepsgeneeskunde de beschouwingen waardoor eiser liet gelden dat de
bestaande inrichting tot gevolg had
onderling overleg te vergemakkelijken
waar zulks nodig bleek, dat op medikaal
gebied de aanwezigheid ter plaatse van
technische hulpmiddelen en diensten
voordelen hood, en dat het ingerichte
poolstelsel de mogelijkheid schiep deficitaire diensten in te richten en in stand
te houden,

Overwegende dat luidens artikel 18,

terwijl, eerste onderdeel, op grond van
voonneld artikel18, § 1, van het koninklijk besluit van 10 november 1967,
associatie tussen generalisten en aile
soorten specialisten evenals tussen specialisten van verscheidene disciplines niet
als principieel te vermijden doch integendeel als principieel toegelaten moet
worden beschouwd ;

§ 1, van het koninklijk besluit van

10 november 1967 elke verdeling van
honoraria onder gelijk welke vorm verboden is onder beoefenaars van een
zelfde tak van de geneeskunst, behalve
.zo deze verdeling geschiedt in het raam
van de organisatie van de groepsgeneeskunde en zij aan de patient bekend is ;
Overwegende dat uit deze beschikking
volgt dat elke verdeling van honoraria
tussen geneesheren verboden is behalve
de gestelde uitzondering die op de
groepsgeneeskunde betrekking heeft ; dat
gezegd artikel geenszins tot doel heeft
enkel de verdeling van honoraria tussen
geneesheren en apothekers te verbieden,
zoals door eiser verkeerdelijk wordt aangevoerd;
Dat het middel naar recht faalt ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 18, § 1, van het
koninklijk besluit nr 78 van 10 november
1967 betreffende de geneeskunst, de uitoefening van de daaraan verbonden
beroepen en de geneeskundige commissies,
doordat' de bestreden sententie beslist
da de overgelegde werkvoorwaarden van
eiser in de schoot der « Klinieken F.O.B.ll,
zich niet voordoen in het beoefenen van
de groepsgeneeskunde in de zin van
voormeld artikel18, § 1, en deontologisch
niet :;tanvaardbaar zijn, zulks om de
reden. dat groepsgeneeskunde veronder~

tweede onderdeel, de hoger aangehaalde
door eiser ontwikkelde beschouwingen
geenszins vreemd zijn aan de vraag of
ten deze aan groepsgeneeskunde werd
gedaan in de zin van voormeld artikel18,
§ 1, doch integendeel een geheel van
omstandigheden naar voren doen komen
waarvan de verwezenlijking tot gevolg
heeft dat men moet beschouwen dat in
de schoot der « klinieken F.O.B. " aan
groepsgeneeskunde werd gedaan :
Overwegende dat de bestreden beslissing de omstandigheden dat de door eiser
aangehaalde gegevens tot gevolg hadden
onderling overleg te vergemakkelijken
waar zulks nodig bleek, dat de aanwezigheid ter plaatse van technische hulpmiddelen en diensten voordelen hood en
dat het ingerichte poolstelsel de mogelijkheid hood deficitaire diensten in stand te
houden bij gebrek aan daadwerkelijke
samenwerking tussen de geneesheren als
ontoereikend heeft kunnen beschouwen
om tot een organisatie van groepsgeneeskunde te besluiten ;

-698Dat het middel niet kan aangenomen
wox:den;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Gro:ndwet, 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk W etboek,
·
doordat de bestreden sententie beslist
dat de overgelegde werkvoorwaarden van
eiser zich niet voordoen in het beoefenen
van groepsgeneeskunde en dat zij deontologisch niet aanvaardbaar zijn, zulks
om de reden dat het niet bewezen is .dat
men ten deze te doen heeft met groepsgeneeskunde, dat geen enkel bepaald
kontrakt noch antwerp van kontrakt
overgelegd wordt, en dat het niet blijkt
dat de verdeling van honoraria aan de
patient bekend gemaakt wordt,
terwijl, eerste onderdeel, de constatatie
dat het niet bewezen is dat bepaalde
reglementaire of deontologische normen
nageleefd worden geen voldoende motivering kan uitmaken voor een beslissing
die vaststelt dat die normen niet nageleefd zijn, zodat de bestreden sententie
niet naar het voorschrift van artikel 97
van de Grondwet is gemotiveerd ;

tweede onde1·deel, in een nota, uitgaande
van eiser en neergelegd ter zitting van
26 februari 1968 van de eerste kamer van
de nederlandstalige gemengde raad van
beroep, de voorwaarden waarin eiser in
de "klinieken F.O.B." van november
1966 tot en met oktober 1967 had gewerkt
omstandig werden uiteengezet, meer bepaald met aanduiding van de door eiser
geleverde prestaties en van de door eiser
ontvangen honoraria en, voor het uitbatingsjaar 1967, met aanduiding van de
verdeling van de inkomsten tussen de
geneesheren enerzijds, en de administratie
van de "ldinieken F .O.B. >>, anderzijds, en
van de bestemming va:n de aan gezegde
administratis toegekende bedragen, zodat, in tegenstrijd met wat de sententie
verklaart, aile essentiele elementen van
het kontrakt in de uitvoering waaraan
eiser zijn werkzaamheden heeft uitgeoefend, in gezegde nota medegedeeld
werden, en zodat de sententie de bewijskracht miskent welke door voormelde
artikelen van het Burgerlijk Wetboek
aan gezegde nota wordt gehecht ;
derde onderdeel, de sententie nalaat te
antwoorden op de brief op 17 september
1968 door de raadsman van eiser aan de
gemengde raad gericht, waarin gezegd
werd dat de patienten het honorariumsysteem, dat van toepassing is in de
F.O.B. klinieken kenden of in aile geval

zouden moeten kennen, dat, om desbetreffend aile twijfel uit te sluiten, eiser
niet beter vroeg dan deze regeling in
verband met de honoraria aan te plakken
aan de ingang van de F.O.B. klinieken
of op gelijk welke andere geschikte plaats,
zodat iedereen ze zou kunnen lezen, en
dat eiser dit reeds vroeger had wiilen doen
maar wenste voorafgaandelijk de goedkeuring te bekomen van de Raad, opdat
later desbetreffend geen verwijten zouden
geformuleerd worden, zodat de sententie
niet naar het voorschrift van artikel 97
van de Grondwet is gemotiveerd :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de beslissing vaststelt
dat in de F.O.B. klinieken omnipractici
en specialisten werkzaam zijn, dat aan
ieder geneesheer een zelfde honorarium
per uur prestatie toegekend wordt, dat
het niet volstaat te wijzen op het groot
aantal practici die in de F.O.B. bedrijvig
zijn om eruit af te leiden dat zij hun
praktijken in groepsverband uitoefenen
en dat, bij afwezigheid van groepsverband in de beoefening van de praktijken,
een eenvormige verdeling van de erelonen
in verhouding tot het aantal uren prestaties, bij wijze van poolsysteem, deontologisch niet aanvaardbaar is;
Overwegende dat die motivering aan
de vereisten van artikel 97 van de
Grondwet beantwoordt ;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de beslissing geenszins de bewijskracht van de door eiser
neergelegde nota miskent door te oordelen dat de in die nota vermelde gegevens
niet Imnnen gelijkgesteld worden met de
overlegging van kontrakten waaruit respectieve rechten en verplichtingen zouden blijken ;
W at het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat, na beslist te hebben
dat de verdeling van de honoraria ten
aanzien van de plichtenleer niet verantwoord was, de beslissing niet meer moest
nagaan of die verdeling aan de patienten
bekend was;
Dat het midclel in geen enkel van zijn
onderdelen kan aangenon-:~en worden ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
23 maart 1970. 2e kamer. Voorzitter, de H. van Beirs, voorzitter.-

-
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Verslaggever, de H. Rutsaert. - Gelijkluidende conclusie op het eerste en het
derde middel, andersluidende op het tweede
middel (1), de H. Duman, advocaat-generaal.- Pleiters,_de HH. Bayart en Van
Ryn.

Overwegende dat, luidens artikel 51,

§§ 1 en 4, van de bij koninklijk besluit
van 30 april J962 gecoordineerde clienstplichtwetten, clie vermelding een rechtsvorm is die op straffe van nietigheid is
voorgeschreven ;
Dat de voorziening clienvolgens niet
ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.

2e

23

KA.MER. -

VOORZIENING

IN

maart

1970.

CASSATIE.

VORM.
DIENSTPLIOHTZAKEN.
VoORZIENING DIE DE GESOHONDEN
WETSBEPALING NIET VERMELDT.
NIET-ONTVANKELIJKHEID,

N iet ontvankelijk is de voorziening tegen
een beslissing van de Hoge Militieraad,
die de wetsbepaling welke zou geschonden
zijn, niet vermeldt (2). (Gecoorclineerde
dienstp1ichtwetten, art. 51, §§ 1 en 4.)

23 'maart

1970.

ARRE.ST.

RET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 5 december 1969 door
de Hoge Militieraad gewezen ;
Overwegende dat de voorziening de
wettelijke bepalingen niet vermeldt die
zouden geschonden zijn ;

(1) Door o. a. de bestreden beslissing anders
te interpreteren had het openbaar ministerie
tot het aannemen van het tweede middel
geconcludeerd.
Enerzijds mogen, ingevolge de artikelen 15
en 17 van het koninklijk besluit nr 78 van
10 november 1967, de geneesheren forfaitair
bezoldigd worden ; deze artikelen stellen de
voorwaarden vast tot dekking van de lasten
met betrekking tot het gebruik van personeel,
lokalen en .materieel door derden ter beschikking gesteld van, de beoefenaars van de
geneeskunst. Anderzijds, daar artikel 18, § 1,
van hetzelfde besluit « de organisatie van de
groepsgeneeskunde , niet nader omschrijft,
moet hieraan de gewone betekenis worden
gegeven, zoals die voortvloeit uit de uitoefening volgens de vereisten van de huidige
geneeskunde en de middelen waarover zij
dient te beschikken.
Het openpaar ministerie had hieruit afgeleid

2e

kamer.

-

caat-generaal.

2e

KAMER. -

VOORZIENING
(VISSERS.)

-

Voorzitter, de H. van Beirs, voorzitter.Ve1·slaggever, de H. de Vreese.- Gelijkluidende conclusie, de H. Duman, advo-

23
IN

maart

1970.

CASSATIE.

VORM.
DIENSTPLIOHTZAKEN.
VERZOEKSOHRIFT WAARBIJ AAN HET
HoF OM EISERS VRIJLATI"'fG VAN DIEl'< ST
WORDT GEVRAAGD.- VERZOEKSOHRIFT
DAT GEEN VOORZIENING IS.

Geen voorziening is het verzoekschrijt
waarbij de dienstplichtige aan het Hof
om vriJlating van dienst vraagt, als
de onmisbare kostwinner van ziJn
ouders (3).

dat de gemengde raad van beroep van de Orde
van geneesheren, nate hebben gesteld dat de
geneesheren een organisatie hadden waarin
zij in het beiang van hun patienten een
beroep konden doen op omnipractici en specialisten, dat zij op hun gemeenschappelijke
kosten de voor de uitoefening van hun praktijk
vereiste technische, administratieve en medische diensten hadden opgericht en georganiseerd en dat geen enkeie fout of tekortkoming
in de plichtenieer kon vastgesteld worden,
niet wettelijk had kunnen beslissen dat deze
geneesheren over geen « organisatie van de
groepsgeneeskunde >> beschikten in de zin van
artikei 18.
(2) Cass., 27 februari 1967 (.Arr. cass., 1967,
biz. 816); raadpi. cass., 8 april 1968 (.Arr.
cass., 1968, biz. 1024).
(3) Verg. cass., 11 maart 1968 (Arr. cass.,
1968, biz. 922).

~
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(SMElETS.)
ARRElST.

HET HOF ; - Gelet op de beslissing,
op 5 december 1969 gewezen door de
Hoge Militieraad ;
Overwegende dat eiser zich er toe
beperkt het Hof te verzoeken de gewenste
vrijstelling van legerdienst te verkrijgen
als kostwinner van zijn ouders ;
Overwegende dat dergelijk verzoekschrift geen voorziening in cassatie uitmaakt;
Om die redenen, verwerpt het verzoekschrift.
23 maart 1970. 2e kamer.
Voorzitter, de H. van Beirs, voorzitter. Vm·slaggever, de H. Delahaye.- Gelijkluidende conchtsie, de H. Dumon, advocaat-generaal.

de inkomstenbelastingen geregeld, zodat
de bepalingen van het Gerechtelijk
Wetboek bet1·effende de voeging van het
dossier van de rechtspleging niet van
toepassing zijn op deze rechtspleging.
(Wetb. van de inkomstenbel., axt. 282
tot 292, Gerecht. Wetb., 4e deel,
Boek II, }e titel, hoofdst. IV.)
2o De vedcrijger van bedrijjsinkomsten

zoals bedoeld in artikel 20, 2°, a, van het
vVetboek van de inkomstenbelastingen
heejt, om het nettobedrag van deze inkomsten te bepalen, de keuze t1tssen twee
stelsels, dat van het bewijs van de werkelijk gedane bedrijjsuitgaven of, bij
gebreke van bewijskrachtige gegevens,
dat van de forfaitaire aftrek als bedrijjslast, doch mag beide stelsels niet sdmenvoegen, zeljs wanneer genoemde inkomsten uit ve1·schillende activiteiten V001'tkomen (1).
(DELCROIX, T. BELGISCHF.l STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEJN.)
ARREST

2"
Io

2o

KAMER. -

24 maart 1970.

CASSATIE. REOHTSPLE1GING.
DIRElOTE BEI,ASTINGF.lN. BIJ HElT
G:mRECHTElLIJK WETBOElK INGElVOERD
DOSSIElR VAN DE RE1CHTSPI,F.1GING. BEPALINGEN VAN DIT WE1TBOE1K BETREFFENDE DE VOEGING VAN DIT
DOSSIER.- B:mPALINGElN VRElEMD AAN
DEl RECHTSPLEGING VAN DE VOORZIENING IN CASSATIF.l INZAKEl INKOMSTEN •
BF.ll,ASTINGEN.

INKOMSTENBELASTINGEN.
AFTRElK VAN DE BEDRIJFSUITGAVEN
EN BEDRIJFSLASTEN. BEDRIJFSINKOMSTEN ZOALS BEDOELD IN ARTIKEL 20, 2o, a, VAN HET WETBOEK VAN
DEl INKOMSTE1NBE1LASTINGEN. AFTREK VAN DE WElRKELIJK GEDANE
BEDRIJFSUITGAVEN EN BF.lDRIJFSLAS·
TElN OF.FORFAITAIRF.l AFTREK VOORZIEN
DOOR ARTIKEL 51 VAN HETZElLFDE
WE1TBOEK.- KE1UZE TUSSEN EEN VAN
BEliDEl STElLSELS. SAMENVOF.lGING
VAN DE. TWElE STELSELS. VERBOD,
ZElLFS WANNEER GENOE1MDE1 INKOM·
STEN UIT VERSCHILLENDE ACTIVITEll·
TEN VOORTKOMEN.

(vertaling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 26 februari 1969 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
I. W at het verzoekschrift alvorens
recht te doen betreft :
· Overwegende dat eiser vraagt dat het
Hof, alvorens recht te doen over de zaak
zelf, bij toepassing naar analogie van de
artikel 723 en 877 van het Gerechtelijk
W etboek, vraagt dat het dossier van de
rechtspleging bij de voor het Hof overgelegde stukken zou worden gevoegd,
met inbegrip van het dossier dat de
directeur der belastingen overeenkomstig
artikel 281 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen heeft neergelegd ;
Overwegende dat de rechtspleging van
de voorziening in cassatie inzake inkomstenbelastingen inzonderheid bij de artikelen 288 tot 292 van het W etboek van
de inkomstenbelastingen wordt geregeld ;
dat artikel 289 de afgifte van de stukken
tot staving van de voorziening ten laste
van de verzoeker legt;
Overwegende dat, derhalve, de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek
die werden aangevoerd door verzoek-

1o De rechtspleging van de voorziening in

. cassatie inzake inkomstenbelastingen
wordt inzonderheid bij het W etboek van

(1) Raadpl. cass., 17 september 1959 (Bull.
en PAsrc., 1960, I, 68).
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-701-scbrift alvorens recbt te doen vreemd
zijn aan. de recbt~plefSing va~ de voorziening m cassatw mzake mkomstenbelastingen ;
Dat bet verzoekschrift niet kan worden
.aangenomen ;
II. W at bet inleidend verzoekscbrift
van bet beroep betreft :
Over bet middel afgeleid uit de scbending van de artikelen 20, 43, inzonderheid 1o, 44 en 51 van bet Wetboek van
de inkomstenbelastingen,
doordat op bet betoog van eiser_ d!J:~
zijn activiteiten als bestuurssecretans biJ
de " Etablissements Dubois '' te Trazegnies en als agent van een ver~ekerings
maatscbappij volkomen verscb1llend waren en afzonderlijke bedrijfslasten meebracbten en dat hij, dientengevolge, van
de bruto-inkomsten van de ene activiteit
forfaitaire lasten en van de bruto-inkomsten van de andere de desbetreffende
werkelijke lasten mocbt aftrekken, bet
bestreden arrest deze aanspraak als
onwettelijk verwerpt en deze beslissing
verantwoordt op grand dat de tekst
niet " de draagwijdte beeft die de v~"!
zoeker (tbans eiser) eraan geeft, namehJk
dat, welke ook die activiteiten zijn, de
bruto-inkomsten van iedere activiteit verminderd zouden moeten worden, betzij
met de bewezen werkelijke lasten, hetzij
met het wettelijk forfait ; dat zo zulks
waar is, dit geschiedt op voorwaarde dat
deze activiteiten in conc1·eto. worden
gegroepeerd in het kader dat de wetgever
ervoor heeft opgemaakt in abstracto,
onder de nummers l tot 4 van artikel 20
van genoemd Wetboek van de ink;m;ns~en
belastingen en waarvan de actJVJtmten
onder 2o en 3°, naar luid van artikel 51
van hetzelfde wetboek, de toepassing van
forfaitaire lasten mogelijk maken bij
gebreke van bewijskrachtige gegevens ter
l'echtvaardiging van werkelijk~ ~asten »
en, bij verwijzing naar de be_shssmg :ran
de directeur, dat «bet forfaJtstelsel Immers geenszins samengevoegd mag worden met dat van het bewijs van sommige
uitgaven ''
terwijl het bestreden arrest aldus aan
de wet een voorwaarde toevoegt die ze
niet bevat ; volgens artikel 43 van het
W etboek van de inkomstenbelastingen,
van de bruto-inkomsten van iedere activiteit van de belastingplicbtige de erop
drukkende bedrijfslasten mogen. wor~en
afgetrokken, nu niets de. ?elastmgpl~?b
tige verbiedt, wanneer hiJ afzonderhJke
activiteiten uitoefent - ook al werden

ze door artikel 20 van het W etboek in
dezelfde categoric gerangscbikt te
kiezen voor de forfaitaire scbatting van
de lasten betreffende een van de activiteiten, en voor bet bewijs van de werkelijke lasten met betrekking tot de
uitgaven die op de inkomsten van de
andere activiteit drukken :
Overwegende dat hoewel, naar luid
van artikel 43 van het W etboek van de
inkomstenbelastingen, het netto-bedrag
van de bedrijfsinkomsten moet worden
vastgesteld voor elke bedrijfsactiviteit,
uit · artikel 51 van betzelfde wetboek
blijkt dat wat de in artikel 20, 2, a,
bedoelde bezoldigingen betreft, de bedrijfsuitgaven of -lasten, de sociale bijdragen uitgezonderd, die op deze inkomsten drukken, bij gebreke van bewijskracbtige gegevens forfaitair bepaald
worden op een procent van het brutobedrag van die bezoldigingen vooraf
verminderd met voormelde bijdragen;
Dat deze regel impliceert dat de verkrijgers van de in genoemd artikel 20, 2°,
a, bedoelde bedrijfsinkomsten, voor de
vaststelling van het nettobedrag van deze
inkomsten de keus bebben tussen twee
stelsels, dat van bet bewijs van de werkelijk gedane bedrijfsuitgaven of, bij gebreke van bewijskracbtige gegevens, dat
van de forfaitaire aftrek als bedrijfslast,
doch dat ze beide stelsels niet mogen
samenvoegen, zelfs wanneer genoemde
inkomsten voortkomen uit verschillende
activiteiten ;
Overwegende dat bet arrest vaststelt,
zonder deswege te worden tegengesproken, dat alle inkomsten van de diverse
activiteiten van eiser vallen onder de
inkomsten bedoeld in artikel 20, 2°, a,
van bet Wetboek van de inkomstenbelastingen, ten deze de lonen en wedden,
en dat eiser voor deze activiteiten niet
het bewijs heeft geleverd van hogere
werkelijke uitgaven ;
Dat aldus het arrest, verre van de in
het middel vermelde bepalingen te hebben geschonden, er een juiste toepassing
van heeft gemaakt ;
Dat het middel naar recbt faalt ;
Om die redenen, zonder acht te slaan
op het door eiser ingediende verzoekschrift alvorens recht te. doen, verwerpt
de voorziening ; veroordeelt eiser in de
kosten.
24 maart 1970. 2e kamer. Voorzitter, de H. Louveaux, raadsheer
waarnemend voorzitter. - V erslaggever,
de H. Trousse. - Gelijkluidende conclusie,
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de H. Charles, advocaat-generaal. Pleiters, de HH. Baltus (van de balie bij
het Hof van beroep te Brussel) en Fally.

2e

KAMER. -

24 maart 1970.

INKOMSTENBELASTINGEN
0NTHEFFING !NTERNATIONALE
OVERE1ENKOMSTEN.- 0VEREENKOMST
VAN 10 MAART 1964 MET FRANKRIJlL
0NTLASTING VAN AANSLAGEN BEDOELD IN ARTIKEL 5 VAN D:m WET VAN
14 APRIL 1965 TOT GOEDKEURING VAN
DEZE OVE1REENKOMST. 0NTLASTING
VERLEEND VAN AMBTSWEGE OF OP EE1N
VEJ:YZOEK INGEDIEND BINN:mN DE BIJ
DE1ZE BEPALING GESTELDE TERMIJN.
TOEKENNING VAN MORATORIUM·
INTERESTEN OP DE TERUG· TE BE.TALE.N
OVERBELASTINGEN. 0NVI'ETTELIJKHEID.

In geval van ontlasting van aanslagen
bedoeld in artikel 5 van de wet van
14 april 1965 houdende goedkeuring van
de op 10 maart 1964 met FranlcriJk
gesloten overeenkomst en strekkende
onder meer tot voo1·koming van dubbele
belasting, verleend van ambtswege of op
verzoek ingediend binnen de bij genoemd
artikel 5 bepaalde termijn van een jaar,
zijn de artikelen 74, lid 5, van de gecoordineerde wetten betrefjende de inkomstenbelastingen en 308 van het W etboek
van de inkomstenbelastingen niet van
toepassing ; de Staat lean dus niet worden
veroordeeld tot betaling van m01·atoriuminteresten op de tentg te betalen overbelastingen.
(BE1LGISCHE STAAT, MINISTE1R VAN FINAN·
CIEN, T. PERSONENVENNOOTSCHAP MET
BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID << WYS
MULLER EN oie », IN VEREFFENING.)

ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 11 maart 1969 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;

(1) Cass., 6 januari 1970, supra, biz. 408.

Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 5 van de wet van
14 april 1965 houdende goedkeuring van
de Overeenkomst tussen Belgiii en Frankrijk tot voorkoming van dubbele 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
Brussel,
doordat het hof van beroep de Belgische
Staat, departement van Financien, veroordeelt om op de bedragen, die ter
uitvoering van het bestreden arrest
moeten worden terugbetaald, moratoriuminteresten toe te kennen overeenkomstig artikel 74 van de gecoi:irdineerde
wetten, dat artikel 308 van het W etboek
van de inkomstenbelastingen is geworden.
terwijl artikel 5 van de wet van 14 april
1965 bepaalt dat artikel 308 van het
W etboek van de inkomstenbelastingen
niet van toepassing is op de ontlastingen
die, zoals ten deze, worden verleend op
de aanslagen inzake mobilii'mbelasting op
inkomsten die van de Belgische belasting
zijn vrijgesteld krachtens artikel 8 van
voormelde overeenkomst van 10 maart
1964, en voor zover deze aanslagen voldoen aan de voorwaarde)'l bepaald in
artikel 26, § 2, 1°, letter a, of in artikel 26,
§ 3, van deze overee)'lkomst :
Overwegende dat het arrest de litigieuze aanslagen ver)'lietigt in zover ze
op de royalties toegekend aan de
heer Compertz, Fra)'ls verblijfhouder,
worden gevestigd, wegens de inwerkingtreding van de in het middel vermelde
overeenkomst en inzonderheid van de
artikelen 8/1 en 26/3 van deze overeenkomst;
Overwegende dat, naar luid van artikel 5 van voormelde wet van 14 april
1965, artikel 308 van het W etboek van
de inkomstenbelastingen niet van toepassing 'is op de ontlastingen die worden
verleend op de aanslagen inzake mobilienbelasting of roerende voorheffing op inkomsten die van de Belgische belasting
zijn vrijgesteld krachtens artikel 8 van
voormelde overeenkomst van I 0 maart
1964, voor zover deze aanslagen voldoen
aan de voorwaarden bepaald in artikel 26,
§ 2, 1°, letter a, of in artikel 26, § 3, van
deze overeenkomst ;
Dat, derhalve, het arrest, met scherrding van deze bepaling, eiser veroordeelt
tot betaling aan verweerder « van de
moratoriuminteresten op de . ontlaste
bedragen, overeenkomstig artikel 74 van
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de gecoordineerde wetten "• dat thans
artikel 308 van het W etboek van de
inkomstenbelastingen is ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, en zonder acht te slaan
-op het tweede middel dat geen ruimere
cassatie kan meebrengen, vernietigt het
bestreden arrest in zover het eiser tot de
moratorimninteresten op de bedragen
waarvan de terugbetaling wordt bevolen,
-en in de kosten veroordeelt ; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; veroordeelt eiser
in de drie vierde van de kosten en verweerder in het overige ervan; verwijst
de aldus beperkte zaak naar het Hof van
beroep te Luik.
24 maart

1970.

-

2e kamer.

-

Voorzitter, de H. Louveaux, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Trousse. - Gelijkluidende conclusie, de H. Charles, advocaat-generaal. Pleiters, de HH. Fally en Baltus (laatst-

ten op de vergoeding der schade voortspruitende uit arbeidsongevallen staat
voor de getrofjene onder meer open wanneer de verergering van de gevolgen van
het at·beidsongeval, die zich sinds het
aklcoo1·d tussen pa1·tijen of het eindvonnis
heejt voorgedaan, te wijten is aan de v66r
het ongeval bestaande pathologische toestand van de get1·ofjene (1) (2) (3).
(BURZI, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
« BELGISCHE MAATSCHAPPIJ VAN ALGEMENE VERZ:E1KERINGEN OP H:E1T LEY:mN
:mN T:E1GEN DE ONG:E1VALL:E1N >>.)
ARR:msT (vertaling).
RET HOF ; - Gelet op het bestred~m
vonnis, op 2 april 1969 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Brnssel ;

De vordering tot herziening zoals bedoeld
in artikel 28 van de gecoordinee1·de wet-

Over het middel afgeleid nit de scherrding van de artikelen 1 en 28 van de wetten op de vergoeding der schade voortsprnitende nit arbeidsongevallen, gecoordineerd bij het koninklijk besluit van
28 september 1931 ('relk artikel 1 gewijzigd is bij de beslnitwet van 9 juni 1945,
artikel 1),
doordat het bestreden vonnis weigert
rekening te houden met de verergering
van de toestand van eiser die zich sinds
het eindvonnis heeft voorgedaan, op
grond dat deze verergering voortvloeit
uit een vooraf bestaande pathologische
toestand die voortaan aileen optreedt,
dat aan het ongeval geen verergering kan
worden toegekend die er niet mee in oorzakelijk verband staat, en dat er geen
herziening kan plaatshebben onder voorwendsel dat er in de schatting van het
eindvonnis een vergissing werd begaan,
terwijl, vanaf het ogenblik dat de vooraf bestaande pathologische toestand een
invloed nitoefent op de gevolgen van een

(1) Betreffende de voorwaarden voor het
instellen van de rechtsvordermg tot hernieuwmg raadpl. cass., 8 juli 1948 (Bull. en PAsrc.,
1948, I, 445); 26 april 1968 (A1·r. cass., 1968,
I, 1078) en de noot getekend E. K.; 6 september 1968 (ibid., 1969, biz. 17).
(2) De arbeidsongeschiktheid van de getroffene wordt beoordeeld zonder dat er rekenmg
dient te worden gehouden met de v66r deze
arbeidsongeschiktheid bestaande ziektetoestand, wanneer en zolang het ongeval althans
de gedeeltelijke oorzaak van deze ongeschiktheid is. M:en raadplege hieromtrent cass.;

23 december 1965 en 31 maart 1966 (Bull,
en PASIC,, 1966, I, 563 en 993),
(3) Daar de gevolgen van het arbeidsongeval
werden verergerd door een vroegere pathologische toestand is de ongeschiktheid van de
getroffene aldus noodzakelijk tegelijkertijd te
wijten aan deze vroegere toestand en aan
genoemd ongeval. « Ret stelsel van de wet
van 24 december 1903 (moet) zelfs de gevolgen van het ongeval vergoeden die zich hebben
ontwikkeld ten gevolge van een ziekelijke
aanleg van de getroffene » (cass., 30 november 1933, Bull. en PAsrc., 1934, I, 88, redenen).

genoemde van de balie bij het Hof van
beroep te Brussel).

1e KAMER. -

2 april 1970.

ARBEIDSONGEVAL. - Ers TOT HERzr:mNrNG. V:mRERG:E1RING VAN DE
G:E1VOLG:E1N VAN RET ARBEIDSONG:mVAL
WEG:E1NS EEN VROEG:mR:m PATHOLOGISCH:m TOESTAND. - RECHTSVORDERING
TOT H]]1RNIEUWING STAAT OP:mN. BEGRIP.
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ongeval, hij althans een gedeeltelijke oorzaak van de invaliditeit is, en als deze
invloed na het eindvonnis optreedt, hij
het nieuwe feit uitmaakt dat aanleiding
geeft tot herziening :
Overwegende dat de vordering tot herziening zoals bedoeld in artikel 28, lid 2,
van de wetten op de vergoeding der
schade voortspruitende nit arbeidsongevallen, gecoordineerd bij het koninklijk
besluit van 28 september 1931, onder
meer, kan worden ingeste1d wanneer de
verergering van de gevolgen van bet
ongeval, die zich sinds het akkoord tussen
partijen of het eindvonnis over de oorspronkelijke vordering heeft voorgedaan,
te wijten is aan de v66r het ongeval
bestaande pathologische toestand van de
getroffene ;
Dat, derhalve, door te weigeren rekening te honden met de verergering van de
toestand van eiser sinds het eindvonnis
op grand aileen dat het litigieuze arbeidsongeval niet de oorzaak is van deze verergering, het vonnis de in bet middel aangevoerde bepalingen schendt ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestre··
den vonnis; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerster in de kosten ; verwijst
de zaak naar de Rechtbank van eerste
aanleg te Nijvel, zitting houdende in
hager beroep.
2 april1970.- 1e kamer.- Voorzitter,
de H.· Valentin, raadsheer waarnemend
voorzitter.- Verslaggever, de H. Legros.
- Gel~jklu1:dende conclusie, de H. Duman,
advocaat-generaal. - Pleiters, de HH.
Philips en Simont.

1e KAMER. -

2 april 1970,

BURGERLIJK WETBOEK,
KEL 1119. - BEGRIP.

ARTI·

2° OVEREENKOMST. OVEREENKOMST DIE ALLEEN GEVOLGEN TEWEEG·
BRENGT TUSSEN DE CONTRAOTERENDEl
PARTIJEN. - BURGERLIJK WETBOEK,
ARTIKEL 1165. - BEGRIP.
1° In het algemeen kan niemand zich verbinden in zijn eigen naam, dan voor
zichzelj (1). (Burg. Wetb., art. 1119.}
2° Daar de overeenkomsten alleen gevolgen
teweegb1·engen tussen de cont1·acterende
partijen, lean een derde niet gehouden
zijn tot het nakomen van een verplichting
welke enkel door de verbintenis van een
van deze pm·tijen is ontstaan (2). (Burg.
Wetb., art. 1165.)
(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP
BELGE DE CALCUL », T.
J. THIERY EN L. THIERY.)

« SOCIETE
DEBROUX,

ARREST (ve1·taling).
HET HOF ; - Gelet op de bestreden
sententie, op 23 april 1969 gewezen door
de W erkrechtersraad van beroep te Brussel, kamer voor bedienden ;
Overwegende dat nit de bestreden sententie blijkt : a) dat eiseres op 22 november 1933 in de vorm van naamloze vennootschap werd opgericht; b) dat wijlen
Fran9ois Thiery, rechtsvoorganger van
de verweerster, eerst bediende is geweest
van de Amerikaanse vennootschap Felt
en Tarrant, dan van de eisende vennootschap ; dat de arbeidsovereenkomst voor
bedienden tussen de vennootschap Felt
en Tarrant en wijlen Fran9ois Thiery van
19 januari 1925 tot 22 november 1933
heeft geduurd; dat de arbeidsovereenkomst voor bedienden tussen deze laatste
en eiseres op 22 november 1933 was ingegaan ; c) dat de vennootschap Felt en
Tarrant op 24 december 1935 aan Fran9ois Thiery meedeelde dat zij aan haar

1o OVEREENKOMST.- PE.RSOONLIJK
KARAKTER VAN DE VERBINTENISSEN.
d. I, nr 120tm·, biz. 181, en H.

SIMONT,

R. C. J. B., 1959, biz. 164 en volg. ·

(1) Raadpl. cass., 17 oktober 1968 (Arr.
cass., 1969, biz. 188) ; raadpl. ook de artikeien 1120, 1121 en 1122 en met betrekking
tot de excepties waarbij derden zich kunnen
beroepen op de interne gevolgen van een
overeenkomst, onder meer DE pAGE, T7·aite,

(2) Ret bestaan van een overeenkomst kan
aan derden worden tegengeworpen ;. raadpl.
hieromtrent onder meer cass., 3 november
1961 en de conciusie van het openbaar ministerie (Bull. en PAsrc., 1962, I, 252) en 28 oktober 1963 (ibid., 1964, I, 213).
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bedienden, na vijfentwintig jarerr- dienst,
een gouden horloge en, na veertig jaren
dienst, een cheque van duizend dollars
zou aanbieden ;
Gelet op het middel afgeleid uit de
schending van de artikelen ll01, ll02,
1ll9, ll34, ll35, ll65, 1349, 1353, 1984,
1998 van bet Burgerlijk Wetboek, 5,
inzonderheid lid 1, van de wetten betreffende bet bediendencontract, geco6rdineerd bij bet koninklijk besluit van
20 juli 1955, 198, inzonderheid lid 1, van
de wetten op de handelsvennootschappen,
geco6rdineerd bij het koninklijk besluit
van 30 november 1935, en 97 van de
Grondwet,

doordat, nude verweersters, die handelden als erfgenamen van F. Thiery, bij
zijn leven bediende sinds 19 januari 1925
in dienst van de Amerikaanse vennootschap Felt en Tarrant MFG. C 0 en sinds
22 november 1933 in dienst van eiseres,
van deze laatste betaling hadden gevorderd van een getrouwheidspremie die
zogezegd aan hun rechtsvoorganger verschuldigd was krachtens een verbintenis
op 24 december 1935 door genoemde
Amerikaanse vennootschap aangegaan,
en eiseres had betoogd dat zij niet kon
gehouden zijn tot een verbintenis die
door een derde werd aangegaan, de bestreden sententie eiseres niettemin veroordeelt tot betaling van de gevorderde
premie en deze beslissing onder meer
hierop steunt " dat de Amerikaanse vennootschap Felt & Tarrant MFG. C 0 sinds
1925 te Brussel een filiaal exploiteerde;
... dat de Heren W. H. en J. H. de
Granada haar algemene vertegenwoordigers waren en deze bedrijfszetel beheerden ; . . . dat sinds 22 november 1933
genoemde vennootschap ... haar bedrijf
in Belgie in een Belgische naamloze vennootschap had omgezet die de Societe
Beige de Calcul is geworden ; . . . dat
deze naamloze vennootschap naar Belgisch recht de emanatie van de Amerikaanse vennootschap was (en) ... slechts
een algemeen vertegenwoordiger.kon zijn
met rechtspersoonlijkheid ; . . . dat de
Amerikaanse vennootschap op 24 december 1935 aan al haar personeelsleden over
de hele wereld de beslissing van haar
leiders meedeelde om in de bepaalde
gevallen getrouwheidspremies toe te kennen ; dat deze brief bepaalt dat deze
getrouwheidspremies worden toegekend
" to all of your employers, including those
" in our office outside of the territorial
" confines of the United States>>; dat nit
deze tekst volgt dat de (Belgische venOASSATIE, 1970. 23

nootschap) voor haar stichteres haar
filiaal bieef in plaats dat zij door haar
oprichting een dochtermaatschappij was
geworden die volgens de criteria van hes
Belgiseh recht totaal onafhankelijk wat
geworden ; ... dat deze verbintenis nooit
door de (Belgische vennootschap) werd
betwist; ... dat, daar wijlen de H. Thiery
door de Belgische vennootschap in. dienst
was genome!J onder dezelfde voorwaarden
als die welke hij onder de rechtstreekse
directie van de vennootschap Felt & Tarrant genoot, dat bovendien, daar haar
directeur-generaal zelf in dezelfde aanwervingsbrief heeft erkend dat de .oprichting van de Belgische vennootschap enkel
een loutere verandering van vorm was;
hieruit volgt dat de voordelen door de
moedermaatschappij toegekend aan bet
overzees personeel moeten worden beschouw'd als een integrerend deel van de
bezoldigi:p.g van het personeel dat in de
filialen en onder meer in Belgie is tewerkgesteld ... , te meer daar op bet tijdstip
dat de verbintenis werd aangegaan niet
wordt betwist dat de Belgische vennootschap werd geleid door de heer Granada
die, als directeur-generaal, bevoegd was
om de vennootschap inzake bezoldiging
van bet ·personeel te binden en dat het
zelfs niet onmogelijk is dat hij aan voormelde bespreking heeft deelgenomen ... ;
dat, dientengevolge, de verbintenis van
de amerikaanse vennootschap kan worden ingeroepen tegen de Belgische vennootschap, hoewel deze laatste een rechtspersoonlijkheid heeft die verschilt van die
van de vennootschap Felt & Tarrant ,,

terwijl, eerste onderdeel, overeenkomsten
alleen gevolgen teweegbrengen tussen de
contracterende partijen, dat nit de door
de rechter gereleveerde elementen niet
voortvloeit dat eiseres, die een eigen
rechtspersoonlijkheid heeft, persoonlijk
de verbintenis zou hebben aangegaan om
de litigieuze premie te betalen, en noch
de niet omschreven begrippen van moedermaatschappij, van dochtermaats<'happij en van emanatie, noch die van filiaal
en van algemene vertegenwoordiging,
noch de omstandigheid dat de oprichting
van eiseres slechts een loutere verandering van vorm zou geweest zijn, noch de·
mogelijkheid dat de heer de Gr.anada aan
de beslissing van 1935 zou hebben deelge.!)-omen overigens, daar geen enkele verdichting is vastgesteld, enige verbintenis
k.unnen doen ontstaan ten laste van
eiseres, die eerr afzonderlijke rechtspersoon is (schending van de artikelen ll01,
ll02, ll19 en ll65 van het Burgerlijk
Wetboek); trouwens, wat de deelneming
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van 1935 betreft, de sententie, die zich ih
twijfelende bewoordingen uitdrukt, niet
behoorlijk met redenen is omkleed (scherrding van artikel 97 van de Grondwet) en,
in elk geval, niet wettelijk op een toelaatbaar vermoeden steunt (schending van
de artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek);
tweede onde1·deel, bovendien, enerzijds,
het Belgisch filiaal van een in het buitenland opgerichte vennootschap geen eigen
rechtsperso·onlijkheid heeft t;Jn de sententie zich tegenspreekt wanneer ze
verklaart dat eiseres een rechtspersoonlijkheid heeft die verschilt van die van
de Amerikaanse vennootschap waarvan
zij het filiaal is (schending van de artikelen 198, inzonderheid lid 2, van de
wetten op de handelsvennootschappen,
gecoordineerd bij het koninklijk besluit
van 30 ~wvember 1935, en 97 van de
Grondwet) en, anderzijds, de algemene
vertegenwoordiger ten opzichte van d.erden niet instaat voor de verbintenissen
die zijn lastgever heeft aangegaan (schending van de artikelen 1984 en 1998 van
het Bmgerlijk Wetboek) ;
dm·de onderdeel, bovendien eiseres de
verbintenis van .de Amerikaanse 1 vennootschap niet moest betwisten ·en nit
de niet-betwisting niet dient te worden
afgeleid dat eiseres zich persoonlijk zou
verbonden hebben (schending van de
artikelen 1349, 1353 van het Burgerlijk
Wetboek en 97 van de Grondwet);
vim·de ondenleel, derhalve, door eiseres
te veroordelen een verbintenis na te
komen die de arbeidsovereenkomst voor
bedienden van F. Thiery niet bevatte, de
sententie er de verbindende kracht van
miskent (schending van de artikelen 1134,
1135 van het Burgerlijk Wetboek en
5, inzonderheid lid 1, van de wetten
betreffende het bediendencontract, gecoi.irdineerd bij het koninklijk besluit
van 20 juli 1955) ;
Over de grond van niet-ontvankelijkheid door deverweerders tegen het middel
opgeworpen en hieruit afgeleid dat · de
vaststelling van de bestreden sententie
dat eiseres de verbintenis van de vennootschap Felt en Tarrant gedeeltelijk is
nagekomen, en ze aldus heeft bekrachtigd, de bestreden beslissing wettelijk
verantwoordt en dat, bijgevolg, bet middel hetwelk ten overvloede gegeven
redenen bestrijdt niet ontvankelijk is
wegens het ontbreken van belang :
Overwegende dat de sententie er ter-

loops op wijst (( .dat het gouden horloge
in 1950 aan de H. Thiery werd gegeven » ;
dat noch uit deze noch uit enige andere
vaststelling volgt dat het horloge door
eiseres werd gegeven en dat zij de verbintenis van de Amerikaanse vennootschap heeft bekrachtigd ;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid feitelijke grondslag mist ;
Wat het eerste onderdeel van het middel betreft :
Overwegende dat niemand zich kan
verbinden in eigen naam dan voor zichzelf;
Overwegende dat de verbintenis die
de vennootschap Felt en Tarrant op
24 december 1935 heeft aangegaan enkel
deze vennootschap bindt en niet kan
meebrengen dat een derde, ten deze de
eisende vennootschap die op 22 november
1933 werd opgericht, de verplichtingen
moet nakomen welke deze verbintenis
heeft doen ontstaan ;
Dat door te beslissen dat eiseres gehouden was tot nakoming van de verbintenis
die op 24 december 1935 door de veunootschap Felt en Tarrant. werd aangegaan,
de sententie dw in het middel vermelde
artikelen 1119 en 1165 van het Burgerlijk
W etboek heeft geschonden ;
Dat het eerste ond.erdeel van 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 ; hou.dt de
kosten aan opdat hierov~r door de feitenrechter zou worden beslist ; verwijst de
zaak naar de W erkrechtersraad van ber~ep te N amen, kamer voor bedienden.
2 april 1970. - 1e kamer.- Voo1'Zitter, de H. Valentin, raadsheer waarnemehd voorzitter. Verslaggever, de
H. Polet. - Gelijkluidende conclusie, de
H. F. Durrion, advocaat-generaal.
Pleiters, de HH. Fally en Simont.

1e

KAMER. -

3 april 1970,

1 o SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN. - BEGRIP. - VERARMING VAN
DE SCHENKER.
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2o SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN. ~ SCH:mNKING. ~ GELDE.N DOOR
DE ECHTGENOTE KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELD VAN DE MAN
ONDER VERPLICHTING ZE OP DE OVEREENGEKOMEN DATUM TERUG TE GEVEN.
~VERRICHTING DIE DE VERARMING
NIET INSLUIT ZOALS DIT IS BED_OELD
BIJ ARTIKEL 894 VAN RET BURGERLIJK
WETBOEK. - GEEN SCHENKING ONDER
ECHTGENOTEN.
~ OMVANG. ~BURGER
LIJKE ZAKEN. ~ BESCHIKKE.NDE GEDEELTE NIET ONDERSCHEIDEN WAT DE
Ol)'lVANG VAN DE CASSATIE BETREFT. ~
BEGRIP.

30 CASSATIE.

1o Een schenking veronderstelt dat een

persoon zich ontdoet van een deel van
zijn vermogen (1). (Burg. Wetb., artikel 894.)
2o De rechtshandeling waarbij de echtgenote, uit loutere vrijgevigheid en in
het uitshtitend belang van haa1·' man,
gelden te zijner beschikking stelt onde1·
ve1·plichting ze op de ove1·eengekomen
datum te1·ug te geven maar zonder . zich
vooralsnog te ontdoen van al of een deel
van haar vermogen, is geen schenking (2).
3° In bu1·gerlijke zaken is, wat de omvang
van de vernietiging betrejt, geen beschikkende gedeelte onderscheiden van
het do01· het cassatieberoep bestreden
beschiklcende gedeelte, dat{rne waartegen
noch door de eise1·, noch door de verweerder · in cassatie een ontvankelijlce
vooTziening lean worden ingesteld (3).
(POI,LET, T. VAN MALDEREN.)
ARREST.
HET HOF ; ~ Gelet op het bestreden
arrest, op 29 juni 1968 door het Hof van
beroep te Gent gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 8.g4 van het Burgerlijk W etboek,
(1) en (2) Raadpl. cass. fr., 5 april 1938
1939, II, 59); cass., 13 december
1956 (Bull. en PABIC., 195.7, I, 392); DE
PAGE, d. VIII, nrs 13 en 37; KLUYSKENS,
d. III, biz. 11, nr 5; Revue prat. du nota1·iat
belge, 1941, biz. 69.
(3) Cass., 12 december 1969, supra, biz. 361.
(PASIC.,

doordat het bestreden arrest, na vastgesteld te hebben dat de akten van lening
en van beloften van lening, respectievelijk
van 9 en 25 januari 1966, tot voorwerp
hadde:il een aan verweerster eigen kapltaal tijdelijk tj'lr beschikking te stellen
van eiser, haar echtgenoot, en dat deze
zich verbonden had de in lening gegeven
of te geven sommen aan verweerster
terug te geven, beslist dat deze lening en
beloften van lening schenkingen waren
die, daar het echtgenoten betreft, door
verweerster konden herroepen worden,
en eiser veroordeelt tot tm::uggave van het
ontvangen bedrag van 925.000 frank,
terwijl, eerste onderdeel, een lening, die
uiteraard de verplichting van teruggave .
van de geleende zaak of van een zaak van
gelijke soort veronderstelt, geen schenki.ng uitmaakt ;
tweede onderdeel, luidens artikel 894
van het Burgerlijk W etboek de schenking
onder de levenden een akte is waarbij de
schenker zich dadelijk en onherroepelijk
van de gescho:ilken zaak ontdoet, ten
voordele van de begiftigde die ze aanneemt, terwijl verweerster zich, door een
tijdelijke terbeschikkingstelling, niet onherroepelijk en de:finitief' ontdaan heeft
van de geleende of uit te lenen sommen
aangezien eiser verplicht was de geleende
sommen terug te geven ;
derde onderdeel, nu artikel 894 van het
Burgerlijk Wetboek uiteraard een <<gift »
veronderstelt (une liberalite), een lening
geen gift uitmaakt :
.
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat de gedingvoerende echtgenoten onderling overeenkomsten hebben aangegaan waarbij verweerster beloofd heeft
gelden aan eiser in leen te geven, zonder
interest, en zij op het bedongen bedrag
een bepaalde som heeft gestort ;
Overwegende dat het arrest, om onrechtstreekse schenking te noemen de
door verweerster toegestane of beloofde
verbruiklening, en nate hebben gewezen
op omstandigheden waaruit het de wil
van verweerster om te schenken. afleidt,
hierop steunt dat geldleningen, die door
een gehuwde vrouw zonder interest worden toegestaan, het kenmerk van een
schenking dragen gezien aldus het zake-.
lijk recht op de uitgeleende gelden wordt
vervangen door een schuldvordering en
van de burgerlijke vruchten van die gelden wordt afgezien, hetgeen voor het
patrimonimn van de uitleenster een verlies betekent ;
Maar overwegende dat de rechtshandeling waarbij iemand, zelfs in een geest
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van vrijgevigheid en in het uitsluitend
belang van een ander, deze, onder verplichting van teruggave op de overeep_gekomen tijd, gelden ter bei;ichikking
stelt, doch zonder zich da(trbij dadelijk
te ontdoen van al of een deel van zijn
patrimonium, geen schenking is ;
Overwegende dat het vervangen, ingevolge de lening, van het recht op de uit
te lenen gelden, welke ook de aard van
dit recht moge wezen, door een schuldvordering op eiser, niet medebrengt dat
verweerster zich dadelijk van de gelden
heeft ontdaan in de zin van artikel 894
van het Burgerlijk W etboek ; dat de verbintenissen tegenover eiser aangegaan
om hem, in de toekomst, verbruikleningen toe te staan, evenmin tot gevolg
kunnen hebben dat verweerster zich van
de beloofde zaak zou hebben ontdaan ;
Overwegende dat het begrip « zich ontdoen " en het begrip « verlies "• naar hetwelk het arrest verwijst, niet dezelfde
zijn;
Overwegende dat uit het bovenstaande
volgt dat, nu het arrest niet wettelijk
heeft kunnen beslissen dat ten deze de
besproken rechtshandelingen onrechtstreekse schenkingen zijn, het geen toepassing heeft kunnen maken van artikel 1096 van het Burgerlijk Wetboek
luidens hetwelk aile schenkingen, tussen
echtgenoten tijdens het huwelijk gedaan,
steeds herroepelijk zijn, hoewel zij schenkingen onder de levenden worden genoemd;
Dat het middel gegrond is ;
En overwegende dat, wat de uitgestrektheid van de cassatie betreft, het
dispositief van het arrest waarbij wordt
beslist dat er in hoofde van verweerster,
bij het sluiten van de overeenkomsten,
geen dwang voorhanden was, niet onderscheiden is van het door de voorziening
bestreden dispositief ;
Om die redenen, en zonder dat het
nodig is de andere middelen te onderzoe. ken nu deze niet tot een uitgebreidere
cassatie kurinen leiden, vernietigt het
bestreden arrest behalve in zover het
beslist dat verweerster afstand heeft
gedaan van de door haar voor de rechtbank van koophandel ingestelde vorde-·
ring en het de kosten van die vordering
te haren laste laat ; beveelt .dat melding
van dit arrest zal worden gemaakt op de
kant van de gedeeltelijk vemietigde beslissing ; houdt de kosten aan ; zegt dat
hier.over door de feitenrechter zal worden
beslist ; verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van beroep te Brussel.

3 april1970.- 1e kamer.- Voorzitter,
de H. Belpaire, raadsheer waarnemend,
voorzitter. Verslaggever, de H. Louveaux. Gelijkluidende conclusie, de
H. Charles, advocaat-generaal. - Pleite1"B, de HH. Struye en Fally.

2e KAMER. -

6 april 1970.

1° VERJARING. STRAFZAKEN.
STUITING VAN D:E1 V:E1RJARING. - DAAD
VAN ONDE.RZOEK. - BEGRIP.
2° VERJARING. STRAFZAKE.N. SCRRIJVEN VAN .EEN AMBTENAAR VAN
RET OP:E1NBAAR MINISTERI:E1 AAN E:E1N
.COMMISSARIS VAN PO LITlE OM . E:E1N
INLICRTINGSBULLETIN TE DOEN VERBETEREN OF AAN TE VULL:E1N. SCHRIJVEN VOORZIEN VAN D:E1 ST:E1MPEL
EN NIET VAN DE RANDTEKENING VAN
DE AMiiT:E1NAAR VAN' RET OPENBAAR
MINISTERI:E1. LEVERT GEEN DAAD
VAN ON:b:E1RZOEK OP DI:E1 DE VERJARING
STUIT.
3° VERWIJZING NA CASSATIE. STRAFZAKEN. CASSATIE VAN DE
BESLISSING OP DE STRAFVORDERING
WEGENS VE.RVAL VAN D:E1ZE RECRTSVORD:E1RING. KOSTEN VAN DEZ:E1
R:E1CRTSVORDERING _DIE T:E1N LASTE VAN
DE STAAT MOETEN BLIJVEN.- CASSATIE ZONDER I VERWIJZJNG.

1° Een daad van onderzoek, waru·door de
verja1·ing ·van de strafpm·de1·ing wordt
gestuit, vo1·mt elke daad van een daartoe
bevoegde overheid om bewijzen te veTzamelen of de zaak in staat van wijzen te
b1•engen (I). (Wet van 17 april 1878,
art. 22, vervangen door art. 1 van
de wet van 30 mei 1961.)
2° Een schrijven aan een commissaris van

politie tot veTbete1·ing of aanvulling van
het inlichtingsbulletin bet1·effende een
. belclaagde stuit de ve1jaring van de
stTafvorde1·ing niet wanneer dit schTijven
slechts vooTzien is van de stempel en
niet van de handteleening van de ambte(1) Cass., 3 februari 1969 (Arr. cass., 1969,
biz. 528).
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zulks voorschrijjt (1).
3° lngeval de beslissing op de strajvordering wordt vernietigd, omdat deze v01·dering ve1·vallen is, en de kosten ervan ten
laste van de Staat moeten blijven,
geschiedt de vernietiging zonder verwijzing (2).
(D. EN V. DECROLIER.)

ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 23 oktober 1968 in hoger beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Brussel ;

I. Op de voorzien:ingen van Daniel
Decrolier en Victor Decrolier :

A. In zover de voorzieningen van
Daniel Decrolier, beklaagde, en van
Victor Decrolier, burgerrechtelijk aansprakelijke partij, gericht zijn tegen het
openbaar ministerie :
1. vVat de voorziening van Victor
Decrolier betreft :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
niet blijkt dat eisers voorziening betekend werd aan het openbaar ministerie ;
Dat de voorzi!:ming niet ontvankelijk
is;
'
2. Wat de voorziening van Daniel
Decrolier betreft :
a) In zover de voorziening gericht is
tegen de vrijspraak van Collet, medebeklaagde:
Overwegende dat eiser niet bevoegd is
om zich in cassatie te voorzien tegen
deze beslissing ;
b) In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering
die tegen eiser i~ ingesteld :
Over het eerste middel, afgeleid uit de

(1) Verg. cass., 4 september 1967 (An·.
cass., 1068, blz. 15). De stempel is geen handtilkening. Men raadplege hieromtrent cass.,
24 februari en 3 november 1010 (Bull. en
PASIC., 1910, I, 241 en 475); 1 maart 1917
(ibid., 1917, I, ll8); 23 oktober 1922 (ibid.,
1923, I, 20) en 13 november 1933 (ibid.,
1934, I, 56); 26 november 1951 (ibid., 1952,

schending van de artikelen 21 en 22 van
de wet van 17 april 1878, houdende de
voorafgaande titel van het Wetboek van
straf'vordering,
doordat het vonnis beslist dat de strafvordering regelmatig gestuit is. door het
schrijven van de ambtenaar van het
openbaar ministerie aan de commissaris
van politie van Etterbeek dd. 13 oktober
1967,
terwijl, eerste onderdeel, dit schrijven
niet de eigenhandige ondertekening, maar
de handtekeningstempel van de ambtenaar van het openbaar ministerie draagt,
en de eigenhandige ondertekening van
de overheid die bevoegd is om een
onderzoeksdaad te bevelen, een wezenlijke voorwaarde is voor de geldigheid
van deze daad;
' tweede onde1·deel, dit schrijven gezonden
« met verzoek bijgevoegd bulletin zonodig te willen aanvullen zowel wat de
burgerlijke stand als wat de eventuele
veroordelingen betreft » niet meer gevoegd is bij het bulletin waarop dit
schrijven slaat, zodat aan de hand van
de tekst van het schrijven niet kan
worden uitgemaakt op wie het bulletin
slaat en evenmin of het gaat om iemand
die betrokken is in de tegen eiser ingestelde vervolging of iemand die daaraan
v'reemd is:
Overwegende dat eiser gedagvaard is
voor de correctionele rechtbank, zitting
houdende in hoger beroep, om zich te
verantwoorden , voor overtredingen van
het wegverkeersbesluit_ begaan op 2 januari 1967; dat het vonnis beslist dat de
verjaring van de strafvordering regelmatig gestuit is door het schrijven van
de ambtenaar van het openbaar ministerie aan de commissaris van politic van
Etterbeek dd. 3Q oktober.1967;
Overwegende dat uit de processtukken
blijkt dat dit schrijven gezonden is om
een inlichtingsbulletin " te doen aanvullen
en zonodig verbeteren zowel wat de
burgerlijke stand als wat de eventuele
veroordelingen betreft » ; dat het een
handtekeningstempel draagt onder de
vermelding van de hoedanigheid van
ambfenaar van het openbaar ministerie ;
I, 156); Pand. belges, V 0 Griffe, nrs 1 tot 9, en
0
Signatures, nr 4; Rep. prat. d1·. belge,
v 0 Preuve, nr 192. Verg. inzake valsheid in
geschriften cass., 15 mei 1950 (Bull. en PASIC.,
1950, I, 647).
(2) Cass., ll juni 1969 (Arr. cass., 1969,
blz. 999) en 8 december 1969, sttpra, blz. 340.
V
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Overwegende dat het schrijven waarbij
een ambtenaar van het openbaar ministerie een commissaris van politie beveelt
een inlichtingsbulletin aldus te doen
verbeteren of aanvullen, ten doel heeft
de zaak in staat van wijzen te stellen
en derhalve een onderzoeksdaad is ;
Overwegende dat de stuiting van de
verjaring van de strafvordering bepaald
bij artikel 22 van de wet van 17 april
1878, houdende de voorafgaande titel van
het Wetboek van strafvordering, zoals
het is vervangen bij artikel 1 van de wet
van 30 mei 1961, slechts kan voortvloeien
uit een daad van onderzoek of van
vervolging verricht door. een daartoe bevoegde overheid en bovendien in de
vereiste vorm ;
.
Overwegende dat de handtekening van
de overheid die bevoegd is om ze te
bevelen, aan de daden van onderzoek of
vervolging een authentiek karakter verleent ; dat deze vorm derhalve een
wezenlijk vereiste is voor de regelmatigheid van deze daden ;
Overwegende dat uit een haxJ.dtekeningstempel niet met de ,zekerheid van
een eigenhandige ondertekening blijkt dat
de overheid, bevoegd om een daad van
onderzoek of van vervolging te bevelen
die de verjaring van de strafvordering
stuit, werkelijk is opgetreden ;
Dat dientengevolge aileen de. eigenhandige ondertekening van deze overheid
voldoet aan het vereiste van voornoemd
artikel 22 en dat het vonnis wettelijl):
niet heeft kunnen beslissen dat de verjaring van de tegen de eiser Daniel
Decrolier ingestelde strafvordering regelmatig gestuit was door het schrijven dat
in het vonnis is vermeld ;
Overwegende dat, bij ontstentenis van
enige andere, te bekwamer tijd verrichte
daad van onderzoek of vervolging en
van enige oorzaak van schorsing van de
verjaring, de strafvordering teniet was
gegaan toen het bestreden vonnis werd
uitgesproken ;
Dat het eerste onderdeel van het
middel gegrond is ;
Overwegende dat de vernietiging van
de beslissing gewezen op de strafvordering
die tegen de eiser Daniel Decrolier is
ingesteld, de bestaansreden ontneemt aan
de beslissing waarbij Victor Decrolier
burgerrechtelijk aansprakelijk wordt verklaard voor de geldboete en de kosten
waartoe voornoemde eiser is veroordeeld ;
Overwegende dat de voornoemde kosten ten laste van de Staat moeten blijven ;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, in zover het uitspraak doet
op de strafvordering die tegen de eiser
Daniel Decrolier is ingesteld, zodat de
beslissing waarbij Victor Decrolier burgerrechtelijk aansprakelijk wordt verklaard voor · de geldboeten en kosten
waartoe de eerste eiser is veroordeeld,
geen bestaansreden meer heeft ; verwerpt de voorziening van de eisers
Decrolier voor het overige, alsmede de
voorzieningen van de naamloze vexmootschap « Minerve " en van de naamloze
vennootschap « Zurich " ; beveelt dat van
het thans gewezen arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt enerzijds de eisers Daniel Decrolier en Victor Decrolier in vier vijfde van
de kosten van hun voorziening en laat
het overige vijfde ervan' ten laste van de
Staat, en anderzijds de eiseressen, de
naamloze vennootschap " Minerve " en
de naamloze ;vennootschap « Zurich " elk
in de kosten van hun voorziening ; zegt
dat er geen grond is tot verwijzing.
6 april1970.- 2 6 kamer.- Voo?'ZitteT,
de H. de Waersegger, raadsheer waarnemend voorzitter. - VeTslaggeveT, Baron
Richard. - Gelijkluidende conclusie, de
H. Delange, advocaat-generaal. - Pleiter, de H. Mahieu (van de balie bij het
Hof van beroep te Brussel).

2~ KAMER. -

6 april 1970.

WEGVERKEER. WEGVJi.lRKEERSREGLEMENT, ARTIKEL 17 EN
18. MANEUVER.
VERPLICHTING
DE
ANDJi.lRE BESTUURDERS TE LATEN VOORGAAN. BEGRIP.

Hij die zijn voeTtuig opnieuw in beueging
brengt op het ogenblik dat een ancle1·e
besttturcle?' e?' omheen gaat 1·ijclen en clat
een ancle1· voe1·tuig in tegengestelde
richting opdaagt, voert een maneuver
uit clat hem verplicht de ancle1·e bestuurde?'S te laten voorgaan (1). (Wegverkeers(1) Raadpl. cass., 20 september 1965 (Bull.
en PAsiC., 1966, I, 91); 25 januari 1967 (.A1·r.
cass., 1967, biz. 640); 25 september 1967 en
29 januari 1968 (ibicl., 1968, biz. 121 en 718).
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711 reglement, gewijzigd bij het koninklijk
besluit van 30 april1963, art. 17 en 18.)
(VANDEBORNE EN GI~BOUX, T. TERRASI.)

ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 2 januari 1969 in hager ·beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Charleroi ;
I. Op de voorziening van
Vandeborne, beklaagde:

Gilbert

A. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering
die tegen eiser is ingesteld :
Over het vierde middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 17 en 18
van het wegverkeersbesluit, 418 en 420
van het Strafwetboek, 1382 van het
Burgerlijk W etboek en 97 van de Grandwet,
doordat het bestreden vonnis eiser
wegens onopzettelijke slagen of verwondingen veroordeeld heeft, onder de overweging dat hij een « maneuver " had
uitgevoerd dat erin hestand zijn voertuig,
dat uiterst rechts van de rijweg stationeerde, opnieuw in beweging te zetten,
zonder nochtans vast te stellen dat het
naar links zou gezwenkt zijn en zonder te
betwisten dat, zoals beweerd werd in de
conclusie van eiser en bleek uit de situatieschets in het dossier en v'astgesteld
werd door de rijkswacht van Raux in
het proces-verbaal nr 1180, de vrachtwagen van eiser· zich uiterst rechts van
de rijweg bevond zowel na als voor de
_bedoelde botsing,
· terwijl het maneuver waarbij een voertuig opnieuw in beweging .wordt gezet,
waarvan sprake in de artikelen 17 en 18
van het weg'verkeersbesluit, slechts verboden is indien het in strijd is met de
voorrang van een andere bestuurder en
onderstelt dat het gevaar voor ongeval
oplevert ; de bestuurder die zich in
beweging zet en normaal op de rijweg
rijdt alvorens de andere bestuurder een
inhaling heeft ondernomen, gee:il maneuver uitvoert dat de doorgang afsnijdt
waarop deze andeJZe bestuurder bij voorrang recht zou hebben; het opnieuw in
beweging brengen van de vrachtwagen
van eiser dus geen bij de artikelen 1 7
en 18 verboden maneuver opleverde en

dientengevolge geen fout was ; een bestuurder die, stilstaa.nde op de uiterste
rechterkant van de weg, zich in beweging
zet en uiterst rechts blijft, gebruik maakt
van zijn strikt recht om normaal zijn
weg te vervolgen en door dit feit het
verkeer van de achterliggers niet kan
belemmeren of verhinderen of de doorgang afsnijden en dus niet kan worden
geacht een fout te hebben begaan, omdat
hij geen "voorzorgen" zou hebben genamen die het bestreden vonnis trouwens
niet nader heeft aangegeven, zodat het
bestreden vonnis niet regelmatig met
redenen is. omkleed ten aanzien van de
artikelen 17 en 18 van het wegverkeersbesluit en 97 van de Grohdwet :
Overwegende dat het opnieuw in beweging zetten van een voertuig een maneuvel; oplevert, uitdrukkelijk bepaald in
artikel 17 van het wegverkeersreglement,
dat de uitvoerder van het maneuver
verplicht de andere bestuurders te laten
voorgaan; dat luidens artikel 18 van
hetzelfde reglement degene die zodanig
maneuver uitvoert, slechts mag verder
rijden indien hij zulks, gelet op de plaats,
de verwijdering en de snelheid van de
andere bestuurders, kan doen zonder
gevaar voor ongevallen ;
Overwegende dat het vonnis, hetwelk
in feite en derhalve op onaantastbare
wijze vaststelt dat eiser zijn vrachtwagen
opnieuw in beweging had gezet op het
ogenblik dat de motorfietser Terrasi
enkele meter acht,er hem en uit de tegengestelde richting de auto van Binon
aangereden kwamen en dat eiser aldus
een gevaar had opgeleverd voor Terassi
die omheen de vrachtwagen ging te beginnen rijden zoals de voor hem rijdende
motorfietser. Barone had gedaan, aldus
duidelijk heeft gezegd waarom eiser
zonder voorzorg een maneuver had uitgevoerd dat de gang van de bestuurder
Terrasi kon belemmeren of verhinderen ;
Dat het vonnis de artikelen 17 en 18
van het wegverkeersbesluit niet heeft
geschonden en zijn beslissing regelmatig
met redenen heeft omkleed ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voore,eschreven rechtsvormen werden nageleefd en
?-at de beslissing overeenkomstig de wet
IS;

B. In iover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de rechtsvordering
van de burgerlijke partijen :
Overwegende dat

he~

vonnis er zich toe

712
beperkt eiser te veroordelen tot betaling
van een voorlopige schadevergoeding aan
de burgerlijke partijen en een. geneeskundig onderzoek te bevelen, alvorens uitspraak te doen over de andere punten
van de eiser en de kosten aanhoudt ; dat
het geen uitspraak doet over een bevoegdheidsgeschil en geen eindbeslissing is in de
zin vari artikel 416 van het Wetboek van
strafvordering ; dat de voorziening voorbarig en derhalve niet ontvankelijk is
II. Op de voorziening van Maria
Gilboux, burgerrechtelijk aansprakelijke
partij :
Overwegende dat uit geen enkel processtuk waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat eiseres haar voorziening
heeft doen betekenen aan de partijen
waartegen deze gericht is ;
"
Dat derhalve de voorziening niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt de eisers in. de
kosten.
6 aprill970.- 2 8 kamer.- Voo1·zittet·
en Ve1·slaggeve1·, de H. de Waersegger,
raadsheer waarnemend voorzitter. ----'
Gelijkluidencle conctusie, de H. Delange,
advocaat-generaal.
Pleiters,
de
HH. Struye en Fally.

2 8 KAMER. -

6 aJ?ril 1970.

AUTOMOBIELEN, AUTOBUSSEN,
AUTOCARS EN TAXI'S. - BEZOLDIGD VERVOER VAN PERSONEN. EXPLOITANT VAN EEN TAXI DIE TER
BESCHIKKING VAN HET PUBLIEK STAAT
OP HET PARTICULIER DOMEIN.- VEROORDELING OMDAT HIJ ZICH NIET NA
ELKE RIT OF AANTAL RITTEN NAAR DE
TOEGELATEN STANDPLAATS HAD BEGEVEN.- 00NCLUSIE VAN DE BEKLAAGDE
WAARBIJ HIJ DEED GELDEN DAT HET
STATIONE.REN VAN DEZE TAXI OP DE
OPENBARE WEG GE.OORLOOFD 'WAS OMDAT RET VOERTUIG VOORZIEN WAS VAN
EEN PLAAT WAARUIT BLEEK DAT HET
NIET VRIJ WAS. - VERWEER ONBEANTWOORD. NIET GEMOTIVEERDE
BESLISSING.

Niet 1•egelmatig gemotivee1·d is de beslissing

tot veroordeling van de exploitant van
een taxi die ter beschikking staat van
het publielc op het particulie1· clomein
omdat h1j zich niet na ellce 1·it of een
aantal ononderbroken ritten naar .zijn
toegelaten standplaats had begeven, zonder te antwoorden op de conclusie van
de beklaagde waarbij hij deed gelden
dat het stationeren van deze ·taxi op de
openbare weg geoorloojd was omdat het
voertuig voorzien was van een .plaat
waaruit bleelc dat het niet vrij was ( l) ..
(Besluitwet van 30 december 1946,
art. 23, 26, 4°, en 30; besluit van de
Regent van 20 augustus 1947, art. 24,
§ l, vervangen bij artikel 3 van het
kon. besl. van 21 februari 1957 ;
Grondwet, art. 97.)
I

(GILLOT, T. CORBEELS.)
ARREST (vertaling) ..
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 25 april 1969 gewezen door
de Correctionele Rechtbank te Verviers,
rechtdoende in hoger beroep ;
Overwegende dat, in zover de voorziening gericht is tegen het beschik~ende
gedeelte van het vonnis waarbij eiser
bqiten vervolging gesteld wordt wat de
tweede telastlegging betreft, zij niet ontvankelijk is wegens het ontbreken van
·belang;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen I,' 23, 26 en 30
van de besluitwet van 30 december 1946
tot herziening en coordinatie van de
wetgeving betreffende het bezoldigd ver-.
voer van personen door middel van ·
automobielen, 24, § l, en 27 van het
besh~it van de Regent van 20 augustus
1947, houdende politiereglement betreffende de exploitatie van ta/(idiensten
(welk artikel 24, § 1, gewijzigd is bij
koninklijk besluit van 21 februari 1957,
artikel 3), l en 2 van de gemeenteverordening van de stad Verviers van 2 februari 1957 betreffende de taxiauto's, 2, d,
van het vergunningsbesluit van de
gemeenteraad van Verviers dd.- 30 april
1967, 3 en 4 van de wet van 17 april

(1) De taxidiensten zijn thans onderworpen
aan de wet van 23 juni 1969 en aan het
k.oninklijk besluit van 27 juni 1969 houdende
politiereglement betreffende de exploitatie vari
taxidiensten, die ten deze niet van toepassiU:g
waren.

_[
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-7131878 boudende de voorafgaande titel van klant, op de openbare weg ·stationeren
bet Wetbcek van strafvordering, 1382 « zonder plaat waaruit blijkt dat zij niet
van bet Burgerlijk W etboek en 97- van de vrij zijn " (schending van artikel 26, 4°,
Grondwet,
van de besluitwet van 30 december 1946
doo1·dat, na te bebben verklaard dat en van artikel 2, d, van het vergunningstegen eiser de telastlegging is beweze~1. besluit van de gemeenteraad dd. 30 januvolgens welke bij, voorzien van een ari 1967) ;
taxibedrijfsvergunning op bet particulier
W at het tweede onderdeel betreft :
domein, nagelaten beeft zicb na elke rit
naar de bepaalde standplaats te begeven
Overwegende dat de rechter niet vasten na deswege een frank scbadevergoe- stelt dat, in strijd met de verwering door
ding aan de verweerder te bebben toege- eiser bij conclusie aangevoerd, wanneer
kend, bet bestreden vonnis eiser vrij- de taxi zich niet naar zijn toegelaten
spreekt van de telastlegging bezoldigd standplaats had begeven, bij de plaat
vervoer van personen door middel van · niE)t voerde waaruit bleek dat hij niet
voornoemd op de openbare weg statio- vrij was, zodat het vonnis niet regelmatig
nerend voertuig te bebben verricht ; met redenen is omkleed ;
volgens de redenen van deze beslissingen
Dat dit onderdeel van het middel
eiser een stelsel in strijd met de geest gegrond is;
van de wet heeft uitgedacht door zijn
Overwegende dat de vernietiging van
taxi heel de dag te laten stationeren v66r de veroordelende beslissing die op de
de drankgelegenheid die hij exploiteert strafvordering is gewezen, de vernietiging
op korte afstand van zijn garage en van meebrengt van de beslissing op de burgerde parkeerplaats van zijn andere voertui- lijke rechtsvordering tot herstel van de
gen, en aldus nadeel heeft ioegebracht . schade die door het misdrijf is verooraan zijn concurrenten, en de herbaling zaakt;
van de feiten bewijst dat het oogmerk
Om die r_edenen, en zonder dat er grond
a,anwezig was om een taxi op het openbaar domein te exploiteren onder een bestaat tot onderzoek van de andere
wettelijke schijn ; het niettemin naar onderdelen van het middel, die, zelfs
recht niet is hewezen dat eiser voor het indien zij gegrond waren, geen vernietiverricbte vervoer bezoldigd is geworden ; ging zonder verwijzing zouden kunnen
vernietigt het bestreden
terwijl, eerste onderdeel, deze onderschei- medebrengen,
vonnis, behalve in zover het, rechtdoende
den beslissingen en redenen niet verenig- op de strafvordering, eiser vrijspreekt van
baar zijn; bij gebreke van inning van
een vergoeding voor het verrichte vervoer de telastlegging 2 ; beveelt dat van dit
arrest melding zal_ worden· gemaakt op
kan er geen exploitatie van bezoldigd
vervoer van personen zijn door statione- op de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing ; veroordeelt verweerder in de
ring op de ope.nbare weg en kan aan kosten; verwijst de aldus beperkte zaak
andere taxi-exploitanten geen nadeel zijn naar de Correctionele Rechtbank te Luik,
toegebracht; en de feitenrechter door
deze tegenstrijdigheid niet voldaan heeft zitting houdende in boger beroep.
aan bet vereiste van de wet om zijn
6 aprill970.- 2e kamer.- Voorzitter,
beslissing met redenen te omkleden
de H. de Waersegger, raadsheer waarne(schending van aile in het middel aange- mend voorzitter. Ve7·slaggeve1·, de
haalde wettelijke bepalingen, inzonderH. Ligot. Gelijkluidende conclusie,
heid van artikel 97 van de Grondwet); de H. Dela~1ge, advocaat-generaal. tweede onderdeel, deze redenen geen Pleiter,. de H. Philips.
passend antwoord zijn op het middel,
door eiser hieruit afgeleid dat de hem
verleende vergunning aileen verbood het
voertuig op de openbare weg te laten
stationeren, zonder plaat vermeldenden
dat het voertuig niet vrij is (schending
2e KAMER. - 6 april 1970.
van alle aangehaalde wettelijke bepalingen en in het bijzonder van artikel 97 van
de Grondwet);
10 WEGVERKEER. - RIJBE.WIJS.
derde onderdeel, er slechts overtreding
VE.ROORDE.LING WE.GE.NS VALSE. VE.Rvan de desbetreffende wets- of verorKLARING OM RET TE BEKOMEN. deningsbepalingen is wanneer de voerV ERPLICRTE VERBEURDVERKLARING
tuigen die niet in d.ienst zijn van de
VAN RET BE.KOMEN RIJBEWIJS.
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20 CASSATIE. -

OMVANG. - STRAFZAK:E;N. - CASSATIE VAN EEN VEROORDELEND ARREST. - CASSATIE OP GROND
ALLEEN DAT DE BIJKOMENDE STRAF
VAN VERBEURDVERKLARING NIET IS
UITGESPROKEN. - CASSATIE BEPERKT
TOT DIT BESCHIKKENDE GEDEELTE.

1° Ingeval van veroo1·deling wegens valse
verklaring om een rijbewijs te belcomen,
is de rechter verplicht de .verbeurdverklwring van het aldus bekomen rijbewijs
uit te sprelcen. (Wet betreffende de
politie over het wegverkeer, coordinatie van 16 maart 1968, art. 30.)

2o Indien een ve1·oordelend a7Test wordt
vernietigd op g1·ond alleen dat de bijkomende straj van verbett7·dverlcla7·ing,
bij de wet voo1·geschreven; niet is uitgesprolcen, wordt de vernietiging bepe1·lct
tot dit beschilclcende gedeelte ( l).
(PROCUREUR DES KONINGS TE NAMEN
T. LAURENT.)
ARREST (vertaling).
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 21 november 1969 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te N amen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van artikel 30>Tan de wet betreffende
de politie over het wegverkeer,
doordat . het bestreden vonnis, met
bevestiging van het beroepen vonnis,
eiser veroordeelt wegens valse verklaring
tot verkrijging van een rijbewijs, maar
beslist dat er in de zaak geen aanleiding is
om dit in beslag genomen rijbewijs verbeurd te verklaren,
terwijl op grond van voornoemd artikel 30 de veroordeling van een beklaagde
wegens dit misdrijf de verbeurdverklaring
van het onwettig verkregen rijbewijs
moet medebrengen:

Overwegende dat artikel 30 betreffende
de politie over het wegverkeer in zijn
laatste lid bepaaft dat in. geval van veroordeling wegens valse verklaring tot
verkrijging van ee:o. rijbewijs, het aldus
verkregen bewijs verbeurd verklaard
wordt;
Overwegende derhalve dat het bestreden vonnis, dat nagelaten heeft het met
behulp van een valseverklaring verkregen
rijbewijs verbeurd te. verklaren, geen
wettelijke redenen heeft aangegeven voor
zijn desbetreffende beslissing ;
Dathet middel gegrond is;
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;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, in zover het zegt dat er geen
aanleiding is om het door eiser verkregen
rijbewijs verbeurd te verklaren ; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing; ver~
werpt de voorziening voor het overige ;
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 Nijvel, zitting houdende
in hoger beroep.
6 april1970.- 2e kamer.- Voorzitter
en Vm·slaggever, de H. de Waersegger,
raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijlcluidende conclusie, de H. Delange,
advocaat-generaal.

29 KAMER. --: 6 april 1970,

Overwegende dat het bestreden vonnis,
dat het beroepen vonnis bevestigt, ver-'
weerder .veroordeelt wegens het in het
middel omschreven misdrijf en zegt dat
er geen aanleiding is om het in beslag
genomen rijbewijs verbeurd te verklaren;

DIENSPLICHT. VRIJLATING VAN
DIENST OP MORELE GROND. --'- DIENSTPLICHTIGE VAN WIE DRIE BROEDERS
HUN WERKELIJKE DIENST VOLBRACHT
HEBBEN.
DIENST DOOR EEN
BROEDER VOLBRACHT IN EEN VREEMD
LEGER. DIENST WAARMEE GEEN
REKENING MAG WORDEN GEHOUDEN.

(1) Raadpl. cass., 15 april 1957 (Bull. en
PAsrc., 1957, I, 994); vgl. cass., 6 mei 1957
(ibid., 1957, I, 1069).

Voor het toelcennen van vrijlating van
dienst in vredestijd zoals zullcs is voo7·zien
ten behoeve van de dienstplichtige van
wie drie broeders hun werlcelijke dienst

I
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-715hebben volbracht, mag geen rekening
worden gehouden met de dienst volbracht
in een vreemd leger, ook al behoort dit
tot een verbonden land, doo1· een of meer
broeders van de ingeschrevene (1).
(Dienstplichtwetten, gecoordineerd op
30 april 1962, art. 12, § 1, 50,)
(ROUET.)

in een vreemd leger, ook al behoort dit
tot een verbonden land;
Dat het middel naar recht faalt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
6 april1970.- 2 6 kamer.- Voorzitter,
de H. de Waersegger, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, Baron
Richard. - Gelijkluidende conclusie, de
H. Delange, advocaat-generaal.

ARREST (vertaling).
RET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 5 december 1969 door de
Hoge Militieraad gewezen ;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van artikel12, § 1, 5°, van de dienstplichtwetten, gecoordineerd op 30 april
1962,
'
doordat de beslissing eisers verzoek tot
vrijlating van werkelijke dienst verwerpt
zonder rekening te houden met de werkelijke dienst, door twee broeders van de
ingeschrevene volbracht in het Franse
leger,
terwijl deze noch enige andere bepaiing
van deze wetten uitsluit dat de werkelijke
dienst, door broeders volbracht in een
vreemd, i~ het onderhavig geval een
verbonden leger, in aanmerking wordt
genomen:
Overwegende dat de vrijlating van
dienst in vredestijd, waarvan sprake in
artikel 12, § 1, 5°, van de op 30 april 1962
gecoordineerde dienstplichtwetten voor
de ingeschrevene waarvan drie broeders
hun werkelijke dienst volbracht hebben,
berust op de overweging dat het gezin
reeds zijn bijdrage heeft geleverd in het
nationale leger door de dienst van de
voornoemde broeders ;
Overwegende dat het beperkend karakter van de opsomming, in de voornoemde
wetsbepaling, van de gelijkstellingen die
door de wetgever worden aangenomen,
uitsluit dat voor de toekenning van deze
vrijlating rekening wordt gehouden met
de werkelijke dienst, door een of meer
broeders van de ingeschrevene volbracht
(1) Raadpl. cass., 19 maart 1956 en 8 oktober 1956 (Bull. en PASIC., 1956, I, 764 en
1957, I, 96).
(2) Raadpl. NYPELS en SERVAIS, Code
penal intm·prete, 3• uitg., art. 71, nrs 25 tot
27 ; TROUSSE, Principes generaux du droit
penal positij belge, in Les N ovelles,. Droit

ze
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10 MISDRIJF. KENSCHAP. GINGSGROND.

6 april 1970,
0PZETTELIJKE DRONGEEN RECHTVAARDI-

2o BEVOEGDHEID EN AANLEG.BEVOEGDHEID. STRAFZAKEN. EVENTUELE ONREGELMATIGHE.ID DOOR
DE RAADKAMER BEGAAN BIJ DE BEVESTIGING VAN HE.T TEGEN DE BEKLAAGDE
UITGEVAARDIGD ~AANHOUDINGSBEVEL.
- HoF V~ BE.ROEP DAT ALS VONNISGERECRT ZITTING HOUDT. 0NBE•
VOEGDHEID.
1° De dader van een misdrijj kan zijn
staat van dronkenschap niet als recht- ~
vaardigingsgrond aanvoeren, wanneer
hij zich opzettelijk in deze toestand heejt
gebracht (2).

2° Het hof van beroep, dat als vonnisgerecht in co1·rectionele zaken zitting houdt,
is niet bevoegd om kennis te nemen van
de onregelmatigheden doo1· de ?'aadkamer
eventueel begaan bij de bevestiging van
het tegen de belclaagde uitgevaaTdigd
aanhouclingsbevel ( 3).
(PROKOPSKI.)
ARREST (vertaling).
RET HOF ; -

Gelet op het bestreden

penal, d. I, val. 1, nr 2489 ; CoNSTANT, Traite
elem. d?·oit penal, nr 418.
(3) Over het punt dat onregelmatigheden
in de rechtspleging betreffende de voorlopige
hechtenis de wettelijkheid van het veroordelend arrest niet aantasten, raadpl. cass.,
1 december 1969, sup1·a, blz. 327.

-716arrest, op 24 januari 1970 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel ;
Over het eerste middel, hieruit afgeleid
dat het bestreden arrest beslist dat eiser
niet in staat van dronkenscliap verkeerde
op het ogenblik van de ten laste gelegde 1
feiten,
-

terwijl de bekeurende agenten vastgesteld hebben dat zijn adem naar alcohol
rook en dat, hoewel het proces-verbaal.
niet de uitdrukking « staat van dronkenschap » bezigt, het toch aile kenmerken
ervan heeft vastgesteld ;
terwijl eiser door de staat van dronkenschap waarin hij verkeerde, niet meer
over zijn vrije wil •beschikte en evenmin
de blijvende controle van zijn daden had,
zodat hij het opzettelijk wanbedrijf van
paging van diefstal niet heeft kunnen
begaan;
en terwijl het arrest niet antwoordt op
eisers conclusie waarin werd aangevoerd
dat, indien zijn aansprakelijkheid verviel
bij volledige dronkenschap, zij verminderde bij gedeeltelijke dronkenschap :

afwezigheid van eiser, hoewel artikel 4
van de wet van 20 april 1874 betreffende
de voorlopige hechtenis. bepaalt dat bij
de bevestiging van het bevel tot aanhouding aan de verdlwhte uitdrukkelijk zal
worden gevraagd of hij verlangt zich
door een raadsman te doen bijstaan en
dat zijn verhoor vereist is op straffe van
nietigheid van het aanhoudingsbevel en
van. de bevestigende beschikking :
Overwegende dat geen enkele wettelijke bepaling aan het hof van beroep,
zitting houdende als vonnisgerecht in
correctiouele zaken, bevoegdheid verleent
om kennis te nemen van onregelmatigheden die de raadkamer eventueel heeft
begaan bij de bevestiging van het bevel
tot aanhouding van de beklaagde ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Over het derde middel, hieruit afgeleid
dat het bestreden arrest weigert aide te
verlenen van de identiteit en van de
onbepaalde en thans onbepaalbare nationaliteit van eiser,

terwijl het hier gaat om een prejudicieel geschilpunt, aangezien, als eiser een
Overwegende dat het arrest erop wijst . Fransman was, wat hij zelf niet weet,
dat eiser « geen rechtvaardigingsgrond zou hij geen verblijfsvergunning en geen
kunnen aanvoeren afgeleid uit een staat arbeidsvergunning zou moeten hebben
van dronkenschap waarin hij zich, naar krachtens net verdrag van de Europese
eigen bekentenis, opzettelijk heeft ge- Economische Gemeenschap, bracht »;
en doordat het arrest aan eiser weigert
Overwegende dat deze reden voldoende
is om de verwerping van eisers conclusie authentieke akte te verlenen van zijn
erkenning van vaderschap van drie
wettelijk te rechtvaardigen ;
Dat het middel slechts kritiek oefent natuurlijke kinderen,
op ten overvloede gegeven- overwegingen
terwijl, indien het zulks had gedaan,
van het arrest en dus niet ontvankelijk het in het belang van deze kinderen
is wegens het, ontbreken van belang ; daarmee rekening zou hebben gehouden
bij de toemeting van de straf : ·
_ Over het tweede middel, hieruit afgeleid dat het hof van beroep zich onbeW at het eerste onderdeel betreft :
voegd heeft verklaard om kennis te
nemen van de onregelmatigheid van de
Overwegende dat het arrest vaststelt
bevestiging, door de raadkamer, van het dat eiser een vreemdeling is en dat het
tegen eiser uitgevaardigde bevel tot aan- niet bewezen is dat hij een Frans staatshouding,
burger is;
Dat dit onderdeel van het middel in
terw1:jl artikel 539 van het Wetboek
van strafvordering uitdrukkelijk bepaalt strijd is met deze feitelijke vaststeiling
dat aileen bevoegdheidsgeschiilen bij de van de feitenrechter en dus feitelijke
kamer van inbeschuldigingstelling kun- grondslag mist ;
nen worden aanhangig gemaakt en dat
W at het tweede onderdeel betreft :
het hof van beroep, rechtcl.oende ten
grande, verplicht was kennis te nmnen
Overwegende dat de weigering om aan
van de gebreken van de rechtspleging eiser aide te verlenen van zijn erkenning
die betrekking hadden op de bevestiging van vaderschap vreemd is aan de toevan het aanhoudi1;1gsbevel,
meting van de straf ;
en terwijl de raadkamer van de rechtDat dit onderdeel van het middel niet
bank van eerste aanleg te Nijvel genoemd kan ·worden I aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of
aanhoudingsbevel heeft bevestigd in
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op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
6 april 1970.- 2e kamer.- Voorzitter
en Ve1·slaggever, de H. de Wam·segger,
raadsheer waarnemend voorzitt~r. Gelijkluidende conclusie, ~de H. Delange,
advocaat-generaal.- Pleiter, de H. Wijnants (van de balie bij het Hof van beroep
te Brussel).

2e

KAMER. -

6 april 1970.

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG.
BEVOlllGDII:EliD. STRAFZAK"E\N.
GESCHIL INZAKE DE BEVOEGDHEID VAN
EE_N ONDERZOlllKSGEREOHT.- BEGRIP.

2° VOORZIENING IN CASSATIE. TERMIJNlllN. STRAFZAKEN. ARREST VAN DE KAMER VAN INBESOHULDIGINGSTE.L!,ING WAARBIJ NilllT ONTV ANKELIJK WORDT VERKLAARD HlllT
VERZET VAN DE BEKLAAGDE TlllGlllN DE
BESCHIKKING VAN DE_RAADKAMER Dllll
HEM NAAR DE OORREOTIONELE RlllCHTBANK VERWIJST. GEEN GlllSCHIL
INZAKE DE BEVOEGDHllliD VAN DEl
ONDERZOlllKSGERlllCHTJllN, VOORZIENING .VOOR DEl EINDBE.SLISSING. ·
N IlllT-ONTVANKELIJKHEID.

1° De bevoegdheid van een onderzoeksgerecht wordt niet betwist door de beklaagde
die, voo1· de lcamer van inbeschuldigingstelling waarbij aanhangig is zijn ve1·zet
tegen de beschilcking van de raadlcamer
die hem naa1· de correctionele rechtbanlc
verwijst, enkel betoogt dat zelcere hem
ten laste gelegcle jeiten geen ove?·tredingen van de strajwet zijn en dat de onde?·zoeksrechter hem van geen andere jeiten
heejt verdacht (1).

2° Niet ontvanlcelijk is de voorziening
door de belclaagde v66r de eindbeslissing
inge.steld tegen het arrest van de kame?'
van inbeschuldigingstelling waarbij,
(1) en (2) Raadpl. cass., 20 augustus 1964
(Bull; en PAsrc., 1964, I, 1183); 14 maart
1966 (ibid., 1966, I, 911); 5 september 1966

zonder enig geschil inzake de bevoegdheid
van de onderzoeksgerechten te beslechten,
niet ontvankelijk wordt verklaard het
-verzet van de beklaa'gde tegen de beschikking van de raadkamer die hem- wegens
een gecor1·ectionaliseerde misdaad en
wanbed1·ijven naar de co?·r·ectionele rechtbank verwijst (2). (Wetb. van strafv.,
art. 416.)
(VARRAS.)
ARREST (vertaling.)

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
·arrest, op 22 januari 1970 gewezen
door het Hof van beroep te Brussel,
kamer van inbeschuldigingstelling ;
Overwegende dat het arrest, op grand
van de artikelen 135 en 539 van het
W etboek van strafvordering, eisers conclusie verwerpt en diens verzet tegen
een beschikking van de raadkamer waarbij hij naar de correctionele rechtbank
werd verwezen we gens een gecorrection~J,liseerde misdaad en wegens wanbedrijven, niet ontvankelijk verldaart ;
Overwegende dat eiser in zijn conclusie
voor de kamer van inbeschuldigingstelling deed gelden, zoals hij beweerde
mondeling te hebben gedaan voor de
raadkamer, dat de te zijnen laste gelegde
feiten een niet-inachtneming van het
algemeen reglement op de strafinrichtingen waren en geen overtreding van de
strafwet, zodat « de rechtbank onbevoegd » was om er kennis van te nemen
en, daar hem door de onderzoeksrechter
geen valsheid was ten laste gelegd, « een
wezenlijke en derhalve verplichte proceshandeling "• hij deswege niet verwezen
kon worden naar het vonnisgerecht en
hij bove~ldien overwegingen in het midden bracht over de uitlatingen van de
voorzitter van de raadkamer en over de
gegrondheid en de gevolgen van de tegen
hem ingestelde vervolging ;
Overwegende dat eiser aldus de bevoegdheid van de onderzoeksrechter niet
heeft betwist ;
Overwegende dat het arrest er zich toe
beperkt te beslissen dat eiser niet de
onbevoegdheid van de raadkamer in de
zin van dat woord in artikel 539 van het
W etboek van strafvordering heeft opge-

en 29 mei 1967 (.A1·r. cass., 1967, blz. 10 en
1184); 17 maart 1969 (ibid., 1969, blz. 661);
1 december 1969 en 9 februari 1970, sttpra,
blz. 327 en 534.
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worpen, zodat het arrest niet beslist over
de bevoegdheid in de zin van artikel 416,
lid 2, van hetzelfde wetboek;
Overwegende dat het arrest een voorbereidend en onderzoeksarrest is ;
Dat de voorziening ingesteld is v66r
de eindbeslissing en derhalve niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
6 april1970.- 2e kamer.- Voorzitter,
de H. de Waersegg·er, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggeve1·, de
H. Capelle. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Delange, advocaat-generaal. Pleite1·, de H. Wynants (van de balie
bij het Hof van beroep te Brussel).

28
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2°

KAMER, -

6 april 1970.

VOORZIENING IN CASSATIE.
BESLISSINGEN WAARTEGEN MEN ZICH
IN OASSATIE KAN VOORZIEN.- STRAFZAKE.N.- ARREST VAN DE KAMER VAN
INBESOHULDIGINGSTELLING
WAARBIJ
ONTVANKELIJK WORDT VERKLAARD RET
VERZET VAN DE BEKLAAGDE TEGEN EEN
BESORIKKING VAN DE RAADKA:il'IER DIE
HEM NAAR D]]l OORREOTIONELE RECHTBANK VERWIJST.- VOORZIENING. VAN
DE BEKLAAGDE TEGEN DEZE BESLISSING .. NIET-ONTVANKELIJKHEID.
VOORZIENING IN CASSATIE. BESI,ISSINGEN WAARTEGEN MEN ZIOH
IN OASSATIE KAN VOORZIEN. STRAFZAKEN. ~]]JSLISSING VAN BUITENVERVOLGINGSTELLING.
VooRZIENING VAN DE BEKLAAGDE. NIETONTVANKELIJKHEI!J.

TERli'I:IJNEN. STRAFZAKEN. ARREST VAN DE KAMER VAN INBESOHULDIGINGSTELLING WAARBIJ ONTVANKELIJK DOOR NIET
QJ;\GROND WORDT
VERKLAARD
HET
VERZET
VAN DE
BEKLAAGDE TEGEN DE BESOHIKKING
VAN DE RAADKAMER DIE HEM NAAR DE
OORREOTIONELE REOHTBANK VERWIJST.
ARREST DAT GE:mN UITSPRAAK DOET
OVER EEN GESOHIL INZAKE DE BEVOEGDHEID VAN DE ONDERZOEKSGEREOHTE.N. VooRZIENING VAN DE
BEKLAAGDE VOOR DE :miNDBESJ"ISSING.
NIET-ONTVANKELIJKHEID.

1° N iet ontvankelijk, we gens het ontbreken
van belang, is de voo1·ziening door de
beklaagde ingesteld tegen het beschiklcende gedeelte van het m·rest van de
kame1·
van
inbeschuldigingstelling,
waa1·bij ontvanlcelijk wo1·dt verlclaard
het ve1·zet dat deze beklaagde heejt ge1'icht tegen een beschikking van de
raadlcamer die hem naar de C01Tectionele
rechtbank verwijst (1).
2° Niet ontvanlcelijk, wegens het ontbrelcen
van belang, is de voorziening van de
beklaagde tegen een be8lissing van het
oncle?"zoeksgerecht, in zover het zegt dat
e1· geen reden is tot vervolging_ (2).
3° Een geschil inzake de ontvanlcelijkheid
van de stmjvonle1·ing is geen geschil
inzalce de bevoegdheid van de rechte1· (3).
4° Niet ontvankelijlc is de voo1·ziening door
de belclaagde v66r de eindbeslissing ingesteld tegen het arrest van de kame1· '!)an
inbeschtddigingstelling waarbij, zonder
enig geschil inzalce de bevoegdheid van
de onde1·zoelcsgerechten te beslechten,
ontvanlcelijk doch niet gegrond wm·dt
verlclaard het verzet van deze belclaagde
tegen de beschilclcing van de raadlcamer
die hem, wegens gecorrectionaliseerde
misdaden en wegens wanbedrijven, naar
de cor1·ectionele rechtbanlc vm·wijst (4).
, (Wetb. van strafv., art. 416.)

3° BEVOEGDHEID EN AANLEG. BEVOEGDHEID. STRAFZAKEN.
GESOHIL INZAKE. DE ONTVANKELIJK- ·
REID VAN DE 'sTRAFVORDERING.
GEEN BEVOEGDHEIDSGESOHIL.

4° VOORZIENING IN CASSATIE.
(1) Raadpl. noot 1 onder cass., 3 september 1962 (Bull. en PAsiC., 1963, I, 4), en noot
4 onder cass., 11 mei 1964 (ibicl., 1964, I, 976).
(2) Cass., 20 mei 1957 (Bttll. en PASIC.,
1957, I, 1140).

(DURANT.)
ARREST

HET HOF ; -

(vertaling).
Gelet op ·het bestreden

(3) Cass., 14 december 1964 (Bull. en PASIC.,
1965, I, 381); raadpl. cass., 4 april 1966
(ibid., 1966, I, 1026) en de noot.
(4) Cass., 11 mei 1964 (Bull. en PASIC.,
1964, I, 976).

-

,-·

_ _l --

l:---=-----~------

719
arrest, op 5 januari 1970 gewezen door
bet Hof van beroep te Luik, kamer van
inbeschuldigingstelling ;
Overwegende dat het arrest het vyrzet
ontvankelijk verklaart, maar ongegrond,
behalve in zover het de telastlegging
0-II-c betreft, en bevestigend beschikt
op de bestreden beschikking waarbij
eiser naar de correctionele rechtbank
verwezen wordt wegens gecorrectionaliseerde misdaden en wegens wanbedrijven,
met de enkele verandering dat er wordt
gezegd dat er geen vervolging moet
worden ingesteld wegens de telastlegging

0-II-c;
Overwegende dat eiser, onder de schijn
van een exceptie van onbevoegdheid van
de raadkamer en daarna van de kamer
van inbeschuldigingstelling, er zich toe
beperkt te stellen dat hij naar het
vonnisgerecht slechts kon worden verwezen wegens de feiten die vermeld
waren in het bevel tot aanhouding, verleend om zijn uitlevering te bekomen ;
Overwegende dat eiser aldns in werkelijkheid slechts de ontvankelijkheid betwistte van de vervolging die tegen hem
wegens de andere feiten was ingesteld, en
niet de bevoegdheid van de onderzoeksgerechten;
Overwegende dat het bestreden arrest
eisers verzet niettemin heeft ontvangen;
Overwegende dat, met betrek,King tot
deze . beslissing en tevens in zover het
zegt dat er geen reden is tot vervolging
wegens de telastlegging 0-II-c, het arrest
aan eiser geen grief veroorzaakt en de
voorziening niet ontvarikelijk is wegens
het ontbrek~n van belang ;
Overwegende dat in zover het arrest
eiser naar de correctionele rechtbank
verwijst, het een vo0rbereidend en tot
het onderzoek behorend arrest is en de
voorziening derhalve niet ontvankelijk is
krachtens artikel 416 van het Wetboek
van strafvordering ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser, in de kosten.
6 april 1970.- 2 8 kamer.- Voo1·zitter
en Verslaggever, de H. de Waersegger,
(1) Cass., 13 oktober 1965 (Bull. en PAsrc.,
1966, I, 1024) en noot 2; 19 oktober 1965
(ibid., 1966, I, 235); 22 november 1966 (.Arr.
cass., 1967, blz. 393).
(2) Cass., 19 maart 1923 (Bull. en PAsro.,
1923, I, 242); 16 juni 1964 (ibid., 1964, I, 115).
De bestendige deputatie heeft ech'ter het

raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkluidende conclusie, de H. Delange,
advocaat-generaal.

28
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KAMER. -

7 april 1970.

GEMEENTELIJKE EN PROVINCIALE BELASTINGEN. ~ DIRECTE
BELASTINGEN.
RECLAMATIE.
BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD. RECHTSMACE'T.

2o GEMEENTELIJKE EN PROVINCIALE BELASTINGEN.- DIRECTE
BELASTINGEN.
RECLAMATI:E;.
BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCimRAAD. AANWEZIGBEID VAN
DE PARTIJEN TIJDENS DE BEBANDELING
VAN DE ZAAK. BIJ DE WET NIET
VOORGESCHREVEN FORMALITEIT.

3o

GEMEENTELIJKE EN PROVINCIALE BELASTINGEN.- DIRECTE
BELASTINGEN. RECLAMATIE. - B E STENDIGE DEPUTATIE VAN EEN PROVINCIERAAD.- UITOEFENING VAN EEN
RECHTSMACHT. VERPLICBTING HET
RECHT VAN DE VERDEDIGING TE EERBIEDIGEN.

4o

RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. GEMEENTEIIJKE EN PROVINCIALE Bll<I·ASTINGEN. ALGEMEEN
RECHTSBEGINSEL DAT ONAFSCHEIDELIJK VERBONDEN IS MET El·KE RECHTSHANDELING.

1o De besten.dige deputatie van een provincieraad, waarvoor aanhangig is een
reclamatie tegen directe gemeentelijke
belastingen,~verricht een handel?:ng van
eigenlijke rechtspraak ,( 1).

2° Generlei wet vereist dat de pa1•tijen
worden opgeroepen voor de behandeling
van belastinggeschillen die aa,n de
"bestendige deputatie van de provincieraad zijn onderworpen (2).
recht de partijen op te roepen voor de behandeling van de zaak: cass., 13 november 1899
(Bull. en PASIC., 1900, I, 30); 22 januari 1900
(ibid., 1900, I, 108) en de conc1usie van eersteadvocaat-generaal Van Schaar, toen advocaat
generaal.

-7203° De bes!endige deputatie van de p1·ovincie1·aad, waarvoor ctanhangig is een
reclamatie tegen di1·ecte geme,entelijke
belastingen, ·is in de uitoejening van
haar rechtsmacht verplicht de rechten van
de verdediging te eerbiedigen ( 1).

op het technisch verslag dat in het
middel is vermeld ;
Dat uit de stuklmn die regelmatig aan
het · Hof zijn voorgelegd, blijkt dat dit
verslag, dat een antwoord is op een
verzoek van de provincie-griffier om
technisch advies, bij de processtukken
4° De eerbiediging van de rechten van de is gevoegd tijdens de behandeling van de
verdediging is een algemeen 1·echtsbe-. zaak door de bestendige deputatie van
ginsel, dat onafscheidel~jk verbonden is de provincieraad die de bestreden beslismet elke 1·echtshandeling (2).
sing heeft gewezen ; dat uit geen enkel
stuk dat aan het Hof is voorgelegd, blijkt dat dit verslag aan eiseres is
{GEME.ENTE ANDERLECHT, T. PERSONEN'
meegedeeld of dat deze in staat is gesteld
VFNNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANer kennis van te nemen ;
SPRAKELIJKHEID
« USINES
ARTHUR
Overwegende dat wanneer, zoals hier,
VANDERGEETEN )).)
de bestendige deputatie uitspraak doet
over een bezwaar tegen een . directe
gemeentebelasting, zij een handeling van
ARREST. (ve1·taling).
eigenlijke rechtspraak verricht;
Overwegende dat geen enkele wet
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
besluit, op 17 oktober 1968 gewezen weliswaar de oproeping vereist van pardoor de bestendige. deputatie van de tijen voor de behandeling van belastingprovincieraad van Namen, uitspraak geschillen die aan de bestendige deputatie
doende als gerecht waarnaar de zaak is van de provincieraad zijn onderworpen,
maar dftaruit niet kan worden afgeleid
verwezen;
Gelet op het arrest van het Hof van dat de rechten der ·verdediging van partijen er niet moeten wordEm geeerbiedigd;
13 februari 1968 ;
Dat de wetgever ter bescherming van
Over het eerste middel, afgeleid nit de dit recht geen eigene en volledige proceschending van de rechten der verdediging, dureregeling heeft ingesteld voor de
behandeling en berechting van de aan
doordat, om te beslissen dat motoren' de deputatie onderworpen bezwaren
waarvan de kracht noodzakelijk is voor tegen een gemeentebelasting; . dat de
de aandrijving van de stroomgenerator deputatie in de uitoefening van haar
tot uitrusting van de stroomwisselaars rechtsmacht verplicht is het recht der
en de lasposten, voorwerp van het geschil, verdediging in acht te nemen, hetwelk
vrij zijn van de belasting, ingevoerd bij
een algemeen rechtsbegirisel is dat onafde verordening tot belasting van de scheidelijk verbonden is met elke rechtsdrijfkracht, op 21 januari 1960 vasthandeling;
gesteld door de eisende gemeente, het
Overwegende dat de bestendige depubestreden besluit zich grondt op een tatie haar beslissing grondt op een
verslag van 5 augustus 1968 van de verslag waarin een advies wordt uitgetechnische dienst van de provincie N amen bracht over een technisch vraagstuk en
dat niet is meegedeeld aan eiseres, die waarvan partijen geen kennis hebben
dan ook niet in staat is geweest dit te kunnen nemen ten einde · zonodig hun
bespreken:
opmerkingen te doen gelden, zodat zij
het recht van verdediging van eiseres
Overwegende dat blijkens het bestre- heeft geschonden ;
den besluit de bestendige deputatie van
Dat het middel gegTond is ;
de provincieraad haar beslissing grondt

(1) en (2) Raadpl. omtrent de eerbiediging
van de rechten van de verdediging inzake de
rechtspieging betreffende de inkomstenbeia.<3tingen, voor het hof van beroep : cass., 2 mei
1961 (twee arresten) '(B11ll. en PAsrc., 1961,
I, 926) ~n de in noot 2 geciteerde verwijzingen;
10 maart 1970, s1!p?'a, biz. 652; raadpl.
over het eigen en volledig stelsei dat de
wetgever heeft ingericht voor de beschm·ming

van die rechten inzake de rechtspieging voor
de directeur der beiastingen: cass., 10 juni 1958
(Bttll. en PAsrc., 1958, I, 1124) en de noot'
get. \V. G., biz. 1128. Raadpl. in burgerlijke
zaken: cass., 25 septe1nber 1969, s11pra, b1z. 101
en de. voetnoot. Zie ook " Le droit de Ia
defense "• van Procureur-generaal GANSHOF
VAN DER MEERSCH, toen advocaat-generaai,
ill Melanges en l'honneur cle Jean Dabin, 1963,
d. II, biz. 569 en voig.
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Om die redenen, vernietigt het bestre-den besluit ; beveelt dat van het thans
gewezen arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de vernietigde
beslissing ; veroordeelt · eiseres in de kosten; verwijst de zaak naar de bestendige
deputatie van de provincieraad van Luik.
7 april 1970. - 2e kamer. - Voorzitter,
de H. van Beirs, voorzitter. - Verslaggever, Baron Richard. - Gelijlcluidende
conclusie, de H. Detournay, advocaatgeneraal.

I0

I ngevolge artilcel 5 van de wet van
14 april 1945 houdende goedlceuring van
de overeenlcomst van 10 maart 1964
tussen · Belgie en Fmnlcrijk tot voorlcoming van dubbele belasting inzalce
inkomstenbelastingen, is de directeu1· der
belastingen bevoegd om zich hetzij
ambtshalve, hetzij ten gevolge vQ,n een
gemotiveerde reclamatie over de ontlasting uit te sp1 elcen van de in genoemd
artilcel bepaalde aanslagen, onder voorbehoud dat eventueel tegen de beslissing
van de directeur bij het hof van beroep
een beroep lean worden ingesteld.

2.0 Het hof van beroep waarvoor aanhangig

2e

KAMER. -

7 april 1970.

INKOMSTENBELASTINGEN.

Io

lNTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN.0VEREE1NKOMST TUSSJ'lN . BELGI:ii: EN
FRANKRIJK OP IO MAART 1964 GESLOTE1N EN GOJJ1DGJJ1KEURD BIJ DE1 WJJ1T
VAN I4 APRIL 1965. BEVOEGDIJ;EID
OM DE BIJ ARTIKEL 5 VAN DE1ZE1 WE.T
BEPAALDJJ1 ONTLASTINGJJ1N UIT ')'E SPR:mKEN. B:mvo:mGDRE1ID VAN DJJ1 DIRJJ1CTEUR DER BJJ1LASTINGEN ONDER VOORBJJ1ROUD DAT T:mGE.N ZIJN BESLISSING
BEROEP VOOR RET ROF VAN BEROEP
KAN WORDEN INGESTELD.

2o

INKOMSTENBELASTINGEN.

BEROEP VOOR RJJ1T ROF VAN BJJ1ROEP.B:mROEP TEGEN EEN BJ'lSLISSING VAN
DE DIRJJ1CTE1UR DER BELASTINGEN UITSPRAAK DOJJ1NDJ11 OVE.R JJ1E.N VERZOJJ1K
OM ONTJJASTING GEGROND OP DJ'l OVERE1ENKOMST VAN I6 MEI I93I TUSSJJ1N
BELGI:ii: E1N FRANKRIJK,
DIE BIJ DE
·wET VAN 28 DECEMBJJ1R I931 -IS GOE1D·
GEKE.URD.- VERZOEK TOT ONTLASTING
INGESTELD VOOR RET ROF VAN Bl'lROEP
E1N GEGROND OP DE OVEREENKOMST
VAN IO MAART I964 TUSSEN· BELGI:ii:
EN FRANKRIJK ]j)N DE WET VAN
I4 APRIL 1965 TOT GOEDKEURING VAJ><
DEZE OVERJJ1ENKOMST. HciF VAN
BE.ROE1P VERMAG- GEEN KENNIS ERVAN
TE NEMEN.

3°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEROEP VOOR RET ROF VAN BJ'lROEP.BEROEP TJJ1GE.N JJ1EN BESLISSING VAN
DE DIRECTEUR DER BJJ1LASTINGEN. HOF VAN BJJ1ROEP VERMAG GJ11E1N KENNIB TE NJ'lMEN VAN :mEN ANDJJ1RE
BESLISSING WAARTEGEN GJJ1EN BE.ROEP
WERD INGESTELD.

is een beroep tegen de beslissing van de
dirccteur der belastingen, die uitspraalc
doet over· een verzoelc tot ontlasting enlcel
gegrond op de overeenlcomst van 16 mei
1931 tussen Belgie en Franlcrijlc gesloten tot voorlcoming van dubbele belasting
inzalce directe belastingen, goedgelceurd
bij de wet van 28 decembe1· 1931, vermag
geen lcennis te nemen van een verzoelc
tot ontlasting door de belastingplichtige
bij conclusie ingediend en gegrond op
de overeenlcomst van 10. maart .1964
tussen Belgie en Franlcrijlc en de wet
van 14 april 1965 tot goedlceuring van
deze overeenlcomst (1).
3° Het hof van be1·oep wam·vom· aanhangig
is het beroep van de belastingplichtige
tegen --een beslissing van de directeur
der belastingen vermag geen lcennis te
nemen van een ande1·e beslissing waa1'tegen geen be1·oep is ingesteld, oolc al was
deze gewezen over een 1·eclamatie betrefjende dezelfde aanslag (2). (Gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 66 en 67 .)
(NAAMLOZE VENNOOTSCRAP « LABORATOIRES PERFECTA ll, T. BELGISCRE1 STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)

ARREST

(vertaling).

RET HOF; - Gelet op de bestreden
arresten, op 16 januari 1968 en op
14 .april 1969 gewezen door bet Hof van
beroep te Br\).ssel ;
Over het eerste middel, afgeleid nit de

(1) Raadpl. cass., 2 oktober 1962 (Bull. en
PASIC., 1963, I, 148).

(2) Oass., 22 april 1958 (Bull. en :PAsrc.,
1958, I, 924).
.
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schending van de artikelen 1319, 1320,
1350, 1351, 1352 van het Burgerlijk
Wetboek en 278 van het ,Wetboek der
inkomstenbelastingen,
doordat het bestreden arrest van
14 april 1969 beslist heeft d,at de conclusie van eiseres, in zover zij strekte tot
toepassing van de Frans-Belgische overeenkomst van 10 maart 1964 en van
artikel 5 van de wet van 14 april 1965
houdende goedkeuring van deze overeenkomst, niet ontvankelijk was,
t'e1·wijl het hof van beroep bij desbetreffend arrest van 16 januari 1968 dat
in dit opzicht niet is bestreden, het
beroep en de conclusie van eiseres, in
zover zij strekten tot toepassing van
voornoemde overeenkomst en wet, ontvankelijk had verklaard en de beslissing
ten gronde had. verdaagd,
en hieruit volgt dat het bestreden
arrest van 14 april 1969 door aldus
te beslissen de bewijskracht heeft miskend die het arrest van 16 januari 1968
heeft krachtens de artikelen 1319 en
1320 van het Burgerlijk Wetboek, en het
gezag van gewijsde heeft geschonden dat
dit arrest bezit krachtens de artikelen 1350, 1351, 1352 van het Burgerlijk
Wetboek en 278 van het Wetboek der
inkomstenbelastingen :
Overwegende dat, door te steilen « dat
sommige van (leze aanslagen de
aanslagen bedoeld in het beroep van
2 juni 1960 - onder toepassing kunnen
· vailen van de wet van 14 april 1965
houdende goedkeuring van de overeenkomst die tussen Belgie en Frankrijk
op 10 maart 1964 gesloten is,; daarna
door erop te wijzen « dat bij de directeur
der belastingen een gemotiveerd bezwaar
is ingebracht waarbij krachtens de wet
van 14 april 1965 outlasting werd gevraagd van de aldaar bedoelde aa.nslagen » ; tenslotte door de verdaging te
bevelen, na « aile andere verdere of
hiermee strijdige conclusies als ongegrond
of niet ter zake , uitdrukkelijk te hebben
verworpen, het hof van beroep bij zijn
arrest van 16 januari 1968 niet heeft
gewezen dat, op het beroep tegeJ< ·· de
beslissing van de directeur der belastingen van 28 april 1960, het bevoegd was
om met toepassing van artikel 5 van de
wet van 14 april 1965 ambtshalve de
outlasting te verlenen die eiseres bij
conclusie had gevraagd, zonder dat bij
het hof een beroep was aanhangig gemaakt tegen een beslissing van de directeur, uitspraak doende over deze. ontc
lastingen;
\

Dat het middel, dat op een onjuiste
lezing van het arrest van 16 januari 1968
berust, feitelijke grondslag mist ;
Over het tweede middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 8, 26, § 2, 1o,
a, 26, § 3, van de overeenkomst van
10 maart 1964 te Brussel gesloten tussen
Belgie en FranKrijk tot voorkoming van
dubbele belasting en tot regeling van
wederzijdse administratieve en juridische
bijstand inzake inkomstenbelastingen, 5
van de wet van 14 april 1965 houdende
goedke1.ITing van voornoemde overeenkomst, van het slotprotocol en van de
bijgevoegde brieven, 1319, 1320 en 1322
van het Bmgerlijk W etboek,
doordat het bestreden arrest van
14 april 1969 de conclusie van eiseres, in
zover zij strekte tot toepassing van
voornoemde overeenkomst en wet, niet
ontvankelijk heeft verklaard op grond
dat deze beweringen het voorwerp waren
geweest vanl de bezwaren van eiseres dd.
6 mei 1966 en 9 juni 1966, dat op de
conclusie van eiseres het hof van beroep
bij arrest van 16 januari 1\}68 zijn uitspraak had verdaagd tot de bevoegde
directem over deze bezwaren uitspraak
zou hebben gedaan, dat bedoelde directem daarover uitspraak had gedaan
bij beslissing van 5 maart 1968 waarvan eiseres, zoals zij erkende, kennis
had gekregel< op 6 maart 1968 en waartegen zij naar eigen zeggen geen beroep
had ingesteld in de vorm en binnen de
termijn van· de wet, dat bij het hof van
beroep slechts het beroep tegen de beslissing van de directem der belastingen. van
28 april 1960 aanhangig was gemaakt,
dat ten aarizien van dit beroep de conclusie van eiseres, in zover zij strekte tot
toepassing van voornoemde overeenkomst en wet, een nieuwe eis opleverde,
dat eiseres er trouwens het voorwerp van
afzonderlijke bezwaren had wiilen van
maken, waarover zij een afzonderlijke
beslissing had gevraagd, dat de overeenkomst van 1964 immers de outlasting
van de mobilienbelasting uitbreidde tot
gevailen waarvoor de Frans-Belgische
overeenkomst van 16 mei 1931 ze niet
verleende, dat de beslissing van de
directeur der belastingen van 28 april
1960 en het daartegen gerichte beroep
aileen de toepassing van de overeenkomst
van 1931 betroffen, dat de gevraagde
toepassing van het verdrag 'van 1964
betrekking had op gevallen die niet in
het verdrag van 1931 bedoeld waren,
dat de wet niet bepaalde dat deze
gevallen rechtstreeks bij het hof van

~---!

t---

-

723 -:-

beroep aanha:ngig kunnen worden gemaakt en dat bovendien het hof van
beroep het bestaan njet mocht miskennen
van de beslissing van de directeur der
belastingen dd. 5 maart 1968 die aan een
deel van het beroep zijn bestaansreden
ontnam en het andere deel ongegrond
deed blijken,
te1·wijl uit de eerste conclusie van
eiseres en uit de conclusie van verweerder, neergelegd ter terechtzitting van
het hofvan beroep op 26 november 1968,
alsmede uit de eerste conclusie van eiseres
en uit de conclusie van verweerder,
neergelegd ter terechtzitting van het hof
van beroep op l l december 1969, blijkt
dat de aanslagen waarop eiseres vroeg de
overeenkomst van 10 maart 1964 en de
wet van 14 april 1965 te willen toepassen,
aanslagen waren vermeld in het beroep
tegen de beslissing van de directeur der
belastingen van 28 april 1960, waaruit
volgt dat, door te beslissen dat de gevraagde toepassing van de overeenkomst
van 1964 betrekking had op gevallen
die niet bedoeld waren door de gevraagde
toepassing van de overeenkomst van
1931, het bestreden arrest van 14 april
1969 de bewijskracht heeft geschonden
die de voornoemde conclusies van eiseres
en van verweerder bezitten krachtens
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk Wetboek,
en terwijl, zodra eiseres er zich in haar
conclusie toe beperkte de toepassing te
vragen van voornoemde overeenkomst
van 1964 en van voornoemde wet van
1965 op de aanslagen bedoeld in haar
regelmatig ingesteld beroep tegen de
beslissing van de directeur der belastingen
dd. 28 april 1960, het hof van beroep
krachtens de voormelde bepalingen van
deze overeenkomst en van deze wet op dit
beroep kon en moest uitspraak doen met
toepassing van deze bepalingen, zonder
dat eiseres een nieuw bezwaar of een nieuw
beroep moest instellen, waaruit volgt dat
het feit dat in 1966 eiseres nieuwe bezwaren had.ingebracht, da~in 1968 de directeur een nieuwe beslissing had genomen
en dat eiseres geen beroep had ingesteld
tegen deze nieuwe beslissing, het hof van
beroep niet kon verhinderen voornoemde
overeenkomst van 1964 en voornoemde
wet van 1965 toe te passen op de bedoelde
aanslagen:
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat als het hof van
beroep in zijn arrest van 14 april 1969
stelt " dat de gevraagde toepassing van

de overeenkomst van 1964 betrekking
heeft op de gevallen die niet bedoeld zijn
in de overeenkomst van 1931 ,, het niet
beslist dat de aanslagen waarop eiseres
vroeg de overeenkomst van 10 maart 19 64
en de wet van 14 april1965 toe te passen,
niet bedoeld waren in het beroep tegen
de beslissing van de directeur der belastingen dd. 28 april 1960, maar het vaststelt dat de overeenkomst van 1964 en
de wet ve,n 1965 betrekking hebben
op gevallen van outlasting die niet bedoeld waren in de overeenkomst van
16 mei 1931 en in de wet van 28 december 1931;
Dat dit onderdeel van het middel
berust op een verkeerde lezing van het
arrest van 14 april 1969 en feitelijke
grondslag mist ;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 5 van de wet
van 14 april 1965 aan de directeur der
belastingen en niet aan het hof van
beroep bevoegdheid verleent om van
ambtsw:ege of naar aanleiding van een
met redenen omkleed bezwaarschrift de
outlasting uit te spreken, behoudens
beroep tegen de beslissing in voorkomend
geval door de belastingplichtige in te
stellen;
1.
Overwegende dat de beslissing van de
directeur der belastingep. dd. 28 april
1960 uitspraak doet op een verzoek tot
outlasting, gegrond op de overeenkomst
van 16 mei 1931 en op de wet van
28 december 1931;
.
Dat derhalve het hof van beroep bij
hetwelk slechts tegen deze beslissing een
beroep aanhangig was gemaakt, niet
moest of niet kon beslissen op het verzoek
tot ontlasting dat gegrond was op de
overeenlcomst van 10 maart 1964 en op
de wet van 14 april 1965 en door. eiseres
voorgedragen was bij conclusie ;
Dat het tweede onderdeel van het
middel naar recht faalt ;
Over het derde middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 8, 26, § 2,
1°, a, 26, § 3, van de overeenkomst
van 10 maart 1964, te Brussel gesloten
tussen Belgie en Frankrijk tot voorkoming van dubbele belasting en tot
regeling van wederzijdse administratieve
en juridische bijstand inzake inkomstenbelastingen, 5 van de wet van 14 april
1965 houdende goedkeuring van de voornoemde overeenkomst, van -het slotprotocol en van de bijgevoegde brieven, 267,
268 en 276 tot 280 van het Wetboek der
inkomstenbelastingen,
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16 januari 1968 impliciet heeft beslist dat,
aangezien eiseres vooreerst door haar
beroep, ter griffie ingediend op 2 juni
1960, outlasting van sommige aanslagen
had gevorderd met toepassing van de
Frans-Belgische overeenkomst van 16 mei
1931, zij daarna bij de bevoegde directem
bezwaren heeft ingebracht tot outlasting
van sommige van deze aanslagen met
toepassing van voornoemde overeenkomst
van 10 maart 1964- en van voornoemde
wet van 14 april 1965, e-n zij ten slotte
bij conclusie genomen voor het hof van
beroep die zelfde outlasting heeft gevraagd met toepassing van voornoemde
overeenkomst van 1964 en van voornoemde wet van 1965, het hofvan beroep
geen kennis kon nemen van dit laatsteverzoek tot outlasting voordat daarover
de bevoegde directeur een beslissing
heeft genomen;
en doordat het arrest van 14 april 1969
de conclusie van eiseres, die ertoe strekte
voornoemde overeenkomst van 1964 en
voornoemde wet van 1965 te doen toepassen, niet ontvankelijk heeft verklaard
op grond dat het hof van beroep het
bestaan niet mocht miskennen van de
beslissing van de directeur der belastingen
dd. 5 maart 1968 die uitspraak had
gedaan over de bezwaren, door eiseres
ingebracht na de inwerkingtreding van
voornoe1nde overeenkomst en wet, en
tegen welke beslissing eiseres geen beroep
had ingesteld,
terwijl, zodra eiseres er zich in haar
conclusie toe beperkte de toepassing
van voornoemde overeenkomst van 1964
en van voornoemde wet van 1965 te
vragen op de aanslagen die bedoeld
waren in haar beroep ingediend ter griffie
op 2 juni 1960, het hof van beroep,
krachtens de voormelde bepalingon van
deze overeenkomst en van deze wet, op
dit beroep uitspraak kon doen met toepassing van deze bepalingen, zonder dat
de directeur vooraf een beslissing moest
nemen over de bezwaren, door eiseres
ingebracht na de inwerkingtreding van
voornoemde overeenkomst en wet,
en te1·wijl daaruit volgt dat de beslissing
van de directeur der belastingen dd.
5 maart 1968, uitspraak doende over de
bezwaren, door eiseres ingebracht na de
inwerkingtreding van de nieuwe overeenkomst ten einde de bepalingen van deze
nieuwe overeenkomst te doen toepassen
op de bedoelde aanslagen, niet kon worden beschouwd, hoewel zij niet het voorwerp w:as geweest van een nieuw beroep

vanwege eiseres, als een beslissing die
kracht van gewijsde zou hebben gehad
overeenkomstig de artikelen 267, 268 en
278 tot 280 van het Wetboek der inkomstenbelastingen :
W at het middel in zijn geheel betreft :
Overwegende dat, zoals gezegd als
antwoord op het tweede onderdeel van
het tweede middel, het hof van beroep de
outlasting, bepaald bij artikel 5 van de
wet van 14 april 1965, niet ambtshalve
kon verlenen ;
Overwegende dat, als het arrest van
14 april 1969 erop wijst dat eiseres geen
beroep heeft ingesteld tegen de beslissing
van de directeur der belastingen dd.
5 maart 1968, uitspraak doende op een
verzoek tot outlasting dat gegrond is op
de overeenkomst van 10 maart 1964 en
op de wet van 14 april 1965, het een
wettelijke rechtvaardiging geeft voor zijn
niet-ontvankelijke verklaring van de
conclusie waarbij eiseres van hot hof van
beroep toek01ming van ·deze outlasting
heeft gevraagd ter gelegenheid van het
beroep ingesteld tegen de beslissing van
28 april 1960;
Dat het hof van beroep waarbij beroep
van de belastingplichtige tegen een beslissing van de directem der belastingen
aanhangig is gemaakt, geen kennis kan
nemen van een andere beslissing van de
directeu'r der belastingen waartegen geen
enkel beroep is ingesteld, ook al was deze
tweede beslissing gewezen over een
bezwaar betreffende dezelfde aanslagen ;
Dat de overweging van het arrest van
14 april 1969 volgens welke "het hof
bovendien het bestaan niet mag miskennen van de beslissing van de directem
der belastingen dd. 5 maart 1968 die aan
een deel van het beroep zijn bestaansreden ontneemt en het andere deel
ongegrond doet blijken ,, ten overvloede
blijkt gegeven te zijn en dat het middel,
in zover het zich daartegen richt, riiet
ontvankelijk is wegens het ontbreken van
belang;
Dat het middel derhalve niet kan worden aange'nomen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
7 april1970.- 2e kamer.- Voorz1:tter,
de H. van Beirs, voorzitter. - VeTslaggever, de H. Ligot. Gelijkluidende
conclusie, de H. Detomnay, advocaatgeneraal. - PleiteTs, de HH. Bayal"t en
Fally.
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Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1710, 1792,
1793 van het Burgerlijk W etboek en 97
van de Grondwet,
HUUR VAN WERK. HUUR VAN
DIENSTEN. AANNEMING. AANdoordat, na te hebben vastgesteld dat
SPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER
de eiseres en de verweerder Plumier door
JEGENS DE OPDRACHTGEVER. AAN •
de verweerster" Grootwarenhuizen InnoNEMER GESPECIALISEERD IN BEPAALDE
vation " met het oprichten van een
WERKEN. 0MVANG VAN ZIJN AAN •
gebouw belast werden, de eerste als aanSPRAKELIJKHEID.
nemer en de tweede als architect, na
impliciet maar zonder enige twijfel te
De feitenrechter-Tcan wettelijlc beslissen dat hebben vastgesteld dat eiseres de leverande contractuele aanspra1celijlcheid van ties en de plaatsingen die haar volgens
- een aannemer, belast met het wate1·dicht- het plan van de architect waren opgedramalcen van een dale, niet beperlct is tot gen, op onberispelijke wijze had uitgede aanspmlcelijkheid voortvloeiende uit voerd, en na te hebben beslist dat de
fouten door hem gemaalct in de uitvoering ernstige beschadiging van het gebouw te
van deze werken en zich uitst1·ekt tot de wijten was aan een gebrek in de opvatting
gebreken in het antwerp van de we1·lcen, van de plans dat toe te schrijven was
zeljs indien deze gebreken noch zichtbaar aan de architect, die uit dien hoofde
noch opvallend zijn, wanneer de op- geacht werd " in zijn opdracht te kort te
drachtgevm· en zijn architect zich gewend zijn geschoten "• het bestreden arrest niethebben tot een in deze werlfen gespeciali- temin beslist heeft dat eiseres ook geheel
see1·de aannemer en het toegepaste pro- - aansprakelijk -was voor de schadelijke
cede voor de waterdichtmalcing door de gevolgen van het gebrek in de opvatting,
laatstgenoemde is voo1·gesteld, zonder dat haar samen met de architect in solidum
de risico 's welke dit pmcede bij zijn veroordeeld heeft om aan genoemde verweten behelsde, door hem aan de op- weerster schadevergoeding te betalen in
drachtgever of de architect werden ge- verhouding tot het door deze geleden
signaleerd (1). (Burg. Wetb., art. 1710, nadeel en deze beslissing heeft. verantwoord door de overweging dat eiseres als
1134 en 1135.)
gespecialiseerd aannemer "niet onverschillig mocht blijven voor het vraagstuk
(PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
van de verbinding tussen de deklaag en
AANSPRAKELIJKHEID « RAMACKERS LAU •
het draagvlak " dat aanleidi~~g gegeven
RENT EN COMPAG~IE "• T. NAAMLOZE
had tot het bedoelde gebrek in de opvatVENNOOTSCHAP « GROOTWARENHUIZEN
ting en dat zij "de architect had moeten
INNOVATION "• PLUMIER, VENNOOT·
wijzen op zijn vergissing in de opvatting "•
SCRAP ONDER GEMEENSCHAPPELIJKE
terwijl, eerste onderdeel, de artikeNAAM « LUMMERZHEJM EN COMPAGNIE "
len 1710, 1792, 1793 van het Burgerlijk
EN LITISCONSORTEN.)
Wetboek een onderscheid maken tussen
architect en aannemer en hen een verARREST (vertaling).
schillende aansprakelijkheid doen dragen
zodat de architect moet instaan voor zijn
HET HOF ; - Gelet op het bestreden schuld bij het opvatten van de bouwplans
arrest, op 21 januari 19.69 door het Hof en de aannemer voor zijn schuld bij het
uitvoeren van de bouwwerken, en het
van beroep te Brussel gewezen ;
arrest, na te hebben vastgesteld 'dat de

1e

KAMER. -

9 april 1970.

(1) Vgl. cass., 20 mei 1965 (Bull. en PASIC.,
1965, I, 1010).

Over het feit dat de respectieve aansprake·
lijkheid van de aannemer en de architect ten
opzichte van de opdrachtgever in generlei
bindende wettelijke bepaling neergelegd is,
maar hoofdzakelijk afhankelijk is van de
overeenkomsten der partijen en eventueel
van het gebruik, en over de omvang van de
aansprakelijkheid van de aannem.er, gespecia·
liseerd in bepaalde werken, raadplege men
DE PAGE, d. IV, nr 800; PLANIOL en RIPERT,

d. XI, nr 952; A. DELVAUX, Traite jmidique
des batisseurs, d. II, nrs 442, 443, 447, 638
en 640; M. FLAMME en J. LEPAFFE, Le con·
trat d'entrep1·ise, nrs 686 en volg., 702 en 704;
G. BRICMONT, Responsabilite des m·chitectes
et des entrepreneurs, nrs 52 en 53; Rep. prat.
d1·oit belge, Bijv., d: II, v 0 Devis et marches,
nrs 91bis, 236, 686, 702 en 703; cass. fr.,_
9 maart 1927 (Dall., 1930, blz. 169); 9 novem-ber 1960 ( Gaz. du Pal., 1961, blz. 83);
10 oktober 1961 (Dall., 1961, blz. 756).
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waarvan herstel werd gevorderd,
WIJten was aan een gebrek in de opvattmg van de plans van het bedoelde
gebouw, wettelijk niet kon beslissen dat
de eiseres, die als aannemer de voorschriften van de architect moest opvolgen,
evenzeer als hij aansprakelijk was voor
de . schadelijke gevolgen van bedoeld
gebrek in de opvatting ;
tweede ~nderdeel, ten gevolge van het
onderschmd tussen de aansprakelijkheid
van architect en aannemer dat voortvloeit uit de voornoemde artikelen
van het Burgerlijk Wetboek, op de algemene regel volgens welke de aaimemer
niet aansprakelijk is voor de gebreken in
de opvatting, geen uitzondering kan worden gemaakt dan wanneer deze de gebrek_en heeft ~oeten opmerken wegens hun
zwhtbaarhmd of hun grofheid, door vast
te stellen dat eiseres « niet onverschillig
mocht blijven tegenover het vraagstuk
'van de verbinding tussen de deklaag en
het draagvlak » en " dat zij de architect
had moeten wijzen op zijn vergissing in de
opvatting », het arrest niet heeft vastgesteld dat eiseres is komen te staan voor
een zo zichtbaar en een zo grof gebrek in
de opvatting dat het haar persoonlijk
aanspr~kelijk m?est maken indien zij het
-werk mtvoerde m overeenstemming met
het plan, zodat het arrest niet met redenen is omkleed overeenkomstig artikel 97
van de Grondwet ;
denle ondenleel, na te hebben vastgesteld dat " verweerder als architect
~et d~ ruimste opdracht was belast; met
mbegnp van de opmaking van het bouwplan, de leiding van en het toezicht op
het werk » en dat de verweerster « Grootwarenhuizen Innovation », opdrachtgeef:
stcr, « aan verweerder·de volledige architectenopdracht die zij hem had gegeven,
geheel had overgelaten », het arrest niet
zonder tegenstrijdigheid en dientengevolge zonder schending van artikel 97
van de Grondwet, kon beslissen dat eiseres, met betrekking tot wie het arrest
niet vaststelt dat zij op enigerlei wijze
geheel of ten\ dele behist was met de taak
van architect, niettemin samen met de
architect aansprakelijk was voor de
schade. voortvloeiende uit de gebrekkige
opmakmg van de plans van voornoemd
architect ; in elk geval het arrest niet
heeft aangegeven op grand van welke
bepaling, wettelijke of contractuele, en
krachtens welke aansprakelijkheid uit
overeenkomst of uit oneigenlijk misdrijf
eiseres, die niet « belast was met de taak
van architect », aansprakelijk kon worden
verldaard voor de schade voortvloeiende
t~

uit een fout door de architect begaan in
d~ uitvoering van de « ruimste opdracht »
dw hem was gegeven, zodat ook in dit
opzicht de redengeving van het arrest
niet voldoet aan het vereiste van artikel 97 van de Grondwet :
Overwegende dat blijkens de vaststellingen van het arrest de verwee• ster
" Grootwarenhuizen Innovation » aan de
verweerder Plumier, architect, de ruimste
opdracht had gegeven voor het bouwen
van een opslagplaats van goederen en dat
de aanneming toevertrouwd aan eiseres,
specialist in asfaltdaken, als voorwerp
had de leveranties en werken voor het
aanbrengen van een waterdichte deklaag
op het dak; dat de vergissing in de opvatting, die de oorzaak is geweest van
de schade waarvan het arrest de aansprakelijkheid in solidurn doet dragen door
de architect en door de eiseres, enkel
erin bestaa:t voor het aanbrengen van de
deklaag op het draagvlak een methode
te hebben gebruikt die niet paste voor
de kenmerken van dit vlak, daar de deklaag op ononderbroken wijze aangebracht
was op een onderbroken draagvlak ;
Overwegende dat het arrest, zonder
deswege te worden bestreden, erop wijst
dat voornoemd verweerder, architect,
voor het aanbrengen van een waterdichte
deklaag « aanbiedingen heeft gevraagd
van acht gespecialiseerde firma's; dat hij
er zich heeft toe beperkt hun het type en
de kenmerken van het dak mee te delen;
zonder richtlijnen te verstrekken over de
wijze waarop de deklaag op het draagvlak
moest worden aangebracht en hun te
dien aanzien voile vrijheid van handelen
liet om welk procede ook voor te stellen
naar hun keus, en " dat, alvorens zich tot
de valdieden te wenden, de architect zich
geen eigen mening had gevormd over de
oplossing van het vraagstuk » ;
Dat uit het arrest blijkt dat de architect uiteindelijk aan de opdrachtgever
heeft aanbevolen het systeem aan te
nemen dat eiseres had voorgesteld als
antwoord op het verzoek om aanbiedingen en « dat in werkelijkheid ... de eiser
in hager beroep (de architect) het pro cede
van ononderbroken aanbrengen van de
deklaag heeft aangenomen, omdat hij in
dit procede genoeg vertrouwen stelde om
de aansprakelijkheid te dragen voor zijn
keus >J;

:

Dat uit het arrest nog blijkt dat het
hof van beroep het aan eiseres, in haar
hoedanigheid van « specialist », als grief
aanrekent het procede van het ononderbroken aanbrengen van de deklaag op

___ !
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-727een onderbroken draagvlak, te hebben
toegepast zonder de architect op de
gevaren ervan te hebben gewezen - een
procede dat tenslotte het hare was en dat
zijzelf had voorgesteld - terwijl, wegens
de kenmerken van het draagvlak die
aan eiseres bekend waren, dit procede
noodzakelijk gevaar voor scheuringen
opleverde;
Overwegende dat, om te beslissen dat
« de hoofdoorzaak van de beschadigin~
van .het dak te vinden is in het gebrek
in de opvatting waarvan Plumier (de
architect) en Ramackers (fle aannemer)
samen de aansprakelijkheid dragen "• het
arrest in beginsel overweegt « dat in de
samenwerking die tussen architect en
(gespecialiseerd) aannemer moet tot stand
komen, de specialist een strengere aansprakelijkheid draagt ; dat in de rangorde
van de bevoegdheden de architect weliswaar v66r de aannemer komt, maar dat
deze regel niet meer geldt voor de specialist omdat deze in zijn bijzonder vak
. een kennis en een praktijk krijgt die de
architect niet bezit ; dat hij bevoegd is
om de vergissingen en de gevaren te voorkomen die met de opvatting van de
architect verbonden zijn; dat hij die
opvatting moet nazien en, in voorkomend
geval, een ander moet voorstellen dat
beter geschikt is voor dit werk; dat hij
persoonlijk aansprakelijk is wanneer hij
lijdelijk toeziet en de hand leent aan de
uitvoer;ng wanneer hij weet dat de opvatting gebrekkig is";
Dat het arrest er daarna. in feite op
wijst « dat in het onderhavige geval
eiseres in hager beroep (eiseres) als specialist niet onverschillig mocht blijven
tegenover het v.raagstuk van de verbinding van deklaag en draagvlak, vooral
aangezien haar gevraagd wat> de dichtheid van het dak voor 20 jaar te waarborgen ; dat zij de architect moest wijzen
op de gevaren van de solidariteit van de
bedekkingselementen en zijn aandacht
moest vestigen op de vergissing in de
opvatting " ;
Dat uit het arrest blijkt dat het hof
van beroep overweegt dat in de omstandigheden van de zaak eiseres dit gevaar
niet heeft kunnen ignoreren of er onverschillig te~<enover staan zonder contrActuele schuld ;
Overwegende dat aldus blijkt, ener-\
zijds, dat het middel op een verkeerde
lezing van het arrest berust, in zover het
onderstelt dat het hof van beroep heeft
overwogen dat de schade haar oorzaak
vond hetzij in een gebrek van de plans
die door de architect waren opgemaakt,

hetzij in een vergissing in de opvatting
die eigen. is aan de architect, en dat
eiseres, juist zoals een aannemer zonder
bijzondere vakkennis op dit gebied, enkel
gelast werd de bedoelde plans en het
bedoelde antwerp lijdelijk tot uitvoering
te brengen;
Overwegende dat, anderzijds, blijkens
de feitelijke gegevens en de juridische
overwegingen waarop het arrest rust, het
hof van beroep, zonder zich tegen te
spreken en zonder de in het middel vermelde wetsbepalingen te schenden, eiseres
de aansprakelijkheid heeft kunnen doen
dragen die de rechtvaardiging is van de
tegen haar in solidum uitgesproken
veroordeling, wegens de huur van diensten waardoor zij !l;ich als een specialist
van waterdichte dakbedekking had verbonden;
Dat het middel in geen enkel van zijn
onderdelen kan worden aangenomen ;
Om die redenen, verwerpt de· voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
9 aprill970.- 1e kamer.- Vo01·zitter,
de H. Valentin, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, de H. Perrichon. Gelijkluidende conclusie, de
H. Paul Mahaux, eerste advocaat-generaal. - Pleiters, de HR. Struye, Ansiaux,
Van Ryn en Bayart.

Op dezelfde dag werd in analoge
bewoordingen een arrest gewezen inzake
dezelfde eisende vennootschap . tegen
« Societe anonyme belge des magasins
Prisunic, Uniprix et .Priba "• Plumier,
vennootschap onder een gemeenschappelijke naam « Lummerzheim en Co " en
litisconsorten, op een voorziening tegen
een arrest van het Hof van beroep te
Brussel van dezelfde datum.

1e KAMER. -
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- BuRG:E<RLIJK:m zAK:mN.
- CONCLUSI:E<. - B:mw:mRING DIJ!< HAAR
B:E<STAANSRJ!<D:E<N V:E<RLI:E<ST OF NI:E<T
M:ml!<R TJ!<R ZAKJ!< DIJ!<N:mNDJ!< IS W:E<G:E<NS

--:- 728 EE;N" VASTSTELLING VAN DE RECHTER.
GEEN VERPLICHTING VOOR DE RECHTER DEZE BEWERING TE BEANTWOORDEN.-

De rechte1· is niet verplicht verder te antwoorden op een bij conclusie aangevoerde bewering, wannee1· deze haar
bestaansreden vediest en niet meer ter
zake dienende is wegens een vaststelling
in zijn beslissing (1). (Grondwet,
art. 97.)
(VANDENPLAS, T. ECHTGENOTEN
VAN HEUWERSWPN-DESMET.)
ARREST

(vertaling).

RET HOF ; - Gelet op het bestrep.en
arrest, op 5 juni 1969 door het Hof van
- beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van artikel 97 van de Grondwet,
doo1·dat het bestreden arrest, dat de
rechtsvordering van de verweerders Van
Heuwerswijn-Desmet in beginsel gegrond
verldaart ten opzichte van eiser, dat deze
laatste veroordeelt om provisioneel
500.000 frank schadevergoeding met de
gerechtelijke intresten te betalen, terwijl
voor het overige een deskundigenonderzoek wordt bevolen, dat ten opzichte van
de verweerder Van Baer de rechtsvordering niet gegrond ver1daart en zowel de
kosten van eerste aanleg als van hager
beroep aanhoudt, geen uitspraak doet
over de conclusie waarbij eiser betwistte
dat hij, als aannemer, moest instaan voor
de storingen die, ten gevolge van aan het
technisch bureau De Keersmacker te wijten vergissingen inzake opvatting, werden
teweeggebracht door de onstabiliteit 'van
het geraa.mte in gewapend beton van het
voor de verweerders Van HeuwerswijnDesmet opgetrokken gebouw en deed
gelden : « dat het, bovendien, bewezen is
dat de eiser in hager beroep van Heuwerswijn zich rechtstreeks in verbinding
heeft gesteld met De Keersmacker om
een vermindering van de aannemingsprijs
te J?ekomen door een vennindering van
de m het betonwerk te gebruiken materialen ; dat, toen De Keersmacker had
a~nva~rd zijn eerste berekeningen te wij·zigen mgevolge de tussenkomst van eiser

(1) Cass., 20 en 27 februari 1970, sttp1·a,
blz. 586 en 603.

in hager beroep (thans verweerder), deze
laatste dat meedeelde aan de verschillende aannemers tot wie hij zich had
gewend en hun vroeg hem een nieuwe
prijsopgave te zenden, rekening houdend
met de aangebrachte wijzigingen ; dat
concl~ant eveneens zijn eindafrekening
vermmderde door van zijn oorspronkelijk
bestek een bedrag van 73.000 frank af
te trekken, zijnde de prijs van de materialen die bij de uitvoering van het betonwerk weggelaten mbesten worden ; ... dat
eiser in hager beroep niet aileen van
De Keersmacker de vermindering van
het betonwerk heeft bekomen, doch dat
hij bovendien heeft onderhandeld over
een korting op het ingenieurs-ereloon door
het van 35.000 frank op 25.000 frank te
doen brengen; ... dat er, dientengevolge,
een rechtsband bestaat tussen eiser in
hager beroep en De Keersmacker wiens
ereloon, overigens, rechtstreeks door
eiser in hager beroep werd betaald ; ... dat
concluant dus geenszins aansprakelijk
kan zijn voor de storingen in het onroerend goed, daar ze niet te wijten zijn aan
een fout van de aannemer, doch aileen
aan de rekenfouten van de door de architect gekozen ingenieur waarmee eiser in
hager beroep rechtstreeks heeft onderhandeld " ; waaruit volgt dat het arrest
niet regelmatig met redenen is omkleed :
Overwegende dat het arrest erop wijst
dat lrrachtens .de bepalingen van het
algemeen en van het bijzonder bestek
eiser, in zijn hoedanighei(l. van aannemer,
bij het afsluiten van het contract, jegens
de opdrachtgevers van het werk, de aansprakelijkheid voor het 'werk in gewapend
beton heeft aanvaard en dat hij zich derhalve ertoe heeft verbonden ze schadeloos
te stellen voor de gebreken die dat gedeelte van de werken zou kunnen
vertonen;
Dat het er ook op wijst dat het volstaat
dat de schuldeiser van de contractuele
verbintenis bewijst dat zijn medecontractant de verbintenis die hij in het contract
heeft aangegaan niet uitvoert, terwijl
deze laatste slechts kan worden :vrijgesteld indien hij bewijst dat hij deze verbintenis niet kan nakomen ten gevolge
van toeval of overmacht ;
Overwegende dat hieruit volgt dat de
door eiser bij conch1sie aangevoerde omstandigheid dat er rechtsbanden zouden
ontstaan zijn tussen de opdrachtgevers
v~n het we~k en de betoningenieur met
Wie ze rechtstreeks zouden onderhandeld
hebben, eiser niet kon ontslaan van zijn
contractuele aansprakelijkheid en, derhalve, niet meer ter zake dienend was ;

r
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-729Dat het arrest niet uitgebreider moest
antwoorden op genoemde conclusie ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
9 april1970.- 1e kamer.- Voorzitter,
de H. Valentin, raadsheer waarnemend
voorzitter. Verslaggever, Ridder de
Schaetzen. Gelijlcluidende conclusie,
de H. Paul Mahaux, eerste advocaatgeneraal. Pleiters, de HH. Fally en
Philips.

1e

KAMER. -
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WERKRECHTERSRAAD.- SENTENTIE TO.T VE;ROORDELING VAN E:EN PARTIJ DIE GENN BEKNOPTE SAMENVATTING
VAN DE E;IS EN DE VERDEDIGING INHOUDT.'- 0NWETTELIJKE SENTENTIE.

Onwettelijlc is de sententie van de we1·lcrechters1·aad tot veroordeling van een
partij, die geen enlcele, oolc geen belcnopte
samenvatting inhoudt van de eis of de
ver·dediging waarover zij beslist (1)
(Wet van 9 juli 1926, art. 77).
(BRUL:L, T. JACQUEMIN.)
ARREST (vertaling).
RET HOF ; ,---- Gelet op de bestreden
sententie, op 28 februari 1969 in laatste
aanleg gewezen door de Werkrechtersraad
te Verviers, kamer voor we.rklieden ;

te vatten die eiser tot staving van zijri
verdediging heeft aangevoerd, zodat ze
de gebiedende voorschriften van de bepalingen van de wet op de werkrechtersraden miskent en het voor het Hof niet
mogelijk maakt dE) wettelijkheid van haar
beslissing te toetsen :
Overwegende dat de bestreden sententie niet de samenvatting, zelfs geen beknopte, van de eis en de verdediging
behelst die bij artikel 77 van de 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 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 Werkrechtersraad te Luik,
kamer voor werklieden.
9 aprill970.- 1e kamer.- Voorzitter
en V erslaggeve1·, de H. Valentin, .raadsheer waarnemend voorzitter. - Gelijlcluidende conclusie de H. Paul Mahaux,
eerste advocaat-generaal. - Pleiter, de
H. Ansiaux.

1e KAMER. -

10 april 1970.

WEGVERKEER. - 0VERTREDING VAN
HET WE:GVERKEERSREGLEME.NT. -BEGRIP. - STRAFRNOHTELIJK:m EN BURGERRNCHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID
VAN DE OVERTREDER. - VOORWAARDEN.

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelim 77, 123 van
de wet van 9 juli 1926 op de werkrechtersraden en 97 van de Grondwet,
doordat de bestreden sententie niet de
samenvatting, zelfs geen beknopte, van
de eis van verweerder behelst en verzuimt, zelfs beknopt, de middelen samen

I nzalce overtredingen van het verlceersreglement maalcr; het materieel overtreden van
een verordeningsbepaling iJp zichzelf
een fout uit ; dit overtreden brengt
niet alleen de st1·ajrechtelijlce aanspralcelijkheid van de dade1· mede, doch oolc
zijn burger1·echtelijke aansprakelijkheid
op voorwaa1·de dat het hern ten laste lean ·
woTden gelegd, dit wil zeggen dat de
dadeT het vTij en bewust heejt gedaan (2).

(1) Cass., 26 september 1958 (Bull. enPAsrc.,
1959,' I, 117) en 13 februari 1970, sttpra,
blz. 541 ; vgl. cass., 2 januari 1959 (Bttll. en
PAsiC., 1959, I, 437} en 22 december 1967
(Arr. cass., 1968, blz. 597).

(2) Raadpl. cass., 31 januari 1944 (Bull.
en PA.SIC., 1944, I, 178). Zie oak CONSTANT,
Manuel de d1·oit penal, uitg., 1959, d. I, n" 122;
VANHOUDT-CALLEWAER'r, B elgisch St?·ajrecht
d. II, nr 670; Novelles, Droit penal, d. I-1',.
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den van een menselijke factor vereisen ;
eiseres bij conclusie betoogde dat het
stoppen niet te wijten was aan een door
. de·bestuurder genomen initiatief; terw;jl,
ARREST.
door dit verweer te verwerpen en eiseres
te veroordelen om de reden dat, ingeval
HET HOF ; - Gelet op het bestreden het yoertuig plots heeft geremd, artiarrest, op 8 januari I968 door het Hof kel 27, 3, van toepass:ing is, of dat remvan beroep te Brussel gewezen ;
men nu te wijten is aan het toedoen van
Over het middel afgeleid uit de scherr- de mens of aan een andere oorzaak,· het
ding van de artikelen I3I5, I3I9, 1320, arrest, benevens evengenoemde wettekst,
I322, 1382, '1383, 1384, lid 3, van het de artikelen I, 70, 7I en 100 van het
Burgerlijk Wetboek, I, 70, 7l en IOO, Str'afwetboek, 1382, 1383, 1384, lid 3,
lid I, van het Strafwetboek, 27, 3, van het Burgerlijk W etboek, en 97 van
van het wegv:erkeersreglement (konink- de Grondwet geschonden heeft :
lijk besluit van 8 april I954, houdende
Overwegende dat het materieel overalgemeen reglement op de politie van het treden van een wettelijke of reglemenwegverkeer, gewijzigd door het konink- taire bepaling op zichzelf een fout
lijk besluit van 30 april 1963, artikel 14), uitmaakt die de strafrechtelijke en
en 97 van het Grondwet,
burgerlijke aansprakelijkheid van de
doo1·dat het bestreden arrest, uitspraak dader medebrengt, op voorwaarde dat
doende over de vordering van verweer- dit overtreden vrij en bewust door
der, die voor de burgerlijke rechtbank tussenkomst van de mens geschiedt ;
werd :ingesteld na het seponeren van de
Overwegende dat eiseres in conclusie
strafinfonrtatie en strekte tot vergoeding, deed gelden dat uit geen enkel element
ten laste van eiseres, van de schade die van het strafrechtelijk onderzoek het
haar aangestelde had veroorzaakt door bewijs voortvloeide dat de stilstand van
overtreding van artikel 27, 3, van het haar voertuig- te wijten was aan een
wegverkeersreglement, die fout bewezen initiatief genomen door diens bestuurder ;
heeft verklaard en eiseres ten belope van
Overwegende dat het arrest voormeld
drie vierde aansprakelijk heeft gesteld, verweer verwerpt op grand dat (( hetzij
op de gronden- dat uit het strafdossier, door het toedoen van de mens, hetzij door
waarin de verklaringen van de autobe- een andere oorzaak, maar in welke
stuurder waren opgeteke~1d, bleek · : gevallen ook van remmen- van het
« I 0 dat de auto tot stilstand kwam te
voertuig kan gesproken worden, artivallen, 2° dat deze stilstand plots is kel 27, 3, van het wegverkeersreglement
gebeurd >>, « dat hetzij door het toedoen van toepassing is >> ;
van de mens, hetzij door een andere oorOverwegende dat de woorden « hetzij
zaak, maar in welke gevallen ook door een andere oorzaak " op een tegenvan remmen van het voertuig kan stelling wijzen met de voorafgaande
gesproken worden, artikel 27, 3, van het woorden « hetzij door het toedoen van de
wegverkeersreglement van toepassing is "• mens>>;
« dat terzake dan ook niet verder dient
Waaruit volgt dat de eerste uitdrukonderzocht te worden naar de (mecha- king . de tussenkomst van de mens ·uitnische) oorzaak van het stoppen en dat sluit;
waar appellante (thans eiseres) geen overOverwegende derhalve dat het arrest,
macht in haren hoofde aantoont, het niet door te beslissen zoals hierboven uiteenverantwoord plotse stilstaan meteen, gezet, de in het middel aangeduide wetsgeheel of gedeeltelijk, haar aansprakelijk- bepalingen schendt ;
heid medebrengt >> ;
Dat het middel gegrond is ;
teTwijl het in artikel 27, ·3, bedoelde feit
Om die redenen, vernietigt het bestreis de normale gang van de andere bestuur- den arrest ; beveelt dat van dit arrest
ders te beletten door plots te remmen melding zal worden gemaakt op de kant
waar dit niet om veiligheidsredenen nodig van de vernietigde beslissing ; houdt de
is ; de overtreding en de fout welke zij kosten aan ; zegt dat m·over door de feiuitmaakt noodzakelijkerwijze het optre- tenrechter zal worden beslist ; verwijst
de zaak naar het Hof van beroep te Gent.
(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « RUYS
T. VERCAUTEREN.)

& 0° >>,

Les principes gener-a11x du droit penal
positif belge, ur 2442; Rep. prat. dr. belge,
yo Infractions en general, ur 567.

yo

10 aprili970.- }e kamer.- Voorzitte:r, de H. De Bersaques, raadsheer waarnemend voorzitter.
VeTslaggever,

-- r
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de H. Wauters. Gelijkluidende con'clusie, de H. Colard, advocaat-generaal.
- Pleiter, de H. Dassesse.

l e KAMER. -
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TUSSENKOMST
BURGERLIJKE
ZAKEN. GEDWONGEN TUSSENKOMST
TOT VRIJWARING. 0PROEPING TOT
VRIJWARING TEGEN EEN PARTIJ DIE
VREEMD IS AAN DE HOOFDVORDERING.
TERMIJN. NIET VOORGESCHREVEN OP STRAFFE VAN NIETIGHEID.

2°

TUSSENKOMST. BuRGERLIJKE
ZAKEN.- GEDWONGEN TUSSENKOMST
TOT VRIJWARING. 0PROEPING TOT
VRIJWARING TEGEN EEN PARTIJ DIE
VREEMD IS AAN DE HOOFDVORDERING.
ONTVANKELIJKHEID.
VooRWAARDE.

3°

RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. BuRGERLIJKE zAKEN. GEDWONGEN TUSSENKOMST TOT VRIJWARING. 0PROEPING TOT VRIJWARING TEGEN EEN PARTIJ DIE VREEMD
IS AAN DE HOOFDVORDERING NA UITVOERING VAN EEN DESKUNDIGENONDERZOEK GELAST BIJ EEN OP DEZE
RECHTSVORDERING GEWEZEN VONNIS.
BESLISSING W AARBIJ WORDT AANGENOMEN DAT DE OPROEPING TOT VRIJWARING ONTVANKELIJK IS. BESLISSING DIE DE RECHTEN VAN DE VERDE-

0

-

DIGING VAN DE OPGEROEPENE
VRIJWARING SCHENDT.

l 0 en 2° Zo de termijn van artikel 175
van het W etboelc van burgerlijke rechtsvordering inzake de oproeping tot
vrijwaring in. het voordeel van de
eiser op de hoofdvordering werd bepaald
om de berechting van de hoofdvordering
niet te vertragen en zo deze termijn niet is
voorgeschreven op strafje van verval (1),
moet de op1·oeping tot vrijwaring van
een partij die vreemd is aan de hoofdvorde1'ing nochtans derwiJZe worden
ingesteld dat de rechten van de verdediging van de opgeroepene tot vrijwaring
niet worden gedeerd (2).
3° De rechten van de verdediging van de
opgeroepene tot. vrijwaring worden geschonden door de beslissing, waarbij
ontvankelijk wordt verlclaard een tot vrijwaring gedane oproeping in tussenlcomst wellce tegen een aan de hoojdvordering vreemde partij wordt gericht na
een deslcundigerionde?·zoelc , t~itgevoerd
krachtens een vonnis dat uitsluitend
gewezen werd tegenover de in de hoofdvordering betrolclcen partijen (3).
(PERSONENYENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID
H.
HEYLENGEERTS », T. VENNOOTSCHAP ONDER
GEMEENSCHAPPELIJKE NAAM « VICTOR
·LURQUIN & C 0 », VICTOR LURQUIN,
.LADANG EN OLGA LURQUIN.)

ARREST.
RET

(1) Oass., 30 januari 1824 (Bull. en PASIC.,
1824, I, 29). Zie ook DE PAEPE, Etudes su1·
la competence civile, uitg., 1891, d. II, nr 55,
biz. 102; BRAAS, P1'ecis de p1·ocedure civile,
uitg. 1944, d. II, nr 997; MoREL, Procedu1·e
civile, nr 380; Pandectes belges, V 0 Garantie
(action et exception), nrs 301 en voig. ; Reper-

toire pratique du droit belge, v 0 Garantie,
nrs 72 en voig. ; BELTJENs, Encyclopedie de
droit civU belge, W etboek van burgerlijke
rechtsvordering, artikel 175, nrs 1, 3, 8, 15 en
17.
' Ret Gerechtelijk W etboek bepaait geen
termijn meer voor de oproeping tot vrijwaring (cf. art. 15, 811 tot 814), het bepaait
enkel dat ze de berechting van de hoofdvordering niet mag vertragen (art. 814).
(2) en {3) Raadpl. cass., 10 juni 1948 (Bull.'
en PAsrc., 1948, I, 370 en noot 2, ondertekrnd R. H.), en de commentaar op het

TOT

HOF ; -

Gelet op de bestreden

arrest in Revue critique de jt,risprudence belge,
door Ridder BRAAS (1949, blz. 113 en volg.);
cass., 4 maart 1955 (Bull. en PASIC., 1955, I,
732, en de noot 3, ondertekend R. H., blz. 733),
en 21 december 1956 (ibid,, 1957, I, 424).
Zie ook DE PAEPE, op. cit., d. I, nr 28,
blz. 504, d. II, nrs 56, biz. 104, en 60, blz. 114;
BRAAS, op. cit., d. II, blz. 517,. nrs 1101 en
1102; Pandectes belges, V 0 Garantie (action et_
exception), nrs 308 en volg., en v 0 Expertise
civile, nrs 964 en volg.; Rep. prat. du droit belge,
v 0 Intervention en matiere civile, nrs 152 en 196,
en V 0 Garantie, nr 27; BELTJENS, loc. cit.,
art. 175, nr 6; Algemene pmlctische ?'echtsverzameling, V 0 Beroep in burgerlijlce zalcen en in
zalcen van lcoophandel, nrs 759 tot ·761, en
V 0 Deslctmdig onderzoelc, nr 131 ; zie ten slotte
het Gerechtelijk Wetboek, art. 812, lid 1.

---..-:::::-

-732arresten, op 21 juni 1963 en 11 febrU:ari
1967 door het Hof van beroep te Luik
gewezen;
Gelet op het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1350, 1351, 1382 en 1383 van
het Burgerlijk Wetboek,
doonlat de bestreden arresten de vordering tot vrijwaring, door de rechtsvoorgangster van eerste verweerster tegen
eiseres gericht, ontvankelijk en in een
bepaalde mate gegrond hebben verklaard,
hoewel eiseres, in haar eerste conclusie
genomen v66r het bestreden arrest van
21 juni 1963, had laten gelden dat de
tegeneis ingesteld door de partij Ingenbleek en minstens het tussengekomen
vonnis van 4 november 1959 aanleiding
hadden moeten geven tot inzake roeping
van eiseres ten einde haar toe te laten al
haar verweermiddelen te laten gelden, en
dat dienvolgens de vordering tot vrijwaring welke tegen haar was gericht onontvankelijk was,
en doordat het arrest van 21 juni 1963
het middel heeft verworpen waardoor
eiseres, in haar twee conclusies, voor het
hof van beroep genomen v66r gezegd
arrest, had 1aten gelden dat zij in de
onmcigelijkheid had verkeerd haar rechten te laten gelden tijdens het deskundig
onderzoek gezien zij, spijts haar navraag,'
noch van het bestaan noch van de data
van de expertise kennis had gehad, zulks om de reden dat uit de briefwisseling tussen de partijen, en meer bepaa1d
uit de brief van 20 november 1959, bleek
dat eiseFes door de rechtsvoorganster van
eerste verweerster verwittigd werd dat
een expertise nakend en nadien ook dat
ze gaande was, en aangezocht werd aan
te sluiten onder vorm van een gemeenschappelijk verweer, en om de reden dat,
indien eiseres daarop niet was ingegaan,
noch door een officieuze, .noch door een
gerechtelijke tussenkomst in een zaak
waarvan zij wist dat zij haar rechtstreeks
kon aanbelangen, en verkozen had inactief te blijven totdat de deskundige zijn
werkzaamheden beeindigd had, zij de
gevolgen van haar zorgel<?osheid te dragen had, en alleszins de besproken expertise niet als waardeloos mocht bestempelen,
terwijl, eerste onderdeel, noch deze motivering van het arrest van 21 juni-1963,
noch enige andere motivering van de
bestreden arresten een passend antwoord
uitmaken, noch op het middel waardoor
eiseres liet gelden dat reeds v66r het
tussenvonnis van 4 november 1959 zij in

zake had moeten worden geroepen, noch
op het middel waardoor eiseres liet gelden
dat, bij gebrek aan kennis vari de datum
van de expertise, zij haar rechten tijdens
de expertise niet had kunnen laten gelden,
welk gebrek aan antwoord een schending
uitmaakt van artikel 97 van de Grandwet;

tweede ondm·deel, daar_ ingevolge de
artikelen 1350 en 1351 van het Burgerlijk
Wetboek het tussenvonnis van 4 november 1959, waardoor de expertise bevolen
werd, geen gezag van gewijsde had ten
opzichte van eiseres, deze geen enkele
zorgeloosheid beging in de zin van de
artikelen 1382 en 1383.van het Burgerlijk
Wetboek, door zich van aile officieuze of
gerechtelijke tussenkomst te onthouden,
maar integendeel, gezien de relativiteit
van het gezag van het gewijsde van de
vonnissen geveld in burgerlijke zaken,
zoals die voortspruit uit de bepalingen
van de artikelen 1350 en 1351 van het
Burgerlijk Wetboek, eerste verweerster
ervoor had moeten zorgen eiseres in zake
te roepen v66r het tussenvonnis van
4 november 1959, indien zij wenste dat
eiseres verplicht zou zijn in de expertise·
tussen te komen en dat de expertise aan
eiseres tegenstelbaar zou zijn ;
Over de grand van niet-ontvankelijkheid van het middel door verweerster
opgeworpen en hieruit afgele'id dat het
middel, dat twee onderscheiden grieven
inhoudt, in zijn tweede onderdeel de wetsbepalingen niet aanduidt welke geschonden zouden zijn :
Overwegende dat het middel de scherrding inroept van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1350, 135i, 1382 en 1383 van
het Burgerlijk W etboek ; dat het in zijn
eerste onderdeel preciseert dat de erin
uiteengezette grief een schending uitmaakt van artikel 97 van de Grondwet,
terwijl het in zijn tweede onderdeel, dat
de tweede grief betreft, de artikelen 1350,
1351, 1382 en 1383 van het Burgerlijk
W etboek vermeldt ;
Dat het aldus de wetsbepalingen 'aanduidt waarvan het de schending inroept
voor de onderscheiden grieven waarop
het steunt;
Dat de grand van niet-ontvarikelijkheid feitelijke grondslag mist ;
.
Over het middel :
OverwegendB dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt
dat de rechtsvoorgangster van verweerster Paul Ingenbleek dagvaardde tot

-

733

betaling van een saldo wegens uitgevoerde werken ; dat Ingenbleek, die aimvoerde dat de werken door bepaalde
gebreken aangetast waren, een tegeneis
instelde ; dat bij vonnis van 4 november
1959, de rechtbank van eerste aanleg te
Hasselt, zetelende in handelszaken, een
deskundige aanstelde die op 26 april 1961
zijn verslag neerlegde waarin hij tot het
bestaan van zekere gebreken, namelijk
aah de glazen dakbedekking, besloot; dat
op 12 oktober 1961, de rechtsvoorgangster van verweerster eiseres aan wie zij
het leveren en het plaatsen van deze glazen dakbedekking in onderaanneming
had toevertrouwd, tot vrijwaring ·dagvaardde;
·overwegende dat eiseres, voor de eerste
rechter, en later voor het hof van beroep,
in conclusie liet gelden dat deze eis niet
ontvankelijk was daar hij te · laat ingediend werd;
__ Overwegende dat het bestreden arrest
van 21 juni 1963 dit middel verwerpt om
de in het middel aangehaalde redenen ;
Ovei'Wegende dat, zo weliswaar het
arrest er terecht op wijst dat de termijn
van artikel 17 5- van het W etboek van
burgerlijke rechtsvordering geen vervaltermijn is en niet zozeer ten vo.ordele van
de tot vrijwaring opgeroepene bepaald
werd dan wei ten bate van de eiser op de
hoofdeis en om het beslechten van zijn
vordering te bespoedigen, de vordering
tot vrijwaring nochtans ingesteld moet
worden derwijze dat de rechten van de
verdediging van de opgeroepene tot vrijwaring geeerbiedigd worden ;
Overwegende dat het arrest deze rechten miskent en de in het middel aangeduide wetsbepalingen schendt door te
beslissen dat, om de in het middel aangehaalde redenen en namelijk om reden
van de zorgeloosheid van eiseres, die niet
vrijwillig was tussengekomen in het tussen de rechtsvoorgangster van verweerster en Ingenbleek. hangende geding, de
vordering tot vrijwaring ontvankelijk
was, hoewel ze ingesteld werd nadat een
onderzoeksmaatregel reeds bij vonnis
bevolen werd en het deskundig verslag
reeds neergelegd was, en hoewel eiseres
opgeworpen had dat die vordering te laat
werd ingediend, het arrest aldus aannemende dat het vonnis van 4 november
1959 en het op 26 april 1961 neergelegd
verslag aan eiseres, die niet ter zake was,
tegengesteld konden worden ;
Dat het middel gegrond is ;
En overwegende dat de vernietiging
van het arrest van 21 juni 1963 wat de
tegen eiseres ingediende vordering tot

vrijwaring betreft de vernietiging in
dezelfde mate van het arrest van
11 februari 1967, dat het gevolg is •van
het eerste, medebrengt ; ·
Oin die redenen, en zonder het tweede
middel te onderzoeken hetwelk geen
ruimere vernietiging zou kunnen medebrengen, vernietigt de bestreden arresten
in zover zij uitspraak doen over de vordering tot vrijwaring ingesteld tegen eiseres
en over de kosten ervan ; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissingen ; houdt de kosten
.aan; zegt dat hierover door de feitenrechter zal worden beslist; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van beroep
te Brussel.
10 april1970.- 1e kamer.- Voorzitter, de H. De Bersaques, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
de H. Wauters. Gelijkluidende conclusie, de H. Colard, advocaat-generaal.
- Pleite1·s, de HH. Bayart en VanRyn.

2• KAMER. -

13 april 1970.

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). - ScHADE VEROORZAAKT DOOR EEN MISDRIJF.
0MVANG VAN DE VERGOEDING.

De vergoeding van de schade veroorzaalct aan de benadeelde part~) door
een overtreding van de strafwet, stTekt
zich ook uit tot de onrechtst1·eekse
gevolgen van het misdrijj (1). (Burg.
Wetb., art. 1382.) (Impliciete oplossing.)
(VANDERLINDE, T. NATIONALE ZUIVEL·
DIENST.)
ARREST.
HET HOF ; - . Gelet op het bestreden
(1) Cass., 20 mei 1913 (Bull. en PAsrc.,
1913, I, 259); 13 juni 1932 (ibid., 1932,
I, 189); raadpl. cass., 3 mei 1967· (A1·r. cass.,

-734arrest, op 29 april 1969 door het Hof
van beroep te Luik gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet, 1382, 1383 van het Burgerlijk Wethoek, .3, 4 van de wet van 17 april 1878
houdende de inleidende titel van het
Wetboek van strafvordering, 8 en 12 van
de wet van 25 maart 1876 op de bevoegdheid,
doordat het bestreden arrest - zonder
te betwisten dat, zoals eiser het staande
hield in zijn conclusie voor het hof van
beroep, het bedrag van de premies, welke
slechts aan leveranciers van melk van
eerste kwaliteit mochten worden ·uitbe"baald, en welke in werkelijkheid door
eiser aan leveranciers van melk van derde
kwaliteit uitbetaald werden, de som van
106.431 frank niet overtrof, en waar eiser
dienvolgens in gezegde conclusie liet gelden dat de schade, welke de burgerlijke
partij ten gevolge van het misdrijf van
eiser had geleden, eveneens gezegde som
van 106.431 frank niet overtrof- beslist
heeft dat de door eiser verduisterde som
het bedrag van 2.446.069 frank bereikte,
zijnde het totaal van de door de burgerlijke partij aan eiser uitgekeerde premies,
ongeacht of die premies door eiser verder
uitbetaald werden aan leveranciers van
melk van eerste kwaliteit, en eiser veroordeeld heeft om aan de burgerlijke partij ten titel van provisionele vergoeding
de som van 1.250.000 frank te betalen zulks om reden dat, naar luid van de
bepalingen van artikel 6 van het ministerieel besluit van 27 januari 1964, eiser
slechts dan aanspraak kon maken op de
door de burgerli)ke partij toegekende
premies, indien de door hem uitgebate
inrichting aari de melkleveranciers minstens de richtprijzen betaalde, vastgesteld door de Minister van Landbouw,
en indien de verschillen tussen de prijzen betaald voor de melk of de room van
de onderscheiden kwaliteiten minstens
gelijk waren aan deze die bestonden tussen de richtprijzen voor de produkten
met overeenstemmende kwaliteit, dat
eiser deze voorwaarden niet nageleefd
had, dat hij filctieve leveringen van melk
van eerste kwaliteit aangegeven had, dat
hij de voor deze fiktieve leveringen ontvangen premies uitgekeerd had aan leveranciers van melk van derde kwaliteit om

1967, blz. 1065) en noot 1; 4 maart 1968
(ibid., 1968, blz. 884); 16 juni 1969 (ibid.,
1969, blz. 1026).

alzo aan deze de normale prijs van melk
van eerste of tweede kwaliteit uit te
betalen, dat, waar eiser derhalve de voorwaarden door vermeld ministerieel besluit gesteld niet naleefde, hij geen recht
had op premies voor melk van eerste
kategorie, en dat het nadeeT, door de
burgerlijke partij geleden, bestond in de
uitkering van premiiin· waarop eiser geen
recht had, hetzij 2.,446.069 frank,

terwijl uit de door . het arrest niet
betwiste stelling in feite welke in de
conclusie van eiser voorkomt, en uit voormelde beschouwingen van het arrest,
volgt dat, ten gevolge van het misdrijf
van eiser, de burgerlijke partij er toe
gebracht werd hoogstens 106.431 frank
meer aan premies te betalen dan hetgeen
zij zou betaald hebben indien eiser hoegenaamd geen misdrijf had gepleegd,
zodat de schade welke de burgerlijke partij, in de zin van de artikelen 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek, ten
gevolge van het misdrijf van eiser heeft
geleden, gezegd bedrag van 106.431 fr11nk
niet overtrof ;
terwijl minstens de beschouwingen van
het arrest betreffende de draagwijdte van
het ministerieel besluit van 27 januari
1964 en betre:ffende de aard van de deliktueuse aangiften en uitbetalingen door
eiser verricht, van aard kunnen zijn de
gegrondheid te bewijzen van een louter
burgerlijke vordering welke de burgerlijke partij zou hebben ingesteld op grond
van een onverschuldigde betaling, doch
niet van aard zijn de gegrondheid te
bewijzen van de stelling volgens dewelke
de uitkering van 2.446.069 frank aan
premies niet aileen niet verschuldigd was,
maar daarbij haar oorzaak vond in het
misdrijf door eiser gepleegd, zodat dienaangaande het arrest niet voldoende
gemotiveerd is zoals vereist wordt door
artikel 97 van de Grondwet ;
en terwijl op grond van de hoger ingeroepen bepalingen van de wetten van
17 april 1878 en 25 maart 1876, niet de
strafrechtsmacht, doch de burgerlijke
rechtbank of de rechtbank van koophandel bevoegd waren mn uitspraak te · doen
over de vordering van de burgerlijke partij strekkende tot terugbetaling van niet
verschuldigde premies, in de mate waarin
de uitbetaling haar oorzaak niet vond in
het misdrijf van eiser :

wat de twee eerste onderdelen betreft :
Overwegende dat het arrest, door te
releveren dat eiser, wegens het niet ver-
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vullen van de bij artikel 6 van het ministerieel besluit van 24 januari 1964 gestelde voorwaarden, geeh recht had op
welkdanige premie, en vast te stellen dat
eiser zelfbekent een « systeem" te hebben
uitgedacht om de door voormeld besluit
gestelde voorwaarden te omzeilen zodat
de door eiser verduisterde gelden de
som van 2.446.069 frank bedragen, impliciet beslist dat de totale uitkering van
de premies haar oorzaak vindt in de door
eiser gepleegde misdrijven ;
·
Dat het arrest beslist, zonder desaangaande door de voorziening te zijn aangevochten, dat de door het voormelde
ministerieel besluit gestelde voorwaarden
een geheel vormen en dat de niet-na.Ieving
van een van de voorwaarden het verval,
van het recht tot welkdanige subsidie
medesleept ;
Overwegende dat de feitenrechter aldus
te kennen geeft dat eiser, door fictief te
doen geloven dat hij de gestelde voorwaarden vervulde, zich subsidies heeft
doen afgeven waarop hij zelfs niet gedeeltelijk recht had ;
W at het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat uit het antwoord op
de eerste twee onderdelen blijkt dat de
rechtsvordering van verweerder strekkende tot de terugbetaling vaR al de uitgekeerde premies gegrond is op de door
eiser gepleegde misdrijven en dat die
niisdrijven de schade hebben veroorzaakt;
Dat derhalve de strafrechter bevoegd
was om over die rechtsvordering uitspraak te doen ;
Dat geen van de onderdelen van
het middel kan aangenomen worden ;
En overwegende dat, wat de beslissing
op de strafvordering betreft, de substantiiile of op straffe van nietigheid voorge,
schreven rechtsvormen werden nageleefd
en dalj de. beslissing overeenkomstig de
wet is;

2°
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13 april 1970,

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.
STRAFZAKE.N.
GEEN TOT TEGENBEWIJS GELDIG PROCES-VERBAAL. GEEN CONCLUSIE. V ASTSTELLING DAT DE TELASTLEGGINGEN NIET BEWEZEN ZIJN. VRIJSPRAAK REGELMATIG
GERECHTVAARDIGD.

De vrijspraak van de belclaagde is regelmatig gerechtvaardigd wanneer, bij het
ontbrelcen van een conclttsie en van
een tot tegenbewijs gelilig proces-verbaal,
het vonnis vaststelt ilat de telastleggingen
niet bewezen zijn (1). (Grondwet,
art. 97.)
(BRACKX,

T. PIE.TTE..)

ARREST.-

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 25 september 1969 door de
Rechtbank van eerste aanleg te Brugge
in hoger beroep gewezen ;
In zover de voorziening gericht is tegen
de beslissing op de strafvordering :
a) tegen eiser ingesteld :
Overwegende dat de substantiele of op
straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
b) tegen -verweerder ingesteld wegens
inbreuk op artikel 16 van het wegverkeersbesluit :
'

Overwegende dat eiser niet bevoegd is
om zich in cassatie te voorzien tegen een
beslissing welke een medebeklaagde vrijspreekt;

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

In zover de voorziening gericht is tEigen
de be~lissing op de bnrgerlijke vordering
van mser :

13 april 1970. - 2e kamer. - Voo1"zitter, de H. Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggeve1·, de
H. Gerniers. GeliJkltddende conclusie,
de H. Krings, advocaat-generaal. Pleiters, de HH. Bayart en Van Heeke.

Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grondwet
en 16 van het wegverkeersbesluit,
doo1·dat het bestreden vonnis verweerder vrijsp:i'eekt van de hem ten laste
(1) Verg. cass., 26 april 1926 (Bull.· en
1926, I, 350); 13 oktober 1969,
supra, biz. 154 en nciot 1.

PASIC.,
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gelegde overtreding van voormeld artikel 16-1 zonder die vrijspraak te motiveren, door vast te stellen dat bet ongeval
niet op bet kruispunt gescbiedde of dat
de prioritaire weggebruiker een onvoorzienbare bindernis uitmaakte,
1
terwijl voornoemd artikel van toepassing blijft op alle kruispunten en terwijl
de te eerbiedigen voorrang onafbankelijk
is van de plaats waar de prioritaire
weggebruiker zicb bevindt en de voorrang zicb uitstrekt over de totale breedte
van de prioritaire weg :
Overwegende dat, naar luid van bet
bestreden vonnis, eiser weliswaar verklaard beeft te volbarden. in de conclusie
genomen v661' de eerste recbter, streickende tot de bervorming van bet vonnis
waartegen boger beroep ;
Overwegende ecbter dat uit de stukken
waarop bet Hof vermag acbt te slaan niet
blijkt dat eiser voor de eerste recbter
conclusies beeft genomen ;
Overwegende dat, buiten bet geval
waar bet ten laste gelegde misdrijf door
een proces-verbaal geldend tot tegenbewijs bewezen is, de recbter bij ontstentenis van conclusie 'niet verplicbt is de
redenen aan te geven waarom bij meent
dat een beticbting niet naar eis van
recbte bewezen is ;
Dat bet middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
13 april 1970. - 2e kamer. - Voorzitter en Verslaggever, de H. Louveaux,
raadsbeer waarnemend voorzitter.
Gelijkluidende conclusie, de H. Krings,
advocaat-generaal. Pleiter, de H.
Devroe (van de balie te Brugge).
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13 april 1970.

VONNISSEN
EN
ARRESTEN.
STRAFZAREN.
PLAATSOPNEMING
DOOR DE EERSTE RECHTER. INACHTNEMING VAN DE REGELS BETREFFENDE DE OPENBAARREID VAN DE
TERECHTZfTTINGEN NIET VASTGESTELD.
RECHTER IN HOGER BEROEP DIE
ZIJN BESLISSING GRONDT OP DE CON-

STATERINGEN BIJ DE PLAATSOPNEMINGNIETIGHEID.

Wanneer, in st1ujzaken, de eerste 1·echter
zich ter plaatse heejt begeven en noch
het proces-verbaal van deze onde1·zoeksrnaatregel noch het vonnis vaststellen dat
de re(Jels betretfende de openbaa1·heid
van de terechtzittingen in acht genornen
werden, is het in hager be1·oep gewezen
vonnis, dat zijn beschilclcende gedeelte
onder rneer grondt op de bij de plaatsopneming gedane constateTingen, zelf
dooT nietigheid aangetast (I) '(Grondw.,
art. 96.)
(HENDRYCKX EN VANCOILLIE,
T. CATRYSSE, DE.PUYDT JliN TANGI!E.)

ARREST.
RET HOF ; Gelet op bet bestreden
arrest, op 13 oktober 1969 gewezen door
bet Hof van beroep te Gent ;

Over de voorziening van Hendryckx :
Overwegende dat eiser afstand doet
van zijn voorziening :
Over de voorziening van V ancoillie :
Over bet middel van ambtswege afgeleid nit de scbendingvan de artikelen 153,
190, 413 van bet W etboek van strafvordering, 96 en 97 van de Grondwet :
Overwegende dat de recbtbank bij
vonnis van 9 januari 1969 een plaatsbezoek bevolen beeft betwelk op 26 februari
1969 gescbiedde;
Overwegende dat nocb het proces-verbaal op voormelde datum opgemaakt
noch het vonnis gewezen op 27 maart
1969 vaststelt dat bij bet plaatsbezoek
de bebandeling van de zaak in bet openbaar gescbiedde ;
'
Overwegende dat dit essentiele vormvereiste derbalve als niet verwezenlijkt
dient bescbouwd te worden en de nietigbeid medebrengt van bet bestreden
arrest hetwelk van de elementen die tot
zijn overtuiging hebben geleid de vaststellingen, door de eerste recbter gedaan
bij gelegenbeid van het plaatsbezoek, niet
heeft geweerd ;

(1) Cass., 31 maart 1969 (An·. cass., 1969,
blz. 716).
I

--- f
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Om die redenen, <;lecreteert de afstand
van de voorziening van Hendryckx en
veroordeelt hem tot de kosten van zijn
voorziening ; vernietigt het bestreden
arrest in zover het veroordelingen uitspreekt op straf- en burgerlijk gebied ten
laste van Vancoillie en hem gedeeltelijk
veroordeelt in de kosten van die vorderingen ; veroordeelt de verweerders in
de kosten van de voorziening van Vancoillie ; beveelt dat melding van deze
gedeeltelijke vernietiging zal gemaakt
worden op de kant van het bestreden
arrest ; verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van beroep te Brussel.

a) In zover de voorziening de beslissing
betreft aangaande de strafvordering :

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 65 van de wet van .29 maart
1962,
doo1·dat het bestreden arrt)st de conclusie door eiser v66r het hof van beroep
genomen niet beantwoordt, eerste onderdeel, in verb and met het artikel 4 7 van
d03 wet van· 29 maart 1962 waar voormelde conclusie stelde dat dit artikel niet
bepaalt dat de bouwheer voorafgaandelijk het schepencollege moet verwittigen
en, tweed1{ onderdeel, in verband met
13 april 1970. - 2 8 kamer. - Voor- het artikel 65 van voornoemde wet, waar
zitter en Verslaggever, de H. Louveaux, dezelfde conclusie stelde dat de rechtraadsheer waarnemend voorzitter. bank slechts de afbraak beveelt indien
Gelijkluidende conclusie, de H. Krings, daartoe grond ]Jestaat zonder enige autoadvocaat-generaal.
matische verplichting,
terwijl het hof van beroep die verweermiddelen diende te beantwoorden
. en minstens een verkeerde interpretatie
van het voornoemde artikel 65 bevat :
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W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het bestreden arrest

STEDEBOUW. UITVOEREN OF I;N
STAND HOUDEN VAN WERKE.N MET
OVERTREDING VAN DE VO.ORSCHRIFTEN
VAN DE WET VAN 29 MAART 196.2. fuRSTEL
VAN DE PLAATS IN DE
VORIGE STAAT. HERSTE.L DAT DIENT
TE WORDEN BEVOLEN « INDIEN DAARc
TOE GROND BESTAAT "· BETEKENIS
VAN DEZE WOORDEN.

De bepaling van artikel 65 van de wet
van 29 maa1·t 1962 houdende o1•ganisatie
van de 1·uimtelijke ordening en van de
stedebouw, volgens wellce, in geval van
uitvoering of instandhouding van bepaalde werken met overtreding van de
voorsch1·ijten van deze wet, de 1'echtbank
benevens de straj, beveelt, indien daartoe
grand bestaat, de plaats in de vorige
staat te heTstelle,n, moet zo worden verstaan dat de Techter verplicht is het
herstel te bevelen, zodra dit noodzakelijk
is om de gevolgen van de overtreding
te do en verdwijnen (I).
{WIERINCK, T. STAD NINOVE.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest. door het Hof van beroep te Gent
_gewezen op .21 november 1969;
0ASSATIE, 1970. - 24

rele~eert dat de bouwvergtmning uit-

drukkelijk naar het artikel 47 van de
wet van 29 maart 1962 verwijst, zodat
eiser niet kan aanvoeren dat de bouwvergunning hem vrijstelde vermeld artikel na te reven ;
Dat het hof van beroep aldus impliciet
doch duidelijk te kennen geeft dat eiser
vooraleer ·tot het bouwen over te gaan
de ligging van de rooilijn aan de gemeentelijke overheid diende aan te vragen ;
W at het tweede onderdeel betreft :
. Overwegende dat het arrest, door te
beschouwen. dat de rechtbank de afbraak
naar luid van artikel 65 van de wet van
29 maart 1962 moet bevelen terkens de
wederrechtelijk opgetrokken gebouwen
niet door de eigenaar zelf werden afgebroken of in orde gebracht, de conclusie
van eiser op passende wijze beantwoordt ;
Overwegende dat uit de voorbereidende
werkzaamheden, namelijk uit de memorie
van toelichting van bedoelde wet, blijkt
dat de woorden « indien d~artoe grond bestaat " moeten uitgelegd worden in die
zin dat de rechter verplicht is de herstelling te bevelen, zodra deze noodzakelijk

(1) Cass., 11 december 1967 (A1·1·. cass .•
1968, biz. 522).
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verdwijnen ;
Dat de feitenrechter aldus een juiste
interpretatie van voornoemd artikel 65
heeft gegeven ;
Dat het middel niet kan aangeno:rtten
worden;
Over het tweeds middel, afgeleid uit
de schending van de rechten van de
verdediging,
doordat het hofvan beroep een verweermiddel van eiser verwerpt door te beschouwen " dat niet kan nagegaan worden
of zulks (dit verweermiddel) met de
werkelijkheid strookt, vermits beklaagde
(eiser) nalaat zijn goedgekeurde plans
over te leggen "•
terwijl eiser deze plannen niet diende
over te leggen, gelet "op de afwezigheid
van enige betwisting hieromtrent van de
burgerlijke partij, en het hof van beroep
eiser niet in de gelegenheid stelde de
stukken voor te brengen :
Overwegende dat eiser in zijn tweede
conclusie stelde dat " gezien op het
neergelegde plan duidelijk bleek dat de
uit te voeren bouwwerken volledig in de
plaats zouden komen van de door coneluant afgebroken krotwoningen " deze
geen verdere voetstappen hoefde te doen
in verband met de toepassing van artikel 47 van de wet van 29 maart 1.962;
Overwegende dat het arrest, na te
hebben geconstateerd dat niet kan nagegaan worden of de bewering van eiser
met de werkelijkheid strookt vermits de
aangehaalde plans niet worden overgelegd, beslist dat de telastlegging niettemin bewezen blijft vermits eiser niet
aanvoert dat de bouwvergunning hem
vrijstelde artikel 47 voornoemd na te
Ieven;
Dat het arrest aldus aantoont dat
zelfs in de veronderstelling dat ingevolge
de plans de nieuwe bouwwerken in de
plaats van de afgebroken krotwoningen
zouden komen, eiser hierdoor niet vrijgesteld was van de verplichting, hem door
artikel 47 voormeld opgelegd, de ligging
van de rooilijn aan te vragen vooraleer
te beginnen bouwen ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist·
En' overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen .werden nageleefd en
dat de beslissing civereenkomstig de wet
is;

b) In zover de voorziening de beslis-

sing betreft aangaand.e de burgerlijke
vordering :
.
Overwegende dat eiser geen bijzonder
middel inroept ;
Om ·die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
13 april 1970. - 2e kamer. - Voorzitte1· en Verslaggeve1·, de H. Louveaux,
raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkluidend'e conclttsie, de H. Krings,
advocaat-generaal. - Pleiter, de H. De
Rouck (van de balie te Dendermonde).
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WEGVERKEER. -

ARTIKEL 35 VAN
DF WET BETREFFEND:E; D:E; POLITIF OP
HET WJ!;GVERKJ!;ER (GECOORDINEERD OP
16 MAART 1968).- STAAT VAN DRONKENSCHAP. BEGRIP.

In m·tikel 35 van de wet bet?·effende de
politie op het wegvedcee1· beogen de
woorden " staat van dronlcenschap " de
staat van een persoon die niet meer de
aanhouclende beheersing van zijn daclen
bezit, zonde1· noodzakelijk de bewustheid
ervan te hebben verloren (1). (Wet
betreffende de politic op het wegverkeer, gecoordineerd op 16 maart 1968,
art. 35).
·
(BOOGMANS.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 16 januari 1970 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet, 1318 en volgende van het Burgerlijk
W etboek en 35 van de bij koninklijk
besluit van 16 maart 1968 gecoordineerde
wetten betreffende ' de politie op het
wegverkeer,
doo1·clat het bestreden arrest eiser veroordeeld heeft wegens inbreuk op,gezegd
(1) Cass., 2 februari 1970, sup1·a, blz. 511.
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een openbare plaats een voertuig te
hebben bestuurd in staat van dronkenschap, terwijl de staat van dronkenschap
bepaald wordt als een staat waarin men
niet meer de permanente controls over
zijn daden heeft, zonder evenwel noodzakelijkerwijze het bewustzijn ervan te
verliezen, en het arrest op de volgende
overwegingen steunt die niet toelaten
eiser op die grondslag te veroordelen :
1o de abnormale fysische toestand,
terwijl de abnormale · fysische toestand
van eiser niet constitutief noch doorslaggevend kan zijn voor het vaststellen
van de staat van dronkenschap, daar
de verhalisanten enkel vaststelden dat
eiser een congestie had van de ogen, dat
zijn adem naar de drank rook, de alcoholtest positief was en eiser blijkhaar niet
in staat was om een voertuig te besturen,
en daar de mede-verdachte en diens echtgenote alsook getuige Fournier enkel verklaarden dat eiser niet in staat was om
te sturen,
2o de abnormale toestand, geobjectiveerd door verscheidene proeven zoals
positieve ademtest, tamelijk ongunstig
verslag en bloedontleding die ongunstig
blijft, ter:wijl een positieve ademtest
geen element bewijst dat noodzakelijk
is voor de staat van dronkenschap, het
klinisch verslag eerder gunstig uitvalt
met betrekking tot de dronkenschap en
het bloedonderzoek desbetreffend geen
element lmn bieden,
3o het drinken van 7 glazen pale-ale,
gespreid over een ganse namiddag niet
noodzakelijk de dronkenschap bewijst,
terwijl de loutere wijziging van de
psycho-motorische faculteiten, te wijten ·
aan drankverbruik, die iemand ongeschikt kan maken om een voertuig te
besturen, niet volstaat om te veroordelen
wegens dronkenschap, nit de voorbereidende werkzaamheden van de besluitwet
van 14 november 1939 blijkt dat een
gekarakteriseerde dronkenschap vereist
is, in het dossier aileen sprake is van verkeren onder de invloed van de drank,
eiser geen font in de rijwijze beging en in
de gevallen met minder dan 1,5 gr alcohol
in het bloed, waarin wegens dronkenschap veroordeeld werd, het telkens om
een toestand ging die voor iedereen duidelijk was op grond van de gedragingen
van de veroordeelde, zodat het arrest eiser
niet kon veroordelen wegens het besturen
van een voertuig in staat van dronkenschap :
Overwegende dat het arrest vaststelt

dat het bewezen is dat eiser wegens
dronkenschap zijn handelingen niet meer
voortdurend meester was ; dat het in
verband daarmede erop wijst dat, na
de aanrijding, de abriormale fysieke toestand van eiser opgevallen is aan de'
verbalisanten, aan de politiecommissaris,
aan tweede beldaagde eri aan de getuigen
Fournier en Berthot, dat die abnormale
toestand geobjectiveerd werd door verscheidene proeven, zoals positieve ademtest, tamelijk ongunstig klinisch verslag,
ongunstig gebleven bloedontleding ondanks noodzakelijkheid van rectificatie,
« dat bewezen is dat eiser niet meer
voortdurend meester was van zijn handelingen ,, dat de oorzaak van deze toestand, namelijk overdieven verbruik van
zwaar bier, door eiser toegegeve:ri en
door L. Geuzens bevestigd werd;
Overwegende dat het hof van beroep
aldus uit het geheel van de samenlopende
concrete gegevens en nit de feitelijke
omstandigheden van de zaak heeft kunnen afleiden dat in 't onderhavige geval
eiser zich had schuldig gemaakt aan het
besturen va;n een voertuig in staat van
dronkenschap;
Dat het middel niet kan aangenomen
worde;n;
Overwegelide dat de si1bstantiele 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 april 1970. - 2e kamer. - Voorzitte1', de H. Louveaux, raadsheer waarnemend· voorzitter. Vm·slaggever, de
H. Rutsaert. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Krings, advocaat-generaal.
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GENEESKUNDE. 0RDE VAN
GENEESHEREN. TUCHTVORDERING.
GENEESHEER DIE ZICH KANDIDAAT
HEEFT GESTELD VOOR EEN BETREKKING
DIE AFHANGT VAN EEN CO:M:MISSIE VA]"f
OPENBARE OND]lRSTAND, TER VERVANGING VAN EEN AFGEZETTE GENEESOER,
ZONDE.R CONTACTNAME MET DEZE GENEE.SHEER. To:mPASSING VAN EEN
TUCHTSTRAF.- WETTELIJKHEID.

-
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CASSATIEMIDDELEN. TucHTZAKEN. VOORZIENING TEGEN EEN
BESLISSING VAN DE GEMENGDE RAAD
VAN BEROEP VAN DE 0RDE VAN GENEESHEREN.- ENIGE STRAF GEGROND
OP VERSCHILLENDE TEKORTKOMINGEN
IN DE BE.ROEPSPLICHTENLEE.R.- MIDDEL DAT ENKEL KRITIEK OEFENT OP
DE BESLISSING BETREFFENDE EEN DElZER TEKORTKOMINGEN.- STRAF WETTELIJK
VERANTWOORD
DOOR
EEN
ANDERE TEKORTKOMING. - NIET ONTV ANKELIJK MID DEL.

3° CASSATIE. -

AMBTSHALVE VOORGEDRAGEN MIDDELEN.- TUCHTZAKEN..
BESLISSING VAN DE GEMENGDE
RAAD VAN BEROEP VAN DE 0RDE VAN
GENEESHEREN.
0NTVANKELIJKE
VOORZIENING. MIDDEL 'DAT TRANS
DOOR HET HOF AMBTSHALVE KAN
WORDEN VOORGEDRAGEN.

1°

W ettelijk is de bcslissi'(bg van de
gemengde mad van beroep van de 01·de
van geneesheJ'en die aan een geneesheer
een tuchtstmj opler)t omdat hij zich
kandidaat heejt gesteld voor een betJ·elcking die afhangt van een commissie
van openba1·e-onderstand, teJ' ve1·vanging
van een door deze commissie ajgezette
geneesheer, zonder contractname met
deze geneesheer. (Wet van 25 juli 1938,
art. 4, 5 en 13.)

2° Spreekt een beslissing van de gemengde
J'aad van beroep ~·an de 01·de van
geneeshe1·en een enkele tuchtst?·aj 1tit
wegens verschillende tekoJ·tlcomingen in

de beroepsplichtenleer, dan is niet on{·
vankelijk de eis tot cassatie gegrond op
een middel dat enkel betrekking heejt op
een dezer tekortkomingen, terwijl de
1titgesp1•oken stmj wettelijk vm·antwoo1·d
blijjt doo1· een andm"e tekortkoming ( 1).
3° Sinds de inwerlcingtreding van het
koninklijlc besluit nr 79 van 10 november 1967 met betJ·eklcing tot de Orde
van geneeshm·en, dit is sinds 1 april
1969, kan het Hoj ambtshalve een
middel voordmgen tot staving van een
ontvankelijke voorziening tegen een beslissing van de gemengde J'aad van
beroep van de Orde van geneesheren (2).
(Kon. besl. nr 79 van 10 november
1967, art. 26 en 32; kon. uitvoeringsbesluit van 25 maart 1969, art. 1.)
(Impliciete oplossing.)

(SPEYBROUCK,
T. ORDE VAN GENEESHEREN.)
ARREST.
HET HOF; -·Gelet op de bestreden
beslissing, op 17 maart 1969 door de
Nederlandstalige Gemengde Raad van
beroep van de Orde der geneesheren
gewezen;

Over het tweede m.iddel, afgeleid uit
de schending van de ·artikelen 97 van de
Grondwet, 4 en 5 van de wet van

(1) Cass., 6 mei 1968 (.Arr. cass., 1968,
Ingevolge de eerste bepaling van artikel 32,
biz. 1104); verg. :inzake de tucht bij de
lid 5, worden de zaken die aanhangig werden
gemaakt v66r de overdracht van de bevoegdapothekers, cass., 20 november 1967 (ibid.,
1968, biz. 393), en inzake de tucht van de
heden van de vroegere tuchtrechtelijke colleges aan de bij het besluit opgerichte rechtsarchitecten, cass., 6 januari 1969 (ibid., 1969,
colleges, -behandeld overeenkomstig dit bebiz. 421); raadpl. cass., 30 oktober 1967
sluit.
(ibid., 1968, biz. 313). ·
(2) Verg. cass., · 4 februari 1952 (Bttll. en
Ret Hof zal evenzo ambtshalve een middel
kunnen voordragen tot staving van een ontPABlO., 1952, I, 310) en de noot 3, biz. 311;
. 10 oktober 1966 (A1·r. cass., 1967, biz. 184). - vankelijke vocirziening tegen een beslissing
Sinds de inwerkingtreding van het koninkvan de raad van beroep van de Orde van
geneesheren wanneer die zal ingesteld .zijn.
lijk besluit nr 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde van geneesheren en de opheffing
Ret artikd 66 van de wet van 15 juli 1970
tot wijziging van de wet van 10 oktobe; 1967
van artikel 11 van de wet van 25 juli 1938 tot
en van andere wetsbephlingen, in werking
opricht:ing van de Orde van geneeshereri,
wordt de procedure om zich in bedoelde zaken
getreden op 9 augustus 1970, brengt evenwel
in cassatie te voorzien niet meer beheerst door
verschillende wijzigingen aan :in het artikel 26.
van het koninklijk besluit van 10 november
de regels in burgerlijke zaken, maar door die
van bet strafrecht, buiteu de afwijkingen
1967 en onderwerpt opnieuw, vanaf die
vastgelegd bij de bepalingen van artikel 26,
datum, de procedure :in cassatie ter zake
1o tot 3°, en de overgangsmaatregelen neergeaan de regelen die gelden in burgerlijke
zaken.
legcl in artikel 32, lid 4 en 5, van dit besluit.

[
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Orde der geneesheren, 1 en· 5 van de wet de provinciale raad van de Orde vreemd
van 6 augustus 1909 op de vastheid der blijft aan de tuchtbevoegdheid van de
benoemingen in de besturen van lief- Raad in zake gepleegde overtredingen
dadigheid, 33, 34 en 70 van de organieke van de . medische deontologie en :z;elfs,
wet op de openbare onderstand van door de medische zorgen aan de behoef10 maart 1925 (artikel 33, gewijzigd . tigen in het gedrang te stellen, een
door de wet van 8 juni 1945, artikel 34, machtsoverschrijding zou uitmaken
gewijzigd door de wet van 14 februari
(schending van al de aangehaalde wets1961, en artikel 70, gewijzigd door de bepalingen) :
wet van 8 april 1958), en, voor zoveel
Overwegende dat eiser geen grond
als: nodig, van de artikelen 6, 2°, en 19
van het koninklijk besluit nr 79 van van rechtvaardiging had vooropgesteld
10 november 1967 betreffende de Orde afgeleid hieruit dat hij niets anders
gedaan had dan zich te gedragen naar de
der geneesheren,
wetsbepalingen betreffende de werking
doordat de bestreden beslissing, na van de Comrnissies van openbare onderte hebben vastgesteld dat de klager door stand;
de Commissie van openbate onderstand
Overwegende dat de bestreden beslisvan Blankenberge ~fgezet werd en dat sing, na erop gewezen te hebben « dat de
die maatregel later door de bestuursover- provinciale raden noch de gemengde
heden bevestigd werd, ten laste van· eiser raad van beroep gerechtigd zijn om
de tuchtstraf van de berisping uitspreekt tussen te komen in geschillen tussen de
omdat hij zijn sollicitatie tot die Com- dokters en de Commissies van openbare
missie richtte en de plaats bekwam zonqer onderst.and "• en « dat uitsluitend deze
zich in het rninst in verbinding te stellen Commissies bevoegd zijn om dokters te
)llet zijn confrater noch met de provin- benoemen of af te zetten "• vaststelt dat
ciale raad van zijn Orde ; dat, luidens eiser een sollicitatie richtte tot de
haar redenen, zo noch de provinciale Commissie van openbare onderstand v6or
raden noch de gemengde raad van beroep de plaats van kinderarts, ter vervanging
gerechtigd zijn om tussen te kome.n in van Dr D., en, alhoewel hij zich van het
de geschillen tussen de dokters en de kiese karakter van de aanvraag bewust
Commissies van ope)lbare onderstand, was, « naliet Dr D. hiervan te ver:wittide overheden van de Orde tuchtsancties gen ";
kunnen treffen wanneer een inbreuk
Overwegende, enerzijds, dat de besliswordt gepleegd op de medische plichten-. sing uit de vastgestelde feiten wettelijk
leer,
heeft kunnen af:leiden dat eiser in de
terwijl, eerste onderdeel, die enkele geneeskundige deontologie, zoals ze beredenengeen passend antwoord uitmaken paald is in artikel 4 van de wet van
op de grond van rechtvaardiging welke 25 juli 1938, te kort gekomen is;
de conclusies van eiser, zelfs onder een
Overwegende, anderzijds, dat, vermits
deontologisch- en tuchtoogpunt, hieruit de vastgestelde tekortkoming in de
aJieidden dat eiser niets anders deed dan aangehaalde verplichting de beslissing
zich te gedragen naar de wetsbepalingen wettelijk rechtvaardigt, het gemis zich
betreffende de werking van de Commis- in verbinding te stellen met de provinsies van openbar,e onderstand om het ciale raad een overtollige reden uitmaakt ;
vervullen van hun wettelijke opdracht
Dat, mitsdien, deze grief, bij gebrek
mogelijk te maken,, zodat de rechter te aan belang, niet ontvankelijk is ;
kort is gebleven in de verplichting
Dat het middel niet kan aangenomen
zijn beslissing met redenen te 6mkleden worden;
(schending van artikel 97 van de Grandwet);
Om die redenen, verwerpt de voorzietweede onde1·deel, de sollicitatie van een
plaats, open verklaard door de Commissie ' ning ; veroordeelt eiser in de kosten. '
van openbare onderstand ten gevolge
14 april 1970. - 2e kamer. - Vom·van de afzetting van de titularis bij 1
toepassing van de wetsbepalingen en zittet• en Verslaggever, de H. van Beirs,
Gelijkluidende conclusie,
door een beslissing die wettelijk vermoed voorzitter. is, al gebeurde zij zonder zich in ver- de H. Paul Mahaux, eerste advocaatbinding te stellen met de afgezette titu- generaal. - Pleiter, de H. Philips.
laris, geen ondeontologisch karakter kan
vertonen (schending van al de aangehaalde wetsbepalingen) ; en terwijl de
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1° VOORZIENING IN CASSATIE.
T:mRMIJN. - STRAFZAKEN. - VoNNIS
VAN DE CORR:E;CTIONELE RECHTBANK,
RE.CHTDO:E;ND:E; IN HOGER BEROEP,
WAARBIJ HE.T HOGER B:E;ROEP TElGEN
:E;:E;N VOORB:E;REID:E;ND VONNIS NIET
ONTVANKElLIJK WORDT V:E;RKLAARD.VooRZIENING v66R DEl Ei:NDB:mSLISSING.- NIET-ONTVANKELIJKHEID.
2o VOORZIENING IN CASSATIE. TERMIJN. - STRAFZAKEJ"[. - VONNIS
VAN DE CORR:E10TIONELE RECHTBANK IN
HOGER BEROEP RECHTDOENDEl. - BESLISSING OP EEN BEVOEGDHEIDSGESCHIL. VOORZIENING VOOR HET
EINDVONNIS. 0NTVANKELIJKHEID.
3° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN.
T:mRMIJN. VoNNIS OVER :mEN
B:mvo:mGnH:miDSGESCHIL.
HoG:mR
B:E;RO:E;P VOOR HElT :E;INDVONNIS. ~
ONTVANK:E;LIJKHE.ID.
1° Niet ontvankelijk is de voorziening 1J001'
het eindvonnis ingesteld tegen een vonnis
van de correctionele rechtbank, in hager
beroep rechtdoende, wam·bij niet ontvankelijk wordt verklaard het hager
be1'0ep tegen een voorbereidend vonnis
van de politierechtbank (1). (Wetb. van
strafv., art. 416.)
2° Oak al wordt zij v66r het eindvonnis
ingesteld, tach is ontvankelijk de V001'ziening tegen een vonnis van de correctionele rechtbank, in hager beroep
rechtdoende over een bevoegdheidsgeschil (2). (Wetb. v:an strafv., art. 416,
lid. 2.)

3o Het hager beroep tegen een in strajzaken gewezen vonnis over een bevoegrlheidsgeschil is ontvankelijk, oak al
wordt het v66r het eindvonnis ingesteld (3). (Wetb. van strafv., art. 172,
199 en 539; Wetb. van burg. rechtsv.,
art. 454.)
(Il\rn:mCK, P:E;Y E_N « D:E;U'!'SCHm DAMPFSCHIFFAHRTSGESELLSCHAFT
HANSA >>,
T. «FIRMA WISMAN :E;N ZOON >>.)
ARR:E;ST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 5 maart 196~ in hoger beroep
gewezen door de CorrectiDnele Rechtbank
te Antwerpen ;

I. In zover de voorziening gericht is
tegen r;J-e beslissing gewezen op de strafvordermg:
-

Overwegende dat het bestreden vonnis
er zich toe beperkt het hoger beroep tegen
het vonnis _ waarbij de eerste rechter
alvorens op ~trafgebied uitspraak te doen:
een deskund1ge aanstelde, niet ontvankeIijk te verklaren ;
Ov:~wegend~ ~at. zulk vonnis geen
defimt1ef vonms IS m de zin van artikel 416 van het Wetboek van strafvordering, ·en het ook geen uitspraak doet
over een betwisting nopens de bevoegdheid;
Dat de voorziening dienvolgens niet
ontvankelijk is ;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing gewezen op de door
verweerster tegen de eisers ingestelde
burgerlijke vordering :
Overwegende dat de eisers voor de
eerste rechter de onbevoegdheid van de
rechtbank om kennis te nemen van de
door verweerster tegen hen ingestelde
burgerlijke vordering opwierpen en de
verwijzing van die vordering naar een
Nederlandse rechtbank vorderden;
'
Overwegende dat de eerste rechter
zich . bevoegd verklaarde om ken.nis te
nemen van deze vordering in zover zij
tegen de beide eisers was ingesteld, zich
onbevoegd verldaarde in zover diezelfde
vor~ering tegen eiseres was ingesteld en.
nahet ·over de gevorderde verwijzing
uitspraak te doen ;
Overwegende dat dezelfde betwisting
nopens de bevoegdheid en dezelfde eis tot
verwijzing, ingevolge het regelmatig
hoger beroep en de conclusies van de
partijen, aan de rechter in hoger beroep
waren ond.erworpen ;
Dat het bestreden vonnis de hogere
beroepen niet ontvankelijk verklaart ;
Overwegende dat de voorziening, gericht zijnde tegen een beslissing welke
uitspraak doet over de bevoegdheid,
ontvankE)lijk is i
Over het tweede middel, afgeleid nit
de schending van de artikelen 202 en
(1) Cass., 17 december 1962 (Bull. enPAsrc,
1963, I, 476).
(2) Cass., 7 januari en 25 juli 1957 (Bull.
en PAsrc., 1957, I, 498 en 1374); 29 mei 1961
(ibid., 1961, I, 1044); 22 februari 1965 (ibid.,
1965, I, 636).
(3) Cass., 7 januari 1957, in de vorige noot
geciteerd.
·
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539 van het W etboek vaJ1- strafvordering,
3, 4, 26 en 27 van de wet van 17 -april
1878, de voorafgaande titel inhoudende
van het W etboek van strafvordering,
deze artikelen 26 en 27 zoals zij zijn
gewijzigd door de wet van 30 mel 1961,
en 97 van de Grondwet ;
doordat het bestreden vonnis de hogere
beroepen welke de eisers hebben ingesteld tegen de beschikkingen van het
vonnis van 13 mei 1968 betreffende de
tegen hen gerichte burgerlijke~ vordering
hie et mmc onontvankelijk verklaart, op
de gronden dat in het Belgisch recht ·de
bnrgerlijke vordering, eenmaal voor de
strafrechtbank ingesteld zijnde, voorkomt als onafscheidbaar van en ondergeschikt aan de strafvordering, en dat
de bnrgerlijke vordering bijgevolg het lot
vap. de strafvordering moet delen,
terwijl ontvankelijk is, hoewel v66r
het eindvonnis ingesteld, het hoger beroep tegen een vonnis gewezen in strafzaken of op de voor een strafrechtbank
gebrachte burgerlijke vordering, over een
betwisting van de bevoegdheid ; het
vonnis zeer juist aanneemt dat, op
burgerlijk gebied, de eerste rechter een
beslissing nam betreffende zijn bevoegdheid en hij derhalve de hogere beroepen,
gericht tegen de beschikkingen van het
beroepen vonnis betreffende de burgerlijke vordering, als ontvankelijk moest
aannemen, zelfs zo hij de hogere beroepen gericht tegen de beschikkingen van
dat vonnis betreffende de strafvordering
niet ontvankelijk verklaarde, nu de voor
het strafgerecht gebrachte burgerlijke
vordering niet altijd en noodzakelijk het
lot van de publieke vordering moet
delen:

tot geen meer uitgebreide vernietiging
kunnende leiden, vernietigt het bestreden
vonnis in zover het hager beroep gericht
tegen de beslissing over de burgerlijke
vordering niet ontvankelijk wordt verklaard ; beveelt dat melding van. het
thans gewezen arrest zal worden gemaakt
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt de eisers in
de helft van de kosten en verweerster in
de andere helft; verwijst de zaak naar
de Correctionele Rechtbank te Mechelen
?m uitspraak te doen over de beroepen
mgesteld tegen de beslissing op de
burgerlijke vordering (l).

Overwegende dat het beroepen vonnis,
uitspraak doende over een betwisting
nopens de bevoegdheid, onmiddellijk
vatbaar was voor hoger beroep ;
Dat het bestreden vonnis, door het
hciger beroep van de drie eisers niet
ontvankelijk te verklaren, artikel 539 van
het W etboek van strafvordering schendt ;
Dat het middel ~egTond is ;

·wannee1·

Om die redenen, verwerpt de voorziening in zover zij gericht is • tegen de
beslissing waarbij het hoger beroep tegen
de beslissing over de strafvordering niet
ontvankelijk wotdt verklaard ; en zonder
acht te slaan op het eerste middel in
zover het gericht is tegen de beslissing
waarbij het hoger beroep tegen de beslissing over de burgerlijke vordering niet
ontvankelijk wordt verklaard, dit middel

14 april 1970. - 2e kamer. ~ Voorzitter, de H. van Beirs, voorzitter. Ver-slaggever, de H. de Vreese. - Gelijlcluidende conclusie, de H. Paul Mahaux,
eerste advocaat-generaa1. - Pleiters, de
HR. Dassesse en Van Heeke.

2~ KAMER. -

14 april 1970.

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST) •. DomNG. WEDUWE vAN llE ·GETROFFENE DIE
. RECHT HEEFT OP EEN OVElJ,LEVINGSPENSIOEN. PENSIOEN DAT GEEN
VERGOEDING IS VAN DE DOOR EE;N
ONRECHTMATIGE DAAD VEROORZAAKTE
SCHADE. PENSIOEN ZONI:>E.R INVLOED
OP DE VERPLICHTING VAN DE DADER
VAN RET l\USDRiifF OM DE SCHADE TE
VERGQEDEN.

een misdrijj de dood van de
getro ffene veroorzaalct en dit overlijden
aanleiding geejt tot de betaling aan de
weduwe van een ove1'leving8pensioen,
ve1·schuldigd krachtens de ove1·eenlcomst
waardoo1· de getroffene en de we1·lcgever
gebonden waren, en de wetgeving betrejje1~de het rust- en overlevingspensioen
van het pe1·soneel van het gesttbsidieerd
vrij onde1·wijs, heejt dit pensioen niet
tot doel de dom• een onrechtmatige daad
veroorzaalcte schade te vergoeden en mag

(1) Over de beperking van de verwijzing :
raadpL cass., 18 december 1964 (Bull. en
PAsiO., 1965, I, 395) en de noot 5 op biz. 396;
verg. cass., 28 mei 1968 (AT1'. cass., 1968,
biz. 1181) en de noot 3.
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niet worden afgetrokken van de door de
dader van het misdrijj ve1·schuldigde
vergoeding (1); (Burg. Wetb., art. 1382.)

tweede onderdeel, eiser in zijn conclusie
staande hield dat ,er, in de berekening
van de inkomsten van de echtgenoot
van verweerster, geen rekening mocht
gehouden worden met zijn bijwerk (werk" ~
(VERSCHAEVE, T. BEGHYN.)
zaamheden van bediende, nevens zijn
eigenlijk beroep va.n leraar), enerzijds
om de reden dat het niet bewezen was
ARREST.
dat hij « aan zijn bijwerk een bestendigheid wilde giOlVen "• en a.nderzijds om de '
. RET HOF ; - Gelet op het bestreden reden dat het hem reglementair verboden
a.rrest, op 13 mei 1969 door het Hof va.n was bijbetrekkingen uit te oefenen en
beroep te Gent gewezen ;
dat '' enkel de Minister van Nationale
Overwegende da.t het arrest enkel uitOpvoeding en zeker niet de schooloverspra.a.k doet over de burgerlijke bela.ngen ; heid hem een toelating tot het kwestieus
bijwerk kon geven "• en ten slotte om de
Over het middel a.fgeleid nit de scherr- reden dat '' zijn bijverdienste helemaal
ding va.n de artikelen 97 va.n de Grond- aleatoir was >i ; het arrest rekening houdt
-wet, 1382 va.n het Burgerlijk Wetboek, met « inkomsten van het sla.chtoffer in
doordat het bestreden arrest eiser, die de private sector " zonder beperking in
a.a.nspra.kelijk werd ·verkla.a.rd wegens de de tijd, doch niets antwoordt op de
onvrijwillige doding va.n de echtgenoot conclusie van eiser betreffende het nietbewijzen van de bestendigheid van
va.n verweerster, veroordeelt a.a.n gezegde
deze bijkomende inkomsten en hun aleaverweerster de som va.n 2.626.017 fra.nk
te beta.len, en dit bedra.g berekent op
toir kara.kter; het arrest vaststelt dat het
grond va.n een inkomstenverlies va.n slachtoffer "toelating tot een bijko244.205 fra.nk per ja.a.r, mits a.ftrek va.n mende bedrijvigheid bekomen had " doch
35 text honderd voor onderhoudskosten, niet preciseert of die toelating uitging
terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn van de schooloverheid of van het minisconclusie staa.nde hield da.t va.n het terie, en niet antwoordt op de conclusie
bedra.g va.n de inkomsten diende a.fge- van eiser nopens de onregelmatigheid en
trokken te worden het overlevingspen- onwettelijkheid van een toelating van de
sioen wa.a.rop verweerster recht heeft ; de schooloverheid; om wettelijk gemotirechter ten onrechte weigert het bedra.g veerd te zijn overeenkomstig a.rtikel 97
van de Grondwet, de rechterlijke beslisva.n· het overlevingspensioen a.f te trekken, om de reden da.t « deze pensioen- singen al de door de pa.rtijen in regelmatig
uitkeringen een a.ndere oorza.a.k hebben neergelegde conclusie ingeroepen middeda.n de door ' het ongeva.l verwekte len en excepties moeten beantwoorden ;
scha.de, na.melijk de a.rbeidspresta.ties tot althans uit de motiveri:rig van het arrest
op het ogenblik va.n het overlijden va.n onmogelijk kan opgemaakt worden of de
het sla.chtoffer " ; de scha.de wa.a.rva.n rechter heeft willen beslissen dat de door
verweerster de vergoeding ka.n eisen de echtgenoot van verweerster bekomen
besta.a.t in het verschil tussen de voorde- toelating tot een bijkomende bedrijvig- len wa.a.rva.n zij uit hoofde va.n ha.ar heid hem wettelijk gegeven werd dan
echtgenoot genoot v66r het ongeva.l, en wei of het heeft willen beslissen dat,
de voordelen wa.a.rva.n zij" uit hoofde va.n zelfs indien de toelating onwettelijk
ha.a.r echtgenoot, en m.eer · bepa.ald, uit gegeven was, de inkomsten uit dien
hoofde van zijn arbeidsprestaties, na. hot hoofde in aanmerking dienden te worden
ongeval nog geniet ; hot overlevingspen- genomen om het inkomstenverlies van
sioen. deel uitmaakt va.n de voordelen verweerster te bepalen; deze onduidelijkaan hot arbeidscontract verbonden ; door heid en dubbelzinnigheid van de motivegeen rekening te houden met het over- ring het Hof in de onmogelijkheid stelt
levingspensioen het arrest aan verweei'- zijn controle nit te oefenen over de
ster een vergoeding toekent die het wettelijkheid van de beslissing en met
bedra.g van de door haar geleden scha.de het gebrek aan de door artikel 97 van de
overschrijdt, wat in strijd is met a.rti- Grondwet vereiste motivering gelijkkel 1382 van het Burgerlijk Wetboek; staat:
W a.t het eerste onderdeel betreft :
(1) Cass., 4 november 1968, 9 december
1968 en 17 maart 1969 (Arr. cass., 1969,
biz. 250, 361 en 664),

Overwegende dat het aan de weduwe
van een leraar van het vrij gesubsidieerd
onderwijs ten gevolge van het overlijden

___-_r
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van haar echtgenoot toegekende overlevingspensioen zijn oorzaak vindt in de
overeenkomst tussen het slachtoffer en
zijn werkgever en in de op het overlevingspensioen van de leraren van het
vrij gesubsidieerd onderwijs toepasselijke
wetgeving;
Dat dit overlevingspensioen niet tot
voorwerp heeft de vergoeding van de
schade veroorzaakt door het onopzettelijk doden waarvoor eiser aansprakelijk
is verklaard ;
Overwegende dat het recht van de
weduwe op vergoeding van de schade
voortspruitende uit het verlies van het
deel van het loon van .haar man dat
haar persoonlijk ten goede kwam, zijn
oorzaak vindt in de schuld van degene
die aansprakelijk is voor het doden van
genoemde echtgenoot, terwijl diens dood
slechts de gelegenheid is die het recht op
het overlevingspensioen doet ontstaan,
welk recht op een verschillende rechtsoorzaak rust en onafhanlcelijk is van de
werkelijk geleden schade ;
Overwegende dat, nu het recht OJ?
overlevingspensioen onafhankelijk is van
de werkelijk geleden schade, de rechter
niet vermocht, bij het bepalen van het
bedrag dat overeenkomstig het gemeen.
recht aan de weduwe toekomt, met dit
recht op overlevingspensioen en het voordeel dat verweerster na het overlijden
van het slachtoffer uit dien hoofde geniet,
rekening te houden ;
Overwegende dat, nu dit recht aan het
misdrijf vreemd is en nu het aan verweerster uitgekeerde overlevingspensioen
geen vergoeding wegens ondergane schade
uitmaakt, het arrest, door met het daar·uit voortvloeiend voordeel geen rekening
te houden, geen vergoeding toekent die
het beClrag van de door verweerster
geleden schade overtreft en integendeel.
een juiste toepassing maakt van de in
het onderdeel aangehaalde wetsbepalingen;.
.
Dat het onderdeel naar recht faa,lt ;

uit te oefenen, ook in het gesubsidieerd
onderwijs, daar dit een voorwaarde van
de aanneming vormt ; dat enkel de
minister van nationale opvoeding en
zeker niet de schooloverheid toelating
kan geven ; dat zoniet de inspectie onge. twijfeld bij kennisgeving zou opgetreden
zijn »;
Ove.rwegende dat het arrest er zich
toe beperkt te beschouwen dat het
inkomstenverlies dient te worden geraamd met inachtneming van het feit
dat het slachtoffer in dienst was als
leraar in het gesubsidieerde onderwijs
" met toelating van een bijkomende
bedrijvigheid in de private sector die
hij bekomen had " ;
Dat het arrest_ zodoende geen antwoord verstrekt op de in het onderdeel
aangehaalde conclusie ;
Dat het onderdeel gegrond is ;
. Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zover het bij de bepaling
van de aan verweerster wegens inkomstenverlies toekomende schadevergoeding, rekening houdt met de inkomsten
van het slachtoffer als bediende in de
private sector, en in zover het eiser veroordeelt in al de kosten van de aanleg ;
verwerpt de voorziening voor het overige ;
beveelt dat melding van het thans gewezen arrest zal gemaakt worden op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ;
veroordeelt verweerster in de helft van
de kosten en eiser in het overige ; verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van beroep te Brussel.
14 april 1970. - 2e kamer. - Voorzitter, de H. van Beirs, voorzitter. Verslaggever, de H. de Vreese. - GeliJkluidende conclusie, de H. Paul Mahaux,
eerste advocaat-generaal. - Pleite1·, de
H. Struye.

W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat eiser, in antwoord
op de stelling van verweerster luidens
welke, bij de bepaling van het loonverlies, rekening moest worden gehouden
met het feit dat het slachtoffer, naast
zijn hoofdbedrijvigheid als leraar in
het vrij gesubsidieerd onderwijs, nag een
aanzienlijke bijverdienste had in de
private sector, in conclusie aanvoerde
.,___" dat het aan leraars en onderwijzers ten
stelligste verboden is bijbetrekkingen,
, die geen cumulatie zijn in eigen ambt,

2e
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14 april 1970.

1o RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. - STRAFZAKEN. MIDDEL
HIERUIT AFGELEID DAT DE FElTENRECHTER EEN GETUIGE NIET HEEFT
GEHOORD. VERHOOR VAN DEZE
GETUIGE NIET GEVRAAGD. VERWERPING VAN HET MIDDEL.
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2° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.- STRAFZAK:mN.- BEKLAAGDE
DIE ZICR TEN GRONDE REEFT VERDEDIGD ZONDER AAN TE VOEREN DAT RET
NIET-VERHOREN VAN EEN GETUIGE DE
RECRTEN VAN ZIJN VERDEDIGING HEEFT
GESCRONDEN. ~ VooR RET HOF AANGEVOERDE SCRENDING. - NIET-ONTVANKELIJKREID 1

bekenne:n, zodat een confrontatie nuttig
zou zijn geweest, niet aileen voor eiser
maar ook voor de burgerlijke partij die ·
aldus op het spoor zou zijn gekomen van
haar wagen:

Overwegende dat uit geen e:nkel stuk
waarop het Hof acht vermag te slaan
blijkt dat eiser voor het hof van beroep
een confrontatie met de genaamde Van
I 0 Het middel hieruit ajgeleid dat een Iersel, overigens zijn verstekmakende
getuige door de jeitenrechter niet werd medebeklaagde, heeft gevraagd of voor
gehoord, kan niet worden aangenomen de rechter gesteld heeft dat zijn rechten
wannee1· niet bewezen is dat zijn verhoor van verdediging waren geschonden doorwerd aangevraagd aan het gerecht, dat geen · confrontatie met Van Iersel
·
waarvoM de ve1·volging ~ aanhangig plaatshad ;
Overwegende dat, nu hij zich integenwas (1).
deel zonder voorbehoud ten gronde heeft
2° De belclaagde is niet ontvankelijk om verdedigd, eiser de schending van zijn
voor het Hoj aan te voeren dat de rechten rechten van verdediging niet voor het
van zijn verdediging zijn geschonden, Hof kan inroepen ;
Dat het middel niet kan wordex1 aanomdat een getuige niet is verhoord,
wanneer hij zich ten grande heejt ver- genomen;
En overwegende, wat de beslissing over
dedigd, zonder dergelijke schending aan .
de strafvordering betreft, dat de substante voeren (2).
tiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd
(GUNS, T. NAAMLOZE VENNOOTSCRAP en dat de beslissing overeenkomstig de
« EDOUARD BAYET » E_N « RUCKVERSIwet is;
CRERUNG AKTIENGESELLSCRAFT AGRIPOm die redenen, verwerpt de voorzie-.
PINA ».)
ning ; veroordeelt eiser in de kosten.
ARRE.ST.
14 april 1970. _, 2e kamer. - VoorHET HOF ; - Gelet op het bestreden zitte1·, de H. van Beirs, voorzitter. arrest, op 22 september 1969 door het
Verslaggever, de H. de Vreese. - GelijkHof van beroep. te Gent bewezen;
luidende conclusie, de H. Paul Mahaux,
eerste advocaat-generaal. - Pleiter, de
Over het middel, afgeleid uit de scherr- H. Cuvelier (van de balie bij het Hof van
ding van de rechten van de verdediging, beroep te Brussel).
doordat het bestreden arrest eiser
schuldig bevindt aan de heling van een
autowagen, zonder dat een confrontatie
plaatsgreep tussen eiser en de genaamde
Josephus Van Iersel,
2 8 KAMER.- 14 april 1970.
te1·wijl eiser had verklaard dat hij de
autowagen welke hem door de dader
van de diefstal was gegeven, verkocht VOORZIENING IN CASSATIE.
VoRM. STRAFZAKEN. - VooRziEhad aan voornoemde Van Iersel en deze
NING VAN RET. OPENBAAR MINISTERIE.
laatste, ondervraagd, had toegegeven
- VOORZIENING NIET BETEKEND.
professioneel in contact te staan met
N IET-ONTVANKELIJKREID
eiser, doch loochende iets over de autowagen te weten,
en terwijl eiser ter zitting staande hield N iet ontvankelijk is de voorziening in
st1·ajzaken door het openbaar ·ministe'i"ie
dat hij, in aanwezigheid gesteld van
ingesteld, die niet werd betekend aan de
Van Iersel, deze laatste zou hebben doen
partij tegen wie zij is gw;icht (3). De
(1) Cass., 5 januari 1970, supm, blz. 405 ;
verg. cass., 13 januari 1970, supm, blz. 428.
(2) Cass., ·12 juni 1967 (.Arr. cass., 1967,
biz. 1243).

(-3) Cass., 4 oktober 1965 (Bull. en PAsiC.,
1966, I, 159); raadpl. cass., 29 maart 1967
(.Arr. cass., 1967, blz. 1186).
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rnededeling die de griffier aan deze
pa1·tii daet, geldt niet als betekening.
(Wetb. van strafv., art. 418.)
(PROCUREUR DES KONINGS TE MEC!j:ELEN,
T, BILA.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 10 oktober 1969 in hoger
beroep gewezen. door de Correctionele
Rechtbank te Mechelen ;
Over de grond van niet-ont_vanH;elijkheid door verweerder afgelmd tnt de
schending van artikel 418 van het Wethoek van strafvordering :
Overwegende dat blijkens bericht van
20 oktober 1969 de Hoofdgriffier van de
Rechtbank van eerste aanleg te Mechelen
aan verweerder heeft medegedeeld dat
de Procureur des Konings beroep in
cassatie tegen voormeld vonnis had aangetekend;
Overwegende dat deze mededeling ni~t
voldoet aan de voorschriften van artikel 418 van het Wetboek van strafvordering;
Dat, vermits de partij tegen wie het
cassatieberoep gericht is in vr~~heid was,
de betekening van het beroep b1;1 ger~chts
deurwaardersexploot moest gesch1eden,
en het cassatieberoep zelf moest aangezegd worden ;
·
Overwegende dat deze formaliteit een
substantiiile vorm is ;
Dat de voorziening derhalve niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; laat de kosten ten laste van de
Staat.

14 april 1970. - 2° lmmer. - Vaarzitter de H. van Beirs, voorzitter.
Verslaggever, de H. Gerniers. - Geliikluidende canclusie, de H. Paul Mahaux,
eerste advocaat-generaal. - Pleiter, de
H. Faures.
Op dezelfde dag werden ve~rtien gelijkaardige arresten verleend m zake de
procureur des Konings te Mechelen t.eg~n
verschillende geneesheren, op voorzieningen ingesteld tegen vonnissen die op
dezelfde dag verleend werden door dezelfde rechtbank.

2e KAMER. -

14 april 1970,

10 GERECHTSKOSTEN. STRAFZAKEN. BESLISSING OP DE STRAFVORDERING. HOGER BEROEP VAN
HET OPENBAAR MINISTERIE ALLEEN.BESLISSING BEVESTIGD DOOR DE. RECHTE.R -IN HOGER BEROEP.- VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE IN DE KOSTEN
VAN HOGER BEROEP.- 0NWETTELIJKHEID.

2o VONNISSEN EN ARREST]jiN. STRAFZAKEN.- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING.
VONNIS VAN DE
CORRECTIONELE RECHTBANK WAARBIJ
OP DE STRAFVORDERING WORDT BESLIST DAT HET MISDRIJF NIET BEWEZEN
IS. VoNNIS DAT VERVOLGENS DE
RECHTBANK ONBEVOEGD VERKLAART
OMKENNIS TE NEMEN VAN DE RECHTSVORDERING VAN DE BURGERLIJKE PAR·
TIJ, - DRAAGWIJDTE VAN DE BESLISSING OP DEZE LAATSTE RECHTSVORDERING.
30 GERECHTSKOSTEN. STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING.- BESLISSING VAN DE RECHTER
IN HOGER BEROEP DIE ZICH ONBEVOEGD
VERKLAART 01\'1: OVER DEZE RECHTSVORDERING UITSPRAAK TE DOEN, WEGENS DE VRIJSPRAAK.VAN DE BEKLAAGDE. VEROORDELING. VAN DE BEKLAAGDE IN DE KOSTE~ VAN HOGER
BEROEP, - 0NWETTELIJKHEID.

4o VERWIJZING NA CASSATIE. STRAFZAKEN. - STRAFVORDERING.V ERNIETIGING VAN DE BESLISSING
BETREFFENDE DE KOSTEN VAN DEZE
RECHTSVORDERING. KOSTEN VAN
DEZE RECHTSVORDERING DIE TEN LASTE
VAN DE STAAT MOETEN BLIJVEN.
0ASSATIE, ZONDER VERWIJZING.
5o VERWIJZING NA CASSATIE.
STRAFZAKEN.- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. 0ASSATIE YAN DE
BESLISSING BETREFFENDE DE KOSTEN
VAN DEZE RECHTSVORDERING. - KOS·
TEN VAN DEZE RECHTSVORDERING DIE
TEN LASTE VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ
MOETEN BLIJVEN,- CASSATIE ZONDER
VERWIJZING.

1 o W anneer ap het hager beraep van het
apenbaar rninisterie alleen, de rechter
in hager be1·aep de beslissing van de
eerste rechter bevestigt, rnagen de kasten
van hager beraep niet, zelfs niet gedeelte-

-748lijk, ten laste van de beklaagde worden
gelegd (I). (Wet van I juni I849,
art. 3, lid I.)

2° H et vonnis van de correctionele recht-

alhoewel de rechtbank eiser vrijspreekt
uit hoofde van iedere telastlegging, zij
hem niettemin veroordeelt in de kosten
op strafgebied :

bank dat, na . op de strafv01·dering te
hebben beslist dat het aan de beklaagde
ten laste gelegde misdrijj niet bewezen is,
verklaa1·t dat de rechtbank dientengevolge
niet bevoegd is om kennis te nemen van
de 1·echtsvordering van de burgerlijke
partij, doet, wat deze laatste rechtsvordering bet1·ejt, niet alleen uitspraak over
de bevoegdheid; het beslist ook dat het
misdrijj dat aan de bumerlijke rechtsvordering te.n grondslag ligt, niet bewezen is (2).

Overwegende dat eiser en verweerder,
vervolgd wegens inbreuk, de eerste op
artikel I6 -I, de tweede op artikel I7
van het algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer, door de politierechtbank vrijgesproken werden zonder
kosten en, op hoger beroep van het
openbaar ministerie, door de correctionele
rechtbank opnieuw van vervolging ontslagen werden ; dat de kosten van dit
hoger beroep tegen de definitief vrijgesproken eiser en verweerder de Staat ten .
laste moeten blijven ; dat het bestreden
3° Verklaart de rechter in hoger beroep vonnis, door eiser in de in hoger beroep
zich, wegens de vrijspraak van de gevallen kosten te veroordelen, artikel 3,
beklaagde op de strajvordering, onbe- lid I, van de wet van 1 juni I849 geschonvoegd om uitspraal!/ te doen op de den heeft;
bu1·ge1·lijke rechtsvo1•dering, dan mogen
Dat het middel gegrond is ;
de kosten van hoger beroep niet ten laste ·
Overwegende dat de kosten van de
van de beklaagde worden gelegd (3). strafvordering ten laste van de Staat
(Wetb. van strafv., art. I62, I76, 194 moeten blijven ;
en 211.)
·
I
II. In zover de voorziening gericht is
4° Indien de beslissing betreffende. de
kosten van de strajvordering wordt ver- tegen de beslissingen over de burgerlijke
nietigd en de kosten van deze rechtsvor- msen:
dering ten ·laste van de Staat moeten
I o van eiser tegen verweerder :
blijven,- geschiedt de cassatie zonde1·
verwijzing (4).
Overwegende dat de memorie van
eiser, burgerlijke partij, ter griffie _van
5° W ordt de beslissing betreffende de het Hof van cassatie neergelegd werd
kosten van de burge1·lijke rechtsvordering zonder de tussenkomst van een advocaat
vernietigd en moeten de kosten van deze bij dit Hof; dat het Hof er geen acht
rechtsvordering ten laste blijven van de vermag op te slaan ;
burgerlijke partij die ze heejt voorgeschoten, dan geschiedt de cassatie zonder
2o van verweerder tegen eiser :
verwijzing (5).
Over het middel hieruit afgeleid dat,
alhoewel het vonnis eiser buiten zaak
(BOUCKAERT, T. DE SMET.)
1stelt, het hem niettemin veroordeelt in
de kosten op burgerlijk gebied :
ABREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 25 november I969 in boger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Gent;

I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering
ten opzichte van eiser :
·
Over het middel hieruit afgeleid dat,
(1) Cass., 15 december 1969, supm, biz. 370.
(2) Cass., 11 april 1958 (Bull. en PASIC.,
1958, I, 870) en noot 2.
(3) Raadpl. cass., 12 januari 1953 (Bttll.
en PAsrc., 1953, I,. 319).

Overwegende dat, alhoewel de rechtbank zich onbevoegd verklaart om van de
eis van de burgerlijke partij tegen eiser
kennis te nemen, zij deze laatste niettemin veroordeelt in de kosten van
het hoger beroep op burgerlijk gebied;
Overwegende dat · het bestreden vonnis, na op de strafvordering te hebben
(4). Cass., 6 juni 1966 redenen en beschikkende.gedeeite (Bull. en PAsrc., 1966, I, 1268),
en 15 december 1969, supm, biz. 370 ; raadpi.
cass., 4november1963 (Bull. enPAsrc., 1964; I,
245) en 9 juni 1969 (An·. cass., 1969, biz. 983).
(5) Raadpl. de in de vorige noot geciteerde
arresten.

749beslist dat het aan de beklaagde toege-·
schreven misdrijf niet bewezen is, verklaart dat de rechtbank dienvolgens niet
bevoegd is om van de vordering van de
burgerlijke partij kennis te nemen ; dat,
wat die vordering betreft, bet niet enkel
uitspraak doet over de bevoegdheid, doch
tevens beslist dat het misdrijf dat aan
de burgerlijke vordering ten grondslag
ligt, niet bewezen is ; dat, mitsdien, de
burgerlijke partij minstens gedeeltelijk
in het ongelijk wordt gesteld ;
Overwegende dat, nu verweerder gedeeltelijk in het ongelijk wordt gesteld,
eiser, overeenkomstig de artikelen 162 en
176 van het Wetboek van strafvordering,
niet wettelijk kon veroordeeld worden in
al de kosten van het hoger beroep
voortvloeiend uit de burgerlijke eis'tegen
:qem ingesteld ;
Dat het middel gegrond is ;
Overwegende dat de kosten van die
vordering ten laste van de partij die .ze
gedaan heeft mqeten l;>lijven ;

2°

EUROPESE GEMEENSCHAPPEN.
EuRoPEs:m EooNOMISOHE GEMEENSOHAP. UITLEGGING VAN DE BEPALINGEN VAN H:mT V:E\RDRAG BIJ WIJZE
VAN PREJUDIOIELF.l BESLISSING DOOR
HET HoF VAN-JUSTITIE vAN DE EuRoP:ms:m
GEMEENSOHAPPEN.
ARTIKEL 177 VAN HET VERDRAG. UITLEGGING VAN ARTIKEL 85 VAN HET
VERD"RAG. REOHTSVORDERING OM
IN DE HANDELSREOLAME HET GEBRUIK
VAN BEPAALDE
VERMELDINGEN
TE
VERBIEDEN. BESLISSING OVER DE
UITLEGGING VAN DIT ARTIKEL NIET
NODIG OM OVER DE REOHTSVORDERING
UITSPRAAK TE DOEN.- GEEN VERWIJZING NAAR HET HoF VAN JUSTITIE.

1° De rechtsvordet·ing om aan een partij
te verbieden gebruik te maken van
bepaalde vermeldingen, zowel in de
officiele telefoongids als in het opschrift
van haar brieven en in haar 1·eclame,
is vreemd aan het voorwerp van art1:kel 85 van het V erdrag tot op1·ichting
van de Europese Economische Gemeenschap, getekend te Rome op 25 maart
1957 en goedgekeurd bij handeling van
de wetgevende macht van 2 december
1957.

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis doch slechts in zover het al
de kosten van het hager beroep, zo op
strafgebied als op burgerlijk gebied, ten
laste van eiser legt ; verwerpt de voorziening voor het overige ; beveelt dat
melding van het thans gewezen arrest 2° Aangezien de rechtsvordering om aan
een partij te verbieden zowel in de
zal gemaakt worden op de kant van de
officiele telefoongids als in de opschrijten
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; laat
van haar brieven en in haar handelsde kosten ten laste van de Staat ; zegt ·
reclame gebruilc te maken van bepaalde
dat er geen aanleiding is tot verwijzing.
ve1·meldingen, m·eemd is aan het voorwerp van artikel 85 van het V erdrag tot
14 april 1970. - 2e kamer. - Vooroprichting van de Europese Economische
zitter en Verslaggever, de H. van Beirs,
Gemeenschap, getekend te Rome op
voorzitter. Gelijkluidende conclusie,
25 maart 1957 en goedgekeurd bij
de H. Paul Mahaux, eerste advocaathandeling van de wetgevende macht van
generaal. ·--:- Plei_ter, de H. Martens (van
2 december 1957, en een beslissing over
de balie bij het Hof van beroep te Gent).
de uitlegging van dit artilcel derhalve
niet nodig is, verwijst het Hof de zaak
niet naar het H of van justitie van de
Europese Gemeenschappen om bij wijze
van prejudiciele beslissing uitspraak te
1e KAMER:- 16 april 1970.
doen over de uitlegging van artilcel 85.
van het erdrag.
1° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN.

v

EUROPESE EOONOMISOHE GEMEENSOHAP.
ARTIKEL 85 VAN HET
VERDRAG TOT OPRIOHTJNG, VAN DE
EuROPEsE
Eoo:NoMisoH:m
GEMEENSOHAP. REOHTSVORDERING OM IN
DE. HANDELSREOI,AME HET GEBRUIK
VAN
BEPAALDE VERMELDINGEN
TE
VERBIEDE.N.
R:mOHTSVORDERING
VREEMD AAN HE.T VOORWERP VAN
ARTIKEL 85 VAN HET VERDRAG TOT
OPRIOHTING VAN DE EUROPESE EooNOMISOHE GEMEENSOHAP.

(OLEROKX, T. NAAMLOZE VENNOOTSOHAP
« ZETTLER-BELGIQUE )).)
ARREST

(vertaling) (1).

RET HOF ; __::__ Gelet op het bestreden
(1} Men raadplege de auteurs en noten in
de conclusie van het openbaar ministerie
verschenen in Bull. en PASIC., 1970, I, biz. 701

I\

-750arrest, op 4 m'aart 1968 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;

kel 85 van het Verdrag van Rome doch open, dat wil zeggen dat ze geen
beletsel is voor een soortgelijke invoer " ;
Over het ~iddel afgeleid uit de scherrDat het arrest ook vaststelt dat verding van artikel. 97 van de Grondwet,
weerster (( zich ertegen verzet dat eiser
cloo1·clat het bestreden arrest het hoger in hoger beroep (thans eiser) ... in de
beroep van eiser niet gegrond verklaart telefoongids, in zijn briefwisseling 'of in
en, dientengevolge, de beroepen beschik- zijn reclameblaadjes gebruik maakt van
king bevestigt waarbij met toepassing vermeldingen die kunnen doen geloven
van het koninklijk besluit van 23 decem- dat hij een door de firma Aloi:s Zettler
ber 1934 het ophouden wordt bevolen erkende concessionaris is " ;van sonhnige handelingen die zogenaamd
Dat de bestreden beslissing, in dit
strijdig zijn met de eerlijke gebruiken
inzake handel en, na een dergelijke opzicht, het bevel van de beroepen
beslissing, bovendien verklaart alle ande- · beschikking bevestigt om· met deze
re, meer uitgebreide of tegenstrijdige reclame op te houden ;
conclusies als niet-gegrond of niet ter
Overwegende dat een beslissing over
zake dienend te verwerpen,
de uitlegging van artikel 85 van het
zonder echter door enige reden te verdrag tot oprichting van de Europese
antwoor·clen op het middel· van de con- Economische Gemeenschap, ondertekend
clusie welke regelmatig voor eiser voor te Rome op 25 maart 1957 en goedgehet hof van beroep werd genomen, die keurd bij handeling van de wetgevende
tegen de rechtsvordering aanvoerde dat ;nacht van 2 december 1~5~, niet nodig
ze ertoe strekt onrechtstreeks een recht IS om de door de voorzwnmg aan het
van bescherming te bekomen in strijd Hof voorgelegde vraag te beslechten ; dat
met artikel 85-1 van het Verdrag van de rechtsvordering om aan een partij te
Rome, dat de aard van het genieen- verbieden zowel in de officiele telefoonschapsstelsel niet kan dulden dat de gids als in de opschrjften van haar
rechten, erkend door een of andere briefwisseling en van , haar reclame genationale wetgeving betreffende de mer- bruik te maken van sommige vermeldinken, worden misbruikt om de doeltref- gen, vreemd is aan het voorwerp van
fendheid van de bepalingen van het genoemd artikel 85 ;
gemeenschapsrecht te neutraliseren, dat,
Dat, daar het arrest had vastgesteld,
derhalve, zelfs indien de stelling van de onder verwijzing naar de beroepen begedaagde in hoger beroep (thans ver- slissing, dat, ten deze, de betwisting
weerster) volgens het Belgisch recht op vreemd was aan artikel 85 van het verde oneerlijke mededinging was gegrond, drag tot oprichting van de Europese
ze krachtens genoemd artikel 85-1 toch Economische Gemeenschap, de op deze
nog zou moeten worden verworpen ; bepaling gegronde aanvoeringen van eiser
zodat het arrest niet voldoet aan de niet meer ter zake dienend waren ; dat
verplichting van de rechters om hun de rechter niet verplicht was ze te beantbeslissingen met redenen te omkleden : woorden;
Dat het middel niet kan worden aanOverwegende dat uit het arrest blijkt
dat verweerster door een Duitse firma genOinen;
vervaardigde toestellen in Belgie invoert ;
Om die redenen, verwerpt de voorziedat zij in 1965 aan eiser de alleenverkoop
ning ; veroordeelt eiser in de kosten.
van deze toestellen in Brabant verleende;
dat eiser, na te hebben afgezien van
deze alleenverkoop die op 31 december
16 april 1970. - 1e kamer. - Voor1966 is geeindigd, soortgelijke toestellen zitteJ', de H. Valentin, raadsheer waarnevan dezelfde firma' is blijven verkopen mend voorzitter. Verslaggever, de
en invoeren ;
H. Polet. - Gelijkluidende conclusie, de
. Overwegende dat het arrest erop wijst
H. Ganshof va!l der Meersch, procureurdat " gedaagde in hoger beroep (thans generaal. - Pleiters, de HH. DeBruyn
verweerster), ni~ttegenstaande haar hoe- en Fam·es.
danigheid van alleenconcessionaris van
de Duitse firma, Aloi:s Zettler, geenszins
de wettelijkheid van deze invoer betwist ;
dat zij immers erkent dat de exclusiviteit
die zij bezit niet absoluut is - wat strijdig zol~ zijn met de bepalingen van arti-
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KAMER.-

16 april 1970.

ARBEIDSONGEVAL. ARTIKEL 2,
LID 4, V,AN DE. GECOORDINEERDE WETTEN BETREFFENDE DE VERGOEDING
DER SCHADE VOORTSPRUITENDE UIT
ARBEIDSONGEVALLEN. DAGELIJKSE
VERGOEDING WEGENS TIJDELIJKE VOLLEDIGE ARBEIDSONGESCHIKTHEID. VERGOEDING GEBRACHT OP 90 T. H.
VAN RET GEMIDDELD DAGLOON. VOORWAARDEN VAN .DEZE VERMEERDERING.

Lid 4 van artikel 2 van de gecoth'dinee1·de
wetten betreffende de vergoeding der
schade voortspruitende uit arbeidsongevallen moet worden uitgelegd in die zin
dat de dagelijkse vergoeding wegens
tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid
op 90 .t. h. van het gemiddeld dagloon
moet gebracht worden vanaf de negenentwintigste dag van volledige arbeidsongeschiktheid, te rekenen van de dag
die volgt op het begin van de ongeschiktheid tot we1·ken; zelfs indien de volledige
arbeidsongeschiktheid intermitte1·end is
geweest.
(PAUL GENGOU, T. GEMEENSCHAPPELIJKE
VERZEKERINGSKAS TEGEN ARBEIDSONGEV ALLEN « LA BELGIQUE INDUSTRIELLE ».)
ARREST

(vertaling) (I).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 8 maart 1968 in laatste
aanleg gewezen door de V rederechter te
Fleron;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van artikel 2, inzonderheid lid 4,
van de wetten op de vergoeding der
schade voortspruitende uit arbeidsongevallen, gecoordineerd bij het koninklijk
besluit van 28 september I931, zoals dit
artikel gewijzigd is bij artikel I van de
wet van IO juli 1951,
doordat het bestreden vonnis, na te
hebben vastgesteld dat eiser, ten gevolge
van een niet bftwist arbeidsongeval, van
20 februari 1967 tot en met 12 maart
1967, van 31 maart 1967 tot en met
10 april 1967, en van 18 april 1967 tot

(1) Men raadplege de auteurs en de noten
in de conclusie van het openbaar ministerie,
v·erschenen in Bull. en PASIC., 1970, I, blz. 705.

en met 3 juli 1967 tijdelijk volledig
arbeidsongeschikt was geweest, dat verweerster, verzekeraar van de werkgever
van eiser, de vergoedinge:i:J. op basis vari
80 t. h. van het gemiddeld dagloon had
betaald tot 14 mei 1967, en dat eiser
betaling vroeg op basis van 90 t. h. van
genoemd loon te rekenen vanaf de negen- .
entwintigste dag van werkelijke ongeschiktheid, namelijk vanaf 7 april 1967,
verweerster veroordeelt tot betaling van
een aanvullende vergoeding van 10 t.h.
van het gemiddeld dagloon voor de
periode van 28 april1967 tot 14 mei 1967,
op grond dat de tekst van voornoemd
artikel 2 bepaalt dat, na het verstrijken
van de eerste achtentwintig dagen die
volgen op het begin van de ongeschiktheid tot werken, de tijdelijke ongeschiktheid volledig moet zijn opdat de vergoeding tegen 90 t. h. van het loon zou
worden betaald en dat, ten deze, aan die
voorwaarde pas voor de eerste maal was
voldaan op 28 april 1967,

terwijl de tekst van artikel 2 van voornoemde gecoordineerde wetten aldus
moet worden begrepen dat de getroffene
recht heeft op een dagelijkse vergoeding
gelijk aan 90 t. h. van het gemiddeld
dagloon voor de dagen van tijdelijke volledige ongeschiktheid tot werken, en
zulks vanaf de negenentwintigste dag te
rekenen van de dag die volgt op het
begin van de ongeschiktheid tot werken,
zelfs indien er in de loop van de eerste
achtentwintig dagen perioden van genezing zijn geweest, of althans in deze zin
dat, indien, na het verstrijken van de
eerste achtentwintig dagen volledige
ongeschiktheid, te rekenen van de dag
welke op het begin van de ongeschiktheid
tot werken volgt, welke achtentwintig
dagen op elkaar kunnen volgen, de tijdelijke ongeschiktheid volledig is, de dage'
lijkse vergoeding, te rekenen van de
negimentwintigste , dag af, gelijk wordt
aan 90 t. h. van het gemiddeld dagloon,
zodat eiser recht had op de dagelijkse
vergoeding, gelijk aan 90 t.h. van het
gemiddeld dagloon, vanaf 7 of althans
8 april 1967 :
Overwegende dat uit het bestreden
vonnis blijkt dat het op 20 februari 1967
aan eiser overkomen arbeidsongeval een
volledige arbeidsongeschiktheid heeft veroorzaakt van 20 feb.ruari tot en met
12 maart 1967, van 31 maart tot en
met 10 april 1967, en vim 18 april tot en
met 3 juli 1967 ;
Overwegende dat naar luid van artikel 2, lid 4, van de gecoordineerde wetten
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op de vergoeding der schade voortspruitende nit arbeidsongeva;llen, «indien, na het verstrijken der eerste achtentwintig dagen, te rekenen van de dag
welke op het begin van de ongeschiktheid
tot werken volgt, de tijdelijke ongeschiktheid volledig is, de dagelijkse vergoeding,
te rekenen van de negenentwintigste dag
af, gelijk wordt aan 90 t. h. van het
gemiddeld dagloon " ;
Dat de dagelijkse vergoeding wegens
tijdelijke volledige ongeschiktheid, ten
deze, dus op 90 t. h. van het gemiddeld
dagloon moest worden gebracht vanafhet
verstrijken van de eerste achtentwintig
dagen, dat wil zeggen vanaf 8 april 1967,
negenentwintigste dag van volledige ongeschiktheid te rekenen van de dag welke
op het begin van de ongeschiktheid tot
werken volgt ;
Dat h_et middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zover het aan eiser de
verhoging van de ·dagelijkse vergoeding
vanaf 8 april1967 weigert toe te kennen ;
beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt- op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerster in de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar de
Vrederechter van het eerste kanton te
Luik.
16 april 1970. - 1e kamer. - Voorzitter, de H. Valentin, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Legros. Gelijklttidende conclusie,
de H. Ganshof van der Meersch, procureur-generaal.- Pleiters, de HH. Bayart en Fally.

1e

K.~MER.-

16 april 1970.

SPROKEN DAT DE BEDOELING MET DE
EISERES EEN HUWELIJK AAN TE G:AAN
DE DOORSLAGGEVENDE OORZAAK WAS
GEWEEST VAN DE GEMEENSCHAP DIE·
DE VERWEERDER MET DE EISERES HAD.
- MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT
VAN DE CONCLUSIE VAN DE VERWEERDER.

2° CASSATIE.- BURGERLIJKE ZAKEN.
-

0MVANG.- VERNIETIGING VAN EEN
RECHTDOENDE OP EEN RECHTSVORDERING, INGESTELD OP DE VOET
VAN DE ARTIKELEN 340b EN 340c VAN
HET BURGERLIJK WETBOEK, WAARBIJ
WORDT VEROORDEELD DEGENE DIE
GEMEENSCHAP HAD MET DE EISERES IN
DE RECHTSVORDERING, MOEDER VAN
HET NATUURLIJK KIND, TOT BETALING
VAN EEN JAARLIJKSE UITKERING VOOR
RET ONDERHOUD EN DE , OPVOEDING
VAN DIT KIND. - VEROORDELING VAN
DE VERWEERDER IN DEZE RECHTSVORDERING TOT BETALING VAN SCHADEVERGOEDING WEGENS FOUTIEVE VERBREKING :VAN DE HUWELIJKSBE.LOFTE,
GEGROND OP DEZELFDE ONWETTIGE
REDEN; -:---- VERNIETIGING VAN DE
EERSTE. BESLISSING STREKT ZICH UIT
TOT DE TWEEDE.
ARRES~

l

0

De bewijslcracht ·van de conclusie van
de verweerder in een rechtsvordering
door een vrouw, handelende, zowel in
haar eigen naam als in haar hoedanigheid van wettelijke voogdes van haar
zoon, natuurlijk kind, ingesteld op de
voet van de artikelen 340b en 3'40c van
het Burgerlijlc W etboek, wOi'dt mislcend
door het a1-rest dat met name erop wijst
dat de eiseres in de rechtsvordering « aanvoert, zonder dienaangaande te worden
tegengesp1·olcen " dat _de door de ve1·weerder geuite bedoeling " binnen een lcorte
tijd met haar een nieuw huwelijlc aan te
gaan, de doorslaggevende oorzaak is
geweest van de gemeenschap die zij had
met de gene -die zij als haar verloofde
beschottwde "' wa'(!neer uit de conclusie
van deze verweerder blijkt dat hij niet
alleen de huivelijlcsbelofte ontlcende maa1·
oolc de omstandigheid dat hij geslachtsbetrelckingen met de eiseres _ in deze
rechtsvordering zou gehad hebben.

1o LEVENSONDERHOUD.- MaEDERVAN EEN NATUURLIJK KIND DIE VOOR
HEM: EEN UITKlj)RING TOT ONDERHOUD
VORDERT VAN DE GENE DIE TIJDENS HET
WETTELIJK TIJDPERK DER BEVRUCH2° De vernietiging van een arrest, rechtTING MET HAAR GEMEENSCHAP HEEFT
doende op een rechtsvorde1·ing door een
GEHAD. CONCLUSIE VAN DE VERm·ottw, handelende zowel in haar eigen
WEERDER IN DE RECHTSVORDERING DIE
naam als in !war hoedanigheid va1~
ONTKENT DAT HIJ MET DE EISERES
wettelijlce voogde_s van !war zoon, natuurGESLACHTSVERKEER HEEFT GEHAD. Mjlc kind, 1:ngesteld op de voet van de
AAREST DAT EROP WIJST .DAT DOOR DE
artikelen 340b en 340c van het Burgerlijlc
VERWEERDER NIET WERD TEGENGE-
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W etboek tot betaling door degene, die
tijdens het wettelijk tijdperk der bevruchting met haar gemeenschap zou gehad
hebben, van een jaarlijkse uitkering voor
het onde1·houd en de .opvoeding van het
kind totdat het de valle leejtijd van
achttien jaar heejt bereikt, strekt zich
uit tot de beslissing waarbij het arrest
de verweerder in deze rechtsvordering
veroordeelt tot de betaling van schadevergoeding wegens joutieve verbreking
van een huwelijksbelojte, wanneer deze
beslissing gesteund is op dezeljde onwettelijke red en als de eerste beslissing,

(B ... , T.V ... )

ARREST

(vertaling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 26 april 1969 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 340b, 340c en
340d van het Burgerlijk W et.boek (wet
van 6 april1908, enig artikel), 1317, 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek
inzake de bewijskracht van de akten,
ten deze, de conclusies die respectievelijk
voor eiser en voor verweerder in hoger
beroep werden genomen, 1315 van het
Burgerlijk Wetboek op de bewijslast,
680 van het Gerechtelijk Wetboek (wet
van 10 oktober 1967) o-ver hetzelfde
onderwerp ell: 97 van de Grondwet,
doordat het hof van beroep, bij het
bestreden arrest, in beginsel de rechtsvordering gegrond verklaart die verweerster, handelende zowel in eigen naam
als in haar hoedanigheid van wettelijke
voogdes van haar zoon Jean-Claude, op
grond 'van voormeld artikel 340b van
het Burgerlijk W etboek tegen eiser had
ingesteld tot betaling van een jaarlijkse
uitkering voor het ·· onderhoud en de
opvoeding van het kind totdat het de
voile leeftijd van achttien jaren heeft
bereikt, en eiser bovendien veroordeelt
tot betaling van een bedrag van 14.547 fr.,
zijnde de kosten van de bevalling van
verweerster en haar onderhoud gedurende
:yier weken na de bevalling, en, om aldus
te beslissen, hierop steunt, enerzijds, dat
het zou bewezen zijn dat eiser zou
beloofd hebben met verweerster te trouwen, en, anderzijds, dat eiseres in hoger
beroep (t;hans verweerster) « aanvoertzonder deswege te worden tegengesproken - dat de door gedaagde in hoger

beroep te kennen gegeven bedoeling om
met haar, binnen een korte ·tijd, een
nieuw huwelijk aan te gaan, de doorslaggevende oorzaak is geweest van de
gemeenschap die zij, bij verschillende
gelegenheden, had tijdens haar ontmoetingen met degene die zij als haar verloofde beschouwde n en dat deze aanvoering « vooreerst een ernstige grondslag
vindt in de unanieme verklaring van aile
getuigeil .. . van haar goede reputatie ;
vervolgens in het feit dat gedaagde in
hoger beroep geen enkel van de verweerinidde'len of van de rechtsvernietigende
excepties opwerpt die de wet hem toekent
om de aanspraken van eiseres in hoger ·
beroep te doen verwerpen; dat hij immers geen tegenverhoor heeft gevraagd ;
dat hij als naaste buurman van eiseres
in hoger beroep tamelijk gemakkelijk,
eventueel, zou kunnen aantonen dat het
meisje gedurende het wettelijk tijdperk
van de bev~uchting andere inannen heeft
gekend of zich kennelijk slecht heeft
gedragen ... n en, tenslotte, dat « uit het
onderzoek van de getuigenissen die zowel
tijdens het burgerlijk getuigenverhoor
als tijdens de strafrechtspleging werden
afgelegd, althans de overtuiging blijkt
dat tijdens het wettelijk tijdperk van de
bevruchting de geslachtsbetrekkingen tussen eiseres in hoger berOEip en geintimeerde redelijk en menselijk mogelijk zijn
geweest n,

tenvijl, eerste onderdeel, het arrest, in
zover het blijkbaar aanneemt dat eiser
de stelling niet zou hebben « tegengesproken n die als de stelling 'van verweerster wordt voorgesteld en volgens welke
de door hem te kennen gegeven bedoeling
om met haar een nieuw huwelijk aan te
gaan « de doorslaggevende oorzaak zou
geweest zijn van de gemeenschap die zij,
bij verschillende. gelegenheden, had tijdens haar ontmoetingen met degene die
zij als haar verloofde beschouwde n,
enerzijds, openlijk de bewijskracht miskent van de conclusie welke in hoger
beroep werd genomen door eiser die naar
luid van genoernde conclusie, verre van
akkoord te gaan met de bewering van
verweerster in verband met het bestaan
van de bedoelde gemeenschap, ze uitdrukkelijk ontkende en zelfs onderstreepte dat genoemde bewering geen
grondslag vond in de getuigenverhoren
die op verzoek van verweerster werden
afgenornen, en, anderzijds, tegenstrijdig
is met de vaststelJing van het Hof zelf
in een andere passage van de redenen
van zijn arrest, wanneer het hof erop
wijst dat, sinds 24 april 1963, datum
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van de persoonlijke verschijning voor de
voorzitter van de rechtbank, "gedaagde
in hoger beroep (thans eiser) steeds de
feiten heeft ontkend '' (schending van de
artikelen 1317, 1319, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk W etboek en 97 van de
Grondwet);

Overwegende dat, na vooreerst te hebben vastgesteld dat eiser steeds de feiten
had ontkend en vervolgens te hebben
gesteld dat het bewijs van een huwelijksbelofte tussen partijen door verschillende
getuigenissen geleverd was, het arrest, om
de vorderingspunten gestetmd op de artikelen 340b en 340c van het Burgerlijk
Wetboek gegrond te verklaren, er onder
meer op wijst " dat eiseres in hoger
beroep (thans verweerster) aanvoert zonder op dit punt te worden tegengesproken - dat de door gedaagde in
hoger beroep (thans eiser) te kennen
gegeven bedoeling om met haar, binnen
een korte tijd, een nieuw huwelijk aan te
gaan, de doorslaggevende oorzaak is
geweest van de gemeenschap die zij, bij
verschillende gelegenheden, had tijdens
haar ontmoetingen met degene die zij
als haar Verloofde beschouwde »;
Overwegende dat uit de conclusie van
eiser blijkt dat hij niet aileen de huwelijksbelofte ontkende die hij aan verweerster zou hebben gedaan, doch ook
de omstandigheid dat hij met haar
geslachtsbetrekkingen zou hebben gehad;
Dat aldus het arrest de bewijskracht
van de conclusie van eiser heeft miskend
en aangetast is door de tegenstrijdigheid
die het eerste onderdeel van het middel
eraan verwijt ;
Dat het middel gegrond is ;
En overwegende dat, zoals de voorziening zulks vraagt, de cassatie van de door
het middel bestreden beslissingen die:nt
uitgebreid te worden tot de beslissing
waarbij het arrest eiser veroordeelt tot
betaling van schadevergoeding wegens
foutieve verbreking van een huwelijksbelofte, daar genoemde beslissing door het
hof van beroep met name hierop is
gesteund dat verweerster, "die door
gedaagde in hoger beroep zwanger werd
gemaakt », door hem werd verlaten ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; houdt de
kosten aan opdat hierover door de feitenrechter zou worden beslist; verwijst de
zaak naar het Hof van beroep te Luik.

16 april 1970. - Ie kamer. - Voorzitte1', de H. Valentin, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggeve1·, de
H. Perrichon. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Ganshof van der Meersch, procureur~generaal.- Pleiters, de HR. Faures
en Fally.

le

KAMER. -

17 april 1970.

lD

OVEREENKOMST.- STRAFBEDING-.
BEGRIP.

2°

OVEREENKOMST. ALs STRAF·
BEDING VASTGESTELD BEDRAG. - B E DING DAT GEEN VERGOEDING IS VAN DE
SCHADE WELKE VOOR DE SCHULDEISER
VOORTVLOEIT UIT HET NIET·NAKOMEN
VAN DE HOOFDVERBINTENIS. -BEDING
DAT NIET ONDER DE TOEPASSING VALT
VAN ARTIKEL ll52 VAN HET BURGER~
LIJK WETBOEK.

3D

OVEREENKOMST. ALs STRAF·
BEDING VASTGESTELD BEDRAG.- BEDING DAT AAN DE SCHULDEISER EEN
VEEL GROTERE WINST BEZORGT DAN
DE UITVOERING VAN HE·r CONTRACT.
BEDING DAT STRIJDIG IS MET DE
BEPALINGEN VAN ARTIKEL 6 VAN HET
BURGERLIJK WETBOEK.

1D H et als strajbeding vastgestelde bedrag

mag sl'echts een jorjaitaire schadeloosstelling zijn van de schade die vdor de
schuldeiser voortvloeit uit het niet-nakomen van de hoojdverbintenis. (Burg.
Wetb., art. 1226 en 1229.)
2D W anneer de rechter vaststelt dat het als

stmjbe.cling vastgestelde bedrag geen
ve1·goeding kan zijn van de schade die uit
het niet-nakomen van de hoofdverbintenis
vobrtvloeit, kan hij hieruit wettelijlc
afleiden dat het geen strajbeding bet?"ejt
en dat de bepalingen van artikel 1152
van het Burgerli.ik W etboek niet van
toepassing zijn. (Burg. Wetb., art. 1226,
1229 en ll52.)
3D W ettelijk met redenen omkleed is het

arrest dat beslist dat, wanneer het alB
~tmjbeding vastgestelde
bedrag geen
ve1·goeding kan zijn van de schade die
uit het niet-nakomen van de hoojdverbintenis voortvloeit en aan de schuldeiser
een veel grotere winst bezorgt dan de

~L
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-755normale uitvoering· van het contract,
dit beding strijdig is met de bepalingen
van artikel 6 van het Burgerlijk W etboek.

(HUYGHE, T .. D'HONDT.)

Advocaat-generaal Krings heejt in hoofdzaak het volgende gezegd :
1. Ret pro bleem van het strafbeding
gaf tot nu toe, zoals Uw Rof wei bekend
is, aanleiding tot een uitgebreide litteratuur en rechtspraak.
'
Wij zullen achtereenvolgens de volgende vraagstukken onderzoeken :·
1o de inhoud van het strafbeding ;
2° de juridische grondsla.g, de draagwijdte en de rechtsgevolgen van het
toezicht van de rechter.

***
I. -

W at de inhoud van het strafbeding

bet1·ejt.
2. Samenvattend mag men vier stellingen onderscheiden :
a) Ret strafbeding houdt een burgerlijke
straj in die krachtens het contract donr
de schuldeiser aan de in gebreke zijnde
schuldenaar wordt opgelegd.
De toepassing van het strafbeding
belet niet dat de schuldenaar bovendien
een schadevergoeding aan de schuldeiser
verschuldigd is. Ret strafbeding houdt
dus geen bepaling van de schadevergoeding in (1).
'
b) Men heeft het strafbeding ook willen
gelijkstellen met de Romeinse stipulatio
poenae, die plaats vond onder meer om
rechtskracht te geven aan een overeenkomst die niet rechtsgeldig was (2},
bv. wanneer het om plaatselijke gebrui-

ken ging, die als dusdanig niet erkend
werden (bij de vestiging van een erfdienstbaarheid of bij de kindsaanneming
overeenkomstig de Griekse gebruiken).
De stipulatio poenae WI1S toegelaten voor
zover zij niet in sttijd was met de openbare orde of de goede zeden. Stilaan
echter heeft de stipulatio poenae haar
oorspronkelijk karakter verloren, om
enkel het karakter te behoude:n van een
straf voor het geval de schuldenaar zijn
verplichtingen niet naleefde. Planiol en
Ripert halen in dit verband het volgend
geval aan : «Dans certains cas exceptionnels, la clause penale pent servir a
donner une action a une personne, qui,
sans elle, n'en possederait pas. Cela se
voit dans les promesses et stipulations
pour autrui " (3).
c) Luidens een derde stelling houdt het
strafbeding de vaststelling in van een
jorjaitaire schadevergoeding, die echter tot
doel heeft de schuldenaar voor de nietuitvoering van het contract af te schrikken. Ret beding heeft dus in deze stelling
een gemengd karakter. De uitvoering
ervan brengt mee dat de schuldeiser geen
andere schadevergoeding wegens nietuitvoering ma'g vorderen ; die schadevergoeding werd echter met opzet zeer hoog
gesteld om de schuldenaar te prikkelen
de overeenkomst uit te voeren; m.a.w.
het bedrag van het beding zal meestal
merkelijk hoger liggen dan het bedrag
van de werkelijk geleden schade (4).
d) In-een laatste opvatting is het strafbeding, en mag het niets anders zijn dan
een contract~wle en jorjaitaire vaststelling
van de schadevergoeding die verschuldigd
is in geval van wanuitvoering van het
contract (5}.

3. Luidens de 1eerste stelling houdt het
strafbeding een sanktie in.

droit contemporain, Parijs, 1904, blz. 170 en
(1) :Men vindt een uitvoerige bespreking
volg. ; id., Rev. crit. de legislation et de jurisvan deze stelling in DEMOGUE, l)es obligations,
p1'ttdence, 1906, blz. 417; STARCQ, Essai d'une
the01·ie generale de la 1·esponsabilite consideree
d. VI, blz. 479 tot 540.
(2) CuQ, Manuel des institutions jwidiques
en sa double fonction de gm·antie et de 'r~eine
des Romains, blz. 597 en volg.
· privee, Parijs, 1947, blz. 416. Deze auteur is
(3) PLANIOL en RIPERT, d. VII, nr 867. evenwel van oordeel dat als algemene regel
geldt dat de straf niet hoger mag zijJ;~. dan het
DE ·RYKE, « Actualiteit van het strafbeding "•
T.P.R., 1966, blz. 171 en l72.
bedrag van de schade ; DEMOGUE, Des
(4) DE RYKE, op. cit., blz. 173, nr 6;
obligations, d. VI, nrs 443 en 484 ;VIEUJEAN,
ASSER, Verbintenissen, blz. 241; SAVATIER,
Rev. trim., dr. civil, 1964, blz, 406; MoREAULa them·ie des obligations, Parijs, 1967, nr 197,
MARGREVE, Journ. trib., 1964, blz. 243, noot 3,
blz. 277, nr 257, blz. 338; JosSERAND, d. II,
(5) DE PAGE, d. III, nr 117, bl~. 145 en
nr 646; HUGENEY, L'idee de peine privee en
volg.; LAURENT, d. XVII, nr 447.

-756Demogue ( 1) zegt dat bet strafbeding
ofwel een contractueel forfaitair vastgestelde scbadevergoeding inboudt, ofwel
een burgerlijke straf uitmaakt. Deze
auteur gaat van bet standpunt uit dat
bet de partijen vrij staat een straf te
bedingen voor bet geval bet contract niet
wordt uitgevoerd. Zulks beboort tot bet
domein van de wilsautonomie. Het strafbeding bestaat dus niet aileen nit ·een
som gelds, maar ook nit om bet even
welke andere prestatie, bv. de verkorting
van de termijn om een ·recbt te Iaten
gelden, een bijkomende en zwaardere
voorwaarde om een recbt uit te oefenen,
een rechtsverval, een tucbtstraf (bv. een
boete die aan ee:n lid van een sportvereniging wordt opgelegd). Het strafbeding
mag bedongen worden zowel voor bet
geval van wanuitvoering als van nietuitvoering.
Deze stelling werd ecbter verworpen
omdat bet de Staat aileen toekomt
sankties·tot stand te brengen, zowel burgerlijke als strafyoecbtelijke, en dus niet
de particulieren. Overigens bepaalt de
wet hoe men de uitvoering van de
contracten kan afdwingen, betzij recbtstreeks, hetzij onrecbtstreeks, nl. dour de
gedwongen uitvoering en de dadelijke
uitwinning. Waarom zou bet dan de particulieren toegelaten zijn nog andere
middelen tot stand te brengen, o.m.
onder de vorm van burgerlijke straffen
die als een soort afschrikking moeten
werken?
Ret valt bovendien. op dat er in sommige Ianden burgerlijke sankties bestaan
o.m. de dwangsom. Maar in dat geval
blijft de toepassing ervan onder bet toe(1) DEMOGUE, loc. cit., blz. 481. Zie in
dezelfde zin, SCHOENTJES-MERCHIERS, "Strafbeding- boetebeding "• T. P. R., 1969, blz. 51.
Deze auteur geeft de voorkeur aan het woord
boetebeding omdat het bij eendergelijkbeding
praktisch altijd om een geldsom gaat.
(2) LAURENT, d. XVII, nr 452; DABIN,
Theorie generale du droit, nrs 12, 28, 33 en 35 ;
HANNEQUART, Rev. crit., 1960, blz. 48-49 ;
LI:MPENS en VAN DAMME, Rev. c1•it., 1961,
blz. 73-74; DEBACKER, « Vers plus de semirite
juridique en matiere de clause penale "• Jur.

· comm. de Belg., 1968; I, 47-49.
. (3) DE PAGE, d. III, nr 119; DEKKERS,
d. II, nr 352, blz. 148; BAUDRY-LACANTINERIE,

Traite the01·ique et p1·atique de droit civil,

Des obligations, d. II, nrs 1358 en 1359;
DE RYKE, loc. cit.
(4) J'OSBERAND, d. II, nrs 285 en 286.
(5) CuQ, loc. cit., blz. 598.

zicbt van de rechter. Bovendien boef ik
niet te onderstrepen dat de dwangsom in
ons land niet bestaat en dat de recbtbanken steeds geweigerd hebben ze op
pretoriaanse wijze toe te passen.
Men beeft dan ook terecbt geoordeeld (2) dat bet strafbeding dat uitsluitend het karakter van een strafmaatregel
zou.bebben, in strijd is met de openbare
orde en bij toepassing van artikel 6 van
bet Burgerlijk W etboek nietig is.

4. Ik meen dat ik niet lang zalmoeten
blijven stilstaan bij de Romeinse stipulatio poenae. De subtiele tbeorie die door
sommige auteurs werd vooropgezet heeft
een scberpe en gegronde kritiek uitgelokt (3). Er bestaat in ons rechtsstelsel
geen beboefte meet aan een dergelijk
systeem. Zelfs bet voorbeeld ·dat door
Planiol en Ripert wordt aangebaald kan
bezwaarlijk worden aanvaard (4).
Overigens dient te worden onderstreept
dat in bet laatste stadium van evolutie
van bet Romeinse recht de stipulatio
poenae ook als een straf werd behandeld
voor het gevai· de schuldenaar zijn verbintenissen niet zou uitvoeren (5). De
opmerkingen die zoeven werden gemaa,g:t.
gelden dus eveneens in dit geval.

5. We komen zodoende tot de derde
stelling. Hier boudt bet strafbeding een
scbadevergoeding in, maar om de scbuldenaar voor elke wanuitvoering af te
schrikken mag de vergoeding veel boger
dan de werkelijk geleden schade gesteid
worden.
Feitelijk staan we dus voor een gemengde instelling (6).
De oplossing verschilt ecbter op mer-

(6) Er wordt soms beweerd dat deze stelling
voor het eerst door BAUDRY·LACANTINERIE
werd vooropgezet (Des obligations, d. · II,
biz. 473, nrs 1356 en volg.). Een aandachtig
onderzoek van de zienswijze van dez.e auteur
wijst er echter op dat zulks niet juist is.
Baudry oppert inderdaad de mening dat het
strafbeding een dubbele funktie heeft : enerzijds de schuldenaar aan te zetten het contract
uit te voeren, anderzijds de schadevergoeding
contractu eel en forfaitair vast te stellen. N ergens wordt er echter gezegd dat het bedrag
van de vergoeding merkelijk hager mag zijn
dan de vermoedelijke schade. Het is inderdaad
wel zo dat de schuldenaar door het bestaan
van het strafl;>eding ertoe aangezet wordt het
contract nauwgezet uit te voeren, omdat hij
er zich aldus beter rekenschap van geeft dat
hij anders een schadevergoeding zal moeten
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kelijke wijze van de eerste, doordat het
beding hier wei de bepaling van de
schadevergoeding inhoudt zodat de uitvoering van het strafbedi:p.g met een
eigenlijke schadevergoeding niet mag gecumuleerd worden. Zodra het strafbeding
uitgevoerd wordt; kan men geen andere
vergoeding meer eisen.
Maar in deze oplossing is de vergoeding
niettemin zo aanzienlijk hager dan de
eigenlijk geleden schade, dat zij uiteindelijk niets te maken heeft met die schade
en dat we ons bevinden voor een strafsanktie die gesteld wordt om de uitvoering van de overeenkomst af te dwingen.
Gezien het belang dat door een deel'
van de rechtsleer aan deze stelling gehecht
wordt, meen ik de grondslag en de
gevolgen ervan nader te moeten uitdiepen.

6. De partij die aanspraak maakt
op de uitvoering van een contract en
deze uitvoering niet bekomt, of slechts
een gedeeltelijke uitvoering bekomt, kan
hierdoor (zowel morele als materiele)
schade ondergaan. Zij mag dus aanspraak
maken op een schadevergoeding. Wanneer zij de uitvoering vraagt van het
strafbeding bekomt ze die schadevergoeding. Daartoe heeft zij dus een rechtmatig belang.
Maar hoe kan zij zodra de door haar
geleden schade vergoed is, nog aanspraak
maken op enige prestatie vanwege de
tegenpartij ? Zij is inderdaad vergoed.
Zij lijdt dus geen schade meer. Wat is
dan de juridische grondslag van de
bijkoinende prestatie die ze van de
tegenpartij vordert en ontvangt ?
Men voert aan dat de stipte naleving
van de contracten van openbare orde is
en dat deze uitvoering dus moet kunnen
afgedwongen worden. Maar wie de openbare orde inroept, spreekt meteen van de
belangen van de gemeenschap, die inderdaad op de goede trouw en de stipte
naleving van het gegeven woord berust.
Dit wijst er op, zoals wij dat reeds aangestipt .hebben, dat het de Staat is die
sankties moet toepassen, om het onrecht
dat de gemeenschap geleden heeft te
herstellen. De schuldeiser mag aanspraak

betalen. Dat betekent echter niet dat het
bedrag van het beding opzettelijk hager mag
gesteld worden dan de vermoedeli]ke schade.
Dat zegt Baudry overigens niet.
(1) 9 juli 1936 (Bull. en PAS10., 1936, I, 345).

maken op schadevergoeding : daartoe
heeft hij een rechtmatig belang - maar
de eigenlijke sanktie, voor zover zij mag
gevorderd worden, lwmt de gemeenschap
toe, en niet de schuldeiser, vermits hij
~egens de geleden schade reeds vergoed
werd.
W auneer _men de sanktie niettemin
aan de schuldeiser toekent dan maakt ze
in zijn hoofde _een verrijking uit.
Het is precies die verrijking die de
rech'tspraak van het Hof reeds heeft
veroordeeld, omdat de schuldeiser er
uiteindelijk meer belang bij heeft de
sanktie dan het hoofdcontract te doen
uitvoeren. In de zaak die het voorwerp
uitmaakte van Uw arrest van 9 juli
1936 (I), had de schuldeiser een zware
sanktie bepaald voor het geval de schuldenaar zijn verplichtingen niet zou naleven. In feite had hij er belang bij eerder
de sanktie dan het hoofdcontract te zien
uitvoeren. De toepassing van het strafbeding bracht dus een verrijking van de
schuldeiser mede.
Weliswaar had de schuldeiser op syste- matische wijze een clausule die hem uiteindelijk aanzienlijke winsten moest bezorgen in al zijn contracten ingelast ; het '
is dit systematisch karakter dat de aandacht van de rechtbanken op zijn praktijken vestigde.
Maar dit systematisch karakter bracht
geen wijzigingen aan de aard van de
clausule. Elk contract moest overi~ns
op zichzelf beoordeeld worden. Welnu,
zodra de schuldeiser voor elk van die
contracten er mocht op rekenen dat de
niet-naleving van het contract hem, buiten en hoven de schadevergoeding, een
bijkomende prestatie zou bezorgen, haalde hij uit deze niet-naleving een winst of
een verrijking Hij had dus belang bij de
niet-uitvoering van het contract. Daarom werd de verrijking van de schuldeiser als onrechtmatig beschouwd. Men ·
oordeelde dat ze in strijd was met de
goede zeden.
7. Om te beletten dat een dergelijk
misbruik zou plaatsvinden, oordeelt men
dat de rechter een toezicht op de sank'(;ie
moet uitoefenen.
Is deze tussenkomst doeltreffend ?
Laat ons in dat verband een voorbeeld
nader bespreken. Een nijverheidsonderneming wil een belangrijk nijverheidskomplex oprichten en wendt zich hiervoor
tot een grote en miwhtige bouwonderneming. Er is een grate winst te verwezenlijken. In het contract wordt echter,
benevens een schadevergoeding wegens
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een enorme sanktie bepaald. De bouwonderneming neemt deze sanktie evenwel
aan, omdat zij door de winstmogelijkheden aangelokt wordt. Achteraf voert zij
het contnict niet uit. Gaat ze het misbruik
van recht mogen _inroepen ? Er werd
zeker geen misbruik gemaakt van hare
onwetendheid, van hare zwakheid of van
haar hartstochten. Zij heeft vrijwillig,
met kennis van zaken en zonder dat er
op haar de minste druk werd uitgeoefend,
het contract ondertekend. De opdrachtgever heeft dus geen misbruik van zijn
machtspositie gemaakt. Er kan dus geen
sprake zijn van.misbruik van recht, van
culpa in cont1·ahendo.
Zal men dan niettemin die overdreven
sanktie, die uiteindelijk een aanzienlijke
ve1Tijking van de schuldeiser zal uitmaken, aanvaarden?
Om ze te verwerpen, zie ik maar een
oplossing, en dat is de strijdigheid met de
goede zeden, omdat de enorme verrijking
van de schuldeiser niet kan verantwoord
worden.
Het is dus artikel 6 van het Burgerlijk
W etboek dat moet dienen als grondslag
van het optreden van de rechter.
Mag men echter beslissen dat een
kleine verrijking wei geoorloofd is, terwijl een grate verrijking uitgesloten is ?
Waar ligt dan de grens ?. Op welke grandslag en door wie wordt die grens bepaald ?
De wet geeft geen nadere aanduiding,
ten minste de lege lata.

8. Zoals uit het voorgaande mag blijken,
zijn de juridische gevolgen die uit de
sanktie voortspruiten moeilijk te bepalen.
Dit mag nog verder blijken u,it de
manier waarop bepaald wordt of de
gevorderde sam al dan niet verantwoord
is.
Feitelijk moet de rechter eerst de
werkelijk geleden schade bepalen, om
dan verder te onderzoeken of het bedrag
dat als sanktie gevcirderd wordt al dan
niet overdreven is.
Iedereen is het er echter over eens dat
het strafbeding ook tat· doel heeft de
schadevergoeding op voorhanil en jmjaitair te bepalen, zodat er achteraf geen
betwisting tussen partijen meer_kan oprijzen, en het vraagstuk voor de rechtbank niet meer kan betwist worden. De
schuldeiser hoeft geen schade en evenmin
het bedrag ervan te bewijzen. Het is een
forfait.
In het stelsel dat hiervoren werd onderzocht, zal het vraagstuk en van het
bestaan van de schade en van het bedrag
ervan voor de rechter onvermijdelijk

moeten verantwoord worden, ten ein,de
aan te tonen dat de vastgestelde sanktie
niet overdreven is, of in verhouding staat
met het bedrag van de schade. Het doel
van de instelling wordt aldus helemaal
niet bereikt.
.
9. Er is echter nog meer.
Zodra men uitdrukkelijk bepaalt dat
het strafbeding en een schadevergoeding
en een sanktie inhoudt, doch dat dit
laatste onder het toezicht van de rechter
valt, zullen de schuldenaars do geldigheid
van het strafbeding i~l elke zaak voor de
rechter ter sprake brengen. Zulks is trouwens best te verklaren daar er geeh
vaste regel omtrent de bepaling van het
bedrag van de sanktie kan gesteld worden. Die bepaling behoort tot de soevereine beoordeling van de feitenrechter en
zal dus van de ene rechtbank tot de
andere verschillen. We·hebben' overigens
zoeven (1) een voorbeeld aangehaald
waarin de grens tussen de matige en de
overdreven sanktie zeer moeilijk te bepalen valt.

10. Verder stellen we vast dat het toezicht van de rechter, de kracht yan het
strafbeding ontzenuwt. In de bedoeling
van de wetgever moet het strafbeding een
onherroepelijk karakter hebben, zodat
elke betwisting v66r de rechter uitgesloten is en de sanktie wegens wanuitvoering er voornamelijk in bestaat dat de
schuldenaar van in het begin moet weten
dat hij een schadevergoeding zal verschuldigd zijn, die hij niet zal mogen betwisten.
In de stelling die hiervoren werd bepaald en die wij thans onderzoeken, zal
de schuldenaar zich daar niet meer om
bekommeren. Hij weet overigens op
voorhand, wanneer hij een contract dat
een zware sanktie inhoudt afsluit, dat
het bedrag ervan voor de rechter zal
mogen betwist worden. Het risico dat
hij loopt is dus beperkt.
Het blijkt derhalve dat de stelling die
aan het strafbeding een gemengd karakter
toekent, tot gevolg heeft de draagwijdte
ervan te ontzenuwen. De afschrikking die
men beoogt; wordt niet bereikt, doordat
het onherroepelijk karakter van het
beding prijsgegeven wordt omwille vanJ
een onontbeerlijk toezicht van de rechter,
dat niet aileen de geldigheid van het
beding maar ook de draagw'ijdte ervan
behelst.
11 . Er is een laatste aspekt van het
(1) Zie nr 7.
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. verloren worden :
Als men in dit geval de tusse:okomst
van de rechter aanvaardt, het contractueel dirigisme van de rechter toelaat
buiten elke uitdrukkelijke wetsbepaling
om, dan· bests,at verder geen ·grens meer
voor deze inmenging. « C'est tout l'un ou
tout !'autre "• zegt De Page (l); men ziet
niet in waarom inzake str1:1fbeding de
rechter de sauktie op eigen initiatief zou
.mogen veranderen, onder het voorwendsel dat hij van oordeel is dat het bedrag
van de sanktie overdreven is. Laat ons
het geval weer aanhalen van het aannemingsbedrijf dat contractueel een zware
sanktie aanvaardt. Waarom zou de rechter hier mogen optreden om het bedrag
van de sanktie te verminderen? Waarom
zou hij verder, op verzoek van de
opdrachtgever, ook de prijs niet mogen
herzien en o.m. beslissen dat de verwachte
winst overdreven is. Ret is overigens niet
uitgesloten dat de bedongen sanktie in
verhouding werd gesteld met de verhoopte en aanvaarde winst. De opdrachtgever die het nijverheidsgebouw dringend
nodig heeft, aanvaardt een hoge prijs op
voorwaarde dat het werk ten spoedigste
zou uitgevoerd worden. Anderzijds neemt
·de aannemer aan, benevens de schadevergoeding, ook een zware boete te moeten
betalen indien hij de tijdsbepaling niet
eerbiedigt. De prijsbepaling zal dus met
de sanktie rekening houden. W ordt de
sanktie herzien, dan moet ook de prijs
aangepast worden. Ret maakt een geheel
uit en het zou onzin en vooral onbillijk
zijn, de tussenkomst van de rechter tot
een van de aspekten van het vraagstuk
te beperken. « C'est tout l'un ou tout
l'autre"!

12. Is het derhalve niet wenselijk zich
aan de gebruikelijke interpretatie van het.
Burgerlijk W etboek te houden, waarbij
het strafbeding als de bepaling van een
forfaitaire schadevergoeding werd behandeld ? Deze forfaitaire bepaling heeft voor
de partijen het grootste belang, omdat zij
de processen vermijdt en een grote
rechtszekerheid meebrengt. Van bij het
begin weten de partijen wat hun te wachten staat : zij hebben hun wederzijdse
rechten en verplichtingen duidelijk be(1)

DE PAGE, d.
(2) LAURENT, d.
LACAN-TINERIE, Des

III, nr 124bis.
XVII, nr 447; BAUDRYobligations, d. II, biz. 473,
nrs 1356 en voig. ; AUBRY en RAu, 6• nitg.
(BARTIN}, d. IV, § 309, biz. 171 en voig.;

paald. Zodoende ontstaat onmiddellijk
een vaste en effen schnld : dat is precies
hetgeen de zakenwereld het meest nodig
heeft en dat zij op alle gebieden tracht
te verwezenlijKen. Ret is dan ook de taak
van de rechtspraak en van de rechtsleer
aan de .rechtsonderhorigen de middelen
te geven om die rechtszekerheid te bereiken. De zakenman die een bestelling
doet, wenst die bestelling te zien uitvoeren en, voor het geval ze niet uitgevoerd
wor~t, s~~a~eloosstelling wegens de schade d1e hiJ hJdt te bekomen. Die schadeyergoeding mag ook een winstderving
mhouden : daarvoor dient precies de
contractuele en forfaitaire bepaling van
?-e ~chade en van de vergoeding. Maar er
IS 1ets waar de zakenman ongetwijfeld
een grote hekel ·aan heeft : dat hij geen
rechtszekerheid heeft en de wisselvalligh~den van een geding moet ondergaan.
D1e gevaren bestaan noodzakeliik met
het strafbeding-sanktie. Zij zijn': ongetwijfeld veel geringer wanneer het strafbeding enkel de contractuele en forfaitaire
bepaling van de schadevergoeding inhoudt.
Deze zienswijze wordt door een groot
deel van de rechtsleer gedeeld (2).
W anneer men de wetteksten onderzoekt, dan lijkt het toch hoofdzakelijk in
die zin te zijn dat de wetgever het strafbeding heeft bedoeld.
Artikel 1226 van het Burgerlijk Wethoek bepaalt dat een strafbeding een
beding is waarbij een persoon, om de
uitvoering van de overeenkomst te verzekeren, zich voor het geval van nietuitvoering tot iets bepaalds ver-bindt, en
artikel 1229 van het Burge.rlijk W etboek
voegt eraan toe dat het strafbeding de
schade vergoedt die de schuldeiser lijdt
ten gevolge van het niet nakomen van
de hoofdverbintenis. Verder bepaalt artikel 1231 van het Bu.rgerlijk Wetbciek dat
de straf door de rechter kan verminderd
worden, wanneer de hoofdverbintenis gedeeltelijk is uitgevoerd.
Dit alles wijst er zeer duidelijk op dat
de schadevergoeding het hoofdbegrip van
het strafbeding uitmaakt.
En dan krijgen we artikelll52 van het
Burgerlijk W etboek dat beslist dat wanneer bij de ove.reenkomst bedongen is dat
hij die in gebreke blijft de verbintenis
uit te voeren, als schadevergoeding een
DE PAGE, Cl.
KLUYSKENS,

III nr 197, b]z. 14.5 en voig.;

Verbintenissen, n" 61, 77, 155
en 159; MAR'l'Y en RAYNAUD, d. IT, .Des
obligations, nrs 543, 544, 544bis en 545 ·;
0ARBONNIER, Droit civil, d. II, nr I62, b]z. 541.
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bepaalde som zal betalen, aan de andere
partij geen grotere noch kleinere som
kan worden toE)gekend.
Hier valt het bijzonder op dat er uitsluitend van schadevergoeding sprake is,
hoewel men het erover eens is dat het
hier wel om het strafbeding gaat.
Ik wil echter bijzonder onderstrepen
dat het bedrag van de schadevergoeding
onherroepelijk wordt · vastgesteld, zodat
de rechter het niet mag herzien.
De evolutie van de instelling is in dat
verband leerrijk. In het oud recht was
een dergelijk beding wel vatbaar voor herziening door de rechter. Dit is te verldaren
doordat het strafbeding oorspronkelijk
in het Romeins recht wel als een stJ·afmaatregel werd beschouwd. Het was dan
ook begrijpelijk dat de rechter moest
kunnen optreden om de toepassing ervan
te controleren en gebeurlijk te milderen (1).
·
·
Maar in het stelsel van het Burgerlijk
. W etboek houdt het beding de bepaling
in van een louter forfaitaire schadevergoeding, die de partijen vooraf hebben
vastgesteld om elke betwisting nopens de
schade uit te sluiten. In een dergelijke
stelling is het dan ook begrijpelijk dat
de rechter niet hoeft op te treden, want ·
anders heeft de bepaling van het beding
geen reden van bestaan : als men het
bedrag-van de sohade achteraf toch kan
betwisten, dan is bet nutteloos dit bedrag
vooraf te bepalen.
Dat is inderdaad logisch.
Zodra het beding derhalve meer of
wat anders inhoudt dan de voora.f vastgestelde ·vergoeding, kan het niet meer
als een strafbeding in de zin van de
artikelen 1152 en 1226 behandeld worden.
Hieruit volgt dat de rechter, zolang
men met een strafbeding te .doen heeft
dat een louter forfaitaire schadevergoeding inhoudt, het recht niet heeft het
bestaan van de schade te betwisten noch
het bedrag van de vergoeding te wijzigen
of te herzien. Dit is de draagwijdte van
artikel 1152 van het Bmgerlijk Wetboek
en het is ook wel m die zin dat Uw Hof
zich reeds uitgesproken heeft in het arrest
van 6 maart 1947 (2) dat trouwens door
eiser wordt ingeroepen.

***
(1) Zie POTHIER, in tEuvres de Pothier,
nouvelle edition par DuPIN, aine, ArusteJ·dam,
1829, d. I, n_r 346, biz. 98. Pothier verwijst
naar Dumoulin, die .zelf steun vindt in de
Instituten.

II. - TVat de juridische grondslag, de
draagwijdte en de rechtsgevolgen van het
toezicht van de i·echter bet1·ejt.
13. Ik meen dat uit de voorgaande
oeschouwingen reeds blijkt hoe de lege lata het toezicht van de rechter mag
uitgeoefend worden.
De rechtet' mag en moet steeds onderzoeken of het beding aan de wettelijke
voorwaarden beantwoordt, d.w.z. of het
strafbeding wel een overeenkomst omtrent de schadevergoeding bij wanuitvoering inhoudt.
Stelt hiLechter vast dat zulks niet het
geval is, hoe dient het vraagstuk dan te
worden opgelost ?
De meningen zijn desaangaande verdeeld omdat men het niet eens is omtrent
het begrip strafbeding zelf.

***
14. W anneer men de stelling van de
contra,_ctuele forfaitaire vaststelling van
de schadevergoeding niet aanvaardt, hetzij, zoals Demogue het beweert, het strafbeding eri een straf en een forfaitaire
schadevergoeding inhoudt, hetzij het als
een loutere ·straf wordt. behandeld, dan
rijst vanzelfsprekend de vraag : binnen
welke perken en op welke juridische
grondslag kan de rechter toezicht op de
straf uitoefenen ?
_Laat ons eerst opmerken dat men dan
de wettelijkheid ·van de contractuele
straf moet aanvaarden. Dat is trouwens
de stelling van Demogue (3). Maar de
rechter behoudt het.recht om deze strafte wijzigen, te milderen.
De voorstanders van de stelling dat
de rechter het contract mag wijzigen
aanvaarden a p1·iori dat het strafbeding
meer mag inhouden dan de forfaitaire
vaststelling van de schadevergoeding,
maar willen beletten dat een partij die
sterker staat dan de andere, van haar
machtspositie. misbruik zou maken om
de tegenpartij haar wil op te · dringen,
zodat er tussen de prestaties van beide
partijen geen evenwicht meer bestaat.
De rechter, zegt men, treedt op om meer
gerechtigheid te doen heersen, om de
zwakken tegen de machtigen te beschermen, om het evenwicht te herstellen.
W aarin bestaat echter de juridische
grondslag van het optreden van de rechter?
(2) Bull. en PASIC., 1947, I, 102.
(3) Zie loc. cit., blz. 481.
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een contract wijzigen, d.w.z. hun geldigheid aanvaarden, maar hun draagwijdte
wijzigen?
Dit probleem is niet eigen aan het
strafbeding ; het heeft een algemeen
karakter en rijst dus op aile gebieden
van het contractueel Ieven. Zoals De
Page (1) het onderstreept, « si l'on n'admet pas, dans notre droit, qu'un contrat
puisse etre modifie sous pretexte de
Iesion, d'imprevision, comment, tout en
demeurant Iogique, pow·rait-on admettre
Ia reductibilite des clauses penales, c.a.d.
Ia revision par le juge d'une des clauses
du contrat ? C'est tout l'un ou tout
!'autre; ce ne peut dans un cas etrel'un,
et dans lin second cas !'autre)).
Mocht Uvan oordeel zijn dat de rechter
het strafbeding mag wijzigen, dan moet
U meteen aanvaarden dat hij ook op
aile andere gebieden mag optreden. Dan
wordt de bepaling -van artikel 1134 van
het Burgerlijk Wetboek praktisch dode
letter.
16. De meningen omtrent de jillidische
grondslag van de tussenkomst van de
rechter zijn verdeeld. Ik meen ze als
volgt te mogen samenvatten :
Luidens het Burgerlijk Wetboek dient
de benadeling tot rechtsgrond voor de
herziening van het contract bij verdeling
(art. 887) en bij verkoop van onroerende
goederen (art. 1694).
Bovendien bepaalt artikel 1907ter van
het Burgerlijk Wetboek dat de rechter,
wanneer de uitlener met misbruik van
de behoeften, van de zwakheden, van
de hartstocht(m of van de onwetendheid
van de ontlener, zich een interest of
andere voordelen heeft doen beloven die
klaarblijkelijk de normale interest en de
dekking van het risico van de lening
overtreffen, de verplichtingen van de ontlener vermindert tot de terugbetaling van
het kapitaal en tot de betaling van de
wettelijke interest,.
Het is dus de gekwalificeerde benadeling die in deze gevallen tot grondslag
dient voor het optreden van de rechter,
(1) DE PAGE, d. III, nr 121bis.
(2) DE BERSAQUES, « Le juge peut-il reduire
le saiaire stipuie par Ie Iocateur d'h1dustrie? »,
Rev. crit. jur. belge, 1954, biz. 190 en voig. ;
DE BERSAQUES, "La notion·de bonnes mceurs
et Ia sanction des actes y contrevenant »,
Rev. crit. ju.r. belge, 1958, biz. -183 en volg.,
in 't bijzond0r 193 ; DE RYKE, " Ret verhogingsbeding, lmidige staat· van ile twistvraag »,
Liber Amicorum Baron Fredericq, blz.347-348.

welke tussenkomst erin bestaat het
beding op zulke wijze te wijzigen d!tt
het evenwicht tussen de prestaties van
de partijen hersteld wordt.
Het is ook de gekwalificeerde benadeling die men inroept om het optreden
van de rechter te rechtvaardigen wanneer
hij het strafbeding wijzigt (2).
Maar is de benadeling of de gekwalificeerde benadeling een rechtsgrond die
de herziening van het contract wettigt ?
Men doet in dat verbt1nd terecht
opmerken dat de burgerlijke wet geen
algemene · bepaling desaangaande inhoudt (3) en dat de gevailen die inverband met de verdeling, de verkoop en de
lening door de wet werden tot stand
gebracht van stipte en beperkte toepassing zijn (4). De opmerking die we zoeven
hebben gemaakt, nl. dat de regel van
artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek
dode letter zou worden, mocht men die
stelling aanvaarden, komt hier bijzonder
. scherp in het licht te staan. N eemt men
de benadeling als een algemene grondslag
voor de herziening van de contracten
aan, dan geeft men aan de rechter de
macht om in aile contracten soeverein en
onbeperkt op te treden om de contracten
te wijzigen. Dan blijft er van de bepaling
van artikelll34 van het Burgerlijk Wethoek niets over.
Weliswaar kan men hiertegen opwerpen dat enkel de gekwalificeerde benadeling dient beteugeld te worden.
Maar in dat geval wordt de' nadruk
niet meer gelegd op de benadeling, docli
wei op het bedrog of het misbruik van
macht. De benadeling is enkel het gevolg
van de bedrieglijke handeling.
En dan ziet de rechtsgrond er helemaal
anders uit. Onze geleerde coilega, raadsheer De Bersaques, heeft dit zeer duidelijk in het licht gesteld in zijn merkwaardige studie verschenen in de Revue
critique de jurisprudence belge (5) en in
de Melanges Dabin (6).
Men roept hetzij het incidenteel b~
drog, hetzij de culpa in contrahendo in.
Maar beide steilingen leiden helemaal
niet tot de wijziging van het contract,
doch enkel.tot schadevergoeding.
(3) Zie trouwens de uitdrukkelijke bepalmg
van artikell118 van het Burgerlijk "Tetboek.
(4) DE PAGE, d. III, nr l24bio, blz. 155;
DEBACKER, loc, cit., I-46 en 47.
(5) Rev. crit. jur. belge, 1958, biz. 193-196.
(6) « L'ceuvre pretorienne de la jurisprudence en matiere de lesion», Melanges Dabin,
biz. 487 en volg.

Zoals Uw Hof reeds beslist heeft (1),
en zoals het trouwens door de rechtsleet
wordt aanvaard (2), brengt het incidenteel bedrog noch vernietiging noch wijziging van het contract niede, doch enkel
veroordeling tot schadevergoeding van
degene die het bedrog heeft gepleegd.
Het contract wordt niet gewijzigd, de
bedongen prijs wordt behouden, maar de
partij die bedrogen werd mag schadevergoeding vragen en het bedrag ervan
zal in mindering komen van de verschuldigde prijs. Er ontstaat schuldvergelijking tussen de prijs en de schadevergoeding.
·
De theorie van het incidenteel bedrog
brengt dus geen steun bij de stelling van
de wijziging van het eol\tract.
17. Zuiks geidt eveneens voor de theorie
van de culpa in contmhendo. ·
De partij die misbruik maakt van haar
machtspositie begaat een font, zegt men,
een aquiliaanse fout, een misbruik van
recht, een culpa in cont1·ahenclo en die
font rechtvaardigt het optreden van de
rechter om het verbroken evenwicht te
herstellen, om het contract te wijzigen-(3)..
Deze stelling brengt mij ertoe de volgende opmerkingen te maken :
·
De theorie van de culpa in contrahenclo
dient niet om de geldigheid van het
contract te beoordelen, doch enkel om
de gevolgen ervan te bepalen.
Men moet dns eerst Stelling nemen
betreffende de geldigheid van het contract
en daarna de gevolgen ervan onderzoeken.
N opens de geldigheid van het contract
zijn er maar twee mogelijkheden :
Ofwel is de gepleegde font van dien
aard dat de partif die het slachtoffer er
van was, niet zon gecontracteerd hebben,
ware de fout niet gepleegd geweest. Feitelijk. staan we dan voor een geval van
~1ietigheid van het contract.
Ofwel is de gepleegde font niet van
zulke aard dat ze de nietigheid van het
contract medebrengt, maar dan wordt
het contrac.t behouden, zonder.wijziging.
In beide gevallen bestaat er echter wei
aanleiding tot schadevergoeding wegens
culpa in contrahendo, met dien verstande
dat · in het eerste geval de vernietiging
van het contract. zal nitgesproken worden.
De culpa in co.ntrahendo helpt dus
evenmin als het incidenteel bedrog om

18. In feite wil men het strafbeding
dat een straf nitmaakt of ten minste
inhondt redden, terwijl znlks klaarblijkelijk niet mogelijk en niet nodig is. Itet is
niet mogelijk omdat het in de meeste
gevallen in strijd is met de essentiele
beginselen van ons recht, voor zover het
een lontere strafmaatregel geldt, of met
misbrnik van de behoeften van de
schnldenaar werd bedongen - en het is
niet nodig omdat, wanneer het nietig
verklaard wordt, znlks niet wegneemt
dat de schuldenaar die contractbrenk
pleegt niettemin tot schadevergoeding
jegens de schnldeiser zal mogen v;eroordeeld worden, doch dan niet op grand
van het strafbeding.
Het strafbeding dat een straf nitmaakt
of !nhottdt is in strijd met de openbare
orde, om de redenen die hiervoren reeds
werden uiteengezet.
Het is ook meestal in strijd met de
goede zeden omdat het aanleiding geeft
tot aanzi.enlijke misbrniken.
In talrijke gevallen heeft de schuldeiser
misbrnik gemaakt van de behoeften, van
de onwetendheid of van de zwakheid
van de andere partij om een contract dat
voo'r die partij nadelig is op te dringen,
en rekent hij erop dat die partij het
contract l1iet zal kunnen naleven en dat
hij zodoende het strafbeding, dat niteindelijk veel meer opbrengt, zal mogen
nitvoeren.
In de zaak die ik reeds aanhaalde en
die het voorwerp nitmaakte van Uw
arrest van 9 jnli 1936 ( 4) werd reeds een

(1) Cass., 24 januari 1924 (Bttll. en PASIC.,
1924, I, 159) en 23 december 1926 (ibid.,
1927, I, 113).
(2) DE PAGE, d. I, nr 51, biz. 60, voetnoot 1;
JossERAND, d. II, nr 99, biz. 56.

(3) DE BERSAQUES, Rev. crit. jur. belge,
1958, biz. 193 en voig. ; tevens in Melanges
Dabin, nrs 12 tot 16. Zie, wat de culpa in
contrahendo betreft, DE PAGE, d. II, nr 555.
(4) Bull. en PASIC.,--:1936, I, 345.

de stelling van de WIJZigmg van het
contract juridisch te schragen.
Bovendien, en dit is naar mijn oordeel
het voornaamste verwijt dat men die
theorieen kan maken, leiden zij ertoe de
belangrijkste vraag te ontwijken, nl. l}et
onderzoek naar de geldigheid van het
contract of van het beding dat hetzij
in strijd is met de openbare orde, omdat
het een strafmaatregel inhondt, terwijl
het de partijen niet toegelaten is contractneel straffen in te voeren, hetzij · in
strijd is met de goede zeden, onder meer
omdat een partij misbrnik heeft gemaakt
van haar machtspositie en van de behooften van de tegenpartij.

***

-763dergelijk geval beslecht. De schuldenaar
had laten gelden dat het strafbeding een
onzedelijk karakter had omdat de schuldeiser die een makelaar was in onroerende
goederen opdracht bekwam van zijn
klienten om een koper voor h1.m eigendom
te vinden. Meestal werd er als verkoopprijs een zeer hoog bedrag gesteld. Tevens
werd er bepaald dat indien de verkoper
het goed zonder tussenkomst van de
makelaar verkocht, hij de makelaar binnen· de 48 uur moest verwittigen; op
straf, zo luidde het sl;rafbeding, een
commissie van 6 t. h. berekend op de
prijs die in het mak.elaarscontract vermeld werd, te moeten betalen. In feite
deed de makelaar geen moeite om een
koper te vinden en wachtte hij de verkoop
af, er op rekenende dat de verkoper hem
binnen de 48 uur niet zou verwittigen.
Het bestreden arrest had de stelling
va'(l de schuldenaar afgewezen op grond
van de overweging dat een strafbeding op
zichzelf niet in strijd is met de goede
zeden en dat bovendien, bij toepassing
van artikel 1152 B. W., bet strafbeding
een forfaitair karakter heeft en dus in
elk geval moet toegepast worden.
U hebt dit arrest vernietigd omdat. die
overweging geen geldig antwoord uitmaakte op de betichting van ongeoorloofde speculatie die tegen de schuldeiser
werd uitgebracht.
U aanvaardde dus impliciet dat het
strafbeding een o:nzedelijk karakter kan
hebben en deshalve door de rechter op
grond van artikel 6 B. W. mag vernietigd
worden (1).
Tegen die stelling heeft men weliswaar
laten gelden dat de ongeoorloofde oorzaak van de overeenkomst slechts mag
ingeroepen worden wanneer zij dit karakter heeft in hoofde van beide partijen,
of dat de medecontractant ten minste
kennis had van het bestaan van de
ongeoorloofde oorzaak van het contract
in hoofde van de andere partij, 'op het
ogenblik dat het contract afgesloten
werd. Zo niet, zegt men, zou de nietigheid
ook ten overstaan van een onschuldige
partij moeten uitgesproken worden, hetgeen overdreven is (2). Derhalve zou die
stelling, wat het strafbeding betreft,
moeten verworpen worden, omdat de
schuldenaar, die het slachtoffer is van het

optreden van de schuldeiser, va,nzelfsprekend niet o'p de hoogte kon zijn van het
ongeoorloofd karakter van het. beding.
Ik kan mij evenwel bij die zienswijze
niet aansluiten.
Artikel 6 van het Burgerlijk Wetboek
bepaalt immers dat aan de wetten die
de openbare orde en de goede zeden
betreffen door bijzondere overeenkomsten geen afbreuk kan worden gedaan.
Zulks betekent dat wanneer wordt vastgesteld dat de overeenkomst in strijd is
met de openbare orde of de goede zeden,
de rechter moet weigeren er enig gevolg
aan te geven..
W anneer de overeenkomst slechts in
hoofde van een. van de partiJen een
ongeoorloofd karakter heeft, dan mag de
andere partij zich op de nietigheid beroepen om de vernietiging van het beding
te vorderen. Hierin ligt trouwens het
verschil tussen de overee:nkomst die in
strijd is met de goede zeden en de
overeenkomst die in strijd is met de
openbare orde. In dit laatste geval zal
ze steeds moeten vernietigd worden.
Het onzedelijk karakter van het contract, ligt overigens meestal besloten in
de doeleinden die door beide partijen of
een ervan nagestreefd wordt. Meestal ,is
het contract zelf niet in strijd met de
goede zeden, maar wei met het doel dat
ermee beoogd wordt. De verhuring van
een onroerend goed is op zichzelf niet
onzedelijk. Maar het contract zal in strijd
zijn met de goede zeden wanneer de
huurder er een ontuchthuis uitbaat. Het ·
· kan evenwel zijn dat toen hij het contract afsloot de verhuurder niets van de
bedoelingen van de huurder afwist. Hij
zal de vernietiging van het contract
everiwel mogen vorderen.
Deze regel is vanzelfsprekend ook toepasselijk op het strafbeding. Artikel 6
van het Burgerlijk W etboek maakt dus
een voldoende en behoorlijke grondslag
uit voor de tussenkomst van de rechter,
die gewapend is om de nietigheid van het
beding uit te spreken wanneer hij vaststelt dat het in strijd is met de openbare
orde of met de goede zeden:
Zoals hoger reeds werd aangestipt, zal
de rechter die de nietigheid van het
strafbeding uitspreekt, wanneer de
schuldeiser het hem vraagt, de schuldenaar wegens contractbreuk tot schade;
(1) Zie in dezelfde zin LIMPENS en KRUITvergoeding mogen veroordelen. Hij zal
HOF, " Examen de jurisprudence », Rev. cTit.
in dit geval echter geen toepassing maken
van het beding, maar gewoon de schade
ju1·. belge, 1969, nr 86, blz. 202 en 203.
(2) DE BERSAQUES, Rev. crit. jur. belge,
bepalen op grond van de bewijsvoering
1958, blz. 193, nr 18 en voetnoot 6.2.
die door partijen zal gedaan worden.
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contr~tct door de rechter, uiteindelijk tot
hetzelfde resultaat komeh. Feitelijk zal
deze wijziging plaatsvinden nadat door
partijen werd hewezen hoe groot de eigenlijke schade is.
Deze laatste oplossing biedt echter het
nadeel dat zij een beding dat in strijd is
met de openbare orde of met de goede
zeden laat hestaan, dat zij de rechter
toelaat een contract te wijzigen hoewel
de wet zulks niet uitdrukkelijk heeft
toegelaten, en dat zij in feite · het nut
van het strafbeding wegneemt nu het er
uiteindelijk op neerkomt het hestaan v·an
de schade en het hedrag ervan voor- de
rechter te hewijzen, hetgeen het strafheding precies tot doel heeft te beletten.

***
19. Tenslotte, wanneer men beslist,
zoals de tekst van de wet het overigens
duidelijk aantoont, .dat het strafbeding
niets anders mag inhouden dan een contractueel en forfaitair vastgestelde schadevergoeding, dan volgt noodzakelijk
hieruit dat de bepaling van artikel 1152
van het Burgerlijk W ethoek de rechter
voorzeker niet toelaat het hedrag van
het schadeheding te veranderen, zodra
hij vaststelt dat het heeling slechts een
forfaitaire en contractuele vaststelling
van de schade inhoudt. De geleden schade
weze hoger of ldeiner dan de forfaitair
hepaalde vergoeding, zulks verandert
niets aan het vraagstuk, zolang vaststaat
dat het strafbeding onder partijen bedoeld
werd als een voorafgaandelijke vaststelIing van een forfaitaire schadevergoeding.
Ret strafheding zal zelfs moeten uitgevoerd worden, wanneer vaststaat dat dewanuitvoering of de niet-uitvoering geen
schade voor de schuldeiser heeft veroorzaakt. Dat is irnmers het gevolg van het
forfaitair karakter van het heeling.
Maar indien het strafbeding geen eigenlijke schadevergoeding inhoudt o.m. een
loutere strafbepaling uitmaakt of nog indien een van de partijen misbruik heeft
gemaakt van de onwetendheid, van de
hehoeftigheid, van de hartstochten van
de andere partij om haar een gecamoufleerde straf op te dringen, dan zal de
rechter moeten heslissen dat het beding
in strijd is met de openbare orde of met
de goede zeden, zoals artikel 6 van het
Burgerlijk Wethoek het hem oplegt. Die
rechtsregel heeft een algemeen karakter
en is niet eigen aan de toepassing van
het strafbeding. De rechter zal de nietigheid van het heeling uitspreken. Dit zal

hem echter niet beletten, indien de
schuldeiser het hem vraagt en daartoe
grond hestaat, de schuldenaar wegens
contracthreuk tot schadevergoeding te
veroordelen. Maar in dat geval past hij
de gewone regels van de contractuele
aansprakelijkheid toe.'
Deze oplossing hiedt het voordeel geen
afhreuk te doen aan ,de hasisheginselen
van ons recht en tevens de rechten van
de partijen op voldoende wijze te w~J,ar
horgen.

***
20. Laat ons nu, na deze vrij lange
uiteenzetting, het arrest en de middelen
die eiser aanvoert onderzoeken :
De redenering van het arrest bestaat
nit drie onderdelen :
a) Ret gaat ten deze niet om -een strafheding, in: de zin van artikel 1152, omdat
de vastgestelde som geen vergoeding van
schade kan zijn, vermits het bedrag van
het heeling de waarde van het tuig overtreft. Rieruit volgt dat de rechter ~1iet
gebonden is door de· hepaling van artikel 1152 - en dus bet hedrag dat in
het heeling vermeld wordt mag herzien: - ;
om de herziening te.rechtvaardigen heslist
het arrest dat het geen zin had de schadeloosstelling te stellen op 50.000 frank,
hetzij 5.000 frank meer dan de waarde
van bet biljart zelf; dat met dergelijk
hedrag noodzakelijk een ander doel werd
heoogd dan een schadehedrag te bepalen ;
b) Verder hepaalt bet arrest dat, voor
het geval voorgaande redenering niet zou
aangenomen worden, dan nog bet principe van toepassing blijft dat iedere overeenkomst, en dus ook bet strafbeding,
onderworpen is aan de algemene regel van
artikel 6 van bet Burgerlijk W etboek ;
dat bet niet toegelaten is misbruik te
maken van de hepaling van artikel 1152
van bet Burgerlijk W etboek, door het
schadehedrag zo hoog te stellen uat de
tekortkoming van de medecontractant
een veel grotere winst bezorgt dan de
normale uitvoering van bet contract,
zodat alles er de schijn van heeft dat in
werkelijkheid gespeculeerd wordt op de
niet-uitvoering van de contractuele verplichtingen ;
c) E~l in een laatste overweging zegt bet
arrest dat er helemaal geen schade bewe;
zen is, zodat, wanneer de toepassing van
de strafclausule wordt uitgeschakeld, de
schadevergoeding in haar geheel ongegrond voorkomt.
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21. Samenvattend blijkt het dus dat
, het arrest eerst beslist dat het ten deze
niet gaat om een strafbeding in de zin
van artikel 1152; verder dat, voor zover
het wel om een dergelijk beding zou gaan,
het beding nietig is omdat het in strijd is
met de goede zeden ; zodat bij gebrek aa:n
strafbeding de rechter vrij is te oordelen
of er al dan niet een schade bestaat ; daar
hij ten deze van oordeel is dat er geen
schade is, wijst hij de vordering a;f.
22. In het eerste onderdeel van het
eerste middel werpt eiser op dat het arrest
artikel 1152 heeft miskend nu het de
rechter niet toegelaten is na te gaan of
er een daadwerkelijke schade bestaat.
Ten deze heeft het arrest in feite vastgesteld dat de som die in het strafbeding
wordt bepaald, geen vergoeding van de
schade kan zijn, omdat zij aanzienlijk
hoger ligt dan de schade die uit de nietuitvoering van het contract blijkt. Deze
overweging berust op een feitelijke beoordeling en is derhalve soeverein.
Indien de rechter beslist dat de vast- _
gestelde som geen schadevergoeding kan
zijn, heeft hij ook de bepaling van artikel ll52 niet miskend, vermits zoals wij
hoger hebben gezien deze bepaling enkel
toepasselijk is wanneer het strafbeding
de vaststelling is van een forfaitaire
schadevergoeding.
Ret eerste onderdeel faalt dus naar
recht.

Eiser beweert dat de overweging :
« dat alles er de schijn van heeft dat in

werkelijkheid gespeculeerd wordt op de
niet-uitvoering van de contractuele verplichtingen " wegens haar dubitatieve
aard geen geldig motief kan uitmaken en
verder dat de rechter een strafbeding
niet mag nietig verklaren wegens strijdigheid met de openbare orde of de goede
zeden zonder enig geldig motief waaruit
die strijdigheid blijkt, te bepalen.
Ret blijkt echter uit het arrest dat de
rechter het strafbeding nietig verklaart
omdat enerzijds het beding geen vergoeding van de schade kan inhouden en
dat anderzijds het aan de schuldeisers
een veel grotere winst bezorgt da.n de
normale uitvoering van het contract.
· Dit maakt een ondubbelzinnig en geldig
motief uit, waarop de rechter de nietigheid van het beding mag uitspreken.
W at het tweede onderdeel betreft :
Rier ook W<;Jrpt eiser op dat het arrest
de bewijskracht van de overeenkomst zou
hebben miskend, doordat het beslist dat
de tekortkoming van de'medecontractant
een veel grotere winst bezorgt dan de
normale ·uitvoering van het contract.
We hebben zoeven gezien dat het arrest
zijn beslissing geenszins op de akte
waaruit de overeenkomst blijkt heeft
gesteund en integendeel daartoe feitelijke
gegevens aanhaalt.
Ret onderdeel mist dus ook feitelijke
grondslag.

Wat het tweede onderdeel aangaat :
·Besluit : veruerping.
Eiser beweert dat het arrest de bewijskracht schendt van de overeenkomst
waar:i:n bepaald wordt dat verweerster een
minimumopbrengst van het apparaat
ARREST.
waarborgt van 3.000 frank per maand en
dit gedurende drie jaar.
RET ROF ; - Gelet op het bestreden
Het arrest heeft die bewijskracht evenwei niet miskend nu het geenszins op arrest, op 23 mei 1967 door het Hof
die akte steunt om te beslissen' dat de van beroep ty Gent gewezen ;
schade teweeggebracht door het gelijkOver liet eerste middel, afgeleid uit de
tijdig in bewaring houden van een gelijk- schending van de artikelen 1152 en 1319
soortig ·meubel voortkomend van een tot 1322 van het Burgerlijk Wetboek,
ander leverancier, noodzakelijk minder
doordat het bestreden arrest, recht
bedraagt dan de waarde van het kwes- tieus tuig hetwelk trouwens niet eens sprekende over de door eiser ingestelde
door de contra<;Jtmiskenning improductief vorderrng tot betaling van 50.000 frank
gegrond op het tussen partijen overeenwerd gemaakt.
gekomen beding luidens hetwelk : « TijRet tweede onderdeel mist dus feitedens de duur van- die overeankomst
1ijke grondslag.
verbindt de partij anderzijds zich geen
soortgelijke apparaten te kopen, te plaatW at het tweede middel aangaat.
sen of te Iaten plaatsen in haar -herberg.
W at de eerste en derde onderdelen Bij inbreuk op een punt van die overeenkomst zal partij and;,rzijds aan partij
betreft :
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enerzijds van rechtswege een som van
50.000 frank verschuldigd zijn ten titel
van forfaitaire, onverminderbare en niet
te bewijzen schadevergoeding in de
zin van artikel 1152 van lj.et Burgerlijk
W etboek en zal voor het verlies van de
forfaitaire taks op dit apparaat instaan
of ervoor verantwoorden », die vordering
afwijst op de gronden « dat wanneer uit
de overeenkomst zelf blijkt dat de vastgestelde som geen vergoeding van schade
ka_n zijn, men zich niet meer in het
toepassingsveld van artikel1152 bevindt »
en « dat het geen zin had de schadevergoeding te stellen op 50.000 frank,
5.000 frank meer dan de waarde van het
biljart zelf; dat met dergelijk beding
noodzakelijk een ander doel werd beoogd
dan een schadebedrag te bepalen »,
terwijl, eerste onderdeel, artikel 1152 de
eerbiediging van het overeengekomen
bedrag oplegt in alle gevallen, zonder
uitzondering, derwijze dat het de rechter
niet geoorloofd is na te gaan of er
daadwerkelijk schade bestaat (schending
van artikel 1152 van het Burgerlijk
Wetboek);
tweede onderdeel, de ov_erweging, luidens
welke de schade die eiser bij contractbrenk kan lijden gemeten moet worden
door de waarde waarop het bij verweerster geplaatst biljart geschat werd
(45.000 frank), een miskenning inhoudt
van de bewijskracht van de overeenkomst waarbij bepaald werd dat verweerster een minimumopbrengst waarborgt van 3.000 frank per maand
(artikel 3) en dit gedurende drie jaren
(artikel 4), zodat de schade die eiser
wegens de aanwezigheid van een ander
toest_el kan lij den gemeten moet worden
door de gewaarborgde minimumopbrengst
van 108.000 frank (schending van de
artikelen 1319 tot 1322 van het Burgerlijk W etboek) :
W at het eerste onderdeel betreft :
Ove~wegende dat het arrest beslist, op
grand van niet bekritiseerde vaststellin.gen, dat, als de bij overeenkomst
bedongen som geen vergoeding van schade kan zijn, men zich buiten het toepassingsveld van artikel 1152 van het Burgerlijk W etboek bevindt ;
Overwegende dat artikel 1152 van het
Burgerlijk Wetboek bepaalt dat, wanneer
bij de overeenkomst bedongen is dat hij
die in gebreke blijft deze uit te voeren,
als .schadevergoeding een bepaalde som
zal betalen, aan de andere partij geen
grotere noch kleinere som kan worden
toegekend;

Dat luidens artikel 1229 van gezegd
wetboek het strafbeding de schade vergoedt die de schuldeiser lijdt ten gevolge
van het niet-nakomen van de hoofdverbintenis;
Overwegende derhalve dat, als de rech, ter beslist dat de bedongen som geen
vergoeding van de schade kan zijn, hij
meteen hieruit wettelijk mag afieiden dat
het niet om eeri strafbeding gaat en dat
de bepaling van voormeld artikel 1152
niet toepasselijk is ;
Dat het onderdeel naar recht faalt ;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest erop wijst
dat de schade teweeggebracht door het
gelijktijdig in bewaring- houden van een
gelijksoortig meubel voortkomend van
een andere Ieverancier, noodzakelijk
minder bedraagt dan de waarde van het
biljart, hetwelk trouwens niet eens door de
contractmiskenning improductief werd
gemaakt, en dat het geen zin had de
schadevergoeding te stellen op 50.000 fr.,
hetzij 5.000 frank meer dan de waarde
van het biljart zelf;
Overwegende dat hieruit blijkt dat het
arrest geenszins steunt op de akte die de
overeenkomst bevat, en dat het dus de
bewijskracht ervan niet heeft kunnen
miskennen;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 6, 1134, 1152 en 1319 tot
1322 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest, recht
sprekende over· de door eiser ingestelde
vordering tot betaling van 50.000 frank,
gegrond op het tussen partijen overeengekomen be ding lui dens hetwelk « Tij dens
de duur van die· overeenkomst verbindt
de partij anderzijds zich geen soortgelijke apparaten te kopen, te plaatsen of
te laten plaatsen in haar herberg. Bij
inbreuk op een punt van die overeenkomst zal partij anderzijds aan partij
enerzijds van rechtswege een som van
50.000 frank verschnldigd zijn ten titel
van forfaitaire, onverminderbare en niet
te bewijzen schadevergoeding in de zin
van artikel 1152 van het Burgerlijk
W etboek en zal voor het verlies van de
forfaitaire taks op dit apparaat instaan
of ervoor verantwoorden "• die vordering
afwijst op de grond « da\ het niet _toegelaten is misbruik te maken van de
bepaling van artikel 1152 door het schadebedrag zo hoog te stellen dat de tekort-
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kommg van de medecontractant een veel
grotere winst bezorgt dan de normale
uitvoering van het contract, zodat alles
er de schijn van heeft dat in werkelijkheid gespeculeerd wordt op de niet-uitvoering van de contractuele verplichtingen "•
terwijl, eerBte onderdeel, de overweging,
luidens welke « alles er de schijn van
heeft dat in werkelijkheid gespeculeerd
wordt op de niet-uitvoering van de contractuele verplichtingen "• wegens haar
dubitatieve aard geen geldig motief kan
vormen, zod~,tt de vaststelling dat er ten
deze « misbruik >> is gemaakt van de
bepaling van artikelll52 door geen enkel
geldig motief geschraagd wordt en het
arrest derhalve niet naar behoren met
redenen. is omkleed (schending van artikel 97 van de Grondwet);
tweede onde1·deel, de overweging, luidens
welke « de tekortkoming van de medecontractant een veel grotere winst bezorgt dan de normale uitvoering van het
contract >>, een miskenning inhoudt van
de bewijskracht van de overeenkomst
waarbij bepaald werd dat verweerster
een minimumopbrengst waarborgt van
3.000 frank per maand (artikel 3) en dit
gedm·ende drie jaren (artikel 4), zodat
de winst die de normale uitvoering van
het contract aan eiser moest bezorgen
minimum 108 .. 000 frank bedroeg en dus
zeker niet geringer was dan de als strafbeding bepaalde som van 50.000 frank
(schending van de artikelen 1319 tot
1322 van het Burgerlijk Wetboek);
derde onde1·deel, de rechter een vordering gegrond op een strafbeding niet mag
afwijzen zonder enig geldig motief waaruit de strijdigheid van dat strafbeding
met de openbare orde of de goede zeden
op onmiskenbare wijze vaststaat (scherrding van de artikelen 6, 1134 en II 52 van
het Burgerlijk Wetboek) :

de sch:ijn van heeft. dat in werkelijkheid
gespeculeerd wordt op de niet-uitvoering
van de contractuele verplichtingen >> ;
Overwegende dat hieruit ondubbelzinnig blijkt dat de rechter te kennen
geeft dat, als het beding geen vergoeding
van de schade Imp. zijn en aan de schuldeiser een veel grotere winst bezorgt dan
de normale uitvoering van het contract,
het in strijd is met de bepaling van
artikel 6 van het Burgerlijk W etboek ;
Dat het zodoende zijn beslissing regelmatig motiveert en wettelijk rechtvaardigt;
Dat de onderdelen niet kmmen aang~
nomen worden ;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest erop wijst
dat het biljart door de contractmiskenning niet eens improductief werd gemaakt, en dat de opbrengst ervan in
februari 1965, maand waarin de inbreuk
werd vastgesteld, niet minder hoog was
dan in de andere maanden ;
Overwegende dat hieruit blijkt dat het
arrest zijn beslissing op feitelijke gegevens steunt en geenszins op de akte die
de overeenkomst bevat, zodat het de
bewijskracht ervan niet heeft kunnen
miskennen;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
17 april 1970. - 1e kamer. - Voorzittm·, de H. Belpaire, raadsheer waarnemend voorzitter. VerBlaggever, de
H. Hallemans. Gelijkluidende concluBie, de H. Krings, advocaat-generaal.
- PleiterB, de HH. Van Heeke en Van
Leynseele.

W at het eerste en het derde onderdeel
samen bet;reft :
Ovenvegende dat uit het antwoord op.
het eerste middel blijkt dat de rechter
aanneemt dat de bij overeenkomst bedongen som geen vergoeding van schade
kan zijn;
Overwegende dat hij verder beslist
"dat met het beding noodzakelijk een
ander doel werd beoogd dan een schadebedrag te bepalen >> en « dat door het
schadebedrag zo hoog te stellen dat de
tekortkoming van de medecontractant
een grotere winst bezorgt dan de normale
uitvoering van het contract, .. . alles er

2e KAMER. -

20 april 1970,
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WET VAN 14 FEBRUARI 1961.- WET
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VAN DE WETS- EN VERORDENINGSBEPALINGEN VAN DE VERPLICHTE ZIEKTEEN INVALIDITEITSVERZEKERING.
VALSHEID EN GEBRUIK VAN .VALSE
STUKKEN OM ZICH OP BEDRIEGLIJKE
WIJZE BEDRAGEN TE DOEN AFGEVEN
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MINISTERIEEL BESLUIT VAN 2 MAART
1951.- VoORWAARDE GESTELD DOOR
DE OPMERKING 3 VAN HOOFDSTUK VII
VAN BEDOELD BESLUIT VOOR DE TUSSENKOMST VAN DE VERZl!)KERING IN
DE TERUGBETALING ~VAN HET HONORARIUM VAN DE 'ARTS-FYSIOTHERA-~
PEUT. DRAAG ~IJDTE.
CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. DWALING IN RECHTE DOOR
DE
BEKLAAGDE
AANGEVOERD
ALS
RECHTVAARDIGINGSGROND.
DwALING VERWORPEN WEGENS ~NIET-ON
OVERKOMELIJKHEID.- MIDDEL WAAR·
BIJ AAN HET ARREST WORDT VER WE TEN
DE AANGEVOERDE DWALING TE HEBBEN
BESCHOUWD ALS EEN DWALING IN
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IN RECHTE. MIDDEL VAN BELANG
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MISDRIJF. RECHTVAARDIGINGSGROND. 0NOVERKOMELIJKE DWALING.
BEOORDELING DOOR
DE
FEITENRECHTER.

1o Doo1· krachtens de artikelen 57 tot 61

van de wet van 14 februari 1961 voor
economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel, stmfbaar te
stellen de overtreding van de wets- of
verordeningsbepalingen van de zielcteen invaliditeitsverzekering, heeft de wetgevm· 1~it de toepassing van het Strafwetboek niet willen uitsluiten het plegen
van valsheid en het geb1·uilc van valse
stukken, niet enkel met de bedoeling
zich aan de wets- of verordeningsbepalingen te onttrekken, maar oak om van
de ve1·zekeringsinstellingen de betaling
te bekomen van bedragen waarvan
de make1·s van de valse stukken weten
dat zij niet verschuldigd zijn (1).
2o De voorwaarde ,gesteld door de opmerking 3 vim hoofdstuk VII van het
ministerieel besluit van 2 maart 19.")1 tot
vaststelling van de tarieven de1; gezondheidszm·gen inzake verplichte ziekte- en
(1) Raadnl. cass., 14 februari 1949 (PABlO.,
Hl49, I, 133) en de conclusie van de Heer procureur-generaal Hayoit de Termicourt, toen
eerste advocaat-generaal ; RrGAUX en TRousSE, Les m·imes et les delits dtt Code penal,
d. III, blz. 247, n" 255.

invaliditeitsverzekering, vop1· de tr;;rugbetaling van het honorarium van de
arts-fysiotherapeut, dat de fysiotherapeutische onderzoeken en behandelingen
door deze laatste ve1'1·icht woTden, sluit
- vooT hem de veTplichting in, wanneer
hij zich laat bijstaan doo1· helpers, zo
niet zich steeds ter plaatse te bevinden
dan tach op ellc ogenblik bereikt te
kunnen woTden.
3° Niet ontvankelijk, wegens gemis aan
belang, is het middel waaTbij aan het
aTTest wo1·dt veTweten de als TechtvaardigingsgTond aangevoeTde dwaling te hebben ·beschouwd als een dwaling in feite
eeTder dan als een dwaling in rechte,
ve1·mits in beide gevallen de beslissing
wettelijk geTechtvaaTdigd is dooT de·
niet-onoveTkomelijkheid van de dwaling (2).

4° De feitenTechteT beoordeelt soeveTein het
bestaan van een door de beklaagde als
TechtvaaTdigingsgrond aangevoeTde onoverkomelijke dwaling (3). (Strafwetb.,
art. 71.)
(LEFEBVRE EN AUCQUIER, T. NATIONALE
VERENIGING DER SOCIALISTISCHE MU •
TUALITEITEN EN CONSORTEN.)
ARREST

(vertaling).

' RET HOF ; Overwegende dat de
twee voorzieningen tegen hetzelfde arrest
gericht zijn; dat zij dienen te worden
gevoegd;

Gelet op het bestreden arrest, op
16 mei 1969 gewezen door het Hof van
beroep te Erussel ;

I. In zover de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissingen op de strafvordering die tegen de eisers is ingesteld :
Over het eerste middel, dat gemeen is
aan de twee eisers en afgeleid is uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 56 tot 61 van de wet van
14 febr{mri 1961 voor economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel, 193, 196, 197, 213, 214 ,en 496 van
het Strafwetboek,
(2) Raadpl. cass., 10 juli J.946 (Bull. en
PAsrc., 1946, I, 293) en de conclusie van de
Heer eerste advocaat-generaal ~Janssens de
Bisthoven,
toen
advocaat-generaal,
en
24 maart 1969 (A1·r. cass., 1969, blz. 693).
(3) Raadpl. cass., 23 iuni 1969 (A1-r. cass.,
1969, blz. 1054).
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laste gelegde feiten de bepalingen van
het Strafwetboek tot beteugeling van
valsheid; gebruik van valse stukken en
. oplichting toepast, op grond dat de wet
van 14 februari ~ 961 die de overtredingen
van de wets- en verordeningsbepalingen
van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering als wanbedrijven bestempelt,
de· inbreuken op de werking van deze
wet heeft bedoeld, maar dat de wetgever
de valsheid gepleegd, niet enkel om zich
aan de genoemde' regeling te onttrekken
maar ook om zich op bedrieglijke wijze
gelden te doen afgeven, niet heeft wiile.t<J.
uitsluiten ·van het gemene recht,
terwijl, eerste onderdeel, inzake ziekteen irivaliditeitsverzekering aile overtredingen in feite neerkomen op het storten
van gelden buiten de wettelijk voorgeschreven voorwaarden, zodat deze redenen geen passend antwoord zijn op het
middel dat bij conclusie voor het hof
van beroep afgeleid is uit het specifiek
karakter van deze beteugeling (schending
van de in het middel aangehaalde wetsbepalingen, inzonderheid van artikel 97
van de Grondwet);
tweede ondeTdeel, artikel 57 van de
wet van 14 februari 1961 zonder beperking straf stelt op de misdrijven
begaan met het doel om de bepalingen
van de verplichte ziekte-· en invaliditeitsverzekering te ontduiken ; de artikelen 57
tot 61 van genoemde wet een voiledige
strafregeling uitmaken, zodat aileen dit
bijzondere &trafrecht toepasselijk is op
de ten laste gelegde feiten, met uitsluiting
van de gemeenrechtelijke bepalingen van
het Strafwetboek (met uitzondering van
artikel 97 v:an de Grondwet, schending
van aile in het middel aangehaalde wetsbepalingen) :
Wat de twee onderdelen samen betreft:
Overw!"gende dat, blijkens de tekst van
de artikelen 57 tot 61 van de wet van
14 februari 1961 en het opschrift van de
afdeling waarin zij voorkomen, de wetgever met deze artikelen geen volledige
strafregeling heeft willen invoeren en dat,
door de overtreding' van de wets- of
verordeningsbepalingen yan de ziekteen invaliditeitsverzekering als misdrijf te
bestempelen, hij van de toepassing van
het Strafwetboek niet heeft willen uitsluiten het plegen vanvalsheid en het gebruik
van valse stukken, niet enkel met het
doel de wets- of verordeningsbepalingen
te ontduiken, maar ook om van de verzekeringsinrichtingen de betaling te bekomen van bedragen waarvan de makers
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vttn de valse stukken weten dat ze niet
verschi:ildigd zijn ;
Dat het arrest door de redenen aange•
geven in het middel, passend a.ntwoordt
op de conClusie die voor het hof van
beroep is genori::ten, en dat het de toepassing van. de artikelen 193, 196, 197;
213, 214> en 496 van het Strafwetbo!)k
op de eisers wettelijk rechtvaardigt ;
Dat geen enkele van de onderdelen van
het middel kan worden aangenomen ;
Over het tweede middel, dat gemeen is
aan de twee eisers ·en afgeleid is uit de
schending van de artikelen 193, 196, 197,
213, 214 en 496 van het Strafwetboek,
van de opmerking 3 van hoofdstuk VII
van het ministerieel besluit van 2 maart
1951 tot vaststeiling van de tarieven der
gezondheidszorgen
inzake verplichte
ziekte- en invaliditeitsverzekering en van
artikel 97 van de Gro.ndwet,
doordat het arrest tegen de eerste eiser
de telastleggingen I (A-a en b, C'-a en b)
en II (A en 0) bewezen verklaart en
tegen de tweede eiser de telastleggingen
I (A-a en benD-b) en II-A en hen op deze
onderscheiden gronden verodrdeelt, de'
eerste, tot drie maanden gevangenisstraf
en vijfhonderd frank geldboete, en, de
tweede, tot zes maanden gevangenisstraf
en 2.000 frank geldboete; volgens deze
redenen en met inachtneming van de
opmerking 3 van hoofdstuk VII van het
ministerieel besluit van 2 maart 1951,'
droeg de ziekte- en invaliditeitsverzekering. voor de fysiotherapeutische onder'
zoekingen en behandelingen slechts bij
indien zij verricht werden door specialis,
ten die als fysiotherapeuten ingeschreven
waren ; zelfs als men aanneemt - onder
verwijzing naar een beslissing van de hoge
commissie van de geneeskundige ilivaliditeitsraad van 8 wei 1957 en naar een
rondschrijven door het N ationaal Fonds
voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
op 25 augustus J958 aan deverschiilende'
verzekeringsinrichtingen gezonden - dat
de specialist zich voor de behandeling'
kon laten bijstaan door helpers, mits
deze « onder zijn verantwoordelijkheid "
werken, .deze laatste woorden voor de'
fysiotherapeut de yerplichti:rlg insluiten,
zo niet zich steeds ter plaatse te bevinden
dan toch op elk ogenblik bereikt te
kunnen worden, wat de minimale voorWflarde van een werkelijke verantwoordelijkheid is; bovendien het rondschrijven, dat dagtekent van na 28 maart
1963; de praktizijnen gewaa.rschuwd heeft
tegen de afgifte van verzorgingsattesten
wanneer deze in werkelijkheid verstrek;t
zijn door helpers die geen arts zijn en

-770wier prestaties slechts aanleiding kunnen
geven tot de te dien einde vastgestelde
terugbetaling ;
. terwijlde behandeling << verstrekt wordt
onder de verantwoprdelijkheid ,; van de,
arts~fysiotherapeut zodra deze zelf de
zieke onderzoekt, de behandeling voorschrijft en op de tciepassing ervan toe-.
zicht houdt, zoals eiser bevestigde steeds
te hebben gedaan; zelfs al&. men de
tegengestelde uitlegging aarmeemt, de
door de feitenrechter vermelde omstandigheden aileen niet voldoende zijn, gelet
op de verwarring die destijds in deze
materie heerste en die hlijkt uit de vaststellingen zelf van het arrest, om te
bewijzen dat bij de twee eisers- een
bedrieglijk oogmerk aanwezig was ; zodat
de tegen hen uitgesproken veroordelingen niet wettelijk gerechtvaardigd zijn
(schending van aile in het middel aangehaalde bepalingen) :
Overwegende dat de draagwijdte, door
het arrest gegeven aan de voorwaarde
voor de terugbetaling van het honorarium
van de arts-fysiotherapeut, berust op een
juiste nitlegging van het woord ·« verstrekt », dat voorkomt in de opmerking 3
van hoofdstuk VII van het ministerieel
besluit van 2 maart 1951, samengebracht
inet de uitdrukking « onder zijn verantwoordelijkheid "• die voorkomt in . de
beslissing dd. 8 mei 1957 van de hoge
connnissie van de geneeskundige invaliditeitsraad ;
· Overwegende dat, met· betrekking tot
de eerste eiser, het arrest vaststelt dat
diens systeem erop neerkwam e'en veryangingsrecht in te voeren waardoor: pet
woord " verstrekt " elke betekenis verloor; dat eiser, zoals zijn :confraters,
gewaarschuwd werd teg~t;I- de afgifte va~
onjuiste attesten ; dat hlJ erke~t <;tat hlJ
in het centrum voor gespemahseerde
geneeskunde te Bergen slecht de helft van
de tijd aanwezig was en te Elsene en
St.-Joost-ten-Node nog n;:tinder; dat
incidenten, zo niet ongevailen, zich v'oordeden te Bergen waarvoor geen beroep op
hem kon worden gedaan ; dat een personeel. waaronder verscheidene leden.
volstrekt niet bevoegd W&ren en dat onder
de Ieiding stond van· een hoofdverpleegster die in werkelijkheid slechts een
VJ:Oedvrouwendiploma had, ingreep naar
zijn beste vermogen ;
·
Dat, met betrekking tot de tweede
eiser, '1-J.et arrest erop wijst dat hij, dank
zij een cumulatie, talrijke medische. en
paramedische handelingen kon b~.g~
~;;tigen ten voordele van een . veremgmg

waarin hij belangen had ; dat het hem niet
onbekend kon zijn dat de eerste eiser'
zich slechts enkele dagen van de week
naar d.e kliniek van deze vereniging begaf
en dat, wanneer deze aldaar niet aanwezig
was, hij praktisch niet kon ·worden bereikt ; dat de tweede eiser het in de
fysiotherapeutische dienst toegepaste systeem niet enkel heeft aanvaard, maar het
heeft ingericht ; dat, hoewel hij wist dat
tegen de eerste eiser in 1963 een tuchtrechtelijk onderzoek was ingesteld, hij
hem niettemin verzocht gedp.rende het
jaar 1964 « ailes" te ondertekenen, dat
wil zeggen aile attesten betreffende fysiotherapentische behandelingen, onverschiilig door wie deze werden verricht ;
Dat het arrest door deze vaststeilingen
de aanwezigheid van een bedrieglijk
oogmerk bij de twee eisers wettelijk
bewijst en de redenen aangeeft van de
tegen hen uitgesproken veroordelingen ;
Dat het iniddel niet kan worden aangenomen;
Over het derde middel, dat eigen is aan
de eerste eiser en afgeleid is nit de.schending· van de artikelen 71, 193, 196, 197,
213, 214 en 496 van het S.trafwetboek
en 97 van de Grondwet,

doordat de eerste eiser zich beroepen
heeft op de onoverkomelijke dwaling
waarin ·hij verkeerde omtrent de voorwaarden waartegen de fysiotherapeutische prestaties werden vergoed als behandelingen verricht door hem zelf, maar het
bestreden arrest deze rechtv:aardigingsgrond verwerpt, omdat de mening van
de confraters tot wie eiser zich had
gewend, niet kon gelden hoven de
wettelijke formulering die hij in ruime
mate heeft miskend ; de tnchtoverheid
aan wie hij de omvang van zijn werk"
zaar;nheden had meegedeeld, noch rechtstreeks noch voiledig op de hoogte was
van het gebruik van zijn tijd; en de
staking van de afgifte van attesten
voor in zijn afwezigheid verrichte prestaties, zodra het instituut voor genees~
kundige controle hem dit als een grief
had toegerekend, niet nit zichzelf bewijst
dat hij tot dan toe misleid was geweest,
eerste onderdeel, terwijl de dwaling in
recht, wanneer zij onoverkomelijk is,
een.rechtvaardigingsgrond is evenzeer als
de dwaling in feite en de door eiser
ingewonnen mening van. bijzonder bevoegde confraters dns bij hem een onoverkomelijke dwaling konverwekken (schending van aile in het middel aangehaalde
bepalingen en inzonderheidvan artikel 7l
van het Strafwetboek) ;
·
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tweede onderdeel, te1·wijl deze .redenen
aileen van het arrest geen passend·
antwoord zijn op het omstandig verweer
van eiser die, om bet bestaan van een
onoverkomelijk'e dwaling aan te tonen,
verwees naar het rondschrijven ,van
28 maart 1963, waarin de artsen in geval
van aarzeling verzocht werden hun hierarchische meerderen te raadplegen, en
naar de verklari:ngen of getuigeriissen van
dokter Brasseur en dokter Stoufs die
door hem in die omstandigheden waren
geraadpleegd wegens hun werkzaamheden in de geneeskundige controledienst
en in de vereniging van onzijdige ziekenfondsen ; eiser duidelijk zegde dat,
volgens de meni:qg van laatstgenoemden,
men moest letten·op de tekst en de geest
van het rondsehrijven van 1958, waarin
"gesteld werd dat een specialist-fysiotherapeut slechts aanspraak mocht rnaken op ereloon ingeval de behandeling
onder zijn verantwoordelijkheid verstrekt
werd door medische helpers en waarin
geen sprake was van de aanwezigheid
van de fysiotherapeut (stuk 59 van het
strafdossier) "; zodat de feitenrechter
niet voldaan heeft aan het wettelijk
vereiste zijn beslissing met redenen te
orrildeden (schending van artikel 97 van
de Grondyvet) :

ven · vormen in acht genomen zijn en:
~at de beslissing overeenkomstig de wet
IS;

·Om die redenen, decreteert de afstand
van de voorziening van de eerste eiser, in
zover zij gericht is tegen de beslissingen
op de burgerlijke rechtsvorderingen die
tegen hem zijn ingesteld door de vier verweersters, en van de voorziening van de
tweede eiser, in zover zij gericht is tegen
de beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen die tegen hem zijn ingesteld'
door de tweede en de derde verweersters ·
verwerpt de voorzieningen voor het
overige ; veroordeelt elk van de eisers in
de kosten van zijn voorziening. '
'
20 april 1970. - 2e kamer. --:- Voorzitter, de H. van Beirs, voorzitter. Verslaggever, de H. Ligot. - Gelijkluidende conclusie, de H. Charles, advocaatgeneraal. - Pleiters, de HH. Philips en
Bourgaux (laatstgenoemde van· de balie
bij het Hof van beroep te Brussel).

W at de twee onderdelen samen betreft :
Overwegende dat het arrest door de
overwegingen waaraan in het middel
wordt herinnerd, passend antwoordt op
de verwering door de eerste eiser afgeleid
uit het advies dat hij gekregen heeft van
twee artsen van de dienst van geneeskundige controle van de vereniging van
onzijdige ziekenfondsen;
Overwegende dat het arrest in zijn
beoordeling van de omstandigheden door
de eerste eiser aangevoerd om een
dwaling als rechtvaardigingsgrond te
doen gelden, verklaart dat deze omstal;ldigheden de onoverkomelijkheid van de
dwaling niet bewijzen ;
Overwegende dat deze beoordeling van
feitelijke aard en derhalve onaantastbaar
is;Overwegende dat het van weinig
belang is dat het arrest de irigeroepen
dwaling· eerder als een dwaling in feite
dan als een dwaling in rechte beschouwt,
daar de beslissing in beide gevallen
wettelijk gerechtvaardigd is door de
niet-onoverkomelijkheid van de dwaling ;
Dat het middel in geen enkel van zijn
onderdelen kan worden aangenomen ;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschre~

2e KAMER. -

20 april 1970.

1° AUTOMOBIELEN, AUTOBUSSEN,AUTOCARS EN TAXI'S. - VERVOER
VAN ZAKE1N MET MOTORVOE1RWIGEN
TEGRI5f VERGOEDING. - VERVOER VAN
BE1PAALD:m STORTGOEDE.RE1N EN -PRODUKTEN MET KIPWAGEl'iS TEC.EN VERGOEDING.- KONINKLIJK BESLUIT VAN
1
3 MAART 1966 TOT VASTSTELLING VAN
EEN TYPE'OVEREENKOMST VOOR DIT
VERVOER. - GE.LDIG GENOMEN BlUSLUIT
ZONDER VOORAFGAANDE · OvERLEG IN
. MINISTERRAAD.
2° AUTOMOBIELEN, AUTOBUSSEN,
AUTOCARS EN TA}).TS. - VERVOER
VAN ZAKEN MET MOTORVOERTUIGEN
TEGEN VE.RGOEDING.- VERVOER VAN
BEPAALDE STORTGOEDEREN EN -PRODUKTEN MET KIPWAGENS TEGEN VERGOEDING. BEWIJSREGELING VOOR
BuRGERLIJKE EN HANDELSVERBINTENISSEN. ~·TYPE-OVEREJ,UNKOMST DOOR
HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 3 MAART
1966 VOORGESCHREVEN VOOR DIT VERVOER. - BESLUIT DAT NIE1T AFWIJKT
· VAN BE1DOE1LDE1 BEWIJSREGELING.
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BEWIJS. BuRGERLIJKE ZAKEN EN
ZAKEN VAN KOOPHANDEL. BEWIJSREGELING. VERVOER VAN ZAKEN
MET MOTORVOERTUIGEN TEGEN VERGOEDING. VERVOER' VAN BEPAALDE
STORTGOEDEREN EN -PRODUKTEN ME_T
-KIPWAGENS TEGEN VERGOEDING. TYPE-OVEREENKOMST DOOR HE.T KONINKLJJK BESLUIT VAN 3 MAART }966
VOORGESOHREVEN VOOR DIT VERVOER.
KONINKI,IJK BESLUIT DAT NIET
AFWIJKT VAN DE BEWIJSREGELING.

1° De wet van 1 augu8tU8 1960 betreffende
het vervoer van zaken met motorvoertuigen tegen vergoeding stelt alleen het
algemeen reglement, dat voor zijn uitvoe1·ing wordt genomen, ajhankelijk van
een overleg in de mini8terraad zodat het
koninlclijk be8luit van 3 maart 1966 dat
een type-overeenkomBt va8t8telt voor het
vervoer van bepaalde 8tortgoederen en
-p1·odulcten met kipwagen8 tegen vergoeding, geldig werd genomen zonder het
voorwerp gewee8t te zijn van dergelijlc
overleg, vermit8 de voo1'8Ghrijten bepaald
ter nitvoeringvvan artilcel 8 van bedoelde
wet door hun voorwerp verschillend zijn
van die welke het algemeen reglement
moet of lean va8tstellen volgens de arti-.
kelen 6 en 7, met name de voorschriftmi
bet1·effenr1e bescheiden voor het vervoer.
2o en 3° Door bij koninklijk beslnit van
3 maart 1966, genomen ter nitvoering van artilcel 8 _'l!an de wet van
1 augnstn's 1960 betreffende het vervoer
van zaken met mot01'"Voertuigen tegen
.. vergoeding, de inachtneming van een
type-ove1·eenkomst voor te schrijven voor
het vervoer van bepaalde stortgoedere'li
en -produkten met kipwagens tegen ve7'goeding, is de Koning niet ajgeweken
van de bewijsregeling voor burgerlijke
en handelsverbintenissen, maar heejt een
politiemaatregel genomen tot prijsznive1'ing in de handel, wat valt binnen de
perlcen bepaald in hager ve1·meld artikel 8.
(MARCHAND.)
ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 27 juni 1969 gewezen door de
Correctionele Rechtbank te Charleroi,
rechtdoende in hoger beroep ;
' Over het. eerste middel, afgeleid. uit

de schending van de artikele:ti 6 7,
inzonderheid 4o, 8 vim de wet 'van
1 augustus 1960 betreffende het vervoer
van zaken met motorvoertuigen tegen
vergoeding, 2 van het koninklijk besluit
van 3 maart 196,6 tot vaststelling van een
type-overeenkomst voor het vervoer van
bepaalde stortgoederen en -produkten
met kipwagens tegen vergoeding, 1134
van het Burgerlijk W etboek, 25 van het
Wetboek van koophandel en 107 van de
Grondwet,

' doordat het vonnis eiser veroordeelt
wegens overtreding van artikel 2 van
het koninklijk besluit van 3 maart 1966,
luidens hetwelk « iedere overeenkomst.
betreffende een vervoer waarop dit besluit
van toepassing is, schriftelijk moet geslo_ten worden overeenkomstig de type-over'eenkomst in bijlage die de voorwaarden
bepaalt op grond wa,arvan een billijke
vervoerprijs riwet worden vastgesteld »,
terwijl het koninklijk besluit .v:an
3 maart 1966, genomen krachtens artikel 8 van de wet van 1 augustus 1960,
niet het voorwerp geweest is van overleg
in de ministerraad en derhalve onwettelijk is, daar de artikelen 6 en 7 van voornoemde wet bepalen dat het algemeen
reglement betreffende het' vervoer van
zaken met motorvoertuigen tegen vergoeding moet worden overlegd in de ministerraad en voorschriften kan vaststellen
inzake bescheiden voor het vervoer van
zaken tegen vergoeding, wat het doel is
van het vervoerdokument dat de typeovereenkomst is,
en terwijl het koninklijk besluit van
3 maart 1966 in elk geval onwettelijk is,
doordat het afwijkt van de bewijs~egels
inzake burgerlijke en handelsverbintenissen:, welke afwijking niet valt onder de
·bevoegdheid die artikel 8 van de wet van
1 augustus 1960 aan de Koning verleent
om voorschriften vast te stellen betreffende het vervoer van zaken tegen· ver,goeding :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de aanhef van het
koninklijk besluit van 3 maart 1966
vermeldt dat dit besluit genomen is ter
uitvoering van artikel 8 van de wet van
1 augustus 1960 betreffende het vervoer
van zaken met motorvoertuigen tegen vergoeding, welk artikel nie't zegt dat overleg in ministerraad verplicht is zoals
zulks wei bepaald wordt in de artikelen 6
en 7 van dezelfde wet voor het algemeen
reglement ;
.
.
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, Dat het opleggen van de verplichting
om aile overeenkomsten betreffende een
vervoer dat onderworpen is aan het
koninklijk besluit van 3 maart J966, in
overeenstemming te brengen met de
type-overeenkomst die aan dit besluit
· is toegevoegd en die de voorwaarden
bepaalt op grand waarvan een billijke
vervoerprijs moet worden vastgesteld,
Ben voorschrift is betreffende de prijs
. en de voorwaarden van vervoer van zaken
tegen vergoeding, dat bepaald is in
artikel 8 van de wet van l augustus 1960
en door zijn voorwerp verschilt van de
voorschriften betreffende bescheiden voor
het vervoer van zaken tegen vergoeding
waarvan sprake is in 4° van artikel 7 van
deze wet;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende d&t, door de inachtneming van een type-overeenkomst voor
te schrijven voor het vervoer van bepaalde
goederen en produkten, de Koning niet
afgeweken is van de bewijsregeling voor
burgerlijke of handelsverbintenissen,
maar een politiemaatregel heeft genomen
tot prijszuivering in de handel, wat valt
binnen de perken bepaald in artikel 8
v11n de wet van 1 augustus 1960;
Dat het vonnis geen enkele van de in
het middel aangehaalde bepalingen heeft
geschonden door artikel2 vari het koninklijk besluit van 3 maart 1966 toe te
passen;
Dat het middel in geen enkel van zijn
onderdelen · gegTond is ;
Ov:er het tweede middel, afgeleid uit de
schendingvan artikel97vande Grondwet,

doordat het vonnis niet regelmatig met
redenen omkleed is, daar het niet antwoordt op de c6nclusie waarbij eiser deed
gel den " dat door· het opstellen van een
afzonderlijke overeenkomst voor de lading van elk vomtuig te eisen, het
koninklijk besluit van 3 maart 1966 er
feitelijk op neerkomt partijen te noodzaken tot het opmaken van valse
stukken; zodra immers, zoals hier, een
enkele over.eenkomst geldt voor het vervoer van een zeer aanzienlijke hoeveelheid goederen (een overeenkomst omtrent.
60.000 ton), het niet denkbaa~ is partijen
te verplichten fictieve overeenkomsten .op
te maken die beperkt zijn tot elke reis ;
zodanige overeenkomst trouwens onmogelijk kan worden opgeniaakt ingeval bij
.voorbeeld de prijs zou verschillen in
functie van de vervoerde globale hoeveelheid, daar de prijs eerst bekend is

na de volledige uitvoering vah de over-.
eenkomst »:
Overwegende dat het vonnis vaststelt
dat het voor eiser niet onmogelijk was de
vereiste type-overeenkomst met elk van
de onderaannemers te tekenen, daar deze
overeenkomsten niet medeondertekend
moesten worden door de naamloze vennootschap Betonac, die ·er vreemd aan
was en met wie eser een algemene overeenkomst had ;
Dat wegens deze vaststelling het bij
conclusie voorgedragen verweer niet ter
zake dienend , was en de rechter niet
verplicht was .erop te antwoorden ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;'
En overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
vormen in acht genomen zijn en dat de
beslissing overeenkomstig de w~t is ;

0~ die redenen, verwerpt de voorziening ; veroord.eelt eiser in de kosten.
.20 april 1970. - 2e kamer. - Voorzittm·, de H. van Beirs, voorzitte1• .. Verslaggever, de. H. Ligot. - Gelijkluidende conclttsie, de H: Charles, advocaatgeneraal. - Pleiter, de H. Fally.

2e KAMER. -

20 april 1970.

1° DIEFSTAL. VERVANGSTUKKEN
DOOR DE GARAGEHOUDER VERWERKT
IN DE WAGEN i>IE HEM VOOR HERSTEL·
LING WAS TOEVERTROUWD. - STUKKEN
DIE TEN GEVOLGE VAN DE NATREKKING
EIGENDOM. ZIJN GEWORDEiN VAN DE
EIGENAAR VAN DE WAGEN. - TERUGNEMING DOOR 'DE EIGENAAR VAN ZIJN
WAGEN TEGEN DE WIL VAN DE GARAGEHODDER.
TERUGNEMING
DIE
SLECHTS EEN DIEFSTAL VAN ANDERMANS ZAAK OPLEVERT INDIEN BEWEZEN
IS DAT TUSSEN DIE EIGENAAR EN DE
GARAGEHOUDER EEN WILSOVEREENSTEMMING BESTAAT OVE.R DIE STUKKEN
WAARDOOR HET NORMALE GEYOLG VAN
DE NATREKKING VERHINDERD WORDT.
20 CASSATIE. ~ OMVANG. - STRAFZAKEN. NIE.T BEPERKTE VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE. - VERNIETIGING VAN DE BESLISSING OP DE
STRAFVORDERING. "- VERNIETIGING,

-774ALS GEVOLG ERVAN, VAN DE EINDBESLISSING OP DE TEGEN DE BEKLAAGDE
INGESTELDE BURGERLIJKE RECRTSVORDERING. ZELFS INDIEN DE VERNIETIGING VAN DE BESJ.ISSING OP DE
STRAFVORDERING AMBTSRALVE IS UITGESPROKEN.

l 0 Nu cle natrelcking tot gevolg heejt aan

de eigenaar over· te dragen de eigendom
van alles wat met de zaak ver·enigtl wor·dt
en een geheel er·mee vormt, levert de
wegneming van de ver·vangstuklcen in
de wagen voor zijn he1·stelling verwerlct,
door de ter·ugneming van de wagen door
zijn eigenaar tegen ,de wil · 1:n van de
garagehottder die met de he1·stelling teas
belast, slechts een wegneming op van
ander·ma,ns zaak, indien bewezen is dat
tus8en die eigenaar en de gar·agehouder
over· die vervangstttkken een wilsovereenstemming bestaat die het normale gevolg
van de natrelclcing ver·hi1~dert (1). (Impliciete beslissing.)
2o De vm·nietiging, op de niet beperkte

voorziening van de beklaagde, van de
veroordelende beslissing op de st?·ajvor·der·ing brengt de vernietiging mede van
de eindbeslissing op de tegen hem ingestelde burger·lijke rechtsvonlering, die
het gev'olg is van de eerste, beslissing,
oolc al wordt de vernietiging 'nan de beslissing op de strajvordering ambtshalve
uitgesproken (2).
(OR. EN A. LEFRANO, T. NAAMLOZE VENNOOTSORAP « ANTWERPSE AUTOMOBIELMAATSORAPPIJ ll,)
ARREST

(ver·taling).

HET HQF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 18 april 1969 gewezEm door het
Hof van beroep te Brussel (3);
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen · 97 van
de Grondwet, 461 en 463 van het Strafwetboek en 566, 567 en 1341 van het
Burgerlijk W etboek :
Overwegende dat.het arrest, onder ver-------------'-------'----

(1) Raadpl. Rep. prat. dr·. belge, v 0 Pr·opriete,
blz. 504, nrs 199 en volg., en V 0 Vol, blz. 617
en 61ll, nr 284; verg. cass., 19 november
1956 (Bull. en PAsiC., 1957, I, 296).
(2) Cass., 3 november 1969 en 2 februari
1970, supra., blz. 221 en 511.
(3) PAsiC., 1969, II, 167.

vanging van de omschrijving van oplichting door die van eenvoudige diefstal;
de eisers heeft veroordeeld om, samen
met een derde beklaagde die voor het
hof van beroep terechtstaat, een eenvoudige diefstal te hebben gepleegd ten
nadele van verweerster ;
Overwegende dat, blijkens de vastc
stellingen van het arrest, de feiten van
de telastlegging bestaan uit de handelin.
gen van de drie beklaagden, de eisers en
een niet voor het Hof terechtstaande
beklaagde, die samen ten nadele van
verweerster stukken, onder meer een
nieuwe motor, hebben weggenomen die
door laatstgenoemde op de auto van de
derde beklaagde waren geplaatst ter
uitvoering van een herstellingsbestek
waarmee de belanghebbende zijn instemming had betuigd ;
.
Overwegende dat het arrest erop wijst
dat de eigenaar van de auto, tegen de wil
in van verweerster, erin geslaagd was
met behulp van kunstgrepen waarover
hij overleg had gepleegd met de eisers,.
de herstelde wagen terug te nemen zonder de prijs van de herstelling te betalen,
en het beslist dat aldus leveranties ter
waarde van 14.89! frank zijn weggenomen, .die volgens het arrest eigendom van
verweerster waren gebleven ;
Dat in dit opzicht het arrest, boewel
het vaststelt dat de vervangstukken in
de wagen waren verwerkt, enerzijds stelt
dat de v66r de herstelling tot stand,.
gekomen overeenstemming van partijen
over het bestek niet tot gevolg had gehad
die stukken te individualiseren in de zin
van de artikelen 1583 en 1585 van hC!!t
Burgerlijk Wetboek, zodat verweerster
de vrije beschikking erover behield tot
aan de levering, en anderzijds dat verweerster in die levering slechts wilde
toestemmen mits vooraf het bedrag va:ri
de herstellingskosten betaald was ;
Overwegende dat deze redengeving in
het onzekere laat of het arrest in rechte
heeft overwogen dat de incorporatie van
de geleverde zaken geen eigendomsover~
dracht ervan medebrengt, daar deze
overdracht slechts kan geschieden . door
de levering van het herstelde voorwerp;
dan wei beslist heeft dat in het onder""
havige geval de omstandigheid dat het
de eigenaar van de wagen niet onbekend
was dat verweerster in deze levering
slechts tegen voorafgaande betaling van
de herstellingskosten zou hebben toegestemd, voldoende was om het bestaan
te bewijzen van een wilsovereenstemming
die het normale gevolg van de natrekking
verhindert ;
·

_l_ ,,,
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Dat het arrest aldus zijn beslissing niet
regelmatig met redenen omkleedt ;
En overwegende dat de vernietiging
van de beslissing op de strafvordering de
~ernietiging meebrengt van de beslissing
Dp de burgerlijke rechtsvordering, die
het geyolg is van. de eerste beslissing;
Om die redenen, en zonder acht te slaan
Dp de middelen die tot staving van de
voorzieningen zijn aangevoerd en die
geen ruimere cassatie of geen cassatie
zonder verwijzing zouden kunnen medebrengen, vernietigt de bestreden beslissing, in zover zij uitspraak doet op de
strafvordering en op de burgerlijke
rechtsvordering die tegen de eisers zijn
ingesteld; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
de gedeeltelijk vernietigde beslissing ;
laat de helft van de kosten ten laste van
de Staat en veroordeelt de verwerende
vennootschap in de andere helft ; verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van beroep te Luik.
20 april 1970. - 2e kamer._- Voorzitte?·, de H. van Beirs, voorzitter. Verslaggever, de H. Capelle. - Gelijkluidende conclusie, de H. Charles, advocaatgeneraal. - Pleite1·, de H. Van Haecht
(van de balie bij het Hof van beroep te
Brussel).

HEEF)l' GENOMEN VAN .DE STRAFVORDE:
RING DIE BIJ HEM NIET AANHANGIG
WAS EN DEFINITIEF WAS BEREOHT.VE.RNIETIGING ZONDER VERWIJZING.

I 0 T¥01·dt noch door het openbaar ministerie
noch door de beklaagde hager beroep
ingesteld, dan •:s de tegen de beklaagde
•:ngestelde strajvo1·~ering niet aanhangig
bij het hof van bemep.

2° vVanneer op de voorziening alleen' van
het ope,nbaaT ministerie, het Hoj het
beschikkend' gedeelte van een arrest op
de strajv01·dering vernietigt, strelct die
vernietiging zich niet ttit tot het beschilckende gedeelte waadn ui~spraak wordt
gedaan over de gegmndheid van de
rechtsvordering van de burgeThjke partij (1).
'
3° Ingeval een beslissing wo1·dt ve1·nietigd
voor zovm· de 1·echter in hager beroep
kennis heeft genomen van de bij hem
niet aanhangig gemaakte en definitief
berechte strafvordering, geschiedt de vernietiging zonde1· verwiJzing (2) ..
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOl!' VAN
BEROEP TE BRUSSEL, T. STIENLET. NAAMLOZE VENNOOTSOHAP << L'UR·
BAINE "• T. Lil\iB\)URG EN OONSORTEN.)
ARREST

2e KAMER. -

20 april 1970.

10 HOGER BEROEP. - STRAFZA:K:H;N.
- STRAFVORDERING: - GEEN HOGER
BEROEP DOOR RET OPENBAAR MINISTE·
RIE NOCH DOOR DE BEKLAAGDE. STRAFVORDERING NIET AANHANGrG BIJ
DE RECHTER IN HOGER BEROEP.

2° CASSATIE. -

OMVANG. - STRAFZAKEN. VOORZIENING VAN RET
OPENBAAR MINISTERIE. - VERNIETIGING VAN RET BESOHIKKEND GEDEELTE
WAT DE STRAFVORDERING BETREFT.STREKT ZIOH NIET UIT TOT RET BESOHIKKE_NDE GEDEELTE WAARIN UIT.SPRAAK WORDT GEDAAN OVER DE
GE_GRONDHEID VAN DE BURGERLIJKE
REOHTSVORDERING.

3o VERWIJZING NA CASSATIE. STRAFZAKEN.- VERNIETIGrNG OMDAT
DE REOHTER,IN HOGER BEROEP KENNIS

(veT~aling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op_ 12 september 1969 door het
Hof van beroep te Brussel gewezen ;
I. Op de voorziening van het openbaar
ministerie :
'

Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 202 (7 van de wet
van 1 mei 1849), 203 en '203bis van het
W etboek van strafvordering,

doordat het bestreden arrest uitspraak
heeft gedaan op de strafvordering die
tegen de verweerder Stienlet gericht was,
terwijl het openbaar ministerie, noch
de verweerder hoger beroep hebben ingesteld tegen de beslissing door de Correctionele Rechtbank te Nijvel op 14 oktober 1968 gewezen, zodat deze strafvordering niet aanhangig was bij het hof van
beroep en, derhalve, de beschikkingen van
(1) en (2) Cass., 17 april 1967 (Arr: cass.,
1967, blz. 997).
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bet beroepen' vonnis dat op deze rechtsvordering uitspraak doet, derhalve in
kracht van gewijsde zijn gegaan :
Overwegende dat, bij ontstentenis van
hoge:r beroep van het openbaar ministerie
zowel als van verweerder, de tegen laatstgenoemde ingestelde, strafvordering niet
aanhangig was bij het hof van beroep ;
Dat het middel gegrond is ;
Overwegende dat de kosten van de
strafvordering ten laste van de Staat
moeten blijven ;
Overwegende dat de vernietiging, op
de voorziening alleen van 'het openbaar
ministerie tegen de beslissing op de strafvordering die tegen de verweerder Stienlet is ingesteld, zich niet uitstrekt tot het
beschildmnde gedeelte waarin uitspraak
wordt gedaan over de gegrondheid van
de burgerlijke rechtsvordering ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zover het uitspraak doet
op de strafvordering die tegen de' verweerder Stienlet is ingesteld ; zegt dat
er dienaangaande geen grand bestaat tot
verwijzing; verwerpt de voorziening van
de vrijwillig tussenkomende partij ; beveelt dat van het thans gewezen arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt de vrijwillig tussenkomende partij in de kosten van haar
voorziening ; laat de overige kosten ten
laste van de Staat.
20 april 1970. - 2e kamer. - Voorzitte1', de H. van Beirs, voorzitter. Verslaggeve1·, de H. Trousse. - GeliJkluirlende conclusie, de H. Charles, advocaat-generaal. - Pleiter, de H. Mahieu
(van de balie bij het Hof van beroep te
Brussel).

2°

KAMER. -

ZAKEN. BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. MIDDEL HIERUIT AFGELEID
DAT HET HoF ONMOGELIJK KAN NAGAAN
OF DE BESTREDEN BESLISSING OP DE
CONCLUSIE ANTWOORDT. MIDDEL
DAT NIET AANVOER'I' DAT DERGELIJK
ANTWOORD NIE.T WERD GEGEVE;N. VERWERPING DOOR HET HOF VAN DE
ANDERE MIDDELEN AFGELEID UIT EEN
GEBREK AAN ANTWOORD OP DE CONCLUSIE. MIDDEL VAN BELANG ONTBLOOT.- NIET-ONTVANKELIJKHEI:p.

1° De vaststelling in het proces-verbaal
van de terechtzitting en in het vonnis
van de neerlegging van een conelusieschrift maakt het, wegens de afwezigheid
van de handtekening van de voorzitter
en de grif!ier, geenszins mogeliJlc dit
gesch1·ift met zeke1·heid te identificeren (1).
2° l'Vegens de beslissing van het Hof tot
verwerping van . de andere middelen
afgeleid uit de afwezigheid van antwoo1·d
op de conclusie, is van belang ontbloot,
het middel dat, tot stav.ing van een voorziening tegen het vonm:s op de bu1·gerlijlce rechtsvordering, hie1·uit is afgeleid
dat het Hoj' onmogeljlc kan nagaan of
het vonnis de conclusie regelmatig beantwoordt, zonder aan te voeren dat de
redenen van dit vonnis geen antwoord
ve1·strekken op een eis, een 1•e1·wering of·
een exceptie die eiser .bewee1·t aan de
rechter te hebben voorgelegd.
(FRAN<;JOIS-LAVET, T. WUILKIN.)
ARREST

(ve1'taling).

HET HOF ; - · Gelet op het bestreden
vonnis 1 op 23 juni 1969 gewezen ·door de
Correctionele Rechtbank te Luik, rechtdoende in hager qeroep ;

20 april 1970.

1° VONNISSEN. EN ARRESTEN.
STRAFZAKEN.- CoNCLUSIE. -BEWIJS
DAT DE CONCI.USIE AAN DE RECRTER
WERD VOORGELEGD. V ASTSTEL;LING
IN HET VONNIS EN IN RET PROCES-VERBAAL VAN DE TERECRTZITTING VAN DE
NEERLEGGING VAN E.EN CONCLUSIESCHRIFT.- GESCHRIFT ZONDER RANDTE.Il.JllNING VAN DE VOORZITTER OF VAN
DE GRIFFIER~ GE.SCHRIFT NIET, MET
ZEKERHEID GEIDENTIFICEERD.

2o CASSATIEMIDDELEN. -

STRAF-

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 10 van de wet
van l mei 1849, 155, 189 en 211 van het
W etboek van strafvordering,
doo1'dat eisers conclusie, die in het dossier berust, niet de handtekening van
de voorzitter en de griffier d~aagt,
(1) Raadpl. cass., 8 juni 1938 (Bull. en
PASIC~, 193~, I, 201) en de noot getekend.L. C.,
blz. 202; 28 maart 1956 (ibid., 1956, I, 804)
en rioot 1.

r

J

-777
terwij_l de neerlegging zelf van de conclusie door eiser weliswaar blijkt uit het
proces-verbaal van de terechtzitting van
9 juni 1969 en uit het bestreden vonnis,
maar de inhoud van deze conclusie aldus
toch elke authenticiteit mist, waaruit
volgt de onmogelijkheid voor het hof
om de wettelijkheid van de beslissing te
beoordelen, en bovendien het plaatsen
van de voornoemde handtekeni1'lgen een
substantiele vorm is waarvan het verzuim
de nietigheid van het vonnis mee brengt :
/

Overwegende dat wegens de afwezigheid van de handtekening van de voorzitter en van de griffier op het conclusieschrift dat eiser ter terechtzitting van
9 juni 1969 heeft neergelegd, zoals wordt
vastgesteld in het proces-verbaal van
deze terechtzitting en in het bestreden
vonnis, dit geschrift n,iet met zekerheid
kan worden gei:dentificeerd; dat aldus
wegens het gemis van een authentieke
vaststelling van de eisen, verweringen
of excepties die bij deze conclusie aan de
rechter zijn voorgelegd, het Hof niet
ambtshalve kan uitmaken of de bestreden
beslissing daarop regelmatig antwoordt
en of zij in dit opzicht met redenen omkleed is naar het vereiste van artikel 97
van de Grondwet ;
Overwegende echter dat in het onderhavige geval de voorziening slechts ontvankelijk is in zover het vonnis uitspraak
doet over de burgerlijke belangeri, zodat
het Hof op de redeni:m van de bestreden
beslissing slechts toezicht moet uitoefenen
binnen de grenzen van de grieven die
eiser &anvoert;
Dat het middel derhalve siechts ontvankelijk is, indien de redenen van het
vdnnis geen antwoord geven op een eis,
een verwering of een exceptie die eiser
beweert aan de rechter te hebben voor' gelegd;
Dat ten gevolge van de verwerping van
het tweede en het derde middel, die hierboven zijn onderzocht, eiser geen grief
blijkt te hebben;
Dat het middel derhalve niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.

2•

KAMER. -

20 april 1970,

1°

GERECHTSKOSTEN. STRAFZAKE<N. KOSTE;N VAN DE; TOLK. MOGE;N NIET TEN LAST:E; WORDE.N G:E;' LEGD VAN D:E; Y:mROORD:E;:E;LD:E; B:E;KI.AAGD:E;.

2°

VOORZIENING IN CASSATIE. VORM. STRAFZAK:mN. N:mERL:E;GGING VAN MEMORIES.- MJl;MORIE; VAN
DE; E;ISE<R TE;R GRIFFIE; VAN HE;T Ho'F
NEERGELEGD NA RET VERSTRIJK:mN
VAN DE TERl\HJN,. GESTELD BIJ ARTIKEL 420bi~, LID 2, VAN HE,T, WETBOEK VAN STRAFVORDERING.- NIETONTVANK:mLIJKHEID.

1° De vertalingskosten van de talk op wie
een beroep werd gedaan om de verlclaringen van de belclaagde te vertalen,
rnogen niet ten laste van deze laatste
worden ge~egd (1). (Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en
van de fundamentele vrijheden, goedgekeurd bij de handeling van de wet.gevende macht van 13 mei 1955,
art. 6-3, e.)

2° Niet ontvankelijlc is de rnemorie tot
, staving van een voorziening in simfzalcen, die ter griffie van het Hoj wordt
neer·gelegd na het verstrijlcen van de
termijn, gesteld bij artikel 4·20bis, lid 2,
van het Wetboelc van stmjvor·dering (2).
(MARINELLI.)
ARREST

(ve1·taling).

RET HOF ; Gelet op het bestreden
arrest, op 21 januari 1970 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;

Over het middel, ambtshalve afgeleid
uit de sohending van de artikelen 6-3, e,
van het V erdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en van de fundamentele vrijheden, goedgekeurd bij de
handeling van de wetgevende macht van
l3.mei 1955:
Overwegende dat blijkens deze bepa-

20 april 1970. - 2• kamer. - Voorzitte1;, de H. van Beirs, voorzitter. Verslaggever, de H. Ligot. - Gelijkluidende corwlusie, de H. Charles, advocaatgeneraal. - Pleiter, de H. Philips.

(1) Raadpi. cass., 16 februari 1970, supra,
biz. 573 ; verg. cass., 7 oktober 1968 (A1-r.
cass., 1969, biz. 142).
(2) Cass.; 23 juni 1969, twee arresten
(Arr. cass., 1969, biz. 1054 en 1064) en noot 2,
blz. 1054.

-
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'
lingen de kosten van de tolken niet ten
laste mogen worden gelegd van de eiser ;
(J>rOIRHOMME.)
Overwegende dat uit geen enkele .vermelding van het arrest blijkt dat dit de
ARREST (vertaling).
kosten van de tolken uitgesloten heeft
van de veroordeling in de kosten die tegen
HET HOF ; - Gelet op de bestreden
eiser is uitgesproken ;
beslissing, op 16 januari 1970 door de
En overwegende dat, onder voorbe- Hoge Militieraad gewezen ;
houd van wat voorgaat, de substantiele
Overwegende dat het geschrift waarbij
of op straffe van nietigheid voorgeschre- ' de ondertekenaar om uitstel verzoekt
ven vormen in acht genomen zijn en d\J-t « om zijn ouders te kmmen· te hulp
de beslissing overeenkomstig de wet is;
kmnen "• zonder tegen de beslissing van
Overwegende dat het Hof niet vermag de Hoge Militieraad enige onwettelijkheid
acht te slaan op de memorie die eiser ter aan te voeren of de niet-inachtneming
griffie van het Hof heeft ingediend buiten van een substantiele of op straffe van
de termij:nen, bepaald in artikel 420bis nietigheid voorgeschreven vorm aan te
van het Wetboek van strafvordering;
klagen, geen cassatieberoep is ;
Dat zodanige verzoekschrift niet ontOm die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zover het uitspraak doet vankelijk is ;
over de lmsten betreffende de strafvorOm die redenen, verwerpt het verzoek.
dering ; beveylt dat · van het thans
gewezen arrest melding zal worden ge20 april 1970. - 2e kamer. - Voormaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde. beslissing ; veroordeelt eiser zitte?·, de H. van Beil·s, voorzitter. Ve1·slaggever, de H. Trousse.- Gelijklui. in de helft. van de kosten en laat de
andere helft ten laste van de Staat ; dende conclus'ie, de H. Charles, advocaatverwijst de aldus beperkte zaak naar het generaal.
Hof van beroep te Luik.

20 april 1970. - 2e karr\er. - Voo?"zitter, de H. van B'eirs, voorzitter. VeTslaggeveT, de H. Ligot. - Gelijkl'ttidende conclusie, de H. Charles, advocaatgeneraal.- PleiteT, de H. Wynants (van
de balie bij het Hof van beroep te Brussel).

.2e KAMER. -

20 april 1970.

VOORZIENING IN CASSATIE.
VoRM.
DIENSTPLICHTZAKEN.
VERZOE.KSCHRIFT WAARBIJ OM UITSTEL WORDT GEVRAAGD. - VERZOEKSCHRIFT DAT GEEN VOORZIENING IS.

Geen vom·ziening in cassatie is het ve?·zoekschTijt waarbij een dieristplichtige tegen
wie de Hoge Mi.litiemad een beslissing
heeft uitgesproken, om uitstel ve1·zoelct ( l).
(1) Cass,, 16 maart 1959 (Bull. en PASIC.,
1959, I, 717); 23 maart 1970, supm, biz. 701;
'raadpl, cass., 20 juli 1967 (Arr. cass., 1967,
biz, 1332).

2e KAllfER. -

20 april 1970.

1o BESCHERMING VAN DE MAAT"
SCHAPPIJ (WET TOT). - BESLISSING VAN DE COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ, R:E;CHTDOENDE OVER DE INVRIJHEIDSTELLING
VAN EEN GEINTERN:E;ERD:E;. - B:E;SLISSING DIE NIET IN OPENBARE TERECHTZITTING MOET WORDEN UITGESPROKEN.
2oiNTERNATIONALE VERDRAGEN.
'vERDRAG TOT BESCHE.RMING VAN
DE RECHTEN VAN DE l\1ENS EN DE
FUNDAMENTELE VRIJHEDEN, ARTIKEL 6.
- UITSPRAAK VAN DE VONNISSEN IN
OPENBARE TERECHTZITTING. BEPALING NIET VAN TOEPASSING OP DE
BESLISSINGEN VAN DE OOMMISSIES TOT
BESOHERMING V4N DE MAATSOHAPPIJ.
3° BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ (WET TOT).- CoMMISSIE
TOT BESOHERMING VAN DE MAATSOHAPPIJ.- VERZOEK TOT INVRIJHEIDSTELLING VAN EEN GEINTERNEERDE, VERPLIOHTING DE GEINTERNEERDE TE
HOREN. AANWEZIGHEID VAN DE
I
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GEINTERNEERDE OP ALLE VERGADERINGEN GEWIJD AAN DE BEHANDELING
VAN ZIJN VERZOEK.- AANWEZIGHEID
NIET VEREIST.

en 18, vervangen door artikel 1 Vi}n
de wet van 1 juli 1964.)
(LAMAILLE.)

4° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.- COMMISSIE TO'!' BESCHERMING
VAN DE MAATSCHAPPIJ. VERZOEK
TOT INVRIJHEIDSTELLING VAN EEN
GEINTERNEEimE. GEINTERNEERDE
NIE'D AANWEZIG OP ZEKERE TERECHTZITTINGEN GE.WIJD AAN DE 1BEHANDEI"ING VAN ZIJN VERZOEK. _:____ RECHTEN
VAN DE VERDEDIGING, ZOALS ZIJ DOOR
DE WET WERDEN GEREGELD, NIET
GESCHONDEN DOOR DIT ENKELE FElT.

1° De beslissing waarbij de commissie tot
besche1:ming van de maatschappij uitspraak, doet over de invri.flwidstelling
van een ge'interneerde moet niet in openbare te1·echtz1:tting worden uitgesproken (1).
2° Artikel 6 van het Europees ve1'd1·ag tot
b3scherming van de rechten van de mens
en de fundamentele v~ ijheden is, iri zover
h~t voorsclwijjt dat de vonnissen in openba;re terechtzitting moeten woTden uitgesprolcen, niet van toepassing op de
beslissingen van de cornrnissies tot bescheTrn,:ng van de rnaatschappij ?'echtdoende over een verzoelc tot invrijheidstelling · van een ge'int12rneerde.
·

ARREST

(vertaling}.

HET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 16 december 1969 gewezen
door de Commissie tot besclierming van
de maatschappij bij de psychiatrische
afdeling ·van de gevangenis te Luik;
I.

Betreffende

de

memorie

door

Mer Ansiaux ingediend :

Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 6 van het Verdrag tot
bescherming van de rechten van de mens
en de fundamentele vrijheden, te Rome
ondertekend op 4 november 1950 en
goedgekeurd bij de handeling vah de
wetgevende macht van 13 mei 1955,
doordat de 'bestreden beslissing niet in
openbare terechtzitting is uitgesproken,
te1·wijl dez~-3 beslissing, die uitspraak
doet over een geschi1 betreffende de persoonlijke vrijheid, het karakter vertoont
van een vonnis van een rechtbank in de
zin van de artikelen 92 en 93 van de
Grondwet:

Overwegende dat de grondwetsbepa'
3° Al rnoet de ge'interneerde wo1·den gehoord ling luidens welke " het vonnis uitgespro.door· de cornrnissie tot bescherrning van ken wordt in openbare terechtzitting ";
de maatschappij, waarbij zijn ve1·zoek naar recht enkel van toepassing is op de
tot invrijheidstelling aanhangig is, tach· rechtbanken van de rechterlijke orde ;
sch1·i.i]t geen enlcele wetsbepaling voor
Overwegende dat de beslissingen waardat hij aanwezig rnoet zijn op alle ver- bij de commissies tot bescherming van
gaderingen van de cornrnissie gewijd aan de maatschappij uitspraak doen over de
de behandeling van dit verzoek. (Wet van invrijheidstelling van de gei'nterneerde,
9 april 1930, art. 16 en 18, vervangen weliswaar de noodzakelijke aanvulling
bij artikel1 van de wet van 1 juli 1964.) zijn van de vonnissen of arresten waarbij de internering is bevolen en in zover
4° De rechten van de verdediging, zoals zij tot de bevoegdheid van de rechterlijke
door de wet zijn geregeld (2}, worden niet macht behoren, maar dat deze commissies
geschonden door het enlcele jeit dat een nochtans geen deel .uitmaken van de
ge'internee1·de niet aanwezig was op alle rechterlijke orde ;
vergadm·ingen door de cornrni~sie tot
Dat de inrichting en de opdracht van
besche1·ming van de rnaatschappij gewijd deze commissies insluiten dat zij geen
aan de behandeling van een verzoek tot openbare terechtzitting houden in de zin
invrijheidstelling van die' ge'interneer- van artikel 97 van de Grondwet en dat
de (3). (Wet van 9 april 1930, art. 16 derhalve de bij deze bepaling voorge(1) Cass., 9 september 1968 (A1~·. cass.,
1969, biz. 32).
(2) Raadpl. cass., 23 maart 1964 (Bull. en
'PASIC., 1964, I, 797).
(3) Raadpl. cass., 22 september 1969, supra,

biz. 78 ; rede uitgesproken door de' Heer
Procm•eur-generaai Matthys op de piechtige
openingszitting van het Hof van beroep · te
Gent van 1 september 1964, Revue de d1·oit
penal, 1964-1965, biz. 431 tot 436.

-780schreven dpenbaarheid er geen toepassing
kan op vinden ; dat deze openbaarheid
evenmin voorgeschreven is bij de wei; tot
bescherming van de maatschappij ;
Overwegende dat artikel 6 van bet
Europees verdrag betreffende·de bescherming van de rechten van de mens de
openbaarheid van de strafvonnissen
slechts oplegt met betrekking tot die
welke uitspraak doen over de gegrondheid van een strafvervolging ; dat de
beslissing van de commissies tot bescherming der maatschappij, uitspraak doende
op een verzoek tot invrijheidstelling
van een gei:nterneerde, niet bet karakter
heeft van een beslissing op " een straf-.
vervolging " ;
Dat' bet rriiddel naar recht faalt ;
Over bet tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen I6 en I8
van de wet van 9 april I930, die vervangen is bij de wet van 1 juli 1964 tot
beschermu:1g van de maatschappij tegen
abnormalen en gewoontemisdadigers, en
van de rechten van de verdediging,
do01·dat de bestreden beslissing niet
vaststelt dat eiser aanwezig is geweest op
de debatten van de commissie die op
25 november 1969 in de psychiatrische
afdeling van de gevangenis te Luik hebben plaatsgehad, en evenmin dat voldaan
is aan de voorwaarden bij de wet voorgeschreven voor zijn vertegenwoordiging
door zijn raadsman,
terwijl een gei:nterneerde bet recht
heeft om persoonlijk te verschijnen op
aile vergaderingen van de commissie tot
bescherming van de maatschappij die
betrekking hebben op bet onderzoek van
zijn aanvraag om invrijheidst.elling ;
deze aanwezigheid van de gemterneerde,
die een wezerlijk recht is van de verdediging, slechts uitzondering lijdt wanneer
bet onderzoek van medisch-psychiatrische punten betreffende zijn toestand
voor hem nadelig kan zijn ; door niet
vast te stellen dat de gei:nterneerde aanwezig was of dat bet voor hem nadelig
was aanwezig te zijn bij bet, onderzoek
van medisch-psychiatrische punten betreffende zijn · toestand, de bestreden
beslissing eisers recht om persoonlijk te
verschijnen op aile vergaderingen van de
commissie heeft geschonden :
Overwegende dat artikeli6 van de wet
van 9 april 1930, dat vervangen is bij
artikel I van de wet van I juli 1964,
weliswaar bepaalt dat de gei:nterneerde
moet worden· gehoord, maar dat geen
enkele wetsbepaling voorschrijft dat de

gei:nterneerde aanwezig moet zijn bij aile
fasen van· de procedure betreftende bet
onderzoek door de commissie tot bescherming van de maat.schappij van zijn
verzoek tot invrijheidstelling ;
Overwegende dat de bestreden beslissing vaststelt dat eiser, evenals zijn raadsman, gehoord zijn op de vergadering van
de commissie te Merksplas op 21 november 1969 en dat zijn raadsman opnieuw
is gehoord en geconcludeerd heeft op de
vergadering van 25 november 1969 in de
psychiatrische afdeling van de gevangenis
te Luik;
Dat hieruit volgt dat de rechte'n van de
verdediging, zoals zij zijn ingericht bij
voornoemde wet, geeerbiedigd zijn ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
II. Betreffende de memorie door eiser
zelf ingediend :
Over bet middel afgeleid uit de scherrding van de geest van de wet van I juli
1964 en meer in bet bijzonder van artikel 18,
doordat de beslissing waarbij eisers verzoek tot invrijheidstelling wordt verworpen, zich met name grondt op zijn gerechtelijk verleden,
terwijl.bij bet onderzoek van een aanvraag om invrijheidstelling van een gei:nterneerde als criteria aileen mogen worden aangewend enerzijds zijn geestestoestand en anderzijds de voorwaa~den: voor
zijn reclassering :
Overwegende dat, op grond van feitelijke gegevens die zij nader bepaalt
en met name van de aqviezen van psychiatrische deskundigen, en die in elk
geval andere zijn dan de enkele inoverwegingneming van bet gerechtelijk verleden van de betrokkene, de beslissing
enerzijds vaststelt dat eisers toestand
niet verbeterd is en anderzijds dat eiser
thans nog een ernstig gevaar oplevert
voor de maatschappij ;
Dat deze vaststellingen voldoende zijn
om de beslissing wettelijk te rechtvaardigen;
Dat bet middel erop neerkomt kritiek
·te oefenen op een ten overvloede gegeven
reden van de beslissing en dus niet ontvankelijk is wegens bet ontbreken van
belang;
Overwegende dat voor bet overige de
door eiser ingediende memorie geen
andere cassatiemiddelen bevat dan die
welke zijn onderzocht ;

r

_l

I
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. op straffe van nietigheid voorgeschreven
vormen in acht genomen zijn en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
20 april 1970. - 2e kamer. - Voorzitter, de H. van· Beirs, voorzitter. Verslaggever, de H. Trousse. - Gelijkluidende conclusie, de H. Delange, advocaat-generaal. - Pleiter, -de H. Ansiaux.

2o Niet ontvanlceUjk is de 1Joorziening door.
de bekl'aagde ingesteld tegen de vrijwillig
tussenkomende ve1'zelceraar van een medebeklaagde met wie hij geen geding
heejt aangegaan voor ae feitenrechtei" en
in wiens voordeel de bestreden beslissing
ten laste van eiser geen vero01·deling uitspreekt (2).
(PATRIS, T. SABLON, YRALY EN NAAMLOZJU
VENNOOTSCHAP ((LA PRJ~SERVATRICE ))~)
ARREST (vertaling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 14 november 1969 gewezen
door de Correctionele Rechtbank te
Namen, rechtdoende in hager beroep;

2° KAMER . ...:.,__ 21 april 1970.
1° CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN.- MIDDEL DOOR DE BEKLAAGDE HIERUIT AFGELEID DAT ZIJN HOGER
BEROEP TEN ONRECHTE NIET ONTVANKELIJK IS VERKLAARD. - BESLISSING
TEN GRONDE . WETTELIJK GERECHTVAARDIGD DOOR RET HOGER BEROEP
VAN RET OPENBAAR MINISTERIE.
MIDDEL VAN BELANG ONTBLOOT.
NIET-ONTVANKELIJKHEID.

L Op de voorziening van eiser, ·als
beklaagde:

A. In zover zij gericht is tegen de
beslissing op de strafvordering die tegen
hem is ingesteld :
-

Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 172, 201, 202 van
het W etboek van strafvordering en 52
van het Gerechtelijk W etboek,
doordat het bestreden vonnis het hogei'
beroep, door eiser buiten de openingsuren
2° VOORZIENING IN CASSATIE.
van de griffie van het vredegerecht ingePERSONEN TEGEN WIE EEN CASSATIE- steld, niet ontvankelijk heeft verklaard
BEROEP KAN WORDEN INGESTELD. met toepassing van artikel 52 van het
STRAFZAKEN.- BURGERLI.TKE RECHTS- Gerechtelijk W etboek,
VORDERING. - VoORZIENING VAN DE
terwijl deze bepaling niet toepasselijk
BEKLAAGDE TE.GEN DE VRIJWILLIG
'1-'USSENKOJ\'i:ENDE. VERZEKERAAR VAN is in strafzaken, zodat het binnen de wetEEN MEDEBEKLAAGDE. - . GEEN GE- . telijke termijn ingestelde hoger beroep
DING VOOR DE FEITENRECHTER TUSSEN ontvankelijk was :
DE ElSER ,EN DE VERWEERDER. Overwegende dat niet aileen de eiser,
GEEN VEROORDEI.ING VAN DE EISER maa_r ook het ' openbaar ministerie in
TEN VOORDELE VAN DE VERWEERDER. hager beroep was gekomen tegen het
- NIET ONTVANKELIJKE VOORZIENING. vonnis van 6 mei 1969 van de politierechtbank van het kanton Gembloux ;
.· Overwegende dat het hoger beroep van
1° Niet ontvankelijk, wegens gemis aan
belang, is het middel door de beklaagde het openbaar ministerie de gehele strafhie1·uit ajgeleid dat zijn hager beroep ten vordering aanhangig heeft gemaakt bij
onrechte niet ontvankelijlc werd ver- cl_e correctionele rechtbank .en deze dus
lclaard, terwijl het hager be1·oep van het bevoegd was om uitspraak te doen in
openbaar ministerie tot gevolg heejt het helang zowel van eiser als van de
gehad de gehele zaak voor de rechter in beteugeling ;
hager beroep te brengen zodat de aanDat het middel niet ontvankelijk is
gevoerde onwettelijkheid de beslissing' wegens het ontbreken van belang ;
En ove.rwegende dat de substantiele of
niet nietig maakt in zover zij ten grande
op straffe van nietigheid voorgeschreven
uitspraak doet (I).
(1) Cass., 26 oktober 1959 (Bull. en PAsiC.,
1960, I, 232) en de noot 1, biz. 233.

(2) Raadpi. cass., 19 juni 1967 (Arr. cass.,
1967, biz. 1270).

I

-,---

782

•Vormen in acht genomen zijn en dat de
beslissing ·overeenkomstig de wet is ;
·
•

•....... • ••••••••••••

0

•••• •

••••

0. · In zover zij gericht is tegen de
.beslissing i:n de zaak van de vrijwillig
tussenkomende pa:rtij :
Overwegende dat de naamloze vennootschap « La Preservatrice » _vrijwillig
is tussengekomen en erllml als aansprakelijkheidsverzekeraar van de medebeklaagde Sablon ;
Dat eiser als beklaagde geen enkel
' geding met deze partij heeft aangegaan
voor de feitenrechter ;
Dat de voorziening derhalve niet ontvankelijk is ;
•

0

•

•

0

0

••

•

•

0

•

~

•

•

•

•

•

•

•

•

Om die redenen, decreteert de afstand
van de voorziening, in zover zij gericht
is tegen de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering van. de verweerder Yraly
t~gen eiser ; verwerpt de voorziening
voor het overige ; veroordeelt eiser in de
kosten.
21 april 1970. - 2e kamer. ~ Voorzitter, de H. de Waersegger, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Trousse. - Gelijkluidende conclusie, de H. Colard, advocaat-generaal.
Pleiter, de H. Demeur.

. 2e

KAMER. -

21 april 1970.

1 o TAAL (GEBRUIK VAN DE NEDERLANDSE EN FRANSE). - STRAFZAKEN. VER:JllllllLDING IN DE PROCESSEN-VERBAAL.VAN DE TAAL WAARIN DE
VERHOORDE PERSONEN HUN VERKLARINGEN HElBBElN AFGElLElGD. 0M. VANG.

2° BESCHERMING VAN DE MAA'.rSCHAPPIJ (WET TOT). -,--- W:mDElR(1) Raadpl. Considerations su1· la loi du
15 juin 1935, rede door Procureur-generaal
Hayoit de Termicourt uitgesproken op de
plechtige openingszitting van 16 september
1935 van het Hof van beroep. te Brussel,
·nrs 11, 12, 13 en 30 tot 85. Zie ook Lr:imEMANS, Taalgebruik in gerechtszaken, nrs 173
en 176; MARCHAL en JASPAR, Traite de d1•oit
criminel, d. II, nr 2752; VAN HooREBEKE,

OPNEMING VAN EElN OP PROEF IN VRIJREID GESTELDE GEINTERNEERDE. GE'iNTERNElERDE
AANGElTROFFElN IN
EEN ANDER ARRONDISSE:JllllllNT DAN DAT
WAAR DE TEl ZIJNEN OPZICHTE BEVOEGDE COMMISSIE TOT BESCHERMING
VAN DE MAATSCHAPPIJ ZITTING HOUDT.
---: VORDERINGEN TOT WEDEROPNEMING VOOR DIE COMMISSIE. BEVOEGDHEID VOOR DERGELIJKE VORDERING
VAN DE
PROCUREUR DES
KONINGS VAN HElT -ARRONDISSEMENT
WAAR DE COMMISSIE. TOT BESCHERMING
VAN DE MAATSOHAPPIJ ZITTING HOUDT.

1° Nam· htid van artikel 34 van de wet
van 15 juni 1935 op het geb1·uik der talen
in ge1·echtszaken wordt in de processenverbaal melding gemaalct van de taal
waarin de partijen, aanklagers, getuigen,
desk.undigen en ve1·dachten hun vm·kla?'ingen doen; noch deze wettelijlce bepaling noch enigedei ande1·e verplicht de
steller van een p1'0ces-verbaal ttitdrukkelijk te ve1·melden dat de gebruikte taal
doo1· de ve1'lworde persoon « gekozen »
was (l).
2o Ratione loci bevoegd .voo?' het 1-nstellen
van de vorder1:ng tot wede1·opneming van
een op proej in vrijheid gestelde ge~nter
?wenle voor· de commissie tot bescherming
van de maatschappij is de P?·ocw·ett?;
des Konings van het-gerechtelijk-arrondissement waar de commissie tot besche1•ming van de maatschappij, bevo~gd ten
opzwhte van de ge~nte?'nem·de, gevestigd
is, zelfs indien deze laatste in een ande-1·
arrondissement wor·dt aangetro tfen (2).
(Wet van 9 april 1930 tot bescher.tp.ing
van de maatschappij, vervangen door
de wet van l juli 1964, art. 14, 16 en
20, lid 2.)
(KNAE\PEN.)
ARREST

(vertaling) .

HET HOF; - Gelet op de beslissing,
op 20 januari 1970 gewezen door de
d. II-2, · Langues en rnatiere crirninelle, nr• 9,
72 en volg.

(2) Raadpl. De wet van 9 april 1930 tot
beschm·ming van de maatschappij tegen abno1'rnalen en gewoonternisdadigers, rede· door Procureur-generaal Cornil uitgesproken de 15• september 1930 op de plechtige openingszitting
van het Hof van beroep te Brussel, nr 61.
Zie ook PICARD, La loi de defense sociale,
.L'emploi de.• lan!J.ij,es en matiere judiciaire,
ur 84; Les Novelles, Procedure penale, d. III,
nr 128; Les Novelles, Procedure penale, · Loi de defense sociale, ur 242.
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Commissie tot bescherming van de
.maatschappij bij de psychiatrische afdeling van de strafinrichting te Luik ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 34 van de wet van
15 juni 1935 op het gebruik der talen
in gerechtszaken,
doordat de bestreden beslissing, om
eisers opneming in een inrichting tot
bescherming der maatschappij te bevelen,
steunt op een proces.verbaal van de
politic te Schoten van 19 september 1969,
waaruit blijkt dat eiser in het Nede.rlands
is gehoord,
terwijl dit proces-verbaal nietig is, daar
het niet v~;tststelt dat eiser het N ederlands
als taal heeft gekozen en de ontstentenis
v:m deze vaststelling op zichzelf bewijst
dat de voor het proces-verbaal gebruikte
taal niet die is welke eiser heeft gekozen :
Overwegende dat aileen artikel 34 van
de wet van 15 juli 1935 bepaalt dat in de
processen-verbaal de taal moet worden
vermeld die een declara~1t heeft gebezigd ;
dat deze, noch enige andere bepaling de
opsteller verplicht uitdrukkelijk vast te
stellen dat de gebruikte taal de gekozen
taal was;
Overwegende dat het proces-verbaal
van 19 september 1969, waarvan de vermeldingen niet van valsheid worden~ beticht, vaststelt dat de betrokkene, "ondervraagd, verklaart in het N ederlands " ;
dat, zoals de bestreden beslissing erop
wijst, enerzijds het Nederlands de taal
is van de streek waar het proces-verbaal
is opgemaakt en anderzijds .aan eiser in
het N ederlands lezing is gegeven van zijn
verklaring en dat hij deze verklaring
heeft ondertekend ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel, afgeleid. uit
de schending van artikel 20, lid 2, van
de wet van 19 april1930 tot bescherming
van de maatschappij tegen abnormalen
en· gewoontemisdadigers, zoals deze wet
is vervangen bij de wet van 1 juli 1964,
doordat de Procureur des Konings van
het arrondissement Luik, die de wederopneming heeft gevorderd, onbevoegd
was ratione loci, daar eiser aangetroffen is
in het arrondissement Antwerpen en
dientengevolge de zaak onwettig aanhangig gemaakt was bij de commissie tot
pescherming van de maatschappij en deze
de wederopneming niet kon gelasten :
Overwegende dat, luidens de ingeroepen wetsbepaling, « is in de gedragingen

of de geestestoestand een gevaar voor de
maatschappij waarneembaar, ... de in
vrijheid gestelde, op vordering van de
Procureur·des Konings van·het arrondissement waar hij wordt aangetroffen, opnieuw in een psychiatrische afdeling kan
worden opgenomen ; vervolgens wordt
gehandeld . overeenkomstig de •artikelen 14 en 16 ";
·
Overwegende dat uit deze bepaling
blijkt dat voor het instellen van de
vordering tot wederopneming voor de
commissie tot bescherming van de maatschappij die moet beslissen over de
wederopneming van een in vrijheid gestelde, bevoegd is de Procureur des
Konings van het arrondissement waar
de commissie is gevestigd overeenkomRtig
het bepaalde in artikel 16 van de wet ;
Dat derhalve de Procureur des I):onings
van het arrondissement Luik, zetel van
de commissie tot bescherming van de
maatschappij, bevoegd was ;
Dat het middel naar recht faalt ;
En overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden ·nageleefd en dat
de beslissing. overeenkomstig de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
21 april 1970. - 2e kamer. - Voorzitter, de H. de Waersegger, raadsheer
'waarnemend voorzitter. - V erslaggever,
de .H. Trousse. - Gelijkluidende conclusie, de H. Colard, advocaat-generaal. Pleiter, de H. Philippe Ghislain (van de
balie bij het Hof van beroep te Luik).

1e KAMER.

~

23 april 1970,

STEDEBOUW. - WET VAN 29 MAART
1962. - BouwVERGUNNING. - VERBINTENIS BIJ. OVEREENKOMST DOOR DE
BENEFICIANT AANGEGAAN ZICH TE GEDRAGEN NAAR DE ERFDIENSTBAARHEDEN WAARMEE ZIJN ERF TEN VOORDELE
VAN DE AANGRENZENDE ERVEN IS
BEZWAARD. NIET-UITVOERING. RECHT VAN DE BENADEELDE BUUR OP
VERGOEDtNG.

De ajgijte van een bouwvergunning door
.het college van burgemeester en schepenen
stelt de beneficiant niet vrij van• de ver-
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qintenis .die hij bij overeenkomst heejt
aangegaan zich te gedragen naar de
stedebouwkundige voorschrijten, gesteld
bij de door zijn rechtsvoorgange1· bekomen ve1·kavelingsvergunning en naar de
. erjdienstbaarheden waarmee zijn erf ten
voordele van. de aang1·enzende erven is
bezwaard ; de eigenaa1· van een dezer
erven mag voor de rechtbanken een eis
instellen tot ve1·g 0eding van de schade
die uit de niet-uitvoe1·ing van deze verbintenis voortvloeit ( 1). (Wet van
29 maart 1962,' art. 44, 48, 56, 57
en 62.)
(ECHT,GENOTEN WiEEl\iAELS-CAILLIAU EN
PERSONENVENNOOTSCHAP
MET
BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID «SOCIETE
D'ETUDES ET DE CONSTRUCTIONS D'AI'PARTEMENTS n, T. PLANCKAERT.)

ARREST

(vertaling).

RET HOF ; - Gelet op het bestr:eden
arrest, op 26 februari 1969 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Qver het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet,
do01·dat het bestreden arrest, met bevestiging van het beroepen vonnis, zegt dat
verweerster gerechtigd is om de afbraak
en de verdwijning te vorderen van de
werken en bouwwerken die in strijd met
de voorschriften van de verkavelingsvergllllliing van 6 oktober 1965 werden opgetrokken, een deskundige b13last .met de
vaststelling van de werken en bouwwerken die afgebroken moeten worden, de
eisers veroordeelt tot betaling van schadevergoeding en deze beslissing onder meer
hierop steunt dat verweerster zich kan
beroepen op een erfdienstbaarheid bij
overeenkomst die werd bedongen in de
akte van verkoop van 5 december 1966,
afgesloten door de eisers en de cornmissie
van openbare onderstand van de stad
Brussel,
I
zonder te q,ntwoorden op · de conclusies
waarbij de eisers betoogden « dat de
rechtsvordering van gedaagde in hager
· beroep ertoe strekte de eisers in hager
beroep. te horen veroordelen tot afbraak
(1) Raadpl. cass., 6 oktober 1966 (Arr.
cass., 1967, blz. 158), en de conclusie van
Adv.ocaat-generaai Colard in Bull. en PAsrc.,
1967, I, 148.

van sommige bouwwerken die volgens
haar in strijd met stedebouwkundige en
bedongen voorschriften werden opgetrokken ; ... dat niet kan worden betwist dat
de eisers in hager beroep met ge1ntimeerde geen overeenkomst hebben aangegaan, met haar niet contractueel in
rechte verbonden zijn en zich dus jegens
haar niet schuldig heb ben kunnen maken
a;an enige tekortkoming inzake overeenkomst n ; waaruit volgt dat het arrest
niet regelmatig met redenen is omkleed :
Overwegende dat het arrest erop wijst
_dat de verkavelingsvergunning die de
administratie van de stedebouw aan de
commissie van openbare onderstand van
Brussel heeft verleend, deze laatste oplegt
zich te gedragen naar de in de bijlagen
vermelde « stedebouwkundige " voorschriften, nan1.elijk naar het voorschrift
dat verbiedt op een grotere diepte te
bouwen dan die van het bestaand aangrenzend gebouw (dat van verweerster)
en dat de tussen genoemde commissie van
openbare onderstand en de eisers afgesloten akte uitdrukkelijk melding maakt
van dit verbod en de diepte van genoemd
gebouw preciseert;
Overwegende dat het arrest aldus vaststelt dat de eisers hebben ingestemd m13t
een verbintenis die ten voordele van verweerster was bedongen en, derhalve, antwoordt op de conclusies waarbij zij be-'
twistten dat zij jegens haar krachtens
een overeenkomst gehouden waren ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 25, 29,
30, 31, 107, 108 van de Grondwet, 90, 8°,
(artikel 71 van de wet van 29 maart 1962)
van de Gemeentewet van 30 maart 1836,
herdrukt krachtens de wet van 27 november 1891, 44, 46, 48, 56, 57 en 67 van de
wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van
de stedebouw,
doordat, nu de eisers tegen de rechtsvordering van verweerster hadden opgeworpen « dat de litigieuze bouwwerken
werden · toegestaan bij de door de gemeente Ukkel afgegeven bouwvergunnin-.
gen van I maftrt en 16 augustus 1967 n,
het bestreden arrest V!3rklaart « dat een
bouwvergunning die door het college van
burgemeester en schepenen van een gemeente wordt verleend bij toepassing van
de wet van 29 maart 1962 ... niet tot
gevolg kan hebben de .vernietiging van
de bij de verkavelingsvergunning gevestigde stedebouwkundige erfdienstbaar1
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.heid of van de erfdienstbaarheid bij overeenkomst die in de akte van verkoop
werd bedongen en de bij de ve:rkavelingsvergunning gevestigqe erfdienstbaarheid
bevestigto oo; ooo dat de bouwer zich slechts
achter de bouwvergunning kan verschuilen in zover. deze vergunning geen afbreuk doet aan de bij de verkavelingsvergunning gevestigde erfdienstbaarheden », beslist, met bevestiging van het
beroepen vonnis, dat verweerster gegrond
is om de afbraak te vorderen van de
werken en bouwwerken die in strijd met
de voorschriften van de verkavelingsvergunning van 6 oktober 1965 werden opgetrokken, een deskundige belast met de
vaststelling van de werken en bouwwerken die afgebroken moeten worden en de
eisers. veroordeelt tot betaling van schadevergoeding,

terwijl aileen de gemeentelijke overheid
de politie op het bouwen uitoefep.t en
soeverein beslist over de afgifte van een
bouwvergunning, krachtens de artikelen 44 en 71 van de wet van 29 maart
1962, en, zo de bouwvergunning niet in
overeenstemming is met de voorschriften
van een verkavelingsvergunning die overeenkomstig de artikelen 48, 56 en 57 van
·genoemde wet werd verleend, er slechts
een administratief beroep tegen kan worden ingesteld en des te meer moet worden
verkozen daar, volgens artikel 46 van
genoemde wet, de gemacl;ltigde ambtenaar ze moet schorsen in geval van nietovereenstemming en de Koning ze, zo
nodig, moet vernietigen, en heeft er geen
vernietiging plaats dan is de schorsing
opgeheven, zodat, daar de bouwvergunning, die niet geschorst of vernietigd
werd, de verlrrijger ervan toe11taat in alle
veiligheid te bouwen, het beginsel van de
scheiding der machten, gehuldigd bij de
artikelen 25, 29, 30, 31, 92, 93, 107 en
108 van de Grondwet, belet dat de rechter, al was het onrechtstreeks en op grond
van artikel 67 van de wet van 29 maart
196i!, tussenkomt om het optrekken van
.het gebouw te verbieden of de afbraak
ervan te bevelen :
. Overwegende dat ve!weerster niet de
vernietiging vordert van de bouwvergunning die door het schepencollege aan de
eisers werd afgegeven, doch de vergoeding
van de schade die zij lijdt wegens de
schending door deze laatsten van de verbintenis, die zij bij overeenkomst hebben
aangegaan, zich te gedragen naar de
erfdienstbaarheden waarmee hun erf ten
voordele van de aangrenzende erven is
bezwaard;

Overwegende dat de afgifte van een
bouwvergunning door het college van
burgemeester en schepenen degene die ze
bekomt niet vrijstelt van zijn verbintenissen ; dat de naburige eigenaar voor de
rechtbanken de vergoeding kan vorderen
van de schade die hij lijdt, namelijk door
het instellen van de rechtsvordering bedoeld in artikel 67 van de wet van
29 maart 1962 dat bepaalt dat de benadeelde partij, voor de burgerlijke rechtbanken, kan vorderen dat in hun vroegere
staat worden hersteld de plaatsen waar
werken hebben plaatsgehad in strijd inet
de voorschriften van' de plannen van
aanleg of met de verordeningsbepalingen
die de tekst vermeldt ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1317, 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk W etboek,
welk artikel 1319 gewijzigd is bij artikel 103 vervat in artikel 3 van de wet
van/10 oktober 1967,

doordat het bestreden arrest, met betrekking tot de bebouwde diepte, v'er- .
klaart « dat het theoretisch steeds mogelijk is te discussieren over de juiste zin
van de bepaling « zelfde diepte als die
van het bestaand aangrenzend onroerend
goed », die in de verkavelingsvergunning
is vermeld, zelfs met de nadere aanduiding in de akte van verkoop" 16,22 meter
terras inbegrepen >>,maar dat het vanzelf
spreekt dat de bepaling van de verkavelingsvergunning tot doel had te beletten
dat een aangrenzend botivvwerk dat dieper is dan dat van het onroerend goed
van gedaagde in hoger beroep deze laatste
zou kunnen benadelen ; dat, gelet op het
feit dat het onroerend goed van gedaagde
in hoger beroep een flatgebouw met vier
verdiepingen is, dit verbod om nadeel
toe te brengen natuurlijk betrekking had
op aile verdiepingen Em niet aileen op de
benedenverdieping » en, dientengevolge,
beslist, met bevestiging van het beroepen
vonnis, dat verweerster gerechtigd is de
afbraak en verdwijning te vorderen van
de werken en bouwwerken opgetrokken
in strijd met de, voorschriften ·van de
verkavelingsvergunning, die de diepte
van het gebouw van de eisers beperken
tot de diepte van het bestaand aangrenzend gebouw dat aan verweetster toebehoort, " welke diepte in aanmerking moet
worden genomen op elke hoogte van
genoemd gebm,:tw »,
terwijl, in de bijlage II, 2, 0, b, van de
verkavelingsvergunning, de voorgeschreven diepte als volgt wordt vermeld :
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« bebouwde diepte : zelfde diepte als. die
van het bestaand gebouw " en het plan
waarnaar de verkavelingsvergunning verwijst een eenvormige bebouwde diepte
aan de achterzijde van het bouwwerk
vaststelt, dat wil zeggen zonder achteruit,
bouw op de verdiepingen, wat noodzakelijk impliceert dat de toegestane diepte
op aile hoogten dezelfde is, waaruit ·volgt
dat het arrest de bewijskracht van de
vermeldingen van de verkavelingsvergtmning· van 6 oktober 1965 en van
de authentieke akte van verkoop van
5 december 1966 miskent :

Overwegende dat verweerster betoogt
dat het middel nieuw is in zover, ter
bekritisering van de uitlegging die het
arrest geeft van de bewoordingen « zelfde
diepte als die van het bestaand aangrenzend onroerend goed "• de eisers het bij
de verkavelingsvergunning gevoegde plan
aanvoeren;
Overwegende dat het middel, in zover
het op de gegevens van genoemd plan
steunt, niet werd voorgelegd aan de feitenrechter, aangezien de conclusies van
de eisers voor het hof van beroep enkel
de zin van de litigieuze bepaling betwistten;
Dat, binnen deze perken, het middel,
dat de openbare orde niet raakt, nieuw
en bijgevolg niet ontvankelijk is ;
Overwegende dat, voor het overige,
de uitlegging die het arrest van deze
bepaling geeft niet onverenigbaar is met
de bewoordingen ervan ;
Dat, in dit opzicht, het middel feitelijke
grondslag mist ;
' Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eisers in de kosten.
23 april 1970. - 1e kamer. - Voorzitter, de H. Polet, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggever, de H. Busin.
-Gelijkluidende conclusie, de H. Delange,
advocaat-generaal. - Pleiters, de HI-I.
Fally en Philips.
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23 april 1970,

CASSATIEMIDDELEN.

BURGER·
LIJKE ZAKEN.- MIDDEL WAARBIJ DE
MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT
VAN EEN OVEREENKOMST WORDT AANGEVOERD. BESLISSING DIE VAN DEZE
OVEREENKOl\fST EEN UITLEGGING GEEFT

WAARVAN DE ElSER TOT CASSATIE.
ERKENDE DAT.ZIJ MET DE BEWOORDIN•
GEN ERVAN VERENIGBAAR WAS. ~'hDDEL DAT DE OPENBARE ORDE NIET
RAAKT. NIET-ONTVANKELIJKHEID·.

Niet ontvankelijk is het middel dat de
openba1·e orde niet raalct, voorgedragen
tot staving van een voorziening in burgerlijke zalcen en ajgeleid uit de miskenning van de bewijskracht van een
overeenkomst, als de beslissing van deze
overeenlcomst een uitlegging geejt waarvan eiser in zijn conclusie erkende dat
zij verenigbaar was met de bewoo1·dingen
van de alcte tot vaststelling van deze
overeenlcomst (I).
(PERSONENVENNOOTSCHAP l\\ET BEPERKTE
AANSPRAKELiiKHEID « ORDIBEL "• T.
ROSSON.)
ARREST

(vertaling).

HET HOF ; . - Gelet op de bestreden
sententie, op 9 januari 1969 gewez01i door
de W erkrechtersraad van beroep te Luik,
kamer voor bedienden ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk W etboek en uit de
miskenning van de bewijskracht van de
op 10 januari 1967 tussen partijen gesloten overeenkomst,
·
doordat de bestreden sententie eiseres
veroordeelt om aan verweerder een compensatoire vergoeding van zes maanden
opzegging te betalen, op grand dat, zo
er in de overeenkomst van 10 januari 1967
weliswaar een tennijn werd vastgesteld,
deze niet 31 augustus 1967 doch 15 mei
1967 was, vermits eiser in hager beroep
gedurende het tijdperk te begiimen vanaf
16 mei 1967 moest overgaan naar een
nieuwe vennootschap die men van plan
was op te richten, dat ~de datum van
31 augustus slechts was vermeld om het
tijdstip vast te stellen waarop de door
verweercler uitgevonden machine voltooid moest zijn, en dat, daar verweerder
in dienst van gedaagde in hoger beroep
was gebleven na 15 mei 1967, tussen partijen een overeenkomst van onbepaalde
tijd was ontstaan, waaraan geen einde
kon worden gemaakt, zonder de wettelijke
opzeggingstermijn in acht te nemen,
(1) Raadpl. cass., 1 december 1966 CArr.
433) en 12 september 1968
(ibid., 1969, l, biz. 38).
'

cass., 1967, biz.
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terwijl, eerste onderdeel, de op 10 januari
1967 tussen partijen gesloten overeenkomst bepaalde dat verweerder naar de
nieuwe vennootschap zou overgaan gedurende het tijdperk van 16 mei tot
a1 augustus ~967, en niet, in strijd met
'wat de bestreden sententie beslist, dat
verweerder op 16 mei 1967 naar de nieuwe
.ve:nnootschap zou civergaan en gedurende
het hele tijdperk van 16 mei tot 31 augustus 1967 in dienst van de nieuwe ven.nootschap zou zijn ;
tweede onderdeel, in strijd met wat de
.bestreden sententie beslist, de voormelde
overeenkomst de datum van 31 augustus
1967,_,niet enkel vermeldde om het tijdstip vast te stellen waarop de machine
voltooid moest zijn, doch dat artikel 3
van de overeenkomst bepaalde dat verweerder na 31 augustus 1967 als technisch
directeur bij de nieuwe vennootschap zou
werken, waaruit volgt dat de overeenkomst bepaalde dat ze ii\ elk geval op
31 au_gustus 1967 zou emdigen :
W at de beide onderdelen samen betreft :
Overwegende dat de conclusie van
eiseres voor de werkrechtersraad van
beroep vermeldt « dat zo de door partijen
opgestelde overeenkomst een zekere· dubbelzinnigheid liet bestaan, deze enkel
betrekkmg had op de vraag of eiser m
boger beroep (thans verweerder) vanaf
16 mei 1967 of enkel op I september
daaropvolgend naar de nieuwe vennootschap moest -overgaan ; dat_ ged_aagde in
boger beroep (thans eiseres), op grond
van de bewoordingen van artikel 3 van
de overeenkomst, de voor haar bediende
gunstigste uitlegging in aanmerking heeft
genomen en hem aldus een -aanvullende
termijn heeft verleend om, in een laatste
poging, het toestel werkklaar te maken » ;
Dat eiseres aldus voor de rechter in
boger beroep heeft erkend dat de uitlegging die zij in haar voorziening bekritiseert niet onverenigbaar is met de bewoordingen van de litigieuze overeenkomst;
Dat, derhalve, het middel, dat de openbare orde n!et raakt, _in geen enkel onderdee} ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
23 april 1970. }e kamer. Voorzitter, de H. Polet, raadsheer waarnemend
voorzitter.- Verslaggever, de H. Legros.
- Gelijkluidende conclusie, de H. Delange,
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advocaat-generaal. Bayart en Faures.
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Pleiters, de HH.

23 april 1970 .

HUUR VAN GOEDEREN.- PACH'I'.
GEMENGD HUURCONTRACT.- VASTSTELLING VAN HET KARAKTER E.RVAN
(HUISHUUR OF PACHT).

Om het rechtslcaralcter vast• te stellen van
een huurcontract bet1·ef!encle een goed
dat gecleeltel·ijlc voor een landbouwexploitat-ie en gedeeltel~jlc vom· een andm·
geb1·uilc client moet de 1·echter nagaan
wat het hoojdelement van de huur is.
(Burg. Wetb., art. 1711,
1778ter en l718quinquies.)

l778bis,

(CORMAN EN THIRY,
T. BOUCQUEY EN JOUBERT.)
ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 27 juni 1968 in boger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Charleroi;
Over het eerste onderdeel van het middel, afgeleid 'uit de schending van de
artikelen 1711, 1778bis, 1778ter en
1118quinquies van het Burgerlijk Wet.boek,

doonlat het bestreden vonnis de beroepen beslissing, die de rechtsvordering van
de eisers niet gegrond had verklaard,'
bevestigt op grond « dat uit de redenen
die de eerste rechter heeft aangevoerd en
die gegrond zijn op de gegevens van hAt
dossier volgt dat de bestemming van het
gepachte goed in de loop van de pacht
met het stilzwijgend akkoord van de verpachters werd gewijzigd "• en dat « uit
de tijdens het debat overgelegde stukken
blijkt dat de exploitatie van bet litigieus
onroerend goed; v66r november 1966,
haar landelijk en hoofdzakelijk karakter
had verloren », en doordat bet bestreden
vonnis uitdrnkkelijk de redenen overneemt van het beroepen vonnis dat erop
wijst dat « zo Corman, bij bet aangaan
van de pacht, onbetwistbaar het beroep
van vetweider uitoefende en daartoe aile
gebouwen gebruikte, hij, in de loop der
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jaren, zijn toestand verbeterd en veran- eerste exploitatie de voornaamste en de
derd heeft en zijn oorspronkelijke activi- tweede bijkomstig was, hij evenzo, na de
teit thans nog enkel als bijzaak uitoefent », vaststelling dat ten gevolge van de
en dat « het geheel van de hierboven ont- wijzigingen die, met het stilzwijgend
lede rnateriele feiten erop wijst dat de han- akkoord van de verpachters, door de
delsactiviteit van de eisers overwegende p!whters in de bestemming van de
, is en dat de besternrning van de gebou- gepachte goederen werden aangebracht,
wen niet rneer hoofdzakelijk landelijk of de huur voortaan hoofdzakelijk betrekagrarisch is, en deze tak van hun activi- king had op de handelsexploitatie,
teiten als bijzaak wordt uitgeoefend "•
'terwijl de landbouwactiviteit bijzaak was
geworden, wettelijk heeft beslist dat de
tet·wijl de feitenrechter slechts kon huur haar karakter van pacht had verloweigeren het litigi:Cmze huurcontract een ren·
pacht te noernen indien de landbouwDat het eerste onderdeel van het midexploitatie, waarvan hij het bestaan en del naar recht faalt ;
.het hoofdzakelijk karakter bij het aan' W at het tweede en het derde onderdele
gaan van de pacht in 1939 vaststelt, een.
einde had genornen of ondergeschikt was betreft:
geworden aan de handelsactiviteit die
Overwegende dat uit de hierboven ontsinds het aangaan van de pacht werd uitgeoefend, zodat de feitenrechter, daar wikkelde overwegii:tgen blijkt dat, enerzijds, de feitenrechter passend heeft
hij niet heeft vastgesteld dat een van
deze ornstandigheden aanwezig was, ten geantwoord op de conclusies van de·
onrechte heeft geweigerd het litigieuze eisers, dat, met betrekking tot het winsthuurcontract een pacht te noernen en, gevend kar;tkter van de activiteiten van
dientengevolge, de eisers uit het recht van laatstgenoemden, hij · er met name op
wijst dat het slechts een aanvullende
voorkoop heeft uitgesloten :
aanwijzing 'uitmaakt van die welke in
aanmerking werden genomen, dat, anderW at het eerste onderdeel betreft
zijds, de rechter de termen « hoofdzakeOverwegende dat het middel erop neer- lijk " en « bijkomstig " heeft genomen in
kornt te beweren dat de oorspronkelijke de zin welke in het antwoord op het
huur haar karakter van pacht slechts eerste onderdeel werd gepreciseerd en dat,
zou hebben kunnen verliezen, indien de dientengevolge, zijn beslissing niet de
- landbouwexploitatie waarop ze betrek- dubbelzinnigheid vertoont die de eisers
king had een einde had genomen of eraan toeschrijven ;
Dat het tweede en het derde onderdeel
ondergeschikt .was geworden-aan de handelsactiviteit, die de eisers in de loop van van het middel feitelijke grondslag missen;
de pacht hebben uitgeoefend;
Overwegende dat, tot vaststelling van
Om die redenen, verwerpt de voorziehet rechtskarakter van een huurcontract
betreffende een goed dat gedeeltelijk ning ; veroordeelt de eisers in de kosten.
voor een landbouwexploitatie en gedeel23 april 1970. - Je kamer. - Voortelijk yoor een ander gebruik dient, de
.rechter moet nagaan wat het hoofd- zitter, de H. Valentin, raadsheer. waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
element van de huur is;
Dat, evenals de rechter wettelijk had de H. Polet. -. Andersluidende conclubeslist dat de oorspronkelijke huur een sie (I), de H. Krings, advocaat-generaal.
pacht opleverde omdat, hoev;:el ze tegelijk - Pleiters, de HR. VanRyn enBayart.
betrekking had op een landbouwexploitatie en op een handelsexploitatie, de
(1) J;[et bestreden vonnis had in feite vastgesteld dat de verhuurde go·ederen een geheel
vcirmden en dat de gebouwen oorspronkelijk
voor het landbouwbedrijf dienden. ·Doch het
vonnis had noch vastgesteld noch beslist dat
bet landbouwbedrijf geeindigd was, en evenmin dat het landbouwbedrijf later de bijzaak
van het handelsbedrijf was geworden. De
feitenrechter heeft te dien opzichte alleen
vastgesteld dat de in het gebouw uitgeoefende

handelsactiviteit hoofdzaak was geworden,
terwijl de landbouw enkel nog bijzaak was.
Het overwegend karakter- van een activiteit
v6lstaat echter niet om het karakter van het
huurcontract vast te stellen.
Immers, wanneer de verhuurde goederen
verschillende bestemmingen hebben, heeft het
huurcontract geen gemengd karakter dan
indien de goederen een geheel vormen (cass.,
8 juni 1944, Bull. en PAsiC., 1944, I, 372),
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24 april 1970,

CASSATIE. ~ REOHTSP;LEGING.
BuRGERLIJKE ZAKEN. ~ SAMENHANGENDE VOORZIENINGEN. ~ VOEGING.

1°

2°

BEVOEGDHEID EN AANLEG. ~
AANLEG. ~ BURGERLIJKE ZAKEN. ~
UITLEGGEND VONNIS IN HOGER BEROEP
GEWEZEN DOOR EEN REOHTBANK VAN
EERSTE AANLEG. ~ VONNIS IN LAATSTE AANLEG.

VOORZIENING IN CASSATIE. ~
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTEL·D.
~ BURGERI,IJKE ZAKEN. ~ UiTLEGGEND VONNIS IN HOGER BEROEP GEWEZE1N DOOR E1EN RE10HTBANK VAN EE1RST-m
AANL·EG. ~ 0NTVANKELIJKE VOORZIENING.

3°

4°

RECHTERLIJK GEWIJSDE.
BURGERLIJKE ZAKEN. ~ UITLEGGEND
VONNIS . . ~ BEVOEGDHEID VAN . DE
REOHTER.

5°

cAssATIE. ~ REoHTsPLEGINC,.
BURGERLIJKE ZAKE1N. ~ VOORZIENINGE1N RESPEOTIEVE.LIJK INGE1STBLD DOOR
EEN DER GEDINGVOERENDE PARTIJEN
TEGE1N EE1N VONNIS OVER DE GROND
VAN HET GESOHIL EN DOOR DE ANDERE
PARTIJ TEGE1N .EE1N VONNIS TOT UITLE1GGING VAN HE1T EE1RSTE. ~ V-mRNIETIGING VAN HE1T UITLEGGE1ND VONNIS.
~ DE OP DE VOORZIENING TEGEN HET
EERSTE VONNIS TE WIJZEN BE1SLISSING
HANGT AF VAN DE1 UITLE1GGING DIE DE
RE10HTE1R OP VERWIJZING HIERAAN ZAL
GEVEN.
UITSTEL ' VAN DE UITSPRAAK.

1° Komt ellce gedingvoerende partij in
cassatie, de een van een vonnis over de
waarvan sommige dienen voor een activiteit
die de bijzaak is van de activiteit waarvoor
de andere goederen gebruikt worden. Een
bijkomstige activiteit is op zichzelf geen
ondergeschikte activiteit ten opzichte van
een andere, die als de overwegende activiteit
wm;dt beschouwd, maar betekent wei dat zij
samen een geheel vormen waarvan de ene
het complement is van de andere activiteit,
die als voornaamste wordt aangemerkt
(raadpl. in deze zinl cass.~ 26 februari 1965,
Bull. en PAsiC., 1965, I, 659).
Zo kan het onroerend goed dat deel uitmaakt van de verhq.urde goederen en als
woning dient voor de pachter, het complement, de bijzaak zijn van het landbouwbedrijf,
dat als hoofdzaak wordt. beschouwd.

g1·ond van het geschil, de ande1·e van een
vonnis tot uitlegging van het eerste, dan
voegt het Hof de voorzieningen wegens
samenhang. (Ger. Wetb., art. 30.)

2° Het vonnis van de 1·echtbank van eerste
aanleg tot uitlegging van een in hager
beroep gewezen vonnis van dezelfde
rechtbank, is in laatste aanleg gewe. zen (1).
3° Gassatieberoep is toegelaten tegen het

vonnis van de rechtbanlc van eerste aanleg tot uitlegging van een 1:n hager beroep
gewezen vonnis van dezelfde rechtbank.
4° De rechtscolleges hebben het recht hun
vroegere beslissingen uit te leggen, in
zover de beschilclcingen ervan on!duidelijk
of dubbelzinnig zijn, zonder evenwel
te mogen wijzigen of aanvullen hetgeen
werlcelijk beslist werd dan wel er een
vaststelling te mogen aan toevoegen om
wettelijk te malcen ~wtgeen werkelijk
beslist werd (2).
5° Indien het Hof op de voorzieningvan
een van beide gedingvoerende partijen
een uitleggend vonnis ve1·nietigt en de
door het Hof te wijzen beslissing op de
voo1·ziening van ·de ande1·e partij tegen
het uitgelegde vonnis afhangt van de
uitlegging die de rechter op vm·wijzing
ervan zal geven, stelt het de uitspraak
, op de voorziening tegen het uitgelegde
vonnis 1tit.
(VERBRUGGE,T.DENOULET;
DE1NOULET, T. VERBRUGGE.)_
ARREST.

HOF ; ~ Gelet op de bestreden
vonnissen, op 19 ma~rt 1968 en 29 oktober, 1968 in boger beroep gewezen door
de Rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk;
RET

Ten deze had de feitenrechter beslist dat
het in het onroerend goed uitgeoefend handelsbedrijf hoofdzaak was, ook al stelde hij vast
dat het landbouwbedrijf was voortgezet.
Hij had niet gezegd dat het landbouwbedrijf
de bijzaak, het complement van het handelsbedrijf was.
1
Ret openbaar ministerie had dan ook tot
de cassatie besloten.
(1) Raadpl. cass. fr.. 4 november 1914
(Dall. per., 1916, I, 269); 7 mei 1946 en
11 februari 1947 (ibid., 1947, I, 3 en 198).
(2) Cass•, 20 november 1967 (_Arr. cass.,
1968, biz. 402); 23 september 1968 (ibid.,
1969, biz. 85).
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Overwegende dat .de zaken ingeschreven onder nrs 639 en 660 van de algemene
rol sarhenhangend zijn ;
1

I. Wat betreft de voorziening door
Verbrugge tegen het vonnis van 29 oktober 1968 gericht :
Over de door Denoulet opgeworpen
grand van niet-ontvankelijkheid van de
voorziening, hieruit afgeleid dat het bestreden vonnis niet in laatste aanleg werd
gewezen:
Overwegende dat het bestreden vonnis
uitspraak doet over de eis tot interpreta·tie door Denoulet ingediend betrefiende
'het. vonnis door dezelfde rechtbfonk, zitting houdende in hoger beroep, tussen
dezelfde partijen, op 19 maart l!.l68
gewezen;
Overwegende dat de interpretatieve
vonnissen van dezelfde aard zijn als de
ge!nterpreteerde vonnissen en, derhalve,
wat de rechtsmiddelen aangaat, aan
dezelfde regelen onderworpen zijn ;
Dat het vonnis van 29 oktober 1968
dienvolgens in laatste aanleg gewezen
werd;
Dat de grand van niet-ontvankelijkheid niet kan aangenomen worden ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 9, 19, 20 van de
wet van 25 maart 1876, de voorafgaandelijke titel van het W etboek voor burgerlijke rechtsvordering inhoudende, 480
van hetzelfde wetboek, 1350, 1351; 1352
van het Burgerlijk W etboek en, voor
zoveel als no dig, 97 van de Grondwet,

doordat het bestreden vonnis, het vonnis van 19 maart 1968 interpreterend,
beslist dat de haag in de achtertuinen
dient gesnoeid te worden tot op de hoogte
van de betonplatenmunr, en eiser tot de
kosten veroordeelt ; gezegd vonnis van
19 maart 196S, bij bevestiging van het
beroepen vonnis, beslist had dat dezelfde
haag diende gesnoeid te worden tot op
de hoogte van de gemetste muur ; de
rechter aan wie rle zaak door het uitsp'reken van zijn eindvonnis is onttrokk,om,
weliswaar bevoegd is om het. te iuterpreteren, doch ter gelegenheid van deze
interpretatie, zijn voorgaande beslissing
noch wijzigen, noch vervolledigen mag ;
de recht-er in hoger beroep, door de
bestreden besliss·ing, de hoogte waarop
de haag moet gesnoeid 'worden bepaalt
op deze van de hetonplatenmuur, terwijl
hij deze, in zijn vonnis van 19 maart 1968,
bepaald had op de hoogte van de ge-'
metste muur, zodat zijn beslissing hct

gezag van gewijsde van het vonnis varr
19 maart 1968 miskent en <lus de in het
middel aangeduide wetsbepalingen
schendt:
Overwegende dat het proces-verbaal
van de door de vrederechter verrichte
plaatsschouwing vaststelt, enerzijds, dat,
gezien van uit de waning van Verbrugge,
tussen de woningen van ·partijen eerst
een scheidingsmuur staat van ongeveer
twee meters lengte en een hoogte van
vierendertig bakstenen, plus een deksteen, en dat een haag van cypressen een
veertigtal centimeter hager groeit dan
die muur, anderzijds, dat, gezien ui~ de
waning .van Denoulet, de cypressen boven
een betonnen muur van vier gewone
platen uitsteken :
Overwegende dat het vonnis van
19 maart 1968, bij bevestiging van het
beroepen vonnis, eiser Verbrugge veroordeelde tot het snoeien van de bomen « tot
op de hoogte van de gemetste muur » ;
Overwegende dat het bestreden vonnis
voor recht zegt dat het beschikkend gedeelte van het vonnis van 19 maart 1968
client gei"nterpreteerd te worden in de zin
dat de haag in de achtertuinen client
gesnoeid te worden tot op de hoogte van
de platenmuur, hebbende een hoogte van
ongeveer twee meters ;
. Dat het zodoende het vonnis van
19 maart 1968 niet gei:nterpreteerd, doch
wei gewijzigd heeft ;
Dat het middel gegrond is ;
II. W at betreft de voorziening door
Denoulet tegen het vonnis van 19 maart
1968 gericht :
Gezien het middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondw'et, 1319 en 1320 van het Burgerlijk W etboek,
doordat het bestreden vonnis constateert dat de achtertuinen van de partijen
gescheiden zijn door een muur van
circa 2 meter hoogte, en verder dat verweerder langs deze muur cypressen heeft
geplant welke een levende haag vormen,
overweegt dat eiser geen hinder ondergaat
door het bestaan van een haag die, eens
op de hoogte van die muur gesnoeid, aan
zijn zicht onttrokken is, beslist dat de
eerste rechter terecht aan verweerder
heeft opgelegd zijn haag te snoeien tot
op de hoogte van die scheidingsmuur,
nalaat te antwoorden op het middel waardoor eiser, in zijn tweede con.clusie voor
de rechtbank genomen, ·liet gelden dat
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in baksteen een lengte had van 2 meter
en een hoogte van 3,30 meter, terwijl de
tussen de erven -bestaande platenmuur
$lechts 2 meter hoog was, en ten slotte
het beroepen vonnis van de vrederechter
van het eerste kanton Kortrijk van
4 oktober 1967 in al zijn beschikkingen
bevestigt,
terwijl in gezegd beroepen vonnis, zoals
duidelijk blijkt wanneer men het leest
in het licht van het proces-verbaal van
plaatsbezoek van 6 september 1967, de
vrederechter geenszins beslist dat de
litigieuze haag gesnoeid moest worden
ter hoogte van de scheidingsmuur vmi
2 meter hoogte, niaar wel ter hoogte van
de ge)Uetste muur welke twee meter lang
was en een hoogte had van 34 bakstenen
met een deksteen, zodat het bestreden
vonnis de bewijskracht heeft miskend
welke door de artikelen 1319 en 1320
van het Burgerlijk W etboek aan voormeld vonnis, van de vrederechter en aan
voormeld proces-verbaal van plaatsbezoe,k gehecht wordt,
het tegenstrijdig is, enerzijds, te
beschouwen dat eiser geen hinder ondervindt door het bestaan van een haag
die gesnoeid wordt ter hoogte van
een' circa 2 meter hoge scheidingsmuur,
en aldus impliciet te beslissen dat de
litigieuze haag ter hoogt;e van die scheidingsmuur gesnqeid diende teworden, en,
anderzijds, het beroepen vonnis te bevestigen dat beslist had dat de haag gesnoeid
moest worden ter hoogte van de twee
meter lange gemetselde muur met een
hoogte van 34 bakstenen en een deksteen,
welke tegenstrijdigheid tussen, enerzijds,
de motivering en een impliciete beschikking, en, anderzijds, het expliciet beschikkend gedeelte, tot gevolg heeft dat
het bestreden vonnis een gebrek vertoont
aan de door artikel 97 van de Grondwet
vereiste motivering,
en, , in alle geval, het hoger aangeklaagd gebrek aan antwoord op de
conclusie waarin eiser op het verschil in
hoogte duidde tussen de scheidingsmuur
in betonplaten en de door de vrederechter
bedoelde gemetste muur, niet toelaat te
weten welke de mening is geweest van de
rechter betreffende de hoogte van die
gemetste muur, zodat het bestreden vonnis, voGJr zover het de beschikkingen van
het beroepen vonnis bevestigt, op een
duistere motivering berust, welke niet
beantwoordt aan de vereisten gesteld
door artikel 97 van de Grondwet;
Overwegende dat gelet op de vernieti-

ging van het vonnis-van 29 oktober 1968,
die moet uitgesproken worden, de rechtspleging tot interpretatie van het vonnis
van 19 maart 1968 steeds hangend is;
Dat het Hof dan slechts het middel zal
kunnen onderzoeken wanneer de juiste
draagwijdte van het bestreden vonnis
door een in kracht van gewijsde gegane
beslissing zal bepaald zijn ;
, Om-die redenen, voegt de zaken ingeschreven onder nrs 639 en 660 van de rol
samen; tiitspraak doende over de voorziening gericht tegen het vonnis van
29 oktober 1968 (zaak 639), vernietigt
-het bestreden vonnis ; beveelt dat melding van dit arrest zal worden gemaakt
op de kant van de vernietigde beslissing;
houdt de kosten aan om erover door de
feitenrechter te _:worden beslist; verwijst
de zaak naar de Rechtbank van eerste
aanleg te leper, zitting houdende in hager
beroep ; uitspraak doende over de voorziening gericht tegen het vonnis van
19 maart 1968 (z_aak nr 6(30), schorst het
geding ; houdt de kosten aan.
24 april 1970. - 1e kamer. - Voorzitter en Verslaggever, de H. De Bersaques,
raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijlcluidende conclusie, de H. Depelchin,
advocaat-generaal. Pleiters, de HH.
Van Ryn en Bayart.
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WEGVERKEER.

NIET-INACHTNEMING DOOR EEN WE_GGEBRUIKER VAN
EEN BEPALING VAN RET WEGVERKEERSREGLEMENT. KAN EEN- NIET
TE VOORZIEN:El HINDERNIS VOOR EEN
BESTUURDER OPLEVE_REN.

De niet-inachtrieming dQor een weggebruiker van een bepaling van het wegverkeers!·eglement kan, wegens de omstari-,
digheden, een niet te voorziene hindernis
voor een bestuurder opleveren (1). (Wegverkeersreglement, art. 27 -1.)

(1) Cass., 12 februari 1962 (Bull. en PASIC.,
1962, I, 667).
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(DlU WIT, T. ROOMS.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 31 oktober 1968 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over_ het eerste middel, · afgeleid uit. de
schendmg van de artikelen 27, inzonderheid § 1, tweede lid, van het koninklijk
besluit van 8 april 1954 houdende algemeen reglement op de politic van het
wegverkeer, zoals gewijzigd door artikel 14 van het koninklijk besluit van
30 april 1963, 1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest, zonder liet door de
eisers gestelde middel (dat .trouwens niet
tegengesproken werd in de conclusie van
verweerder) te verwerpen volgens hetwelk het ;>lachtoffer « praktisch het oversteken van de weg beeindigd had »
beslist dat geen enkele fout ten laste va~
verweerder bewezen wordt en doze beslissing steunt op de overweging dat verweerder verrast werd door de voetganger die
op zeer korte afstand voor de aankomende auto de rijbaan overstak in overtreding met artikel 48-5<i van het wegverkeersreglement en dat verweerder door
een onvoorzienbare hindernis op de baan
verrast werd,
·
terwijl, eerste o1~clerdeel, · een hindernis
aileen dan onvoorzienbaar is wanneer zij
voor de weggebruiker gelijkstaat met
overmacht en er geen spraak kan zijn
van overmacht met betrekking tot een
voetganger die praktisch het oversteken
van de weg beeindigd' heeft (schending
van de artikelen 27 van het wegverkeersreglement, 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek);
tweecle onclerdeel, de eisers in conclusie
~esteld_ h~J.~den « dat een voetganger die
m de :r:whtmg van de automobilist gezien
van links naar rechts de steenweg overs~eekt; en ~p het ogenblik van de aanrijdmg prakt1sch volledig rechts is, zeker
en vast geen onvoorzienbare hindernis
uitmaakt » en de eenvoudige vaststelling
dat de voetga:r;tger " op een korte afstand
voor de _aankomen~e auto de rijbaan
overstak m overtredmg met artikel 48-5o
van het verkeersreglement >> Em bijgevolg
een « onvoorzienbare hindernis op de
baan >> uitmaakt geen passend antwoord
op dat middel kan vormen, zodat het
arrest niet naar behoren met redenen is
omkleed (schending van artikel 97 van
de Grondwet) :

Overwegende dat het arrest vaststelt
'' dat uit de gegevens van het zonder
gevolg gerangschikt strafrechtelijk onderzoek .~n de vaststellingen, ter plaatse door
de riJkswacht gedaan, blijkt dat geen
enkele fout ten laste van appellant (thans
yerweerder) bewezen wordt; dat deze
mderdaad na ongeveer 20 meters remsporen rechts van de baan, in de richting door
h~m gevol~d, te hebben achtergelaten,
ZIJn vo~:·tmg to~ _stilstand_ bracht, hetgeen
erop ~IJSt dat ZIJn snelhe1d de 60 km. per
u~ met overtrof; dat dergelijke snelheid
met overdreven is bij goede zichtbaarhmd, op een uitstekend goed verlichte
baan waar er geen belemmer~ng van het
verkeer was en waar er geen snelheidsbeperking bestond ; dat de voetganger
De Wit Alex ten grande lag ongeveer
7 meter rechts achter de voorwielen van
de stilstaande auto, hetgeen toelaat te
vermoeden dat hij getroffen werd minder
dan 13 meter na het begin van de remsporen; dat deze concrete en objectieve
gegevens van die aard zijn dat zij de
v~rkl~ring van appellant steunen ; dat
h1ermt volgt dat appellant verrast w:erd
door de voetganger die op zeer korte
a~stand vqor de aankomende auto de
riJbaan overstak in overtreding met artikel 48-5° van het wegverkeersreglement » ;
Overwegende dat de feitenrechter aldus, zonder schending van de in het eerste
onderdeel aangeduide wetsbepalino-en
soeverein in feite oordeelt dat de ~is~
kenning door het slachtoffer van arti~el 48-5° van het wegverkeersreglement
In de gegeven omstandigheden een onvoorzienbare hindernis voor verweerder
heeft uitgemaakt, en het middel dat \de
eisers uit de omstandigheid afieidden Jat
het slachtoffer op de rechterkant van de
baan aangereden werd, als niet afdoende
verwerpt en beantwoordt;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
. Om die redenen, verwerpt de voorzienmg ; veroordeelt de eisers in de kosten.
24 april 1970. - 1e kamer. - Voorzitter, de H. De Bersaques, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Wauters. - Gelijkluiclende c~nclu
sie, de_ H. D,epelchin, advocaat-generaal.
- Ple~ters, de HH. Van Heeke en Philips.

_ lc-_--
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VOORZIENING
IN CASSATIE.
TERMpN. STRAFZAKEN. VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE TEGEN
EEN VE;RSTEKARREST. UITGANGSPUNT VAN DE TE;RMIJN.

De termijn waarover de beklaagde beschikt

om zich in cassatie te voorzien tegen een
te z1:jnen opzichte gewezen verstekarrest
dat voor verzet vatbaar is, begint te
lopen vanaf het verstrijken van de gewone verzettermijn, zelfs indien de
betekening van deze beslissing niet aan
de be!claagde in persoon gedaan werd (1).
(Wetb. van strafv., art. 187, 373 en
413, lid 3.)

2°
1

KAMER. -

27 april 1970.

WEGVERKEER.---'-BESTURENINSTAAT
VAN DRONKENSCHAP VAN E"&.-"'f VOER·
TUIG OP EEN OPENBARE PLAATS.
GEVANGENISSTRAF.- MiNIMUM.

De gevangenisstmf opgelopen door degene
die, in staat van dronkenschap, een
voertuig op een openba1·e plaats bestuurt, mag niet minder bedmgen dan
vijftien dagen (2), (Wet betreffende de
politie over het wegv,erkeer, gecoordineerd op 16 maart 1968, art. 35.)

(PROCUREUR DES KONINGS
TE OUDENAARDE, T. WILLEMS.)

(GEVAERT.)

ARREST.

ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 5 september 1969 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Oudenaarde ;

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 18 juni 1969 door de Correction~le Rechtbank te Antwerpen_ in hoger
beroep geweze:p_ ;
Overwegende dat uit de r(')gelmatig
overgelegde stukken blijkt dat het tegen
eiser bij verstek gewezen vonnis hem op
9 juli 1969 betekend werd;
Overwegende dat de voorziening op
2 augustus 1969, dienvolgens dus te laat,
werd ingesteld en niet ontvankelijk is ;
dat de termijn van tien vrije dagen,
waarover de beklaagde beschikt om zich
te voorzien tegen een beslissing die te
zijnen opzichte bij verstek gewezen werd
en voor verzet vatbaar is, immers begint
te !open vanaf het verstrijken van de
gewone verzettermijn, zelfs indien de
betekening niet aan de beklaagde m
persoon gedaan werd ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
27 april 1970. - 2 8 kamer. - Voo1·zitter, de H. van Beirs, voorzitter. Verslaggever, de H. Rutsaert. - Gelijkluidenrle conclusie, de H. Depelchin,
advocaat-generaal.

Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 85 en 100 van het
StrafwetboeK en 35 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer,
gecoordineerd bij koninklijk besluit vari
16 maart 1968,

doordat het bestreden vonnis, bij aanneming van verzachtende omstandigheden, de verweerder uit hoofde van de
vier misdrijven samen tot een hoofd~
gevangenisstraf van acht dagen en een:
geldboete van honderd frank veroordeelt,
tm·wijl voormeld artikel 35, dat de
zwaarste straf bevat, een gevangenisstraf
van vijftien dagen tot zes maanden en
een geldboete van 100 fr. tot 1.000 fr.
of een van die straffen aileen bepaalt en,
ingE)volge artikel 100 van het Strafwetboek, artikel 85 van hetzelfde wetboek
niet toepasselijk is op de misdrijven die
bij bijzondere wetten en verordeningen
strafbaar zijfl gesteld, behoudens andersluidende , bepalingen in die wetten en
verordeningen, wat ten deze het geval
niet is, weshalve de uitgesproken hoofdgevangenisstraf onwettelijk is :
Overwegende dat het bestreden vonnis,
behalve het verval van het recht tot het

(1) Cass., 8 mei 1967 (Arr. cass., 1967,
biz. 1088).

(2) Vgl. cass., 22 september 1969, supra,
biz. 75.

-
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besturen van een voertuig, welke het
bepaalt, verweerder veroordeelt, wegens
inbreuk op de artikelen 10-4° en 27-1°
van het koninklijk besluit van 14 maart
1968 houdende algemeen reglement' op
de politie van het wegverkeer, 34 en 35
van de bij koninklijk besluit van 16 maart
1968 gecoordineerde wetten betreffende
de politie over het wegverkeer, tot een
enkele hoofdgevangenisstraf van acht
dagen, met drie jaar uitstel, en een geldboete van honderd frank gebracht op
2.000 frank bij toepassing van artikel 1
van de wet van 5 maart 1952 ;
Overwegende dat de gevangenisstraf
gesteld bij artikel 35 van bovenvermelde
gecoordineerde wetten, waarvan ten deze
toepassing werd gemaakt krachtens artikel 65 van het Strafwetboek, aldus verminderd werd uit hoofde van verzachtende mnstandigheden, door het vonnis
aangewezen ;
·
Doch overwegende dat, bij gebreke van
anders1uidende bepa.Iingen in de voormelde gecoordineerde wetten of in een
andere bijzondere wet, artikel 85 niet
van toepassing is op het in artikel 35
omschreven misdrijf;
Dat de uitgesproken gevangenisstraf
dienvolgens niet wettelijk is;
Overwegende dat de onwettelijkheid
van een van de elementen van de toegepaste ·straf de gehele straf ongeldig
maali:t en, dienvolgens, . de beslissing
welke die straf uitspreekt volledig moet
vernietigd worden ;
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WEGVERKEER. · - VooRRANG.
BESTUURD:E;R DIE DE VOORRANG HEEFT
KRAOHTENS . ARTIKEL
16 VAN HET
W:mGVERKE:E;RSREGLEMENT.
B:mSTUURD:E;R DIE STILSTAAT EN ZIJN
VOERTUIG
OPNIEUW. IN
BEWEGING
' BRENGT, MANEUVER DAT DOOR DE
ANDERE BESTUURD:E;R KON WORDEN
WAARGENOMEN. VERLIES ,VAN 1 .D:E;
VOORRANG, WELKE OOK HET VOORNEME.N ZI.T VAN D:E;G:E;NE DIE HET MANEUVER UITVOERT.

De bestuunle1; die kmchtens artikel 16 van
· het wegve1·keersTeglement de vooTI'ang
geniet, stilstaat en zijn voeTtuig .opnieuw
in beweging bTengt, veTliest deze voorl'ang, zelfs indien hij het vooTnemen niet
heejt gehad van deze voorTang geen
gebTuik te maken, van het ogenblik dat
zijn maneuve1· dool' de andeTe bestuu1·der
. leon wonlen waaTgenomen (1). (Wegverkeersreglement van 14 maart 1968,
art. 17.)
(STROE, T. H:E<RMANS.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 28 oktober 1969 in hoger
beroep gewezen door de Correcticinele
RechtbanR: te Antwerpen ;

Over het n1iddel afgeleid uit de schenOm die redenen, vernietigt het· bestre- ding van artikel .16c1 van het Wegverden vonnis, behalve in zover het hoger - keersbesluit, doordat het bestreden vonberoep van het openbaar ministerie er- nis eiser veroordee_lt · tot een geldboete
door ontvankelijk wordt verklaard ; be- van 50 frank we gens inbreull: op voormeld
veelt dat van het thans gewezen arrest artikel en tot betaling aan verweerder
melding zal worden gemaakt op de kant van 6.972 frank ten titel van schadevan het gedeeltelijk vernietigde vonnis ; vergoeding, op grond dat uit de elementen
legt de kosten ten laste van de Staat ; van de zaak is gebleken dat indien ververwijst de aldns beperkte zaak naar de weerder zijn voertuig tot stilstand heeft
Correctionele Rechtbank te Gent, zitting gebracht, zulks geschiedde om een aanhoudende in hoger berbep ;
'
:rijding te vermijden en geenszins om
afstand te doen van zijn voorrang, en
27 april 1970. - 2e kamer. _:_ Voordat de tegen eiser aangevoerde telastlegging bewezen is geworden : ·
zitter, de H. van Beirs, voorzitter. Verslaggever, de H. Rutsaert. - GeliJkOverwegende dat het · von;nis zijn
luidende conclusie, de H. Depelchin,
beslissing steunt hierop dat indien veradvocaat-generaal.
weerder zijn voertuig tot stilstand heeft
gebracht, zulks geschiedde om een aanrijding te vermijden en geenszins om
afstand te doen van zijn voorrang ;
(1) Cass., 13 februari 1967
1967, biz. 742).

(Arr.

cass.,
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Maar overwegende dat de bestuurder
die, krachtens artikel16 van het Wegverkeersbesluit de voorrang genietende, stilstaat ·en zijn vbertuig opnieuw in beweging brengt, zijn voorrang verliest, zelfs
·indien hijhet voornemen niet heeft gehad
die voorrang te verzaken, van het ogenblik dat dit maneuver door de andere
bestuurder kon worden gezien ;
Dat het vonnis niet vaststelt dat het
maneuver door eiser niet kon gezien
worden;
W aaruit volgt dat het vonnis, door
zijn beslissing betreffende de voorrang
afliankelijk te stellen van het voornemen
van de bestuurder die zijn voertuig tot
stilstand heeft gebracht, deze beslissing
'niet wettelijk rechtvaardigt ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis ; veroordeelt verweerder in
de kosten ; beveelt dat van het thans
gewezen arrest melding zal gemaakt
worden op de kant van de vernietigde
beslissing ; verwijst de zaak naar de
Correctionele Rechtbank t,e Mechelen zitting houdende in hoger beroep.
27 .april 1970. - 2e kamer. - Vobrzitter, de H. van Beirs, voorzitter. Verslaggever, de H. Gerniers. - Gelijkluidende conclusie, de H.' Depelchin,
, advocaat-generaal.- Pleiter, de H. Arts
(van de balie te Antwerpen).

2°

KAMER. -

27 april 1970,

VERLATING VAN FAMILIE.- ONDERHOUDSPLIOHTIGE VAN DE BETALING VAN DR .UITKERING TOT ONDERHOUD VRIJGESTELD DOOR EEN REOHTERLIJKE BESLISSING DIE NIET IN
KRACHT VAN GEWIJSDE IS GEGAAN EN
NIET BIJ VOORRAAD UITVOERBAAR IS.
VRIJWILLIG IN GEBREKE BLIJVEN
.GEDURENDE MEER DAN TWEE MAANDEN
NA DEZE BESLISSING, DE TERMIJNEN
VAN DE UITKERING TOT ONDERHOUD
TE KWIJTEN. WANBEDRIJF.

'

De omsta'lidigheid dat iemand gedurende
meer dan .twee maanden vrijwillig in
gebreke blijjt de termijnen van een uitkering tot onderhoud te kwijten, zoals
bedoeld bij artikel. 391bis van het
Strafwetboek, levert een wanbedrijj op,
zelfs indien de onderhoudsplichtige van

de betaling ervan vrijgesteld werd door '
een rechterlijke beslissing die niet in
kracht van ·gewijsde is gegaan en niet
bij voorraad uitvoerbaar is (1).
(PASMANS,

T.

VAN

DEN

WIJNGAERT.).

ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 28 juni 1969 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
In zover de voorziening gericht.is tegen
de beslissing over de strafvordering :
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 391bis van het
Strafwetboek, 1350, 3°, 1351, 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek, 23,
24 en 26 van het Gerechtelijk W etboek,
3 en .4 van de wet van 17 april 1878,,
houdende de voorafgaande titel van het
Wetboek van strafvordering,
doordat, hoewel bij een vonnis op
l l februari 1965 door de Rechtbank van
eerste aanleg te Antwerpen gewezen, met
ingang van 28 februari 1964 de 11itkering
tot onderhoU:d was afgeschaft welke
eiser moest betalen aan verweerster, zijn
gewezen echtgenote, krachtens een op
25 februari 1963 door die rechtbank
gewezen vonnis, het bestreden arrest eiser
niettemin veroordeelt uit hoofde van
verlating van familie wijl hij hedoelde
uitkering sedert 1 maart 1965 niet meer
betaald heeft, om de reden onder meer
dat; hager beroep ertegen ingesteld zijnde,
het vonnis van l l februari 1965, hetwelk
niet uitvoerbaar is verklaard bij voorraad;niet in kracht van gewijsde getreden
is,
terwijl het gezag van het :rechterlijk
gewijsde blijft bestaan zolang de .beslissing niet ongedaan is gemaakt, en terwijl
het arrest, om E)iser te veroordelen, derhalve met miskenning van wat het vonnis
van l l februari 1965 heeft beslist, hierop
steunt dat een uitkering tot onderhoud
nog verschuldigd was aan. verweerster,
aldus artikel 391bis van het Strafwetboek
schendende, luidens hetwelk een van de
vereisten voor de verlating van familie
het bestaan van een eisbare uitkering tot
onderhoud is :
Overwege1,1de dat het arrest vaststelt
(1) Verg. cass., 30 mei 1942 (Bull. en PAsiO.,
1942, I, 129) en 27 februari 1967 (Ar1·. cass.,
1967, blz. 815).
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dat eiser, enerzijds, bij vonnis van .de
Rechtbank van eerste aanleg te Antwer-'
pen van 25 februari 1963, waartegen
geen verzet of hoger beroep meer openstaat, veroordeeld werd om aan verweerster een uitkering tot onde:rhoud te
betalen en vrijwillig in gebreke gebleven
is de termijnen ervan te kwijten, anderzijds, bij vonnis van. dezelfde rechtbank
van II feb:ruari I965, dat niet uitvoerbaar
bij voorraad werd verklaard en waartegen
verweerster hoger beroep heeft ingesteld,
van iedere onderhoudsverplichting in het
voordeel van ve:rweerster werd ontslagen;
Overwegende dat eiser voorhoudt dat,
gelet op het gezag van gewijsde gehecht
aan het vonnis van II februari I965,
het arrest niet vermocht hem wegens
vedating van familie te veroordelen zolang laatstgenoemd vonnis niet te niet
werd gedaan ;
,
·
. Overwegende · dat het in kracht van
gewijsde gegaan vonnis van 25 februari
I963 blijft bestaan zolang eiser bij middel
van een burgerlijke rechtsvordering de
afschaffing van de uitkering tot onderhoud niet heeft bekomen ;
Overwegende gewis dat eiser zulkdanige
rechtsvordering heeft ingesteld en dat zij
ingewilligd werd bij voornoemd vonnis
van II februari I965;
Overwegende dat ' de omstandigheid
dat dit vonnis gezag van gewijsde heeft
niet tot gevolg heeft dat eiser hierdoor
de afschaffing van de uitkering tot onderhoud bekomen heeft ; dat immers een
ingesteld hoger beroep het gezag van
hetgeen beslist werd opnieuw in het
gedrang brengt en zulk vonnis, derhalve,
de uitvoeri:ng van het vorige vonnis niet
kan beletten ;
.
W aaruit volgt dat de afschaffing van
de uitkering tot onderhoud slechts kon
bekomen worden door een rechterlijke
beslissing die ten uitvoer kon gebracht
worden;
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;
In zover de voorziening gericht is
t13gen de beslissing over de burgerlijke
eis:
Overwegende dat eiser geen bijzonder
middel doet gelden ;
Om die r\)denen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de ~osten.

27 april I970. - 2e kamer. - Voorzitter, de H. van Beirs, voorzitter. Verslaggever, de H. Delahaye. - Gelijktuidende CO'f!'Clusie, de H. Depelchin,
advocaat-generaal.-:- Pleiter, de H. Fally.
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WEGVERKEER. KoNINKLIJK
BESLUIT VAN 5 JUNI I966, ARTIKEL 2,
5°. - BESTUURDER VAN EEN MOTORVOERTUIG.- BEGRIP.

2°

WEGVERKEER. KONINKLIJK
BESLUIT VAN 5 JUNI I966, ARTIKEL 2,
5°. - RIJBEWIJs; - RIJSOHOOL. -,NIET ERKE.NDE SCHOOL. LEERLINGEN MOETEN HOUDER ZIJN VAN EEN
RIJBEWIJS OF LEERVERGUNNING.

I 0 Zelfs wanneer een motorrijtuig met een

dubbele bedieningsappan1.tuur uitgerust
is, moet als bestuurder wo1·den beschouwd
hij die het voertuig we1·kelijk en zelfstandig bestuun. Het feit dat zijn
reacties gebeUcrlijk_ do01· een begeleider
kunnen worden gecontroleerd is zonder
gevolg op deze hoedanigheid. (Kon. besl.
van 5 juni I966, art. 2, 5.)

2° W ettel~ik ge1·echtvaardigd is het arrest
dat beslist dat de beklaagde, met overtreding van de wet, een motorrijtuig
heejt toeve?·trouwd aan personen die
geen houder zijn van een rijbewijs of
leervergunning, op grand dat deze
personen geen leerlingen waren van
een erlcende rijschool van het type A en
da.t zij, hoe,wel zij geen houde1• waren
van een rijbewijs of leervergunning, het
vom·tuig werkelijk en zeljstandig hebben
bestuurd. (Kon. 'besl. van 5 juni I966,
art. 2, 5°.)
(VAN HASSEL.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, door het Hof van beroep te Brussel
op 8 april I969 gewezen;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 2-I8 van de wet
van I augustus I899 (artikel 8 van de
wet van I a1;1gustus. 1963), houdende
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herziening van ·de wetgeving en van de _ sturen,· met de bijstand van een instrucreglementen op de politie van het vervoer, teur;
Overwegende dat het arrest beslist,
32 van de wet betreffende de politie over
hetwegverkeer, gecoordineerd bij konink- zonder dienaangaande bestreden te worlijk besluit van I6 maart I968, en 97 van den, dat eiser rijlessen heeft gegeven aan
personen die noch rijbewijs noch leerde Grondwet,
doordat het bestreden arrest eiser ver- vergunning hadden, zi:>als vereist door
oordeelt om motorrijtuigen toevertrouwd artikel I van voormelde wet ; dat het
te hebben aan personen die niet voorzien arrest, door eiser te veroordelen, impliciet
zijn van een rijbewijs of een leervergun- beslist dat het ten (leze niet ging om een
ning e~1 het verweer afwijst afgeleid hier- erkende rijschool van het type A;
Overwegende dat, zelfs wanneer een
uit dat, vermits de wagens waarmede
eiser 'zijn rijlessen gaf voorzien zijn van motorvoertuig uitgerust is met een
een dubbele bediening die aan de leraar dubbele bedieningsapparatuur, als bede mogelijkheid geeft aile door de leer- stuurder dient beschouwd te worden hij
ling begane fouten te neutraliseren, de die het voertuig effectief en zelfstandig
bestuurders van deze wagens niet de best].lurt al worden zijn reacties gebeurlijk
volledige beschikking hadden van het door een begeleider gecontroleerd ;
Overwegende dat, nu het arrest beslist
toevertrouwde voertuig, op de grond,
enerzijds dat de leerlingen, die geen
« dat alvorens deze b\-Jstuurders in het
bezit konden komen van het door be- leerlingen waren van een erkende rijklaagde beloofd of afgeleverd getuig- school van het type A, niet voorzien
schrift van « bewijs van rijvaardigheid », waren van een rijbtjwijs noch van een
zij natuurlijkerwijze aan hun lesgever het leervergunning en anderzijds dat zij de
bewijs dienden te kunnen leveren dat wagen zelfstandig hebben bestuurd, het
zij over de nodige vaardigheid beschikten hieruit wettelijk heeft afgeleid dat eiser
om zonder bijstand van wie ook, een met inbreuk op de wet een motorrijtuig
wagen te besturen, dat kwestieus onder- heeft toevertrouwd aan personen die niet
richt juist tot doel had het zelfstandig voorzien waren van een rijbewijs of een
besturen van een autovoertuig ; dat de leervergunning ;
Overwegende dat door aan te stippen,
leerlingen het. b~oogd bewijs enkel konden leveren door het effectief zelfstandig in antwoord op de conclusie van eiser,
· rijden met een wagen, afgezien ervan of dat de leerlingen het bewijs van hun
deze een dan wei twee stuurwielen bezit », rijvaardigheid aan hun lesgever dienden
te leveren doorhet zelfstandig rijden met
terwijl het arrest · aldus niet op pas- een wagen, ongeacht of deze een dan wel
sende wijze op het aangevoerde ver- twee stuurwielen bezit, het vonnis aan
weer antwoordt, nu de omstandigheid het vormvereiste van artikel 97 van de
dat het door eiser verstrekte onderricht Grondwet voldaan heeft ;
-t;ot doel had .het zelfstandig besturen van
J,lln overwegende dat de substantiele of
een autovoertuig, .niet impliceert dat een op straffe van nietigheid voorgeschreven
voertuig tot de volledige beschikking rechtsvormen werden nageleefd en dat
yan de leerlingen zou zijn gesteld, en de beslissing overeenkomstig de wet is ;
nu hct van een dubbele bediening yoorOm die redenen, verwerpt de voorziezie.ne voertuig, waarvan de lesgever bet
bestuur of d.e controle behoudt, niet kan ning ; veroordeelt eiser in de kosten.
worden beschouwd als een aan de leer28 april 1970. - 2e kamer. - Voo1·ling toevertrouwd voertuig :
zitter en Verslaggeve1·, de H. Louveanx,
, Overwegende dat artikel l van de wet raadsheer waarnemend voorzitter. van I augustus 1963 bepaalt dat, beGelijlcluidende conclusie, de H. Krings,
houdens door· de Koning toegestane vrij- advocaat-generaal. -Pleitm·, de H. Fally.
stellingen, niemand op een openbare weg
een motorvoertuig mag besturen tenzij hij
houder is van een rijbewijs of van een
leervergunning ;
Overwegende dat artikel 2, 5°, van het
2° KAMER. - 28, april 1970,
konin,klijk besluit van 5 juni 1966 onder
meer de leerlingen van een erkende
I 0 BESCHERMING VAN DE MAATrijschool van~het type 4. ontslagen heeft
SCHAPPIJ (WET TOT). - BESLIS,
van voornoemde verplichting wanneer zij
SING 'VAN DE CoMMISSI:E; TOT BESCHEReen voertuig besturen dat gebruikt wordt
voor het praktisch onderricht in het
1\UNG VAN DE MAATSCHAPPI.J DIE DE
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INRICHTING
AANWIJST
W AARIN
DE
INTERN:mRING ZAL PLAATSHEBBEN.
VoORZIENING IN CASSATIE. NIETONTVANKELIJKHEID.

2o

VOORZIENING IN CASSATIE. BESUSSINGEN WAARTEGEN EEN CASSATIEBEROEP KAN· WORDE.N INGESTELD.
STRAFZAXEN. CoMMrssrE TOT
BESCHERlVIJNG VAN DE MAATSCHAPPIJ
DIE DE INRICHTING AANWIJST WAARIN
DE INTERNERING ZAL PLAATSHEBBEN.
VoORZIENING T.ElGEN DEZE BESLISSING. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

1° en 2° De beslissing waarbij de commissie
tot bescherming van de maatschappi.f,
ter '!kitvoering van een 1·echterlijke beslissing tot internering, de inrichting
aanwijst waa1·in deze zal pla,atshebben,
staat niet voor een cassatiebe1·oep open (1).
(Wet van 4 augustus 1832, art. 15;
wet van 25 maart 1876, art. 19; wet
van 9 april 1930, art, 14, vervangen
bij artikel 1 van de wet van 1 juli
1964.)

waartegen de art_ikelen 15 van de wet
van 4 augustus 1832 en 19 van de wetvan 25 maart 1876 een cassatieberoep
openstellen ;
Dat de voorziening in dit opzicht niet
ontvankelijk. is ;
Om .die redenen, en zonder acht te
slaan op de brieven van eiser strekkende.
tot herziening en die geen grief behelst'
welke als een , mid del tot cassatie kan
aangezien worden, 'verwerpt de voorziening.
28 april 1970. - 2e kamer. - Voorzitter, de H. Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggeve1·, de.
H. Delahaye. --;- Gel1:jkluidende conclu{lie,
de H. Krings, advocaat-generaal.

2e
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(RODTS.)
ARREST.
RET HOF ; Gelet op de bestreden
beslissing, op 26 januari 1970 gewezen
door de Commissie tot bescherming van
de maatschappij die bij de psychiatrische
inrichting van de gevangenis te· Gent is
ingesteld;

In zover de voorziening gericht is tegen
de beslissing waarbij de invrijhe~dstelling
op proef van eiser geweigerd wordt :
Overwegende dat de substantiele of op
straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvorm!'ln werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
In zover de voorziening gericht is tegen
de beslissing die de inrichting. aanwijst
waarin eiser zal worden ge'interneerd :
Overwegende dat deze beslissing, genamen bij toepassing van artikel 14 van de
. wet van 9 april 1930, welk artikel vervangen is door de wet van 1 juli 1964,
enkel een uitvoeringsregel van de beslissing tot internering van eiser aangeeft ;
Overwegende dat zodanige beslissin g
niet het karakter heeft van de beslissing
(1) Cass., 23 februari 1970, supra, blz. 594.

VOORZIENING IN CASSATIE.
VORM. DIR.ElCTE GEMEENTELIJKE
BEJ,ASTINGEN.- BETEKENING VAN DE
VERKLARING VAN VOORZIENING.
B:mWIJS VAN DEZE BETEKENING NIET
'OVERGELEGD;- NIET ONTVANKELIJKE.
VOORZIENING.

Niet ontvankelijk is de cassatievoorzieni'l;bg
tegen een besluit van de bestendige
deputatie van een provinciemad die
beslist over een reclamatie tegen een
aanslag in ' een di1·ecte gemeentelijke
belasting, wanneer uit de regelmatig
aan het Hoj overgelegde stukken niet
blijkt dat de verklaring van voo1·ziening
binnero de bij artikel 4 van de wet van
22 janitari 1849 gestelde termijn betekend weTd aan de partij tegen wie de
voorziening is gericht (2). (Wet van
22 jlini 1865, art. 2, en wet van
22 juni 1877, art. 16.)
(GEMEENTE SINT-ANDRIES,
T. 'vAN CALLOJriN IiE BASSEGHEM.)

Met de notitie overeenstemmend ·
arrest.
(2) Cass., 25 februari 1969 (Arr. cass.,
1969, blz. 610).
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-79928 april I970. - 2e kamer. - Voorzittel", de H. LouveaUJC, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Rutsaert. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Depelchin; advocaat-generaal.
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INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSINKOMSTEN.- lNKOOP DOOR
DE VENNOOTSCHAP, DOOR MIDDEL VAN
WINSTEN, VAN AANDELEN DIE HAAR
EIGEN KAPITAAL
VERTl!JGENWOORDI·
GEN. AANDELEN IN HE'!'' ACTIEF
VAN DE BALANS OPGENOMEN VOOR HUN
INKOOPWAARDE. ARREST DAT BE·
SLIST DAT DIE AANDELEN ·ZONDER
WERKELIJKE WAARDE ZIJN.- 0NWET·
TELIJKHEID.

lndien een vennootschap, door middel van
winsten, aandelen die haar eigen kapitaal vertegenwoord·igen ingekocht heeft
en behouden, -en zi.i die aandelen in het
actiej van haar . balans 1:ngeschreven
heejt voor hun inkoopwaa1·de, kan de
rechter niet wettelijk beslis8en dat die
aandelen zonder werkelijlce waarde zijn_.
(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « ETABLISSE·
MENTEN PEETERS, VAN HAUTE FN
DUYVER n, T. BELCISCHE STAAT, MINIS·
TER VAN FINANCIEN.}

ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het. bestreden
arrest, op 26 maart I969 door het Hof
van beroep te Gent gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen I5, §§ I en 2 (die
laatste paragraaf v66r zijn afschaffing
door de wet van 20 november I962), 25,
§I, Io, 26, § I (v66r zijn afschaffing door
de wet van 20 november I962), 26, § 2, 4°,
27, § 1, lid I, 32, § I, leden I en 2 (v66r
hun afschaffing door de wet van
20 november I962), 35, §§ I en 4 (v66r
hun afschaffing door de wet van
20 november I962) van de wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, gecoiirdineerd bij het besluit van de Regent

van I5 januari I948 (v66r hun gedeeltelijke afschaffing door de wet van
20 november I962 en v66r de nieuwe
coiirdinatie geschied in uitvoering van
artikel 89 van deze wet), I, 2, I3, 26,
4I, 43, 45, 54,- 70 van de wetten op de
han delsvennootschappen, gecoordineerd
bij, het koninklijk besluit van 30 november I935, llOS, ll26, I582 en I598 van
het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest het beroep
van eiseres verwerpt waardoor zij liet
gelden·dat de afschrijving van haar eigen
aandelen, die zij op het actief van haar
balans had gewaardeerd en die waardeloos waren -geworden, aftrekbaar was
van haar bedrijfsinkomsten op grond van
de beweegredenen dat eiseres " geen ·
wezenlijke tegenwaarde in haar patrimonium ontvangen heeft in compensatie
van de prijs die zij voor de inkoop van
haar 1006 aandelen betaald heeft; dat
zij bij deze inkoop niets verworven heeft
dat haar patrimonium kon verrijken n •••
dat het sociaal patrimonium van eiseres
niet vermeerderd kon worden met de
sociale rechten verbonden aan de ingekochte aandelen .. . dat de waarde van
hewuste aandelen dus zonder invloed was
op de werkelijke omvang van het sociaa'l
patrimonium van eiseres en dat de waardebepaling van de ingekochte aandelen
naar hun aankoopprijs, zoals geboekt in
de balansen van eiseres, dus fictief is
zodat bij ontstentenis van een werkelijk
actief van 4.860.000 frank, eiseres in
I9.58 geen bedrijfsverlies heeft kunnen
lijden door het waardeloos worden van
dit actief,
terwijl, eerste onderdeel, de verrichting
waardoor een vennootschap haar eigen
aandelen inko6pt een aankoop-verkoop
in hoofde van de verkoper en in hoofde
van de vennootschap uitmaakt, wat als
gevolg meebrengt dat de vennootschap
noodzakelijkerwijze een werkelijk actief
en een werkelijke waarde aankoopt,
bestaande uit de rechten die aan de
aandelen verbonden zijn, .en de vernietiging van de aandelen niet het noodzakelijk gevolg is van de verwerving
en, in elk geval, een verschillende en
onderscheidene verrichting uitmaakt die
geen invloed heeft op de aard van de
aankoop (in het bijzonder, schending
van artikelen I5, §§ I en 2, lid I, ·25
§ I, 1°, 27, § I, lid 1, 35, §§ I en 4, 32;
§ I, leden I en 2, van de wetten betreffende de inkomstenbel;:tstingen, gecoordineerd bij het besluit van de _Regent
van I5 januari I948 [v66r hun hoger
aangeduide gedeeltelijke afschaffing door

-800de wet van 20 november I962 en v66r
de nieuwe coordinatie gevoerd in uitvoering van -artikel 89 van deze wet], 1,
2, 13, 26, 4I, 43, 45, 54, 70 van de wetten
op de handelsvennootschappen, geco6rdineerd bij het koninldijk besluit van
30 november 1935, ll08, ll26, 1582 en
1598 van het Burgerlijk Wetboek);
tiveede onde1·deel,-de door een vennootschap ingekocbte eigen aandelen op het
actief van de balans moeten ·gewaardeerd
worden, zoals om bet even welke andere
aandelen of effecten, ten belope van hun
aankoopprijs en .deze waardering verminderd kan worden wanneer de aandelen
een definitieve en werkelijk:e minderwaarde hebben ondergaan (in het bijzonder, schending van de artikelen 25, § I,
1°, 26, § 1, 26, § 2, 4°, 27, § 1, lid 1, 35,
§§ 1 en 4, 32, § I, leden I en 2, van de
wetten op de inkomstenbelastingen; gecoordineerd door het besluit van de
Regent van 15 januari I948 [v66r hun
hoger aangeduide gedeeltelijke afschaffing
door de wet van 20 november 1962 en
v66r de nieuwe coordinatie gevoerd in
uitvoering van artikel 89 van deze wet]);
derde ondemeel, een vennootschap een
rechtspersoon is waarvan al de goede'ren
noodzakelijk besteed zijn tot haar beroepsbedrijvigheid welke ook hun oorsprong weze en bijgevolg een beroepskarakter hebben, wat als gevolg m.eebrengt dat elke meerwaarde of minderwaarde door een goed van haar patrimonium ondergaan als een bestanddeel
van haar bedrijfsinkomsten of -verliezen
dient beschouwd te worden (in het bijzonder, schending van de artikelen 1, 2,
13, 26, 54, 70 van de wetten op de
handelsvennootschappen, gecoordineerd
. door het koninklijk besluit van 30 november 1935, 25, § 1, 1°, 26, § 1, 26, § 2, 4o,
27, § 1, lid 1, 35, §§ 1 en 4, van de.wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, gecoordineerd door het besluit van de
Regent van 15 januari 1948 [v66r hun
hoger aangeduide gedeeltelijke afschaffing
door de wet van 20 november I962 en
v66r de nieuwe coordinati{) gevoerd in
uitvoering van artikel 89 van deze wet]) :

kochte aandelen als waardeloos beschouwde; dat zij, dit verlies op de
aandelen dat tot het onbatig saldo van
de vennootschap had bijgedragen in
aanmerking nemend, het bedrag van
4.860.000 frank nit de activa weg'boekte ; dat zij evengemeld bedrag als
een bedrijfsv('lrlies in 1958 aanzag en het
als een fiscaal overdraagbaar verlies op
de bedrijfswinsten van de jaren 1962 en
1963 overdroeg;
Overwegende dat het arrest beslist dat
eiseres door het inkopen van eige:(l aandelen geen wezenlijke tegenwaarde in
haar patrimonium heeft ontvangen derwijze dat,- bij ontstentenis van een
werkelijk actief van 4.860.000 frank, zij
geen bedrijfsverlies heeft kunnen lijden
door bet waardeloos worden van dit
actief;
Overwegende dat de· rechtshandeling
waarbij eiseres aandelen; welke baar
eigen kapitaal vertegenwoordigden, van
haar· aandeelhouders inkocht, in hoofde
van de partijen een koop-verkoop heeft
uitgemaakt waardoor eiseres, tegen de
betaalde prijs, de aan de ingekochte aandelen gehechte rechten beeft bekomen ;
Overwegende. dat wanntiler de inkoop
van eigen aandelen geschiedt, zoals ten
deze, door middel van niet voorbehouden
reserves of van winsten, zekere rechten
die aan die aandelen verbonden zijn
tijdelijk kunnen lam gelegd worden doch
gezegde !J>andelen hierdoor niet van alle
waarde worden beroofd ;
Dat, ingeval van behoud van de aandelen, onder meer de eventuele dividenden die er aan verbonden zijn niet uitgec
keerd worden en derhalve het patrimonium van de vennootschap ten goede
komen;
.
Waaruit volgt dat het arrest niet
wettelijk heeft kunnen beslissen « dat de
waardebepaling van de ingekochte aandelen naar hun aankoopprijs zoals
geboekt in de balansen van eiseres
ficti ef is " ;
Dat het middel. gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest ; beveelt dat melding van dit
arrest zal gemaakt worden op de kant
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerder in de kosten; verwijst
de zaak naar het Hof van beroep t,e
Brussel.

Overwegende dat nit de stukken waarop het B:of vermag acht te slaan blijkt
dat eiseres in 1940 en I947, door afnemingen uit beschikbare reserves en winsten,
aandelen van haar maatscbappelijk kapitaal ingekocbt heeft en deze, ten belope
28 april 1970. - 2e kamer. - Voorvan hun aankoopprijs, zijnde 4.860.000 fr.,
in de activa van haar balansen geboekt zitter, de H. Louveaux, raadsheer waarVerslaggever, .de·
heeft, dat, toen op 31 december I958 haar nemend voorzitter. balans met verlies afsloot, zij de inge- , H. Delahaye. - Gelijkluidende conclusie,
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de H. Depelchin, advocaat-generaal. Pleite1·s, de HH. Van Ommeslaghe en
Hiitzler (van de balie bij het Hof van
beroep te Brussel).
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ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING
TAFEL EN B E D . - G:mTUmENrs VAN DE AFSTAMMELINGEN VAN DE
ECHTGENOTEN. BURGERLIJK WETHOEK, ARTIK:H1LEN 246 EN 307. - VERBOD. GRONDSLAG.

VAN

Bl'1DO:H1:LD BIJ D:H1Zl'1 WETTE;LIJKE B:H1PALINGEN,
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BEWIJS. B:mWIJS DOOR G]1TUIG]1N.
BuRG:H1RLIJK:m ZAK:mN. EcHT'SCHEIDING ]1N SCH:H1IDING VAN TAF:H1L
G:mTUIG:H1NIS VAN D:m AF:mN B]1D. STAMM:H1LING]1N VAN Dl'1 :H1CHTGENOTJ'1N,
V:mRBOD.-:.:_ BURG:H1RLIJK W:mTBOEK,
ARTIK:mL:mN 246 :mN 307. BRI:mv:mN
W AARIN l'11'1N AFSTAMM:mLING KLAAGT
OvER Fl'1ITEN DOOR ]1EN VAN DE
l'1CHTG]1NOTKN G:H1PL:H11'1GD l'1N WAARVAN
HIJ HET SI,ACHTOFF:H1R ZOU G]1WEEST
ZIJN. V:mRKLARINGJ'1N VAN D:H1RD:H1N
0V]1R Dl'1 G:H1ZEGDKN VAN DE1ZE1 AFSTAMMF.LING IN V:H1RBAND M:mT DE1ZE FEITJl1N,
BEWIJZEN NIET Bl'1DOELD BIJ DEZE
WETTJ'1LIJK:H1 B:H1PALINGEN.

Jo en 2o Het verbod om de afstammelingen

20

BEWIJS.- BEWIJS DOOR G:H1TUIGEN.
BURGERLIJKE zAK:mN. EcHTSCHErDrNG. EN SCHEIDING VA;N" .TAFEL
l'1N B:H1D. G:mTUIG:H1NIS. VAN DE AFSTAMMELINGEN VAN DE ]10HTG]1NOT]1N.
BURG:H1RLIJK WETBO:H1K, ARTIK:m;LEN 246 :mN 307.- V:mRBOD. GRONDSLAG.

van de echtgenoten als getuigen te horen
in een geding tot echtscheiding of tot
scheiding van tafel en bed is hierop
gegrond dat het niet past dat deze afstammelingen worden gedwongen stelling te
nemen in de conflicten tussen hun
ouders (l) (2). (Burg. Wetb., art. 246
en 307.)

3°

ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING
TAFEL EN BED. VERBOD D:m
AFSTAMM:mLINGEN VAN D:m ]1CHTG:H1NOBuRTl'1N ALB Gl'1ftJIGJ'1N Tl'1 HOR:H1N. GERLIJK W:mTBo:mK, ARTIK:mLEN 246
l'1N 307. BRIEV:H1N WAARIN l'11'1N AFSTAMM:mLING KLAAGT OVER F:H1IT:H1N
DOOR l'11'1N DER :H1CHTG:H1NOTEN Gl'1PLEEGD EN WAARVAN HIJ RET SI,ACHTOFF:H1R ZOU G:H1WEEST ZIJN.- V:mRKl·ARINGJ'1N VAN DER:Pl'1N OV:H1R GEZEGDEN
VAN Dl'1Zl'1 AFSTAMM:H1:LING IN V:H1RBAND
MET D:H1Zl'1 F:H1ITEN. BEWIJZJ'1N NIET

3o en 4° Het verbod dqor de artikelen 246
en 307 van het Burgerlijk W etboek
opgelegd, om de afstammelingen van de
echtgenoten als getuigen te horen in een
geding tot echtscheiding of tot scheiding
van tafel en bed, mag niet worden uitgebreid tot de brieven aan een van de
echtgenoten wac.rin een afstammeling
klaagt over feiten door de andere echtgenoot gepleegd en waarvan hij pe1•soonlijk
het slachtoffer is geweest, noch tot de
verklaringen van derden over gezegden
van deze afstammeling in verband met
deze feiten (3) (4).

(1) Raadpl. de arresten van het Frans Hof
van cass'lotie, warvan sprake in noot 4 en ook
LAURENT,' Principes de droit civil, d. III,
nr 234, lJlz. 278; PIERARD, Divorce et separation de c01·ps, d. II, nr 545, biz. 153 ; BAUDRYLACANTINEitiE, Traite theorique et pratique
de droit civil, d. IV, nr 128, blz. 78; MARTY en
RAYNAUD, Droit civil, d. I, 2, 2• uitg., nr 301,
biz. 336, en H. en J. MAZEAUD, Le9ons de droit
civil, 2• uitg., d. I, nr 1474, biz.. 1423.
(2) Lid 2 van artikel 931 van het Gerechtelijk Wetboek (in werking getreden op 15 juni
1970, ingevolge het koninklijk besluit van
15 mei 1970) bepaalt op algemene wijze dat
« de bloedverwanten in nederdalende lijn niet
mogen worden gehoord in zaken waarin hun

bloedverwanten in opgaande lijn tegengestelde
belangen hebben "·
(3) Raadpl. RAYNAUD, Revue trimestrielle
de droit civil, 1958, blz. 680, en 1959, biz. 374.
(4) Het Frans H0f van cassatie heeft
beslist : « ... la prohibition portee audit
article, inspiree par un souci de decence et de
protection des interets moraux de la famille
doit s'entendre en ce sens qu'aucune declaration du descendant, obtenue sous quelque
forme que ce soit ne saurait etre produite au
cours d'un proces en divorce ou en separation
de corps " (12 december 1958, Dalloz, 1959, I,
52; 21 juni 1961, Bull. des arrets de ia Cour
de cassation burg. kamers, 2• d., 2• burg.
afd., nr 475, biz. 338, en 29 januari 1969,
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ARR:ElST

(vertaling).

' HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 14 maart 1969 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over het .middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 246 (wet van
14 december 1935, artikel 2), 307 (wet
van 20 juli 1962, artikel 22), 1315, 1341,
1348, 1349 en 1353 van het Burgerlijk
Wetboek,
doordat, rechtdoende over een tussengeschil betreffende het bewijs van de
grieven die door eiseres werden aangevoerd tot staving van een rechtsvordering
tot scheiding van tafel en bed en van
goederen welke zij tegen verweerder heeft
ingesteld, het arrest, met bevestiging van
het beroepen vonnis, zegt dat de brieven
van de kinderen van de partijen alsmede
de getuigenissen van hun gezegden, welke
voorkomen in een strafdossier dat ten
gevolge van een klacht van verweerder
t(lgen eiseres werd geopend, uit de debatten zullen worden geweerd op grand « dat
deze geschriften en - rechtstreekse en
onrechtstreekse - verklaringen moeten
worden geweerd als onrechtstreekse getuigenissen die onder de toepassing van
artikel 246 van het Burgerlijk Wetboek
vt;tllen, evenals de rec~tstreekse getuigemssen van afstammelmgen waarvan dit
artikel uitdrukkelijk spreekt ; dat de
reden van het door dit artikel uitgevaardigde verbod van openbare orde van de
getuigenissen der afstammelingen in de
. noodzakelijkheid ligt, in het belang der
kinderen, te vermijden dat zij ertoe
gebracht worden in het conflict tussen
hun ouders in verband met de echtscheiding of de scheiding van tafel en bed
stellirig te nemen ... ; dat het belang van
de kinderen gebiedt dat wat niet rechtstreeks mag worden gedaan, ook niet
onrechtstreeks kan worden gedaan »,
terwijl de artikelen 246 en 307 van het
Burgerlijk W etboek, volgens welke de
afstammelingen van de echtgenoten m
Rec. Dalloz-Sirey, 1969, biz. 295). Ret aldus
in algemene bewoordingen gestelde verbod
had betrekking op brieven waarin afstammelingen melding maakten van feiten die grand
konden opleveren voor grieven tussen echt. g(lnoten, waarmee zij niets te maken hadden,
en geenszins van feiten waarvan zij persoonlijk
het slachtoffer waren geweest.
In verband met de gegevens betreffende

de rechtsvo~deringen tot echtscheiding
of tot schmdmg van tafel en bed niet als
getuigen mogen worden gehoord, strikt
moeten worden uitgelegd, enkel van toepassing zijn op het verhoor van de afstammelingen als getuigen en niet de
andere bewijzen uitsluiten die .bij de
artikelen 1315, 13~1, 1348, 1349 en 1353
van het Burgerlijk W etboek worden toegelaten, onder meer de in een strafdossier
regelmatig geleverde bewijzen :
Overwegende dat de voorziening het
arrest slechts bestrijdt in zover dit het
beschikkende gedeelte van het vonnis
van 27 juni 1968 beve"stigt dat, rechtdoend~ over een tussengeschil van een
door mseres gevoerd geding tot scheiding
van tafel en bed, « de brieven van de kinder~n van de partijen alsmede de getuigemssen van hun gezegden » uit de debatten weert;
Overwegende dat uit het bestreden
arrest blijkt dat eiseres, door het overleggen van deze brieven en getuigenissen
wilde bewijzen dat haar oudste zoor:
8lecht was behandeld toen verweerder de
bewaking over hem had ;
Overwegende dat artikel 246 van het
Burgerlijk W etboek dat, inzake echtscheiding, verbiedt dat de afstammelingen van de echtgenot~n als getuigen
optreden en artikel 307 van hetzelfde
wetboek, dat deze bepaling toepasselijk
maakt op de vorderingen tot scheiding
van tafel en bed, hierop zijn gegrond dat
het met past dat kinderen worden gedwongen in de con:flicten tussen hun
ouders stelling te nemen ;
Overwegende echter dat het verbod
van artikel 246 niet kan worden uitgebreid tot de aan eiseres gezonden brieven
waarbij_ een van de kinderen klaagde
over fmten waarvah het het slachtoffer
zou geweest zijn en tot de verklaringen
van derden die zijn gezegden diem1angaande zouden hebben gehoord;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zover dit het beschikkend
gedeelte van het beroepen vonnis bevesde sociale toestand van de kinderen, raadpl.'
het Frans Hof van cassatie, 25 juni 1961
(Bull. des m"Teis de la Cour de cassation. 19fi!l
burg. kamers, 2• d., 2• burg. afd., ;;r 500:
biz. 355) .
Raadpl. artikel 268 van het Burgerlijk
Wetboek zoals dit is gewijzigd bij artikell4-5
van de wet van 8 april 1965 betreffende de
jeugdbescherming.
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tigt dat beslist dat de brieven van de
kinderen van de partijen alsmede de
getuigenissen van hun ge~egden uit de
debatten moeten worden gE;Jweerd ; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de gecleeltelijk 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 Luik.
30 april 1970. - 1e kamer. - Voorzitter, de H. Valentin, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
de H. Busin. - Gelijkluidende conclusie,
de H. F. Duman advocaat-generaal.
Pleiter, de H. Fally.

Ie KAMER.-30 apri11970.
1° BEWIJS. - BEWIJS DOOR GESCRRIFT.
BURGERLIJKE ZAKEN. ARTIKEL 1326, LID I, VAN RET Bu~GERLIJK
WETBO:mK. - VooRWERP.
20 BEWIJS. - BEWIJS DOOR GESCHRIFT.
BURGERLIJKE ZAKEN. VORMvOORSCHRIFT
GESTELD BIJ ART!·
KEL 1326, LID 1, VAN RET BuRGERLIJK
WETBOEK. - NIET TOEPASSELIJK OP
EEN ONDERRANDSE BELOFTE WAARBIJ
EEN ENKELE PARTIJ ZICR ERTOE VER·
BINDT EEN BEPAALDE ZAAK TE GEVE.N.
Io De bij artikel 1326, lid 1, v~n het Burgerlijk Wetboek gestelde vormvoorschrijten hebben enkel betrekking op de
onderhandse akten en beogen alleen de.
eenzijdige verbintenissen tot betaling van
een geldsom of de levering van vervangbare zaken.

2° De bij artikel 1326, lid 1, van het Burge1"lijk Wetboek gestelde vormen zijn
niet toepasselijk op een onderhandse
belojte waarbij een enlcele partij jegens
een andere zich ertoe verbindt haar een
bepaalde zaak te geven.
(DEWITTE, T. MARIN EN LITISCONSORTEN.)
ARREST (vertaling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 22 december I967 door het
Hof van beroep te. Brussel gewezen (I);
(1) PASIC., 1968; II, 126.

Over het middel afgeleid uit de schen~
ding van de artikelen ll01, 1103, ll07,
1134, ll35, ll36, ll38, ll40, I243, 1315,
1319, I320, I322, I326 van het BJ.Irgerlijk
W etboek en 97 van de Grondwet,

doordat, hoewel het heeft vastgesteld
dat de op 8 september 1956 door de vader
van de verweerster ondertekende alde
uiteenzet dat eiseres sinds I948 zonder
ophouden heeft « gewerkt " voor de moeder van de verweerster « die de bedoeling
te kennen had gegeven haar te vergoeden
doch die overleed voordat zij dit had
gedaan "• dat sinds het overlijden van
deze laatste in I954, eiseres in dienst is
gebleven van de vader van de verweersters « die de wil te kennen gaf haar een
bezoldiging te betalen van 7.500 frank
per maand van augustus 1948 tot augustus I954 en van I5.000 frank par maand
vanaf september· I954 tot zijn overlijden n, en dat de vader van de verweersters
« aldus erkent 900.000 frank verschuldigd
te zijn n aan eiseres, welk bedrag hij niet
in eenmaal kan uitbetalen, «om welke
reden hij haar als inbetalinggeving een
appartement toekent dat hij heeft Iaten
bouwen . . . en preciseert dat de akte van
overdracht zodra mogelijk zal worden
opgemaakt ... "• het bestreclen arrest verklaart dat genoemde akte niet bewijskrachtig is wegens niet-inachtneming van
de bepalingen van artikel 1326 van het
BurgerliJk W etboek en, dientengevolge,
niet kan worden aangevoerd tegen de
verweersters, vervolgens aan eiseres haar
tegenvordering ontzegt en haar veroorcleelt in de kosten van de beide instanties,
met uitzondering van de kosteri die ten
· laste van .de verweersters zijn gelaten,
zulks op grond « dat de inbetalinggeving
een wijze van betaling is, geen schuldver"
nieuwing teweegbrengt en in niets het
bestaari van de verbintenis aantast, dat
de vormen van artikel1326 van het Bur·:
gerlijk W etboek werkelijk niet in acht
werden genomen in de akte van 8 september 1956 die onder meer een verbintenis van de de cujus bevat om een geldsom
te betalen en dat het verzuim van een
.( goedgekeurd voor n waarbij de som voluit in letters is uitgedrukt . . . tot gevolg
heeft de bewijskracht te vernietigen van
de titel van 8 september 1956 die slechts
kan gelden als een begin van bewijs door
geschrift n, .
terwijl, enerzijds, artikel I326 van het
Burgerlijk. W etboek slechts betrekking
heeft op het onderhands biljet of de
onderhandse belofte waarbij een enkele
partij zich tegenover de andere verbindt
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om haar een geldsom of e€m waardeerbare
zaak te betalen en terwijl uit het toepassingsgebied ervan worden uitgesloten de
verbintenissen die een zekere zaak tot
voorwerp hebben, zoals de verbintenis
om een appartement te Ieveren als inbetalinggeving, zodat van de betwiste akte,
die door !Jiseres in de zaak wordt aangevoerd als bewijs ·van genoemde inbetalinggeving, niet verklaard kan worden
dat ze deze inbetalinggeving niet kan
bewijzen, omdat ze niet voldoet aan de
voorschriften van artikel 1326 van het
Burgerlijk W etboek, ook al bevat deze
akte tot vaststeiling van de inbetaling- ·
geving, bovendien, de bekentenis van
een geldschnld of zelfs de verbintenis van
de ondertekenaar om een geldsom te
betalen, daar de uitvoering, van deze verbintenis ten deze immers niet wordt vervolgd (schending van de artikelen 1315,
1319, 1320, 1322 en 1326 van het BurgerIijk W etboek en van artikel 97 van de
Grondwet),

te1'W1:jl, anderzijds, de toekenning aan
eiseres van een appartement, die werd
bedongen in de onderhandse akte op
8 september 1956 door de vader van de
verweersters ondertekend, in de plaats
is gekomen van de in dezelfde akte
erkende oorspronkelijke geldschuld en,
uiteraard, de gelijktijdige verplichting
uitsluit om deze verbintenis uit te voeren,
zodat door te verklaren dat genoemde
akte, onder meer, een verbintenis van
de ondertekenaar bevat om een geldsom
te betalen, het arrest zijn eigen vaststellingen tegenspreekt, daar zijn relaas van
de inhoud van de betwiste akte het
bestaan van deze verbintenis in het
geschrift niet aileen niet impliceert doch
vernietigt, zodat het de beslissing, die de
bewijskracht van de betwiste akte ontkent, heeft gegrond op tegenstrijdige
redenen die deze beslissing niet wettelijk
verantwoorden (schending van artikel 97
van de Grondwet) en, tegelijkertijd; de
bewijskracht h[Jeft miskend van de betwiste akte waarvan de bewoordingen
noch uitdrukkelijk noch impliciet de
bepaling bevatten van een verbinteilis
van de ondertekenaar om een geldsom
te betalen (schending van de artikelen 1319, 1320 en 13.22 van het Burgerlijk
W etboek) en b.ovendien de aard en de
gevolgen van de in dezelfde.akte vastgestelde inbetalinggeving heeft miskend
(schending van de artikelen llOI, ll03,
1107, 1134, 1135, 1136, 1138, 1140 en
1243 van het Burgerlijk Wetboek) :
. Overwegende dat uit het be!ltreden

arrest en uit de regelmatig voorgelegde
stukken blijkt dat wijlen Georges Marin,
rechtsvoorganger van de verweersters, in
het geschrift van 8 september 1956 verklaart" dat hij het bedrag van 900.000 fr.
verschuldigd is n, dat hij dit bedrag niet
in eenmaal kan uitbetale.n, " dat hij, in
die omstandigheden, haar (aan eiseres),
als inbetalinggeving, het appartement
toekent dat hij aan de Huysmanslaan te
Elsene heeft Iaten bouwen " en dat de
authentieke aide tot vaststeiling van de
eigendomsoverdracht zodra mogelijk za!
worden opgemaakt ;
Overwegende dat, na vaststeiling dat
in de aide van 8 september 1956, die
Georges Marin niet met de hand had
geschreven, geen "goed voor" of" goedgekeurd voor " voorkwam zoals vereist -...
is bij artikel 1326 van bet Burgerlijk
W etboek, bet arrest beslist dat deze titel
onregelmatig is en dat hij, bijgevolg, niet
kan worden aangevoerd tegen de verweersters ; dat het arrest, uitspraak doende
op de tegenvordering inzake het opmaken
van de authentieke akte, eiseres afwijst;
Overwegende dat artikel 1326 van het
Burgerlijk W etboek slechts betrekking
heeft op de onderhandse alden en enkel
slaat op de eenzijdige verbintenissen die
de betaling van een geldsom of de levering
van vervangba1·e · zaken tot voorwerp
hebben; dat deze wettelijke bepaling
niet van toepassing is op de eenzijdige
verbintenissen met een ander voorwerp ;
Overwegende dat uit de bewoordingen
zelf·van de akte van 8 september 1956
volgt dat de belofte van de overledene
niet de betaling van 'een geldsom tot
voorwerp had, doch de inbetalinggeving
van een zekere zaak, namelijk bet in de
akte vermeld appartement ;
Overwegende dBJt door zijn beslissing
te steunen op de overwegingen aileen dat
het geschrift van 8 september 1956
" onder meer een verbintenis bevat vari
de de cuj~ts om een geldsom te betalen "
en " dat bet verzuim van een goedgekeurd
voor, waarbij de som voluit in letters is
uitgedrukt ... tot gevolg heeft de bewijskraqht van de titel te vernietigen n, de
feitenrecliter de bewijskracht van de
akte, de zin en de draagwijdte van artikel 13.26 van bet Burgerlijk Wetboek
heeft miskend ;
, Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt bet bestre·
den arrest : I 0 in zover hf'lt beslist dat de
door de rechtsvoorganger van de verweersters ondertekende akte van 8 september 1956, daar ze niet overeenstemt
met de voorschriften van artikel 1326
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van het Burgerlijk Wetboek, niet tegen
hen kan worden aangevoerd ; 2° in zover
het aan eiseres haar tegenvordering ontzegt; 3° in zover het eiseres veroordeelt
tot betaling van rle kosten van eerste
aan'leg en boger 'beroep, behalve die
welke het arrest opsomt ; 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
Luik.

GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING OP
DE GOEDERE.N VAN EEN BELASTINGPLICHTIGE. NOODZAKELIJKE; INKOHIERING VAN DE. BE;LASTING, UITVOERBAAR VERKLAARD TEN NAME VAN DEZE
BELASTINGPT"ICHTI(}E.

4°

INKOMSTENBELASTINGEN.
VERVOLGINGEN TOT INVORDERINQ.
KONINKLIJK BESLUIT VAN 22 SEPTEMBER I937, ARTIKEL 55. RECHTSTREEKSE VERVOLGINGEN. BEGRIP.

5°

INKOMSTENBELASTINGEN.
VERVOLGINGE;N TOT INVORDERING.
KONINKLIJK BESLUIT VAN 22 SEPTEMBER I937, ARTIKEL 55. REORTSTRTI1EKSE VERVOLGINGEN. VERTEGENWOORDIGE.R VAN DE IN HET KOHlER
GENOEMDE BE;LASTINGPLICHTIGE.
BEGRIP.

6°

INKOMSTENBELASTINGEN.
VERVOLGINGEN TOT INVORDERING.
KONINKLIJK BESLUIT VAN 22 SEPTTI1MBER I937, ARTIKEL 55. VE.RTEGENWOORDIGER. VENNOOTSCHAP DIE DE
AOTIVA EN DE PASSIVA VAN EEN OPGESLORPTE VENNOOTSCHAP HEEFT OVERGENOMEN. ,GEEN VERTEGENWOORDIGER VAN DEZE LAATSTE VTI1NNOOTSCHAP.

·30 april I970. - Ie kamer. - Voorzitter, de H. V11lentin, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
de H. Polet. - Gelijlcluidende conclusie,
de H. Detournay, advocaat-generaal. Pleiters, de HH. De Bruyn en Ansiaux.

I e KAMER. -

I

30 april 1970.

o

RECHTERLIJK GEWIJSDE.
DIRECTE BELASTINGEN. vVE;TTELiiKE GRONDSLAG.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
VE.RVOLGINGEN TOT INVORDERING.
FUSIE VAN VENNOOTSCHAPPEN DOOR
OPSLORPING. RECHTSTREEKSE VERVOLGINGEN TEN LASTE VAN EEN VENNOOTSCHAP DIE DE ACTIVA EN DE PASSIVA VAN EEN OPGESLORPTE VENNOOTSCHAP HEEFT OVERGENOMEN, TOT INVORDE.RING, VAN DE TE]'f NAME VAN
DEZE VENNOOTSCHAP GEVESTIGDE EN
INGEKOHIERDE BELASTINGEN. VERVOLGINGEN TOT OEDWONGEN TENUITVOERLEGGING OP DE GOEDEREN VAN
DE OISLORPENDE VENNOOTSCHAP
KRACHTENS HET KOHIE.R DAT TEN
NAME VAN DE OPGESLORPTE VENNOOTSCHAP IS GEVESTIGD EN UITVOERBAAR
VERKLAARD. 0NWETTELIJKHEID.

3°

INKOMSTENBELASTINGEN.
VF;RVOLGINGEN TOT INVORDERING.

(1) Cass., 3 september 1968 (Arr. cass.,
1969, blz. 4), en de conclusie van EersteAdvocaat-generaal P. Mahaux (Bull. en PAsiC.,
1969, I, 4 en volg.). .
(2) Omtrent de gevolgen van de fusie van
vennootschappen door opslorping en met name
over de rechten van de schuldeisers van de

I 0 H et rechterlijk gewijsde inzalce directe

belastingen vindt zijn wettelijlce grandslag niet in de a1·tilcelen 1350 en 1351
van het BM·gerlijlc Wetboelc, doch in de
algemene rechtsbeginselen van deze belastingen en in de artilcelen 276 en 278 van
het W etboek van ·de inkomstenbelastin- gen (1).
2° Onwettelijlc zijn de 1'echtst1·eekse vervolgingen ten laste van een vennootschap,
dte de activa en de passiva van een
opgeslorpte vennootschap heeft overgenomen, tot' invordering van de ten name
van deze vennootschap gevestigde en
ingekohierde belastingen alsmede tot
gedwongen tenuitvoerlegging op de goederen van de eerste vennootschap krachtens het kohie1• dat ten name van de
tweede vennootschap is gevestigd en uitvoerbaar verklaa1·d (2).
opgeslorpte vennootschap ten aanzien van de
opslorpende vennootschap, zie FREDERICQ,
Traite de droit comme-rcial belge, 1950, d. V,
nt: 743; J. G. RENAULD, «Etude comparative
de la reglementation des fusions de societes en
droit beige et dans certaines Iegisl,;:tions etrangeres », Rev. prat. des soc. civ. et comm., 1955,
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3o De gedwongen tenuitvoerlegging op de

goederen van een belastingplichtige ve1·eist in beginsel dat de ingevorde1·de
belasting ten name van deze belastingplichtige ingekohie1 d en ui_tvoerbaar
wordt verklaard (1).
4° Luidens artikel 55 van het koninklijlc
besluit van 22 september 1937 tot uitvoering van de gecoii1·dinee1·de wetten
betn>fjende de inkomstenbelastingen, zi_jn
de rechtst1·eekse ve1·volgingen tot invordering van de di1 ecte belastingen en de
ermee gelijlcgestelde belastingen gericht
tegen de belastingplichtigen wier namen
op het kohie1· voorkomen of hun vertegenwoordiger (2).
5° De vertegenwoonlige1· van de belasting. plichtige die in het kohier ge.noemcl
wo1·clt, is, in de zin van a1·tikel 55 van
het koninklijk besluit van 22 september
1937 tot ttitvoe1·ing van de gecoorclineerde
wetten bet1·efjencte de inlcomstenbelastingen, de peTsoon die hem wettelijk veTtegenwoo?·digt, zonde1· pe1·soonlijk gehouden te zijn om de ten laste van deze belastingplichtige gevestigde en ingekohieTde
belastingen te betalen.

6° Een vennootschap, die de activa en passiva van een opgeslo1·pte vennootschap
heeft ove1·genomen, is niet ve?·tegenwooTdiger van deze vennootschap, in de zin
nr 4439, met name blz. 11 tot 13, en " Les
fusions de societes en droit belge », in Rapports
au colloque intm·national de droit eu1·opeen, 1962,
bl'j. 44 en volg., inzonderheid blz. 59 tot 61 ;
VANRYN, P1·incipes de d1·oit commercial, 'd. I,
nr 858; VAN Hou=E, « L'apport en societe de
l'avoir total ou partie! d'une societe en liquidation », nrs 22 en 23, Rev. prat. des soc. civ, et
comm., 1935, nr 3420. In belastingzaken raadplege men in·verband met het voorwerp en de
draagwijdte van de wet van 24 november
1953 tot bevordering van de opslorping of
de fusie van vennootschappen, cass., 27 november 1968 (Arr. cass., 1969, blz. 328) en
de noot get. W. G.
Over het verder bestaan van een ontbonden
vennootschap in verband met haar verbintenissen jegens derden, zie buiten de eveng€moemde
auteurs, cass., 7 oktober 1958 (Bull. en PAsrc.,
1959, I, 132); 5 december 1958 (ibid., 1959,
I, 343); 22 maart 1962 (ibid., 1962, I, 807)
en de conclusie van Procureur-generaal
Ganshofvan der Meersch, toen advocaat-generaal, evenals de noot van J. G. RENAULD in
Rev. crit. jur. belge, 1963, blz. 49 en volg.;
17 januari·1964 (Bull. en PAsrc., 1964, I, 525);
17 juni 1965 (ibid., 1965, I, 1134); 16 januari
1968 (Arr. cass., 1968, blz. 670) en de noot.

van a1·tilcel 55 van het lconinklijk besluit
van 22 september 1937 tot uitvoeTing
van de gecoordinee1·de wetten betrefjende
de inkomstenbelastingen.
(NAAI\'ILOZE VENNOOTSCHAP
IMMOBILii!mE FEmERALE D:E; LA CONSTRUCTION », T. BELGISCHE STAAT, MINISTER
VAN FINANCIEN.)
ARR:E;ST (Ve?'talin g).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden.
arrest, op 16 juni 1969 door het Hof. van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1350, 1351
en 1352 van het Burgerlijk Wetboek,

doordat, om het OJ? 6 april 1967 aan
eiseres betekend dwangbevel geldig · te
verklaren, het bestredenarrest het midde1
verwerpt dat deze laatste had afgeleid
uit het gezag van het arrest op ll maart
1968 door het Hof van beroep ·te Luik
tussen partijen gewezen, naar luid waarvan eiseres niet de belastingplichtige van
de betwiste belastingen is in de zin van
artikel 61, § 3, van de geco6rdineerde wetten betreffende de belastingen en, derhalve, niet bevoegd is om tegen deze
Ten deze had de aan het Hof voorgelegde
zaak geen betrekking op het beginsel dat de
administratie het recht heeft om ten laste
van de eiseres, opslorpende vennootschap, de
inkomsten die ten name van de opgeslorpte
vennootschap werden gevestigd, in te vorderen,
maar wei op de uitvoerbare kracht ten aanzien
van de eerste vennootschap, van de titel ten
laste van de tweede vennootschap.
(1) Een afwijking van deze regel komt voor
in artikel 877 van het Burgerlijk Wetboek,
waarvan sprake in het onderhavige arrest,
volgens hetwelk de titels die tegen de overledene uitvoerbaar waren ook tegen de erfgenamen persoonlijk uitvoerbaar zijn. Over
het ontstaan en de draagwijdte van dit
artikel, raadpl. DE PAGE, d. IX, nr 840 en
volg. In het Wetboek van de inkomstenbelastingen komen ook afwijkingen voor,
onder meer in de artikelen 294 en volg.
(2) Deze omschrijving van de rechtstreekse
vervolgingen kwam reeds voor in artikel 61
van het algemeen reglement v:an 1 december
1851 op de invordering en de vervolgingen
inzake directe belastingen ; ze is overgenomen
in artikel 196 van het koninklijk besluit van
4 maart 1965 tot uitvoering van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen.

-807belastingen een reclamatie in te dienen ;
dat, volgens de redenen van de feitenrechter, genoemd arrest geen uitspraak
heeft gedaEm inzake invordering en niet
uitdrukkelijk of impliciet heeft beslist
dat de belasting niet kon worden ingevorderd tegen de huidige eiseres,
terwijl de bestreden beslissing en de
vroegere beslissing van het Hof van
beroep te Luik tussen dezelfde partijen
zijn gewezen ; de vorderingen, die in de
beide gedingen gegrond zijn op het op
16 april 1962 uitvoerbaar verklaard aans~agbiljet, dezelfde oorzaak hebben; door
aan eiseres het recht te ontzeggen een
reclamatie in te dienen tegen een belasting die ten laste van de in, vereffening
gestelde vennootschap werd gevestigd,
het arrest van 11 maart 1968- impliciet
doch zeker - heeft beslist dat genoemde
belasting niet kon worden ingevorderd
ten laii~te van eiseres en aldus dezelfde
betwisting als de huidige besle.cht ; dat
aan de voorwaarden van het gezag van
het rechterlijk gewijsde, derhalve, ten
deze voldaan is ;
Over de grond van niet-ontvankelijkheid door verweerder tegen het middel
opgeworpen en door hem hieruit afgeleid
dat de wettelijke bepalingen, waarvan
de schending wordt aangevoerd, niet de
bepalingen zijn die betrekking hebben
op de onwettelijkheid die het middel wil
aanldagen:
Overwegende dat het middel het arrest
verwijt het gezag van het gewijsde te
hebben miskend van het arrest, op
ll maart 1968 door het Hof van beroep
te Luik tussen partijen gewezen, dat
afwijzend had beschikt over het beroep
van eiseres tegen de beslissing van de
directeur der directe belastingen uitgesproken over haar reclamatie tegen de
1itigieuze belasting ;
Overwegende dat het gezag van het
rechterlijk gewijsde inzake directe belastingen zijn wettelijke grondslag niet vindt
in de in het middel aangevoerde artikelen
van het Burgerlijk Wetboek, doch in de
algemene rechtsbeginselen van deze belastingen en in de artikelen 276 en 278
van het W etboek op de inkomstenbelastingen;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid gegrond is en dat het middel dus
niet ontvankelijk is ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 60 van de
wetten betreffende de inkomstenbelas,tingen, gecoordineerd op 15 januari 1948,

55, 59 en 61 van het koninklijk besluit
van 22 september 1937 tot uitvoering
van de gecoordineerde wetten betreffende
de inkomstenbelastingen (welk artikel 59
gewijzigd is bij het k6ninklijk besluit van
4 november 1957, artikel 4), 545, 551
en 583 van het W etboek van burgerlijKe
rechtsvordering, - en voor. zovet;)l als
nodig van de artikelen 207, 208 en 266
van het W etboek van de inkomstenbelastingen (wetten gecoiirdineerd bij het
koninklijk besluit van 26 februari 1964
- welk artikel 266 gewijzigd is bij de
wet van 15 juli 1966, artikel 30, § 5, 3o),
176, 180, 196, 198 en 200 van het koninklijk besluit van 4 maart 1965 tot uitvoering van het W etboek van de inkomstenbelastingen, 1494, 1495 en 1499 van het
Gerechtelijk Wetboek (wet van 10 oktober 1967),
doordat, hoewel het kohier waarop het
dwangbevel steunt uitsluitend uitvoerbaar werd verklaard ten laste · van de
naamloze vennootschap " Immobiliere
des Collets " in vereffening, het bestreden
arrest dit aan eiseres betekend dwangbevel geldig verklaart ; dat, volgens zijn
redenen, eiseres, die alle activa en passiva
van genoemde vennootschap heeft overgenomen, moet worden beschouwd als de:
rechtverkrijgende ervan onder algemEme
titel, zodat het. ten name van de vennootschap " Immobiliere des Collets n uitvoerbaar verldaard kohier niet kan worden
beschouwd als zijnde uitgevaardigd ten
laste van een derde ; dat eiseres de vertegenwoordigster van genoemde vennootschap is en dat naar luid van artikel 55
van het koninklijk besluit van 22 september 1937 de vervolgingen kunnen worden
i'ngesteld tegen de belastingplichtigi.m die
bij name in het kohier vermeld zijn of hun
vertegenwoordiger,
tm·wijl, eerste onde1·deel, deze laatste
wettelijke bepaling zich ertoe beperkt de
uitoefening van de vervolgingen tegen de
vertegenwoordigers van de onbekwamen
ofde lasthebbers van de belastingplichtigen toe te staan, zonder verweerder
bevoegd te maken hun persoonlijke goederen in beslag te nemen, zodat ze, darhalve, de betekening aan eiseres van een
dwangbevel v66r de inbeslagneming van
haar goederen niet kan rechtvaardigen
(schending van artikel 55 van het koninklijk besluit van 22 september 1937 en
voor zoveel als nodig van artikel 196 van
het koninklijk besluit van 4 maart 1965);

tweede onderdeel, elke gedwongen tenuitvoerlegging een uitvoerbare titel ten
Iaste van een bepaalde persoon onder-
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stelt; de tenuitvoerlegging van een von- derde ten opzichte van de opgeslorpte
nis of vap. een akte niet kan worden ver- vennootschap, << haar rechtsvoorganger »,
volgd ten laste van .een andere persoon ervan << de vertegenwoordigster " is in de
dan die welke in de titel is aangeduid, zin van artikel 55 van het 1 koninklijk
zodat, zelfs zo eiseres, als opslorpende besluit van 22 september 1937 totuitvoevennootschap, gehouden is tot betaling ring van de wetten betreffende de inkomvan de schulden van de opgeslorpte ven- stenbelastingen, << zodat de uitvoerbare
nootschap, een uitvoerbare titel die uit- titel waarop eiser in hoger beroep (thans
sluitend ten name van deze laatste ven- verweerder) zich beroept de geldige steun
nootschap werd opgemaakt verweerder is van het aan gedaagde in hoger beroep
niet bevoegd kan maB:en tot betekening (thans eiseres) betekend dwangbevel ";
Overwegende dat de dadelijke uitwinaan eiseres van een dwangbevel v66r het
uitvoerend beslag (schending van alle . ning op de goederen van een schuldenaar
andere wettelijke bepalingen die in het een uitvoerbaar veddaarde titel ondermiddel vei'lneld zijn, hetzij rechtstreeks, stelt die ten laste van deze schuldenaar is
opgemaakt; dat art,ikel 877 van het Burhetzij voor zoveel als nodig) :
gerlijk W etboel>: slechts van die regel
· Overwegende dat uit de regelmatig aan afwijkt met betrekking tot de algemene
het Hof voorgelegde stukken blijkt dat opvolger of de opvolger onder algemene·
op 27 december 1961 de riaamloze ven- titel van de overledene, die geacht wordt
nootschap "Immobiliere des Collets » en de persoon van deze laatste voort te zeteiseres samensmolten, waarbij de eerste ten;
vennootschap; die al haar activa en pasOverwegende dat met name uit de
siva in de eisend.e vennootschap inbracht, vergelijking van de artikelen '41, 55 en
door deze laatste werd opgeslorpt ; dat 59 van voormeld koninklijk besluit van
de akte tot vaststelling van deze fusie 22 september 1937 blijkt dat de bepaling
in de bijlage van het Staatsblad van van artikel· 55 volgens welke de recht16 januari 1962 werd bekendgemaakt;
streekse vervolgingen gericht zijn tegen
. Dat · op de bed.rijfsinkomsten van de de belastingplichtigen die bij name in het
opgeslorpte vennootschap, in 1962, bij kohier vermeld zijn of h1.m. vertegenwoornavordering over 1961, te haren laste diger, geen afwijking van dit beginsel
aanslagen werden gevestigd, ten kohiere impliceert ;
gebracht en uitvoerbaar verklaard;
Dat het uitvoerbaar verklaard kohier
Dat verweerder, op grond van de kohie- de wettelijke titel is· van de invordering
ren die aldus uitvoerbaar verklaard waren van de belasting jegens de belastingplichten narne van de naamloze vennootschap tige op wiens naam hij is opgemaakt en
"Immobiliere des Collets>>, op 6 april 1967 dat de dadelijke uitwinning op de goedeaan eiseres, als opslorpende vennootschap ren van de belastingplichtige noodzakedie de activa en passiva van voormelde lijk vereist dat de belasting, die wordt
opgeslorpte vennootschap had overgeno- ingevorderd, ten name van deze belasmen, een dwangbevel deed betekenen tot tingplichtige ten kohiere gebracht en uitbetaling binnen 24 uren, op s~raffe van . voerbaar verklaard wordt ;
_ Overwegende dat de vervolgingen tot
tenuitvoerlegging door beslag op haar
goederen, van de nog verschuldigde be- invordering v:an de belasting die gericht
d.ragen van de aanslagen die ten name worden tegen een andere persoon dan de
van de naamloze vennootschap " Immo- belastingplichtige die bij name in het
biliere des Collets » gevestigd en ten kohier vermeld is en die strekken tot de
1
tenuitvoerlegging door beslag op de goekohiere gebracht waren ;
Overwegende dat het bestreden arrest, deren van deze persoon, vreemd zijn aan
om het verzet van eiseres tegen dit de vervolgingen die door artikel 55 rechtdwangbevel af te wijzen, met name hierop streekse vervolgingen worden genoemd ;
steunt dat eiseres, " die alle activa en dat de vertegenwoordiger, in de zin van
passiva van de naamloze vennootschap deze wettelijke bepaling, ·de persoon is
die de bij name in het koh.ier ve:r:melde
<< Immobiliere des Collets " overnam, dat
wil zeggen de gezamenlijke rechten en belastingplich.tige wettelijk vertegen'
verplichtingen van het vermoge:h. van de woordigt zonder persoonlijk gehouden te
opgeslorpte vennootschap, een algemeen- zijn om de ten laste van deze belastingheid heeft overgenomen en beschouwd plichtige gevestigde· en ten kohiere gemoet. worden als de rechtverkrijgel!de brachte belastingen te betalen ;
Overwegende dat, zo eiseres de rechtonder algemene titel van deze vennootschap "• en hierop dat, derhalve, eiseres, verkrijgende onder algemene titel is van
die niet kan word.en beschouwd als een de naamloze vennootschap << Immobiliere
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des Collets "• daar zij alle activa en passiva van deze vennootschap heeft verkregen, hieruit niet dient te worden afgeleid
dat eiseres, evenals de erfgenaam van de
overledene, kan worden beschouwd alsof
zij de persoonlijkheid van dj3 opgeslorpte
vennootschap voortzet ;
Dat het arrest dus niet wettelijk heeft
kunnen beslissen dat het uitvoerbaar
kohier van de aanslag, die uitsluitend ten
laste en ten name van de naamloze vennodtschap « Immobiliere des Collets "
werd gevestigd, de uitvoerbare titel was
van de verplichting van eiseres om de
bedragen te betalen die wegens deze aanslag nog aan verweerder verschuldigd
waren;
,
Dat het middel; derhalve, gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zover het de expeptie van gewijsde door eiseres afgeleid uit
het arrest van 11 maart 1968 van het Hof
van beroep te Luik verwerpt; 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 Luik.
30 april 1970. - 1e kamer. - Voorzitter, de H. Valentin, raadsheer waarnemend voorzitter.
Ve1·slaggever,
de H. Perrichon. - Gelijkluidende conclusie, de H. Detournay, advocaat-gerieraaL- Pleiters, de HR. Philips en Fally.
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4 mei 1970.

1° VOORZIENING IN CASSATlE.
STRAFZAKEN.
NA EEN EERSTE.
VOORZIENING WORDT GEEN ANDERE
VOORZIENING · TOEGELATEN. UITZONDERINGEN.

2° VOORZIENING IN CASSATlE. TERMIJN. -:- STRAFZAKEJN. VooRZIENING TEGEN EEN EINDARREST OP
TEGENSPRAAK.

I

0

Buiten het geval ve1·meld in artikel 40,
lid 4, van de wet van 15 JUni i93(j, van
regelmatige ajstand of van een voo1·ziening tegen een arrest van verwijzing
naar het hoj van assisen, _kan in straf-

1

zaken een partij zich geen tweede maal
in cassatie voMzien tegen een en dezeljde
beslissing (1). (Wetb. van strafv.,
. art. 438.)
2° Buiten het geval vermeld in artilcel 4·0,
lid 4·, van de wet van 15 juni 1935

is te laat ingesteld de vom·ziening, die
in .~trqfzaken tegen een op tegenspraak
gewezen einda1Test wo1·dt ~ngediend, na
het verstrijken van de termijn gesteld bij
artikel 373 van het Wetboek van strajvordering (2).
(WASTYN, T. BARTOLINI, LANDSBON"D VAN
CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN EN VERENIGING ZONDER WINSTGEVEND DOEL
« INSTITUT NOTRE-DAME DE LA COMPASSION».)
ARREST

(vertaling).

RET HOF ; - Gelet op de arresten
1° op 5 januari 1966, 2° op 26 juni 1969
en 3° op 29 oktober 1969 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;

A. In zover de voorziening gericht is
tegen het arrest van 5 januari 1966 ·
Overwegende dat eiser zich reeds in
cassatie voorzien heeft tegen deze beslissing en dat deze voorziening op 1 j uni
1966 doo>: het Hof verworpen is;
Overwegende dat in strafzaken, buiten
de gevallen bepaald bij artikel 40, aL 4,
va:n de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in. gerechtszaken of buiten
het geval van regelmatige afstand en behalve wanneer een voorziening tegen een
arrest van verwijzing naar het hof. van
assisen nog kan worden ingesteld na het
veroordelend arrest, welke omstandigheden hier niet aanwezig zijn, een tweede
voorziening van dezelfde partij tegen dezelfde beslissing niet ontvankelijk is overeenkomstig artikel 438 van het Wetboek
van strafvordering ;

B. In zover de voorziening gericht is
tegen het arrest van 26 juni 1969 :
Overwegende dat dit arrest een eindbeslissing is in de zin van artikd 416
van het -Wetboek van strafvordering, in
zover het uitspraak doet op de rechtsvorderingen van de Landsbond van
Christelijke J)iutualiteiten en van de
(1) Cass., 9 maart 1970, supra, biz. 642.

(2) Cass., 7 oktober 1969, supra, biz. 133.
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die tegen eiser gericht zijn ;
Dat de voor:1.iening van I 0 november
1969 in dit opzicht te laat is ingesteld
en dus niet ontvanKelijk is ;
In zover zij gericht is tegen de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering
va~1 Bartolini :
Overwegende dat
middel aanvoert ;

eiser geen enkel

G. In zover de voorziening gericht is
tegen het arrest van 29 oktober 1969 :

Overwegende dat
middel :voordraagt l

eiser geen enkel

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
4 mei 1970. - 2e kamer. - Voo1·zitte1·
en VeTslaggevm·, de H. de Waersegger,
raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijklttidende .conclusie, de H. Duman,
advocaat-generaal.

2e

1o

KAMER. -

4

mei

PLANS DOOR EEN PERSOON DIE NIET
INGESCHREVEN IS OP DE TABEL VAN
DE 0RDE VAN ARCHITECTEN OF OP
EEN LIJST VAN STAGIAIRS EN ZONDER:
GEMACHTIGD TE ZIJN OM ALS ARCHITECT
OP TE TREDEN.- MISDRIJF OMSCHREVEN BJJ ARTIKEL 53 VAN DE WET VAN
26 JUNI 1963 TOT INSTELLING VAN EEN
0RDE VAN ARCHITECTEN. BEGRIP.

1° Hij die in het openbaaT, zondeT dam·-toe ge1·echtigd te zijn, de titel van
aTchitect aanneemt,- maakt zich sclntldig
aan het stTafbaaT feit omsch?-even b1:j a?·tikel 10, lid 1, van de wet van 20 febTUaTi
1939 op de besche1·ming van de titel en
het be1·oep van aTchitect.

2° De 1'echteT die, Techtrloende op veTvolging
wegens het stTafbaaT feit omschTeven
bij a1·tilcel 10, lid 1, van de wet van
20 febTuaTi 1939 op de besche1·ming van
de titel en het be1·oep van aTchitect,
vaststelt dat deze telastlegging bewezen
is daaT de beklaagde in het openbaaT,
zonde1· daa1·toe geTechtigd te zijn, de
titel van m·chitect heeft aangenomen•
moet niet antwoo1·den op de conclusie
waaTbij woTdt aangevoe1·d dat bedoelde
beklaagdJ het Techt heef~ om de titel van
t~tinarchitect te voeTen.
(Grondwet,
art. 97.)

1970.

ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL). 0PENBAAR AANNEMEN VAN DE_ TITEL
VAN ARCHITECT ZONDER DAARTOE GERECHTIGD TE ZIJN. WET VAN
20 FEBRUARI 1939, ARTIKEL 10. MISDRIJF.

2° ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL).VERVOLGING .WEGFNS MISDRIJF OMSCHREVEN BIJ ARTIKEL 10, LID 1,
VAN DE WET VAN 20 FEBRUARI ]939.BESLISSING DAT DE BEKLAAGDE IN
RET OPENBAAR, ZONDER DAARTOE GERECHTIGD TE ZIJN, DE TITEL VAN
ARCHITECT HEEFT AANGE_NOMEN. CoNCLUSIE WAARBIJ woRDT AANGEVOERD DAT DE BEKLAAGDE RET REC~T
HEEFT DE TITEL VAN TUINARCHITECT
TE VOEREN. CONC:LUSIE DIE NIET
1\WEST BEANTWOORD WORDEN.

3o ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL).PLANS :WAARVOOR DE TUSsENKOMST
VAN EEN ARCHITECT WETTELIJK IS
VEREIST.- 0PMAKEN VAN DERGELIJKE

3° De rechter die vaststelt dat plans.
waaTvooT de tussenkomst van een architect wettelijlc veTeist is, slechts door een
m·chitect, die is ingesch1·even op de
tabel van de 0Tde van u1·chitecten,
onde1·tekend zijn om aan die plans een
schijn van Tegelmatigheid te geven, maaT
uitsluitend ontw01·pen en 01Jgemaakt
wenlen door een persoon die niet was
ingeschTeven op zulke tabel of op een
lijst van stagiaiTs of zondeT gemachtigd
te zijn om als aTchitect op te treden,
beslist wettelijk dat die peTsoon zich
heeft sch~tldig gemaakt aan het stmfbaar
feit omschTeven bij artikel 53 van de wet
van 26 juni 1963 tot instelling van een
Orde van architecten.
(THIBAUT,
T. ORDE VAN ARCHITECTEN EN DUTERME.)
ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 5 februari 1969 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel ; Over het tweede middel, afgeleid uit de
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schending van de artikelen 10 van de
wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en het beroep van
architect, 1319, 1320,' 1322, 1382 en
1383 van het Burgerlijk vVetboek en 97
van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest tegen eiser
.de telastlegging bewezen verklaart in
het openbaar de titel van architect te
hebben aangenomen zonder daartoe
gerechtigd te zijn, op grand met name
dat hij zich « architect - tuinarchitect stedebouwkundige "zou hebben genoemd
op de plaat die op zijn huis is aangebracht
~n op zijn briefpapier en uit deze gedragingen, alsmede uit het feit dat zijn
identiteitskaart het beroep van architect
vermeldde, gevolgd was « volgens de
verklaring van de burgemeester van
Mont-sur-Marchienne, waar de beklaagde
woonachtig is, dat deze bij hem aangeschreven was als een gunstig bekend
archite-ct die in zijn gemeente gevestigd
was))'

terwijl, eerste onderdeel, de mening' die
de burgemeester van Mont-sur-Marchienne er op na hield omtrent de juiste titel
van eiser, geen bewijs is dat .deze deze
titel openbaar heeft aangenomen ;
tweede onderdeel, zoals eiser stelde in
zijn conclusie in hager beroep, die op dit
punt niet is beantwoord door het hof van
beroep, de titel van tuinarchitect weliswaar niet erkend is in de wettelijke teksten, maar gesanctioneerd is door een
vaste praktijk, zoals blijkt uit sommige
stukken, bij name aangeduid, zoals :
reklame van de tuinbouwschool te
Vilvoo~de, bescheiden van het Internationaal V erbond van Tuinarchitecten e,n
van tal van particulieren ;

Wat het eerste

onderdeel betreft :

Overwegende dat het arrest zijn beslissing dat eiser de titel van ·architect in
het openbaar heeft aangenomen zonder
daartoe gerechtigd te zijn, grondt op de
vermoedens die het vermeldt, maar niet
heeft beslist dat het bewijs van het ten
laste gelegde feit geleverd was door de
mening die de burgemeester van Montsur-Marchienne er op nahield omtrent de
juiste titel van eiser ;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest dat eiser
veroordeelt om in het openbaar de titel
van architect te hebben aangenomen, niet
moest antwoorden op zijn conclusie

betreffende zijn recht om de titel van
tuinarchitect te voeren ;
Dat het middel in geen enkel van zijn
onderdelen kan worden aangenomen ;
Over het eerste middel,' afgeleid uit de
schending van de artikelen 53 van de wet
van 26 juni 1963 tot instelling van een
Orde van architecten, 1319, 1320, 1322,
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest eiser tot
300 frank geldboete veroordeelt om plans
te hebben opgemaakt waarvoor de
tussenkomst van een architect wettelijk
vereist is, zonder ingeschreven te zijn op
de tabel van de Orde van architecten
of op een lijst van stagiairs of zonder
daartoe te zijn gemachtigd, op grand
met name' dat, hoewel de architect P.
de plans betreffende het gebouw van
Duterme heeft ondertekend, deze niet
enkel geschetst, maar ontworpen en
opgemaakt zijn door beklaagde, zodat de
telastlegging A, die door de eerste rechter bewezen was verklaard, bewezen
gebleven is voor het Hof;
te1·wijl, ee1·ste onderdeel, door het feit dat
hij de plans van het gebouw van de
hmgerlijke partij Duterme ondertekend
heeft, de architect P. zich die plans toeeigende E:)n dus wettelijk geacht werd er de
auteur van te zijn ; g~en enkel ander feit
dan het opmaken van plans betreffende
voornoemd gebouw in aanmerking was
genomen tegen eiser en deze derhalve niet
kon worden veroordeeld om deze plans
te hebben opgemaakt zonder ingeschreven te zijn op een tabel van de Orde van
architecten of op een lijst van stagiairs
of zonder daartoe te zijn gemachtigd ;
tweede ond!YI'deel, het bestreden arrest,
door recht te doen zoals het heeft gedaa,n,
in geen enkel van zijn redenen antwoordt
op eisers conclusie voor het hof van
beroep, waarin hij met name stelde dat
de werkelijkheid van zijn stelling dat hij
de bedoelde plans niet had opgemaakt,
met name bewezen is door een in de
debatten gebrachte kostennota, door de
architect P. opgemaakt op de door hem
opgemaakte plans, en door de aanwezigheid op de verschillende stukken van de
stempel van het architectenbureau, welke
stellingen gestaafd worden door een
aantal bescheiden waarnaar de genoemde
conclusie uitdrukkelijk verwees, en nog
dat' Duterme hiervan zeer goed op de
hoogte was, aangezien die bescheiden
hem overhandigd zijn en door hem zijn
ondertekend :
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at het tweede o)lderdeel betreft :
_J

Overwegende dat tegen de gegevens,
door eiser bij conclusie ingeroepen tot
staving van zijn stelling dat de archi.t,ect P. de plans had opgemaakt en dat
hij zelf sommige taken als stedebouwkundige had vervuld en zich bezighield
met het administratieve gedeelte en met
het secretariaat, het arrest andere feitelijke omstandigheden aanvoert, waaruit
het afleidt dat de plans uitsluitend door
eiser zijn ontworpen en opgemaakt ;
Dat het rlientengevolge de gegevens die
eiser tot staving van zijn verweer aanvoel't, ter zijde stelt als niet ter zake;
Dat het middel in dit ond.erdeel feitelijke grondslag mi~t ;
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat uit de redenen van
het arrest blijkt dat het hof van beroep
heeft overwogen dat de architect P.
die zijn handtekening had geplaatst op
de plans betreffende het gebouw van de
verweerder Duterme, dit slechts heeft
gedaan om een schijn van regelmatigheid
te geven aan plans waarvan het vaststelt
dat zij zijn opgemaakt door eiser die niet
de hoedanigheid van architect bezit ;
Dat het aldus betwist dat de voornoemde architect zich de plans werkelijk
heeft toegeeigend, zod.at het eiser wettelijk ;heeft veroordeeld wegens de tegen
hem ·aangevoerde telastlegging A ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat, in zover de voorziening gericht is tegen de beslissing op
de strafvordering, 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.
4 mei 1970.- 2e kamer.- Voorzitte1·,
de H. de Waersegger, raadsheer waarnemend voorzitter.
'Verslaggever,
Baron Richard. -- Gelijkluidende conclusie, de H. bumon, advocaat-generaal.

2e

KA.l\'IER. -

4 mei '1970.

REGELING VAN RECHTSGEBIED.
STRAFZAKE:N. BE:SCHIKKING VAN
DE RAADKAME:R TOT VERWIJZING VAN

DE: BEKLAAGDE NAAR DE: .CORRFCTIONEI,E; RE:CHTBANK WEGENS E:EN WAN"
BE:DRIJF. -ARREST VAN ONBE:VOE:GDHEID GE:STE;UND OP HE;T VOORHANDE:N
ZIJN VAN E:E:N NA DE: BESCHIKKING
VAN VERWIJZING AAN RET LICHT GETRE:DE:N OMSTANDIGHE:ID OP GROND
W AARV AN HE:T FE:IT MET E:E:N CRil\UNE:L:&
STRAF WORDT GE:STRAFT.- RJQGELING
VAN RE:CHTSGE;BIE;D. VE:RNIE:TIGING
vAN DE: BE:SCHIKKING. VE:RWIJZING
VAN DE: ZAAK NAAR DE: KAMER VAN
INBE:SCHULDIGINGSTE:LLING.

TVannee1· de raadkame1· de dader va.n een
als wanbeclrijj omschreven jeit nam· clecorrectionele rechtbank heejt venvezen en
het hof van beroep een ar1·est van onbevoegdheid wijst om de Teden dat, na cle
beschikking van cle Taaif,kame1', een
omstancligheid aan het licht is gekomen
op g1·ond waa1·van het feit door cle wet
met een criminele stmj woTdt gestrajt,
onde1·zoekt het Hoj, ivaarbij een verzoek
tot 1·egel1:ng van rechtsgebiecl aanhangig
is, of beide beslissingen in kmcht van
gewijscle ziJn gegaan en of cle vaststelling
van de feitenrechter al dan niet JUist
schijnt; zo ja, vm·nietigt het cle beschikk·ing en ve1"1pijst cle zaak naar de kamer
van inbeschuldigingstelz.ing (1).
(PROCURE:UR-GE:NE:RAAL TE: LUIK,
IN ZAKE PROTIN.)
ARREST

(vertaling).

RET HOF ; - Gelet op het verzoek
tot regeling van rechtsgebied, op 5 januari 1970 ingediend door de Procureurgenera.al bij het Hof van beroep te Luik ;
Overwegende dat de raad.kamer van _
de Rech'tbank van eerste aanleg te
Neufchateau bij beschikking van 27 september 1968 Carnie! Protin, jachtwachter,
geboren. te Grapfontaine op 19 december
1906, en woonachtig te Grapfontaine;
sectie Warnifontaine nr 60, verwezen
heeft naar de Correctionele Rechtbarik te
Neufchateau · om te Grapfontaine op
18 april 1968 opzettelijk slagen en verwondingen te hebben toegebracht aan
Willy Castagne, onder de omstandigheid
dat zij voor deze een ziekte of ongeschikt"
heid tot het verrichten van. persoonlijke
arbeid ten gevolge hebben gehad en dat
(1) Raadpl. cass., 11 maart 1968 (Arr. cass.,
1968, blz. 918); vergel. cass., 9 februari 1970,
su.pra, biz. 531.
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de feiten met voorbedachten rade gepleegd zijn (artikel 398 en 399 van het
Strafwetboek);
Overwegende dat de Procureur des
Konings bij de Rechtbank van eerste
aanleg te Neufchateau Camile Protin
heeft doen dagvaarden voor de correctionele rechtbank om zich te verantwoorden wegens de feiten omschreven in
de beschikking van de raadkamer ;
Dat Willy Castagne zich ter terechtzitting btirgerlijke partij heeft gesteld
tegen Protin ;
Overwegende dat de Correctionele
Rechtbank te Neufchatea11 bij vonnis
op tegenspraak van ·21 januari 1969
Protin heeft veroordeeld tot een jaar
gevangenisstraf, met drie jaar uitstel
voor acht maanden, en tot 100 frank
geldboete;
Overwegende dat, op hoger beroep van
beklaagde en van het openbaar ministerie, het Hof .van .beroep te Luik bij
arrest van 9 december 1969 heeft gezegd
dat de Correctionele .Rechtbank te N aufchateau onbevoegd was omvan de zaak
kennis te nemen, op grond dat, blijkens
de besluiten van ue deskundige die door
de rechtfilr in hoger beroep is aangesteld,
Willy Castagne ten gevolge van de
toegebrachte slagen een blijvende invaliditeit zal ondergaan, zodat de feiten
waarvoor beklaagde zich moet verantwoorden, strafbaar gesteld zijn in artikel 400, lid .2, van het Strafwetboek en
de correctionele rechtbank dus onbevoegd
was aangezien de raadlmmer geen verzachtende omstandigheden had aan.genomen;
Overwegende dat het arrest van het
Hof van beroep te Luik van 9 december
1969, alsmede de beschikking van de
raadkamer te 'Neufchateau van 27 september 1968 in kracht van gewijsde
gegaan zijn; dat uit de tegenstrijdigheid
van deze beslissingen een geschil over
rechtsmacht is ontstaan dat de gang
vari het gerecht belemmert, zodat . er
grond is tot regeling van rechtsgebied ;
Overwegencie dat uit de processtukken
aldus schijnt te volgen dat de aan
Castagne met voorbedachten rade toegebrachte slagen een blijvende arbeidsongeschiktheid tep. gevolge hebben
gehad;
Overwegende dat zodanig feit met
opsluiting wordt gestr~ft bij artikel 400,
lid .2, van het Strafwetboek ;
Dat de beschikking van de raadkamer
niet gewezen · heeft op het voorhanden
zijn van verzachtende omstandigheden

en dat na deze beschikking, een omstandigheid aan . het licht is gekomen · op
grond waarvan het feit met een zwaardere straf wordt gestraft, zodat .de
correctionele rechtbank niet bevoegd was
om kennis te nemen van de zaak ;
Om die redenen, beslissende tot regeling van rechtsgebied, vernietigt de
beschikking van de raadkamer van de
Rechtbank van eerste aanleg te Neufchateau van .27 september 1968; beveelt
dat van het thans gewezen arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van de
vernietigde beslissing ; verwijst de zaak
naar de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van beroep te Luik.
4 mei 1970. - 2e kamer. - Voorzitter
en Verslaggever, de H. de Waersegger,
raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkluidende conclusie; de H. Dumon,
advocaat-generaal.

2° KAMER. -

4 mei 1970.

1o VONNISSEN EN ARRESTEN.
STRAFZAKEN. - GETUIGEN. - VERPLICHTE EEDAFLEGGING BEHOUDENS IN
DE GEVALLEN BIJ" DE WET OP BEPERKENDE WIJZE VERMELD.
2° GERECHTSKOSTEN. - STRAFZAKEN.- BENADEELDE PERSOON DIE DE
DADER VAN DE S.CllADE RECHTSTREEKS
DAGVAARDT VOOR EEN STRAFGERECHT.
KOSTEN VAN RET EXPLOOT. KOSTEN VAN DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING.
I 0 De getuigen die door een strafgerecht

worden gehoord moeten, op strafje van
nietigheid van de rechtspleging, de bij
de wet voorgeschreven eed afleg_gen behalve in de gevallen die de wet op·
beperkende wijze aanduidt (1). (Wetb.
van strafv., art. 155, 189, 317).
2o De kosten van het exploot wctarbij cen
door een misdrijj benadeelde persoon de
beweerde dader van de schade rechtst1·eeks
voor de correctionele ?'echtbank doet dag(1) Cass., 3 fehruari 1964 (Bull. en PAsrc.,
1964, I, 587).

.:.:
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vaarden, Z~Jn geen kosten van ·de straf-vordering doch kosten van de burget·lijke
rechtsvordering ( 1).
(PASQUALI, T. PRIGNON EN GILLES.)

ARREST

(vertaling).

RET HOF; - Gelet op het bestreden
v<innis, op 15 oktober 1969 gewezen door
de Correctionele Rechtbank te Luik,
rechtdoende in boger beroep ;

I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering
die tegen eiser is ingesteld :
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artilmlen 31, 4°, van bet
Strafwetboe~, 79, 153, 154, 155, 174
(wet van 31 mei 1955, artikel 1), 176, 189
en 190 van bet Wetboek van strafvordering,
doo1·dat bet bestreden vonnis, dat eiser
veroordeelt wegens overtreding van de
artikelen 21-3 en 27-1, lid 2, van bet
wegverkeersbesluit, de verweerder Prignon, aan wie overtreding van de artikelen 17, 21-2, a, b, c, d, en 21-4 van voornoemd besluit ten Iaste wordt gelegd,
ontslaat van vervolging, de verweerder
Gilles, burgerrechtelijk aansprakelijke
partij, buiten zaak stelt en bet strafgerecht onbevoegd verklaart om kennis te
nemen van de burgerlijke rechtsvordering
van eiser, gewezenis op <:)en rechtspleging
in de loop waarvan een substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
vorm niet in acht is genomen, daar de
heer Guido Breda door de eerste rechter
ter terechtzitting van 21 januari 1969
gehoord is, zonder dat bet proces-verbaal
van deze terechtzitting of het beroepen
vonnis vaststelt dat voornoemd persoon
de bij de wet voorgeschreven getuigeneed
heeft afgelegd, en zonder dat nit een
enig stuk blijkt dat de voornoemde
Breda, wiens Ieeftijd zelfs niet vermeld
is in het proces-verbaal van de terechtzitting, zou kunnen gehoord zijn om
enkel inlichtingen te geven, waarnit volgt
dat het bestreden vonnis, dat een onregelmatig afgenomen getuigenis niet uit
het debat weert, door onwettelijkheid is
aangetast:

genis afgenomen wordt ter terechtzitting
v:an een strafgerecht de bij de wet voor·
geschreven eed moet afieggen op straffe
van nietigheid, behalve in de gevallen
die de wet op beperkende wijze aanduidt ;
Overwegende dat noch u:it de bestreden
beslissing, noch uit een stuk waarop bet
Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de
in het midd.Jl genoemde getuige zich
heeft bevonden in een van de gevallen
waarvoor de wet een uitzondering heeft
gemaakt ; ·
, Overwegende dat het bestreden vonnis,
dat het onregelmatig afgenomen getuigenis niet weert nit de gegevens waarop het
zijn beslissing grondt, aangetast is door
nietigheid ;
Dat bet middef gegrond is ;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering
die tegen de verweerders is ingest~ld :
Overwegende dat eiser niet veroordeeld
is in de kosten van de strafvordering ;
Dat de kosten van de rechtstreekse
dagvaarding waarbij de benadeelde partij
v66r bet strafgerecht de persoori dagvaardt die zij de dader acht te zijn van
de door haar ondergane schade, in welke
kosten de eisers veroordeeld zijn, niet
de kosten zijn van de strafvordering maar
wei van de burgerlijke rechtsvordering ;
Dat de voorziening derhalve niet ontvankelijk is ;
III. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering van eiser tegen de verweerders:
·
Overwegende dat de vernietiging 'van
de . beslissing op de strafvordering die
tegen eiser is ingesteld, de vernietiging
meebrengt van de beslissing op de bm·gerlijke rechtsvordering, door hem ingesteld tegen de verweerders, welke vordering gegrond is op dezelfde onwettelijkheid en waartegen hij regelmatig cassatieberoep heeft ingesteld ;

Om die redenen, vernietigt bet bestreden arrest, inzover het uitspraak doet op
de strafvordering die tegen eiser is ingesteld, en op de burgerlijke vordering van
eise:t: tegen de verweerders; beveelt dat
van het thans gewezen arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; verOverwegende dat degene wiens getui- werpt de voorziel'ing voor het overige;
veroordeelt de verweerders in de kosten,
daaronder niet begrepen de kosten van
de betekening van de voorziening van
(1) Cass., 24 februari 1969 (Arr. cass.,
, het openbaar ministerie, die ten laste van
1969, biz. 602).
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eiser zullen blijven ; verwijst de aldus
beperkte zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Verviers, zitting houdende
in hager beroep.
4 mei 1970.- 2e kamer.- Voo1·zitter,
de H. de Waersegger, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de
H. Ligot. - GeUjkluidende conclusie, de
H. Duman, advocaat-generaal. - Pleiter,
de H. Fally.

2e KAMER. -

4 rnei 1970.

WEGVERKEER. VooRRANG.
WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 10 DE·
OEMBER 1958, ARTIKELEN 16 EN 18.
- PLOTSELING OPDAGEN VAN DE
VOORRANGHEBBENDE WEGGEBRUIKER.
- ONDER SOMMIGE OMSTANDIGHEDEN
EE.;N ONVOORZIENBAA:lt ,FElT VOOR D:m
ANDERE WEGGEBRUIKERS.

Het plotseling opdagen van een vooi·?·arighebbende weggebruiker kan, onder sommige omstandigheden, een onvoorzienbaar jeit opleveren voor de andere
weggebruike1·s ; geen enlcele schuld kan
aerhalve worden verweten aan de weggebruiker die geen voMrang heejt gegeven
omdat hij dit niet heejt kunnen voorzien (1). (Wegverkeersreglement van
10 december 1958, art. 16 en 18
gewijzigd bij kon. besl. van 30 april
1963, art. 5.)
(MERTENS, T. DIZIER, LANDSBOND DER
BEROEPSMUTUALITEITEN VAN BELGIE,
VAN OAENEGHEM EN DUBOIS.)
ARREST (vertaling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 12 september 1969 gewezen
door het Hof van beroep te Brussel ;
I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering :
Overwegende dat de substantiele of op
straffe van nietigheid voorgeschreven
vormen in acht genomen zijn en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
(1) Cass., 16 februari 1970, supra, biz. 558;
raadpl. cass., 20 december· 1965 (Bull. en
PASIC., 1966, I, 541).

II. In zover de voorziening gericht. is
tegen de beslissingen op de rechtsvorderingen van de burgerlijke partijen Dizier,
Van Caeneghem en Landsbond der
Beroepsmutualiteiten van Belgie :
Overwegende dat het arrest weliswaar
een eindbeslissing geeft over sommige
bestanddelen van de schade die de verweerster Dizier heeft geleden, maar de
uitspraak over de overige punten van
haar eis aanhoudt, alsmede over de eis
van de verweerders Van Caeneghem en
de Landsbond der Beroepsmutualiteiten,
van Belgie, en bevestigend beschikt op het
beroepen vonnis, in zover het aan ieder
van deze burgerlijke partijen een pro- '
visionele schadevetgoeding toekent en
een geneeskundig onderzoek beveelt ; 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 voorziening derhalve niet ontvankelijk is ;
III. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de rechtsvordering
van de burgerlijke partij Dubois :
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 16 en 18 van het
koninldijk besluit van 8 april 1954
houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, zoals die zijn
gewijzigd bij artikel 5 van hetkoninklijk
besluit van 30 april 1963, 1382 en 1383
van het Burgerlijk W etboek en 97 van
de Grondwet,

dooraat het bestreden arrest eiser geheel
aansprakelijk stelt voor de schadelijke
gevolgen van het bedoelde ongeval, op
grand dat, door op de weg PhilippevilleCharleroi met een duidelijk overdreven
snelheid te rijden, gelet op de verkeersdrukte, de plaatsgesteldheid en de zichtbaarheid, deze eiser de normale vooruitzichten heeft verijdeld van Dubois, die
voorzichtigheidshalve in de « rue du
Beau Cheniat » gestopt heeft v66r het
kruispunt, twee groepen van vier resp.
drie wagens die links van hem uit de
richting Philippeville kwamen, heeft laten
voorgaan en ,aldus zijn verplichtingen
als voorranggever heeft in acht genomen
alvorens het kruispunt op te rijden en
links af te draaien naar laatstgenoemde
gemeente ; Dubois er zich niet moest aan
verwachten dat eiser met zodanige
snelheid reed, dat hij met 40 kilometer
de gereglementeerde snelheid Vl;l.n 60 kilo-
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meter per uur overschreed; de deskundige in zijn aanvullend verslag trouwens
zegt dat indien beklaagde met de
reglementaire snelheid van 60 kilometer per uur had gereden, het ongeval
zich niet zou hebben voorgedaan; geen
enkele font in noodwendig oorzakelijk
verband -met het ongeval tegen Dubos
bewezen is,

terwijl, enerzijds, als het arrest erkende
dat eiser voorrang had tegenover Dubois,
het niet kon beslissen dat deze door zijn
weg te vervolgen geen enkele fout beging,
tenzij het vaststelde ofwel dat hij zijn
weg kon vervolgen zonder gevaar voor
ongev<J,llen, gelet op de stand, de verwijdering en de snelheid van deze eiser,
ofwel dat hij de aankomst van laatstgenoemde niet kon zien of voorzien, welke
vaststelling het arrest niet doet ; en
terwijl anderzijds dit, arrest de ontstentenis van enig noodwendig oorzakelijk
verband tussen de font die Dubois heeft
begaan door aan eiser geen voorrang te
geven, en het ongeval, wettelijk niet kon
afleiden uit de enkele omstand(gheid dat
dit ongeval zich niet zou hebben voorgeJ
daan indien deze eiser met de reglementaire snelheid van 60 kilometer per uur
had gereden :
'

4 mei 1970.- 2e kamer.- Voo1·zitter,
de H. de Waersegger, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Ligot. - Gehjlcluidende conclusie, de
H. Dumon, advocaat-generaal.
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REGELING VAN

4 mei 197(t.
RECHTSGEBIED.

STRAFZAKEN.- BES,CHIKKING VAN
VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONELE
RECHTBANK WEGENS EEN MISDAAD.GEEN OPGAVE VAN VERZACHTENDE
OMSTANDIGHEDEN. -·BESLISSING VAN
ONBEVOEGDHEID.
VERNIETIGING
·VAN DE BESCHIKKING EN VERWIJZING
NAAR DE KAMER V{I-N INBESCHULDIGINGSTELLING.

W anneer de madlearner een beklaagde
wegens een rnisdaad naa1· de correctionele
rechtbanlc heejt verwezen, zonder opgave
van verzachtende ornstandigheden, het
vonnisgerecht zich on bevoegd heejt verklaard en beide beslissingen in kracht
van gewijsde zij,. gegaan, vernietigt het
Hoj, het rechtsgebied regelende, de
beschikking van de raadkarnM' en ve1·wijst de zaak naa1· de learner van
inbeschulcligingstelling (I).

Overwegende dat enerzijds door te
zeggen dat, om de redenen die het
arrest aangeeft, eiser de normale vooruitzichten van de voorranggever heeft verijdeld, het hof van beroep vaststelt dat
de aankomst van eisers voertuig een
(PROCUREUR DES KONINGS TE NIJVEL,
onvoorzienbaar feit heeft opgeleverd voor
IN ZAKE BOGAERT.)
de vader van verweerder ;
Dat het plotse opdagen van een voorranghebbend weggebruiker, onder somARREST (vertaling).
mige omstandigheden, een onvoorzienbaar feit kan opleveren, zodat geen enkele
HET HOF ; - Gezien het verzoek tot
schuld kan worden verweten aan de regeling van rechtsgebied, op 30 oktober
weggebruiker die dit opdagen niet heeft 1969 ingediend door de Procureur des
kunnen voorzien ;
Konings bij de Rechtbank van eerste
Overwegende anderzijds dat het arrest aanleg te Luik;
niet enkel nit de omstandigheid dat het
Overwegende dat de raadkamer van de
ongeval zich niet zou hebben voorgedaan Rechtbank van eerste aanleg te Nijvel
indien eiser inet de reglementaire snelheid bij beschikking van 14 april 1969 Franvan 60 kilometer per uur had gereden, de , <;ois Bogaert, voddenkoper, geboren te
ontstentenis afleidt van het oorzakelijk Brussel op 2 september 1946 en aldaar
verband tussen een font die de vader van woonachtig, Gieterstraat, nr 4, van
verweerder zou hebben begaan,, en het vervolging ontslagen heeft om zich op
ongeval~ aangezien het beslist dat laatst23 november 1968 te Lima! schuldig
genoemde geen font heeft begaan ;
te hebben gemaakt aan pogingen (artiDat het middel niet kan worden aan- kel 51 van het Strafwetboek) tot A) vergenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.

(1) Cass., 22 juli 1968 (Arr. cass., 1968,
blz. 1329) en 9 februari 1970, supra, blz. 531.
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krl\chting (1\rtikel 375, lid l, van hetzelfde
wetboek), B) diefstal door middel van
geweld of bedreiging gepleegd op een
openbare weg (artikel 472 van hetzelfde
wetboek) en G) afpersing (artikel 470
van hetzelfde wetboek);
Overwegende dat de correctionele
rechtbank te Nijvel, die bij vonnis van
II augustus 1969 vaststelt dat op de
feiten van de telastlegging B criminele
straffen zijn gesteld en dat de verwijzingsbeschikking van de raadkamer van
14 april 1969 geen verzachtende omstandigheden aangeeft, zich onbevoegd heeft
verklaard om kennis te nemen van dit
misdrijf en beslist heeft dat deze onbevoegdheid zich uitstrekt tot de feiten
van de telastleggingen A Em 0 ;
Overwegende dat de beschikking van
de raadkamer en het vonnis van ll augustus 1969 beide in kracht van gewijsde
gegaan zijn en dat nit hun tegenstrijdigheid een geschil over rechtsmacht is
ontstaan dat de gang van het gerecht
belemmert ; dat er derhalve grand bestaat
tot regeling van rechtsgebied ;
·
Overwegende dat uit de rechtspleging
schijnt te volgen dat -het onder de
telastlegging' B tegen beklaagde aangevoerde feit inderdaad de misd&ad oplevert
die in de artikelen 50, 51 en 472 van het
Strafwetboek bepaald is en dat de feiten
van de telastleggingen A en 0 samenhangend zijn ;
Dat de beschikldng van de raadkamer
niet heeft gewezen op het bestaan van
verzachtende omstandigheden, zodat de
correctionele rechtbank niet bevoegd wa.s
om van de zaak kennis te nemen;

2e KA,MER. -

4 mei 1970.

OVERTREDINGEN.
STRAFWETBOEK, ARTIKEL 551-5°.- BEKLAAGDE
VEROORDEELD OM MET OVERTREDING
VAN DE WETTEN EN REGLEMENTEN, TE
- HEBBEN NAGELATEN EEN OP DE OPEN·
BARE WEG GELOSTE LADING ZA.ND TE
VERLICHTEN. - CONCLUSIE DIE AANVOERT DAT DE BEKLAAGDE NOCH DE
DADER NOC:!i[ DE VERANTWOORDELIJKE
WAS VOOR DIE STORTING EN HIERBIJ
AANSTIPT DAT DE PLICHT TOT SIGN.ALI·
SATIE OP IEMAND ANDERS RUSTTE. CONCLUSIE ONBEANTWOORD. -BESLIS, SING NIET MET REDENEN OMKLEED.

Niet regelmatig met redenen omkleed is
het vonnis dat een belclaagde ve1·oordeelt
wegens overtTeding van m·t~kel 551-5°
van het St1·ajwetboelc om met ove1"t1·eding
van de wetten en 1·eglementen te hebben
nagelaten een op de openbaTe weg
geloste lading zand te verlichten zonder
de conclusie te beantwoorden waa1"in
werd aangevoe1·d dat hij niet de dader was
van deze sto1·ting en dus niet de verplichting had deze te verlichten, dat deze
verplichting rustte op een andeTe persoon
en dat,. zo hij daags voor de· dag wam·op
het geb1·elc aan veTlichting een ongeval
veroorzaakte, h,et initiatiej nam om het in
gebrelce blijven van een ande1· te verhelpen dooT die belemmeTing te signaleTen,
hij him·dooT niet de wettelijke ve1·plichting op zich n~m die ook de volgende
'dagen te ve1·lichten. (Grandwet, art. 97,
Strafwetb., art. 551-5° en wegverkeersbesluit, art. 113 en ll4.)

Om die redenen, beslissende tot rege- ,
ling van rechtsgebied, vernietigt de beschikking van de raadkamer van de
(CREUTZ, T. HENDRICKX, FREISEN,
Rechtbank van eerste aanleg te Nijvel
lVIERCKEN, PETRE EN FALKENBERG.)
van 14 april 1969; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de vernietigde beslissing ;
ARREST (vertaling).
verwijst de zaak naar de kamer van
inbeschuldigingstellirig van het het Hof
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
van beroep te Brussel.
vonnis, op 17 oktober 1969 in hager
beroep gewezen door de CorrectioJlele
4 mei 1970. - 2e kainer. - Voo'rzitte1• Rechtbank te V erviers ;
en Verslaggever, de H. de Waersegger,
raadsheer waarnemend voorzitter. Over het middel afgeleid uit de scherrGelijkluidende conclusie, de H. Dmnon,
ding van de artikelen·lOO en 551, inzonadvocaat-generaal.
derheid 5°, van het Strafwetboek, 8
en ll3 van het koninklijk besluit van
14 maart 1968 houdende algemeen reglement op de politic van het wegverkeer,
1319, 1320, 1322 en 1382 van het Burgerlijk W etboek en 97 van de Grondwet,
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beroepen vonnis, het bestreden vonnis
eiser tot 10 frank geldboete veroordeelt
wegens overtreding. van artikel 551, 5o,
van het Strafwetboek, alsmede tot betaling, hoofdelijk met zijn medebeklaagden,
van schadevergoeding aan de burgerlijke
partij Hendrick." en deze beslissing gegrond heeft op de overweging dat het
_voldoende uitgemaakt is dat eiser op
6 en 9 november 1968 het te zijnen laste
gelegde misdrijf heeft begaan en dat hij
erkent de eerste dag een verlichting te
hebben geplaatst, maar dat hij zich
daarna niet meer bekommerd heeft noch
om het zand op de rijbaan, noch om de
afsluitingen die hij aldaar had geplaatst,
noch om zijn verlichting, daar volgens
zijn mening de signalisatie door de firma
Koopmans n1.oest worden gedaan, en de
feitenrechters trouwens vaststellen dat de
beklaagde Freisen op 6 november 1968
tussen 15 uur en 15 u. 30 een lading zand
heeft gestort die gedeeltelijk op de weg
was terechtgekomen ; op dit ogenblik
zich niemand op de bouwplaats bevond ;
hij (Freisen) er zich niet om bekomn1erd
heeft of iemand nog iets zou doen voor
dit zand op de rijbaan, ofschoon het
weldra donker ging worden, terwijl
Mercken, die toezicht hield op het werk
voor de firma Koopmans, wist dat er nog
een ladin.g zand te verwachten was toen
hij de werkzaamheden in de namiddag
heeft beeindigd, maar geen enkele maatregel heeft genomen om deze levering te
beletten of om dit zand te doen wegnemen,
terwijl, ee1•ste onderdeel, artikel 551, 5o,
van het Strafwet):wek op grond waarvan
eiser vervolgd en veroordeeld is, slechts
degenen straft die met overtreding van
de wetten en verordeningen nalaten te
zorgen voor de verlichting van de materialen, steigers of welke andere voorwerpen ook, die zij op de straten, pleinen of
andere delen van de openbare weghebben
neergelegd of hebben achtergelaten; lui~
dens .artikel 113 van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer, de verkeersbelemmeringen moeten
worden gesignaleerd hetzij door de overheid die het beheer van de openbare
weg heeft, wanneer het. een belemmering
betreft die niet te wijten is aan de daad
van een derde, hetzij door hem die de
belemmering in het leven geroepen heeft
of, ingeval deze laatste in gebreke blijft,
door de overheid die het beheer van de
openbare weg heeft ; en zodra de rechters
in hoger beroep erkenden, zoals zij doen,
dat niet eiser het zand heeft gestort waar-

van _de niet-verlichting .hem wordt verweten, zij hem niet mochten veroordelen
wegens overtreding van artilml 551, 5o,
yan het Strafwetboek (schending van alle
m het middel aangehaalde wettelijke
bepalingen);

tweede onderdeel, de rechters in hoger
beroef', door uitspraak te doen zoals zij
hebben gedaan, alleszins niet passend
hebben geantwoord op eisers conclusie
waarin werd gesteld dat eiser vreemd is
aan de feiten vermeld in de dagvaarding,
dat hij noch de morele noch de materiele
dader is en dat dit misdrijf hem niet kan
worden toegerekend, aangezien hij door
zijn persoonlijk toedoen niet rechtstreeks
medegewerkt heeft aan de uitvoering van
het als misdrijf omschreven feit ; de
dader van de starting onbetwistbaar
geweest is de Heer Freisen, die zich als
vervoerder ter plaatse heeft begeven
en het zand op de rijbaan heeft .gelost
waar hij h!jlt zonder enige verlichting
achtergelate:h heeft ; deze levering van
zand plaats had ten voordele van
de onderneming Mercken, die door eiser
belast was met de uitvoering van de
overdekkingen van een gebou:w, de dag
waarop het zand werd gelost en de
volgende dagen· eiser en zijn werklieden
geen enkel werk verrichtten op de bouwplaats; eiser die bij toeval de aanwezigheid van een hoop zand en het gevaar
voor het verkeer had vastgesteld, het
initiatief nam om het in gebreke blijven
van een ander te verhelpen en nit zijn
initiatief voor hem geen verplichting tot
signalisatie tijdens de volgende dagen
voortvloeide, aangezien hij volstrekt niets
te maken had met het storten van de
materialen en hij uit overeenkomst geen
verplichting had tot signalisatie ten aanzien van enige persoon die aan de starting
van het zand had medegewerkt (schending inzonderheid van artikel .97 van de
Grondwet):
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat/ eiser vervolgd werd
we gens overtreding van artikel 551, 5°,
van het Strafwetboek om te hebben
nagelaten de op de openbare weg gestorte
lading zand te verlichten ;
Overwegende dat het vonnis zich ertoe
beperkt vast te stellen dat eiser, na een
verlichting en afsluitingen te hebben
geplaatst bij de op de rijbaan gestorte
lading zand, er daarna niets voor.gedaan
had, zodat het niet antwoordt op de in
het middel uiteengezette conclusie van
eiser;
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Dat het aldus artikel 97 van de Grandwet schendt ;
Dat het middel in zijn tweede onderdeel
gegrond is;
Om die redenen, en zonder dat er
grond bestaat tot enig onderzoek van
het eerste onderdeel van het middel dat
geen ruimere cassatie zou kunnen medebrengel)., vernietigt het bestreden vonnis,
in zover het uitspraak doet op de tegen
eiser ingestelde strafvordering en bPrgerlijke rechtsvordering ; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt
op ~e ~ant van de gedeeltelijk vernietigde
beslrssmg ; veroordeelt eiser en verweerder Hendrickx ieder in de helft van de
kosten ; verwijst de aldus beperkte zaak
naar de Correctionele Rechtbank 1 te
Luik, zitting houdende in hoger beroep.
4 mei 1970. - 2e kamer. - Voorzitter
en Verslagge·ver, de H. de Waersegger,
raadsheer waarnemend voorzitter. --'GeliJkluidende oonclusie, de H. Dumon,
advocaat.-generaal.
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REGELING VAN RECHTSGEBIED.

/

--, STRAFZAKEN. BESOHIKKING VAN
DE RAADKAMER WAARBIJ EE.N WANBEDRIJF WORDT GEOONTRAVENTIONALISEERD.- VONNIS VAN ONBEVOEGDEEID GEGROND OP HET VOORHANDEN
ZIJN VAN EEN NA DE BESORIKKING
VAN VERWIJZING AAN HET LICHT GEKOMEN OMSTANDI,GHEID, OP GROND WAARVAN HET FEIT MET EEN ZWAARDERE
CORREOTION])LE
STRAF
WORDT
GESTRAFT. VERJ'!IETIGING VAN DE
BESOHIKKING.- VERWIJZING VAN DE
ZAAK NAAR DE.ZELFDE RAADKAMER,
ANDERS SAMENGESTELD.

W anneer de raadkamer, bij aanneming van
ve1·zaohtende omstandigheden, de dader
van een wanbedrijj naar de politiereohtbank heejt verwezen en de 001Teotionele reohtbank, uitspraak doende in
hager beroep, de beslissing heejt bevestigd van de eerste rechter, die een vonnis
van onbevoegdheid heeft gewezen op
grand dat, na de beschikking van de
raadkamer, een omstamdigheid aan het
licht is gekomen, op grand wam·van het
feit met ee'fl, zwaarde1·e con·ectionele straf

wordt . _gestraft, onderzoekt het Hof,
waarb~J Pen verzoek tot regeling van
rech~sg~bied . aanhangig is, of beide
besl~ss~ngen ~n lcraoht van gewijsde zijn
ae(Jaan en of de vaststelling rvan de
fe~t~nrechte1·. a.l dan niet juist sohijnt;
zo Ja, vermet~gt het de besohikking en
verwijst de zaak naar dezelfde raadlcamer, anders samengesteld (1).
(P.R,OOUREUR DES KONINGS, T. RENAULT.)

ARREST

(vertaling). -

HET HOF ; - Gelet op het verzoek
tot regeling van rechtsgebied, op 28 januari 1970 ingediend door de .Procureur
des Konings bij de Rechtbank van eerste
aanleg te Charleroi ;
Overwegende dat de raadkamer van
de Rechtbank van eerse aanleg te
Charleroi, bij beschikking van 24 juni
1967, onder aanneming van verzachtende
omstandigheden, AndnS Henri JeanBaptist~ Renault, garagehouder, geboren
te Marcmelle op 1 oktober 1928 en aldaar
woonachtig, «rue des Hayes », 139, verwezen heeft naar de bevoegde politierechtbank om te Jumet, kanton van dezelfde
naam, op 1 april 1967 door gebrek aan
voorzichtigheid of voorzorg, maar zonder
het oogmerk om de persoon van een ander
aan te ~anden, onopzettelijk slagen of
verwondmgen te hebben toegebracht aan
Lucie Vanescotte ;
Overwegende dat de arrbtenaar va'l.
'het openbaar mini.sterie bij de Politierechtbank te Charleroi Andre Renault
voor _dit gerecht heeft doen dagvaarden
om ziCh te verRntwoorden vom:- het feit
omschreven in de beschikking van. de
raadkamer, zowel als voor een overtreding van artikel 27-1 van het koninklijk
besluit houdende algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer van
10 .dece~ber 1~58, gewijzigd bij het
konmklrJk beshut van 30 april 1963;
Overwegende dat Aline Vanescotte
zich ter terechtzitting van 7 november
1967 burgerlijke partij heeft gesteld tegen
Andre Renault ;
Overwegende dat, volgens een uittreksel uit de registers van de overlijdensakten der gemeente Jumet, Lucie Vanescotte te Jumet overleden is op 24 juni
1967;
(1) Cass., 22 oktober 1969, supra, biz. 186.
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Overwegende dat de politierechtbank
zich bij vonnis van 22 oktober 1968
onbevoegd heeft verklaard om van de ten
laste gelegde feiten kennis te nemen, op
grond dat blijkeJlS geneeskundige vaststellingen het overlijden van Lucie
V anescotte het gevolg is van het ongeval
van 1 april 1967 en dus van het letsel
dat aan beklaagde ten laste is gelegd ;
Overwegende dat, op hoger beroep van
beklaagde tegen deze beslissing, de Correctiouele Rechtbank te Charleroi, bij
vonnis .van 27 maart 1967, het vonnis
va11 de politierechtbank heeft bevestigd ;
Overwegende dat de beschikking van
de raadkamer van 24 juli 1967 en het
vonnis van 27 maart 1969 in kracht van
gewijsde gegaa:n zijn en dat uit hun
tegenstrijdigheid een geschil over rechtsmacht is ontstaan dat de gang varr het
gerecht belemmert ; dat er derhalve
grond is tot regeling van rechtsgebied ;
Overwegende dat uit de processtuldmn
schijnt te volgen dat het overlijden van
Lucie Vanescotte zou kunnen te wijten
zijn aan de onopzettelijke slagen en verwondingen die ten laste van Andre
Renault zijn gelegd; dat cleze omstancligheid ter kennis van de gerechtelijke
overheid is gekomen na de beschikking
van de raadkamer en dat de overtreding
van het algemeen reglement op de politie
van het wegverlmer met dit miscb?ijf
schijnt samen te hangen ;
Overwegencle dat op het misdrijf van
onopzettelijk doden zwaardere straffen
zijn gesteld dan op het miscleijf van
onopzettelijke slagen en verworiclingen ;
Om die redenen, beslissende tot regeling van rechtsgebied, vemietigt de
beschikking van de Rechtbank van eerste
aanleg te Charleroi van 24 juni 1967 ;
beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de
vernietigde beslissing ; verwijst de zaak
naar de anders samengestelde raadkamer
van dezelfde rechtbank.
4 mei 1970. - 2e kamer. - Voorzitter
en Verslaggever, de H. de Waersegger,
raadsheer waarnemend voorzitter.
Gel1jkluidende conclttsie, de H. Duman,
advocaat-generaal.

2e KAMER. -

4 mei 1970.

WEGVERKEER. - WEGVERKEERSREGLl!lMENT VAN 10 DECEMBER 1958
GEWIJZIGD BIJ HET KONINKLIJK Bl!l-

SLUIT VAN 30 APRIL 1963. -BESTUURDER DIE NAAR LINKS AFSLAAT OM Dl!l
OPENBARE WEG TE VERLATEN EN Dl!l
DOORGANG AFSNIJDT AAN EEN BESTUURDER DIE IN Dl!lZELFDE RICRTING
RIJDT OP HET GE.DEELTE VAN Dl!l
RIJBAAN DAT SLEOHTS VOOR BEPAALDE VOERTUIGl!lN TOEGANKELIJK
IS. - BESTUURDl!lR DIE WEGE;NS Dl!l
OMSTANDIGHEDEN DE .VOORSORRIFTEN
VAN ARTIKEL 25-2, a EN d, VAN inT
WEGVERKEERSREGLEMENT NIET IN
AOHT NEEJVIT.
l\iANEUVER DAT
'ONDER DE TOEPASSING VALT VAN
ARTIKEL 17 VAN DIT, REGLEJVIENT.

De bestuurder die op een 'openbare weg
ri}dt en links afslaat om hem te verlaten,
en de doorgang ajsnijdt aan de bestutwder die in dezeljde 1·ichting 1·ijdt op
het gedeelte van de 1·ij baan dat slechts
voor bepaalde voe1·tuigen toegankelijk
is, zonder, omwille van de omstaitdigheden, de voorschrijten van artikel 25-2, a
en d, van het wegverkem·s1·eglement van
10 december 1958, gewijzigd bij het
koninklijk besluit van 30 ap1·il 1963, in,
acht te nemen, voert een maneuver uit dat
onder de\ toepassing valt van artikel 17
van dit• wegverkeers1·eglement (1).
(DELVAUX, T. FONDAIRE EN «SOCIETE
DES TRANSPORTS INTEROOJVIJVIUNAUX DE
LA REGION LIEGEOISE ».)
, ARREST (vertaling);
HET HOF; Gelet op het arrest
van het Hof dd. 2 december 1968 tot
vernietiging van het vonnis op 24 april
1968 in hoger beroep gewezen door de
Correctionele Rechtbank te Luik (2);
Gelet op het bestreden vonnis, op
5 juni 1969 in hoger beroep gewezen door
de Correctionele Rechtbank te Verviers,
na verwijzing rechtdoende over de burgerlijke belangen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de attikelen 17 en 27 van het
wegverkeersbesluit, uit de dubbelzinnigheid van de re'denen en uit de verkeerde
motivering van het vonnis (tegenstrijdigheid tussen de feitelijke gegevens van
het dossier en de redenen);
doordat het bestreden vonnis beslist
dat eiser, die op de rechter rijbaan van
de "boulevard d'Avroy » reed, bij het
(1) Cass., 2 december 1968 (Arr. cass.,
1969, biz. 346).
(2) Bull. en PASIC., 1969, I, 322.
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overstekyn van de speciaal voor auto2° KAMER. - 5 mei 1970. \
bussen voorbehouden linker rijbaan waarop in dezelfde richting als hijzelf de door
·verweerder bestuurde autobus reed, een 1° CASSATIEMIDDELEN.- DIRECTE1
BELASTINGEN.- MIDDE1L TE1N BETOGE1
maneuver heeft uitgevoerd,
DAT DE1 CONCLUSIE1 ONBE1ANTWOORD
terwijl, in het onderhavig geval, eiser
BLEEF. CONCLUSIE1 NIET VOORGE.de weg met verscheidene rijbanen heeft
DRAGE1N TOT STAVING VAN DE1 VOORZIE1verlaten om een dwarsweg, dit wil zeggen
NING. BESTRE1DEN BESLISSING DIE
een andere weg, in te slaan en eiser en
MEI,DING MAAKT vAN E.EN BEWERJNG
verweerder elkaar ontmoet hebben op
VAN DE ElSER EN RIEROP PASSEND
een kruispunt, waarop de regelen toepasANTWOORDT.- MIDDEL DAT DIENAANselijk zijn van artikel 16 van het wegver, GAANDE FEITEI,IJKE GRONDSLAG MIST
keersreglement, die elke bestuurder verEN NIET ONTVANKELIJK IS,WAT DE IN
plichten de doorgang vrij te laten voor
DE BESLISSING NIET VERMELDE BE1WEdegene die rechts va;n hem komt gereden :
RINGEN BETREFT.
Overwegende dat het bestreden vonnis
2°
INKOMSTENBELASTINGEN.
stelt dat de boulevard d'Avroy waarop
BEDRIJFSBELASTING. NrJVERHEIDSeiser en verweerder reden, nit tenminste
ONDERNEMING. AANNEMING VAN
twee rijbanen bestaat, die rechts waarop
WERKE.N OVER V;ERSOREIDENE JAREN.
eiser reed en die links welke speciaal aan
WINSTEN BELASTBAAR ·OVER ELK
autobussen voorbehouden is en waarop
DIENSTJAAR. V ASTSTELLING.
de door verweerder· bestuutde bus reed ;
dat wegens hoogteverschil eiser krachtens artikel 12, lid 3, van het koninklijk 1° W anneer inzake directe belastingen, de
eiser tot cassatie een gebrek aan antbesluit van 8 april 1954 de linkerrijbaan
woord
op zijn conclusie aanvoert zonder
niet mocht oprijden; dat het vonnis erop
overlegging van een eensluidend verwijst dat op sommige plaatsen van voorklam·d afschrijt van die conclusie, mist
noemde laan, zoals op de plaats waarop
het middel jeitelijke grondslag, in zover
het ongeval zich voordeed, het hoogtehet ger·icht is tegen een bewering van de
verschil verdwijnt om het voor de
eiser waarvan het bestreden- arrest melgebruikers van de rechterrijbaan mogeding maakt en waar·op het passend
lijk te maken de linkerrijbaan over te
antwo01·dt, en is het niet ont'/.)anlcelijlc, in
steken;
·
zover het gericht is. tegen ander·e bewerinOverwegende dat het vonnis vaststelt
gen die in het arrest niet worden verdat eiser de linkerrijbaan heeft overge- ·
meld (1).
stoken op zulk een plaats ;
Overwegende dat, op grond van deze 2° Lof!pt de uitvoering van aangenomen
vaststelling, de rechter wettelijk, zonder
werlcen over verscheidene jaren, dan
dubbelzinnigheid en zonder schending
moet het belastbaar inlcomen- van elk
van de in het middel aangehaalde wette- .
jaar worden vasigesteld ·met inachtnelijke bepalingen,· heeft kunnen beslissen
ming van de uitslag van de· rekeningen
der onder·neming op het einde van het
dat eiser een maneuver heeft uitgevoerd
en krachtens artikel 17 van het wegverin beschouwing genomen jaar; om de
keersreglement verplicht was voorrang te
belastbare winst hiervan vast te stellen
moeten de werlcen die op het einde van
verlenen aan verweerder, die reed op de
linkerrijbaan van dezelfde weg als die
dat jaar nog in uitvoering zijn, gescha~
waarop hijzelf reed en welke, krachtens
wor·den (2). (Gecoi:ird. wetten betreffeneen bijzondere reglementering, voorbede de inkqmstenbelastingep, art. 32,
houden was aan voertuigen voor gemeen§ 1, lid 1; Wetb. van de inkomstenbe. schappelijk vervoer ;
lastingen, art. 265, en kon. besl. van
27 december 1962, art. l, 2°, a.)
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
4 mei 1970. - 2° kamer. - Voorzitter
en Verslaggever, de H. de Waersegger,
raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijkluidende conclusie, de H. Charles,
advocaat-generaal.
·

(1) Cass., 19 maart 1963, (Bull. en PAsrc.,
1963, I, 788) en 10 oktober 1967 (.Arr. cass.,
1968, blz. 209); vgl~ cass., 29 januari 1963
(Bull. en PAsrc., 1963, I, 614) en 29 juni 1965
(ibid., 1965, I, 1185).
(2) .Cass., 3 januari 1967 (Ar-r. cass., 1967,
blz. 529); raadpl. cass., 26 maart 1963
(Bull. en PAsrc., 1963, I, 809) en cass.,
12 september 1967 (Arr. cass., 1968, blz. 55).
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(VERDIN, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST

(vertaling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 7 november 1968 door het Hof
van beroep te Luik gewezen ;

Over het tweede mid del, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 264, lid 1, en 265 van het
Wetboek van de inkomstenbelasth1gen,

do01·dat het arrest overweegt dat de
bedragen die door de gemeente Bellevaux
in de loop v:an de jaren 1962, 1963 en
1964 wegens uitgevoerde werken werden
gestort, voor het totale bedrag van ·de
stortingen, inkomsten van die jaren zijn,
terwijl, ee1·ste onderdeel, het arrest niet
antwoordt of dubbelzinnig antwoordt op
het verweermiddel waarbij eiser bij
conclusie deed gelden dat uit geen enkel
gegeven van het dossier volgde dat de
betalingen van deze gemeente in de loop
van voormelde jaren betrekking hadden
op werken die door eiser in de loop van
dezelfde jaren waren uitgevoerd, en de
administratie nochtans wil rekening houden met de data van de betalingen om de
belastbare inkomsten vast te stellen
(schending van artikel 97 van de Grandwet);
tweede onderdeel, zelfs indien het arrest
geacht moet worden te hebben beslist
dat het in aanmerking te nemen jaar dit
van de werkelijke betaling is en impliciet
doch voldoende te hebben geantwoord
op de in het eerste onderdeel bedoelde
argumentatie, het hof van beroep, krachtens de artikelen 264, lid 1, en 265 van
het Wetboek van de inkomstenbelastingen, voor de vaststelling van de belastbare inkomsten, toch nog moest rekening
houden met het jaar gedurende hetwelk
de schuldvordering is ontstaan die de
betalingen teweegbrengt en niet met het
jaar waarin deze betalingen worden verricht:

Dat in dit opzicht het middel niet
ontvankelijk is ;
II. In zover het middel betrekking
heeft op in 1963 en 1964 gestorte bedragen:
Overwegende dat het ar;rest vaststelt,
enerzijds, dat de verklaring van eiser
volgens welke het bedrag van 36.943 fr.
opgenomen in de belastbare grondslag
over het dienstjaar 1965 een integrcrend
deel uitmaakte van de inkomsten over
het dienstjaar 1963, wordt te&engesproken door de verklari:ng van een derde,
die het vermeldt, en, anderzijds, dat de
verklacring volgens welke het in 1964
ontvangen bedrag van 11.443 frank in de
over het belastingsjaar 1964 aangegeven
inkomsten werd opgenomen, door niets
wordt gestaafd en t:rouwens geen waarde
heeft, daar het voor 1963 « aangegeven »
bedrag van de inning het door het
arrest vermelde bedrag blijft ;
Overwegende dat, wanneer de uitvoering van een onderneming van werken
zich, zoals ten deze, over verscheidene
jaren uitstrekt, het belastbaar inkomen
van elk jaar bepaald moet worden met
inachtneming van het resultaat van de
rekeningen van de onderneming op het
einde van het jaar, en de werken die op
het einde van dat jaar eventueel in
uitvoering zijn, voor de vaststelling van
de belastbare winst, geschat moeten
worden;
Overwegende dat uit de beslissing van
de directeur der belastingen blijkt dat
de aanslag in de personenbelastingen die
voor het belastingjaar 1965 ten laste van
eiser werd gevestigd en de door de
directeur de:r? belasth1gen besliste aanvullende aanMag het resultaat raken van
de ondernemingsrekeningen die bepaald
werden op grand van in uitvoering zijnde
werken welke in het begin en op het
einde van het jaar 1964 geschat werden;
Dat het middel, dat naar recht faalt
en feitelijke grondslag mist, niet kan
worden aangenomen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.

Wat het 'eerste onderdeel betreft :

I. In zover het middel betrekking heeft
op de in 1962 betaalde bedragen :
Overwegende dat . eiser de in het
middel vermelde conclusie niet aan het
Hof voorlegt en dat het arrest er de
inhoud niet van vaststelt ;

I,

5 mei 1970.- 2e kamer.- Voorzitter,
de H. van Beirs, voorzitter. - Verslaggever, Baron Richard. - Gelijkluidende
conclusie, de H. Paul Mahaux, eerste
advocaat-generaal. - Pleiter, de H. Fally.
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VOORZIENING IN CASSATIE.
PERSONEN TE.GEN WIEl HET CASSATIEBEROEP MOET WORDEN INGESTELD.DffiECTE BELASTINGEN. -ARREST VAN
HET ROF .VAN BEROEP OP HET BEROEP
VAN DE ERFGENAMEN VAN EEN BELASTINGPLICHTIGE TE.GEN DE TEN LASTE
VAN DE NALATENSCHAP GE.VESTIGDE
AANSI,AG. VOORZIENING VAN DE
STAAT TEGEN DEZE ERFGENAMEN. VOORZIENING DIE GEENSZINS TEGEN DE
UITVOERDERS VAN UITERSTE WILSBESCHIKKINGEN MOET WORDEN GE.RICHT.

2°

UITVOERENDE MACHT. UITvoERING VAN DE WETTEN.- 0MVANG
VAN DE BEVOEGDHEID VAN DE KONING.

3°

WETTEN EN BESLUITEN.
TERUGWE:RKENDE. KRACRT.
KoNINKJ.IJK BESI,UIT ME.T TERUGWERKE.NDE KRACHT.
TOEPASSINGSVOORWAARDEN.

4°

5°

6°

AAN DE PERSONENBELASTING TE1 WORDEN ONDE1RWORPEN. WETTELIJKHEID.

5 mei 1970.

INKOMSTENBELASTINGEN.
V ASTSTELLING VAN HE.T ~ELASTBAAR
TIJDPERK EN VAN DE EROP BETREKKING HEBBENDE INKOMSTEN.- WETBOE.K VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN,
ARTIKEL 265.- AANSLAG.- 0MVANG
VAN DE BIJ DEZE BEPALINGEN AAN DE
KONING VERLEENDE BEVOEGDHEID.
INKOMSTENBELASTINGEN.
PERSONENBELASTING. WET VAN
20 NOVEMBER 1962 HOUDENDE HERVORMING VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN. 0VERGANGS- EN UITVOERINGSBEPALINGEN. ARTIKEL 74, § 1, en
88, § 1, _2o en 5°. DRAAGWIJDTE
VAN DEZE BEPALINGE.N.
WETTEN EN BESLUITEN.
KoNINKLIJK BESLUIT VAN 31 JULI 1964
TOT WIJZIGING VAN HET KONINKJ.IJK
BESLUIT VAN 27 DECEMBER 1962 DAT,
INZAKE INKOMSTENBELASTINGEN, HET
BELASTBAAR TIJDPERK BEPAALT EN
DE INKOMSTEN DIE ERMEDE IN VERBAND STAAN. BESLUIT DAT HET
DIENSTJAAR
1964 IN AANMERKING
NE1EMT VOOR DE INKOMSTEN IN 1963
BEHAALD OF VE.RKREGEN DOOR DE
BELASTINGPLICHTIGE.N
DIE
TIJDENS
DATZELFDE. JAAR OPGEHOUDE1N HEBBE.N
DE VOORWAARDEN TE VERVUJ.LEN OM

(1) Cass., 18 november 1924, verg. kamers
(Bull. en PABIC., 1925, I, 25); 19 januari 1959
(ibid., 1959, I, 494); 12 december 1963,
redenen (ibid., 1964, I, 398); 15 maart 1965

7°

INKOMSTENBELASTINGEN.
VVETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN. P:mRSONENBEJ.ASTING. KONINKLIJK BES!<UIT VAN 31 JUr.I 1964
TOT WIJZIGING VAN HET' KONINKLIJK
BESLUIT VAN 27 DE_CE1MBER 1962 DAT
INZAKE INKOMSTENBELASTINGE1N, HET
BELASTBAAR TIJDPERK BEPAALT E.N DE
INKOMSTEN DIE ERMEDE IN VERBAND
STAAN. KONINKLIJK BE1SLUIT _ DAT
HET DIENST,JAAR 1964 IN AANMERKING
. NEEMT VOOR DE INKOMSTEN IN 1963
BEHAALD OF VERKREGEN DOOR DE
BELASTINGPLICHTIGEN, DIE
TIJDENS
DATZELFDE JAAR OPGEHOUDEN HE.BBEN.
DE VOORWAARDE.N TE VERVULLEN OM
AAN DE PE.RSONENBELASTING TE WORDE.N ONDERWORPEN. WETTELIJKHE1ID.

8°

INKOMSTENBELASTINGEN.
WE.TBOEK VAN DE1 INKOMSTENBELASTINGEN, ARTIKE1L 3. P:mRSONENBELASTING. RIJKSINWONER. BEGRIP.

go

INKOMSTENBELASTINGEN.
WETBOEK VAN DE INKOMSTENBE.LASTINGEN, ARTIKEL 3. PERSONENBELASTING. RIJKSINWONER. OVERLIJDEN.

1° De cassatievoo1·ziem:ng van de Staat

tegen het an·est van het hof van beroep
op het be1·oep van de erfgenamen van
een belast1:ngplic~1.tige tegen de ten laste
van zijn nalatenschap gevestigde aanslag moet geenszins tegen de uitvoerders
van uiterste wilsbeschiklcingen ge1·icht
zijn. (Wetb. van de inkomstenbelastingen, art. 288 en 289; Burg. Wetb.,
art. 1025.)

2° De uitvoerende macht moet uit het
beginsel van de wet en de algemene
economie ervan de gevolgtrelckingen a{leiden die er van nature uit voo1·tvloeien
volgens de geest die bij de opvatting
ervan heejt voorgezeten en de doeleinden
die ze nastreejt (1). (Grondwet, art. 67.)
3° De hoven en rechtbanken mogen de
toepassing van een lconinklijk besluit
niet weigeren op grand dr..t de bepalingen
e1·van terugwerlcende kracht hebben, van
het ogenblik dat d·it besluit de draagwijdte
(ibid., 1965, I, 740); raadpl. cass., 22 april
1966 (ibid., 1966, I, 1066) en 16 september
1966 (Arr. cass., 1967, biz. 70).
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van de wet, ter uitvoering waarvan het
is genomen, niet uitbreidt en deze
tm·ugwe1·kende kracht strookt met het
beginsel en de algemene economie van'
deze wet ( 1).
4° Uit de bewoordingen van artikel 265
van het W etboek van de inkomstenbelastingen (artikel 38, § 2, lid 2, van de
wet van 20 november 1962 houdende
hervo?·ming van ue inlcomstenbelastingen), waa.rbij de Koning om de voor
een aanslagjaar verschuldigde belasting
vast te stellen, gelast wordt het belastbaar
tijdpe1·k en de desbet1·efjende inkomsten
te bepalen, blijlct dat deze delegatie
gedurende het hele aanslagjaa1· lean
wo1·clen uitgeoefend.
5° Er blijlct uit de overgangs- en uitvoeringsbepalingen van de wet van
20 november 1962 houdende heTvo1·ming
van de ,;nlcomstenbelastingen, namelijlc
uit de aTtilcelen 74, § 1, en 88, § 1, 2° en
5°, dat de wetgeve1· vanaf het aanslagjaaT 1964 aan de personenbelasting
heeft willen onderwerpen de gezamenlijke inkomsten die een 1·ijlcsinwoneT in
1968 heeft behaald of verhegen, zeljs
in geval van staking van zijn bedTijfsactiviteit in de loop van dit jaar wegens
ste1jgeval of om enige andeTe oo1·zaak (2).
6°

en 7° Het lconinlcl~jlc besluit van
31 juli 1964, genomen teT uitvoeTing en
binnen de g1·enzen van a1·tikel 265 van
het l'Vetboelc van de inkomstenbelastingen, heeft wettelijk het aanslagjaaT 1964
in aanmeTking genomen vooT de inkom,
sten in 1968 behaald of veTkTegen doo1·
de belastingplichtigen die tijdens dit jaaT
opgehouden hebben de voo1·waaTden te
vm·vullen om aan de peTsonembelasting te
woTden onde1·wo1pen, ook al heeft dit
besluit op dat stulc een wijziging gebmcht 'in het koninklijk besluit van
27 decembeT 1962,_ dat vanaf hetzeljde
dienstjam· op dat stuk eveneens van
toepassing is (3).

8° ATtikel 8 van het Wetboelc van de
inlcomstenbelastingen onde1·weTpt aan de
· pe1·sonenbelasting alleen de Tijksinwon~?·s, dit w.:Z zeggen natu.uTlijlce peTsonen
in leven; het bepaalt evenwel het ogenblik
niet waaTop de vooTwaaTde om aan de
belasting te worden ondenvoTpen moet
bestaan. Uit dit wetboek en het koninlclijlc
(1) (2) (3) (4) en (5) Raadpl. de conclusie
van het openbaar ministerie en de erin vermelde verwijzingen, in Bull. en PAsrc., 1970,
I, blz. 767.

besluit teT uitvoering ervan blijkt, dat
deze voorwaarde niet noodzakelijk moet
bestaan bij het begin van het aanslagjaar
en dat het volstaat dat zij bestond op het
ogenblilc dat de inkomsten weTden behaald of verlcregen (4). (Wetb. van de
inkomstenbelastingen, art. 3, 20, 2° en
40, 26, 3°, 31, 20, 265, lid 1 ; kon. uitVOeringsbesl. van 4 maart 1965, art. 142
en 176.)
9P De overleden rijksinwone1· wordt be. schouwd als de genieter van de inkomsten
die hij wegens zijn m·oege1·e bedrijfsactiviteit, als dusda1~ig heeft behaalcl of verdiend, zelfs indien deze inkomsten na
zijn doocl doo1· zijn 1'echtve1·kTijgenden
woTden bekomen (5). (Wetb. van de
inkomstenbelastingen, art. 3, 20-2° en
4a, 26-3a, 31-2a, 265, lid 1; kon.
nitvoeringsbesl. van 4 maart 1965,
art. 142 en 176.)
Over wat Eerste Advocaat-generaal
Mahaux omtrent de tot staving van de
voorziening voo:r:gedragen middelen in
hoofdzaak heeft gezegd, zie Bull. en
PASIO., 1970, I, 767)
(BlllL-GISCHE STAAT, MINISTER VA"' FINANCI:EN, T.
WEDUWE ROBILLIART EN
LITISCONSORTEN.)
ARREST

(vertaling).

HE1.' HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 22 april 1969 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over de grand van niet-ontvankelijkheid door de verwerende partijen Defize,
weduwe van Robilliart, Vrije Universiteit
te Brussel en « Maatschappij tegen wreedheid jegens de dieren" tegen de voorziening opgeworpen en hieruit afgeleid dat
het cassatieverzoekschrift dat strekt tot
de vernietiging van het bestreden arrest
'en tot de veroordeling in- de kosten van
alle verweerders in cassatie zonder onderscheid, met :q.ame Edmond Leon. in de
zaak heeft betrokken die op het ogen blik
van de betekening van het verzoekschrift
overleden was, zoals het origineel van het
exploot van betekening dat vaststelt : dat
bijgevolg, wegens de onsplitsbaarheid
van het geschil, de voorziening, die niet
ontvankelijk is ten opzichte van de
. overleden partij, ook niet ontvankelijk
is ten opzichte van de andere verwerende
partijen:
·
Overwegende dat Edmond Leon voor
de eerste maal voor het Hof en uitsluitend
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-825als uitvoerder van uiterste wilsbeschikkingen in de zaak werd betrokken ;
Overwegende dat, enerzijds, de uitvoerder van uiterste wilsbeschikkingen
hiet gehouden is tot betaling van de
schulden van de nalatenschap; dat,
derhalve, het geschil niet onsplitsbaar
kan zijn tussen h~m en de erfg~~amen
, en legatarissen die gehouden ZIJn tot
, betaling van de ten name van, de overle- _
den persoon ten kohiere gebrachte aanslagen;
. Overwegende dat, anderzijds, naar ~~~d
van artikel 1032 van het Burgerh]k
W etboek, de bevoegdheden van de uitvoerder van uiterste wilsbeschikkingen
niet overgaan op zijn erfgenamen, zodat
op het ogenblik van de betekening van
het cassatieverzoekschrift de opdracht
van uitvoerder van uiterste wilsbeschikkingen van Edmond Leon was geeindigd ;
dat, derhalve het enige gevolg van de
nietigheid van het aan een overleden
persoon betekend exploot erin best_aat
dat de kosten ervan ten laste van eiser
komen;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 88, § 1, 2°, van de
wet van 20 november 1962 hou?-end~
hervorming van de inkomstenbelastmgen,
265 van het W etboek van de inkomstenbelastingen, 1 en 2 van het koX!-~n.k~ijk
besluit van 31 juli 1964 tot WIJZigmg
. van het koninklijk besluit van 27 dec~m
ber '1962 dat, inzalw personenbelastmg,
(vennootschapsbelasting),
r~chtsper~?
nenbelasting, belasting der met-verbh]fhouders, voorheffingen en aanvullende
voorheffingen, het belastbaar tijdperk
bepaalt en de inkomsten die ermede in
verband staan,
doordat het bestreden arrest beslist dat
de inkomsten die wijlen Robilliart in
1963, v66r zijn overlijden, heeft ge!nd
hadden moeten aangeslagen worden voor
het bijzonder belastingjaar 1963 _en dus
op basis van de bude gecoordmeerde
wetten bet'reffende de inkomstenbela,.tingen, en niet voor het belas~ingjaar 1964
en dus in de personenbelastmg, en zulks,
op grond dat het koni~klijk besluit ~an
31 juli 1964 ten deze met van toepassmg
zou zijn, enerzijds, omdat het een terugwerkend karakter zou hebben en, anderzijds, omdat het. de wetgeving zou
miskennen op basis waarvan het werd
genomen,
terwijl, eerste onderdeel, genoemd
koninklijk besluit geen terugwerkend

karakter heeft, vermits het, wat de personenbelasting betreft, in werking treedt
met ingang van het aanslagjaar 1964,
dat wil zeggen op dezelfde datum als de
bepalingen van het W etboek van de
inkomstenbelastingen waarvan het de
uitvoering beoogt ; '
,

tweede onderdeel, genoemd koninldijk
besluit de wetgeving niet miskent op
grond waarvan het is genomen, vermits
het, integendeel, precies tot gevolg heeft
een betere uitvoering van deze wetgeving
tot stand te brengen door alle inkomstei).
die vanaf het jaar 1963 werden behaald
of verkregen aan de personenbelasting
te onderwerpen :
Overwegende dat het koninklijk besluit
van 31 juli 1964, dat het arrest weigert
toe te passen op grond dat het onwettelijk
zou zijn, werd genomen ter uitvoering
van artikel 265 van het W etboek van de
inkomstenbelasting, dat aan de Koning
de macht verleent om het belastbaar
tijdperk en de inkomsten die ermede in
verband staan te bepalen, ten einde de
voor een bepaald aanslagjaar verschuldigde belasting te vestigen ;
Dat door te beslissen dat de inkomsten
welke in 1963 werden behaald of verkregen door de belastingplichtige, die in dat
zelfde jaar heeft opgehouden de voorwaarden te verenigen om aan de personenbelasting te wqrden onderworpen, aan
de personEmbelasting betreffende het
aanslagjaar 1964 waren onderworpen,
dit koninklijk besluit niet kan worden
verweten, in strijd met wat het arrest
beslist, dat het onwettelijk terugwerkt
. of dat het de beginselen van de basiswetgeving miskent ;
Overwegende dat het koninklijk besluit
van 27 december 1962, genomen ter uitvoering van artilrel 38, § 2, lid 2, van de
wet van 20 november 1962 houdende
hervorming van de inkomstenbelastingen,
dat artikel 265 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen is geworden, had
beslist, voor de toepassing van de personen:belasting, enerzijds, in artikell, dat
het belastbaar tijdperk samenviel met het
jaar dat voorafgaat aan datgene waaraan
het aanslagjaar zijn naam ontlee!lt,
anderzijds, in artikel 7, dat deze bepalmg
van toepassing was met ingang ~~n h~t
aanslagjaar 1964 vastgesteld biJ artikel 88, § l, 2°, letter a, van genoemde
wet voor de toepassing van deze wet op
de personenbelasting ;
Dat aldus de in 1963 behaalde of verkregen inkomsten onder de toepassing
van de nieuwe wet moesten vallen ;
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lid 2, van genoemd koninklijk besluit ook
besliste dat « in afwijking " van de aldus
in artikel 1 gestelde regel « het aanslagjaar wordt aangeduid door het jaar
gedurende hetwellc de voorwaarden om
aan de belasting onderworpen te worden
ophouden verenigd te zijn " ;
Doch overwegende dat door te preciseren dat deze afwijking niet van toepassing was op de belastingplichtigen die in
1963 opgehouden hebben de voorwaarden
te verenigen om aan de personenbelasting
te worden onderworpen, en door tevens
te specificeren dat deze bepaling, die
artikel 7 van het koninklijk besluit van
27 december 1962 aanvult, uitwerking
zou hebben op de datum van toypassing
van dit besluit, het koninklijk besluit van
31 juli 1964 de maatregel die het afkondigde niet heeft doen terugwerken tot
v66r de inwerkingtreding van de wet
ter uitvoering waarvan deze maatregel
was genomen ;
Overwegende dat dit koninklijk besluit
door een dergelijke bepaling aan de
nieuwe wet evenmin inkomsten heeft
onderworpen die aan de toepassing ervan
hadden moeten ontsnappen ;
Dat, integendeel, uit verschillende
bepalingen ervan, en onder meer uit de
artikelen 74 en 88, 5°, blijkt dat de
wetgever, vanaf het aanslagjaar 1964,
het geheel van de in .1963 door een
rijksinwoner behaalde en verkregen inkomsten aan de personenbelasting heeft
willen onderwerpen, zelfs in geval van
staking van de bedrijfsactiviteit in de
loop van het jaar wegens sterfgeval of
om enige andere reden ; dat door te
beschouwen dat de· in artikel 3 van het
W etboek van de inkomstenbelastingen
gestelde voorwaarde om aan de personenbelastingen te worden onderworpen niet
noodzakelijk moet bestaan bij de aanvang
van het aanslagjaar, doch dat het volstaat dat ze heeft bestaan op het ogenblik
dat de inkomsten behaald of verkregen
werden, zoals blijkt uit het antwoord op
het tweede en het derde middel, dit
besluit de bij de wet gestelde. regels niet
heeft miskend ;
Overwegende dat de uitvoerende macht
uit het beginsel van de wet en uit de
algemene economie ervan de gevolgtrekkingen dient af te leiden die er van
·nature uit voortvloeien volgens de geest
die bij de opvatting ervan heeft voorgezeten en de doeleinden die ze nastreeft ;
Dat de hoven en rechtbanken de toepassing van een koninklijk besluit niet
mogen weigeren op basis van artikel 107

van de Grondwet, wanneer genoemd
koninklijk besluit de draagwijdte van de
wet noch uitbreidt noch beperkt ;
Overwegende dat de stelling van het
arrest, volgens welke '' de fiscale verplichtingen van verzoekster (thans eerste
verweerster) op 1 januari 1964 integraal
vastgesteld waren ten opzicht van de
geldende belastingwetgeving, koninklijke
besluiten inbegrepen "• geen wettelijke
basis in de teksten heeft;
Dat, integendeel, uit de bewoordingen
van artikel 265 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen, waarop het bekritiseerde koninklijk besluit stetmt, blijkt
dat de door deze bepaling aan de Koning
toegekende « delegatie " gedurende het
hele ·aanslagjaar kan worden uitgeoefend,
wat impliceert dat er, van uit het oogpunt
van de belastingwet, v66r het afsluiten
van het aanslagjaar geen definitief verworven toestand bestaat ;
Overwegende dat op 11 september
1964, datum van de bekendmaking van
het koninklijk besluit, het aanslagjaar
1964 niet was afgesloten ;
Dat het middel gegrond is ;
Over het tweede en het derde middel
samen en aJgeleid,
het tweede, uit de schending van de
artikelen 3, 5 en 265 van het W etboek
van de inkomstenbelastingen,
cloordat het bestreden arrest beslist dat
de belastingplichtige de hoedanigheid van
rijksinwoner, die noodzakelijk is om aan
de personenbelasting te worden onderworpen, op een januari van het aanslagjaar moet bezitten, zodat ten deze de
H. Robilliart, die v66r l januari 1964
was overleden, niet meer aan deze belasting kon worden onderworpen voor het
dienstjaar 1964 of een later dienstjaar,
terwijl het volstaat, opdat de voorwaarde om aan de belasting onderworpen
te .worden zou vervuld zijn, 1 dat de
hoedanigheid van rijksinwoner heeft
bestaan op het ogenblik dat de belastingplichtige de aangeslagen inkomsten behaald of verd~end heeft, zodat het feit
aileen dat wijlen Robilliart, die de betwiste belastbare inkomsten behaald of
verdiend heeft toen hij rijksinwoner was,
niet meer in !even was op 1 januari van
het aanslagjaar 1964, geen beletsel was
dat voor dit dienstjaar een aanslag in de
personenbelasting te zijneh laste werd
gevestigd;
het derde, uit de schending van de artikelen 3, 20, 4°, 31, 2°, 20, 2° en 26, '3°,
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen,
1
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de vernietiging van de betwiste aanslagen te besluiten, het argument dat ertoe
strekt de aanslag in de belasting van een
overleden persoon te rechtvaardigen op
grand van de in het middel aangeduide
wettelijke bepalingen, verwerpt om de
dubbele reden dat, enerzijds, deze bepalingen geen betre,kking hebben op de
aanslag van een persoon in"de belasting,
de enige vraag qie wordt betwist, doch
wel op de belastbaarheid van de aangeslagen elementen en, ander7ijds, dat de
bewering dat een overleden persoon
onbeperkt onderworpen blijft aan de
belasting in zover zul)>:s nodig is voor de
aanslag van zijn inkomsten, erop neerkomt zich te beroepen Op een fictie die
geen grondslag heeft in de wet,
terwijl de artikelen 20, 4°, 31, 2°,
20, 2o, en 26, 3°, van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen uitdrukkelijk ten
laste van de belastingplichtige de taxatie
in de personenbelasting voorzien, van
inkomsten die pas na zijn overlijden aan
zijn rechtsverkrijgenden kunnen worden
betaald, zodat hieruit noodzakelijk moet,
worden afgeleid dat de in artikel 3 van
dit wetboek gestelde voorwaarde om
aan de belasting onderworpen te worden
niet noodza"kelijk ophoudt op het ogenblik van het overlijden van de belastingplichtige, doch dat ze, na die gebeurtenis,
blijft bestaan in zover zulks voor de aan"
slag van genoemde inkomsten nodig i~:> :
Overwegende dat hoewel artikel 3 van
het W etboek der inkomstenbelastingen
enkel "de rijksinwoner:s "• dat wil zeggen
natuurlijke personen in leven, aan de
personenbelasting onderwerpt, het niet
bepaalt op welk ogenblik deze voorwaarde van belastbaarheid moet bestaan ;
Dat, naar luid van artikel 265, lid 1,
van dit wetboek, de voor een aanslagjaar
verschuldigde belasting gevestigd wordt
op de inkomsten welke de belastingplichtige " behaald of bekomen " heeft
gedurende ·het belastbaar 'tijdperk;
Dat uit de in het derde middel aangeduide bepalingen blijkt dat aan de inkomstenbelastingen worden onderworpen, de
inkomsten, bezoldigingen, baten die betrekking hebben op de uitoefening van
een bedrijfsactiviteit welke door een
overleden persoon bij zijn leven werd
uitg,eoefend en die na zijn overlijden
door zijn rechtverkrijgenden werden verkregen;
Dat, volgens artikel 142 van het
koninklijk besluit van 4 maart 1965 tot
uitvoering van het W etboek van de

inkomstenbelastingen, de aangifte van
de belastingplichtigen die overleden zijn
zonder de aangifteformaliteit te hebben
vervuld, door de erfgenamen, algemene
legatarissen en begiftigden of door hun
daartoe behoorlijk gemachtigde lasthebber moet worden ondertekend ;
Dat, volgens artikel 176 van hetzelfde
besluit, de aanslagen ten laste van
overleden belastingschuldigen ten kohiere
moeten worden gebracht op dezer naam
voorafgegaan van het woord " nalatenschap " en eventueel gevolgd van andere
vermeldingen die door dit artikel worden
gepreciseerd ;
Overwegende dat uit het geheel van
deze bepalingen volgt dat de overledene
wordt beschouwd als de verkrijger van
de inkomsten die hij uit hoofde van zijn
vroegere bedrijfsactiviteit behaald of
verdiend heeft als " rijksinwoner " in de
zin van artikel 3 van het W etboek van
de inkomstenbelastingen, zelfs indien
deze inkomsten na zijn dood door zijn
rechtverkrijgenden worden verkregen ;
Dat, derhalve, door de aanslagen gevestigd ten laste van de nalatenschap van
wijlen Robilliart te vernietigen op grand
dat 'de personenbelasting niet is kunnen
ontstaan bij een persoon die niet meer
in Ieven was, het arrest de in de middelen
aangeduide bepalingen heeft geschonden ;
Dat in die mate deze middelen gegrond
zijn;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zover dit het beroep
ontvangt ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ;
veroordeelt de verweersters in de kostE)n,
buiten die van het in de zaak betrekken
van ·Edmond Leon en van Ridder de
Roover, uitvoerders van laatste wilsbeschikkingen, die ten laste blijven van
de Staat; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van beroep te Luik.
5 mei 1970.- 2e kamer.- Voorzitter,
de H. van Beirs, voorzitter. - Verslaggeve?', de H. Trousse. - Gelijlcluidende
conclusie, de H. Paul Mahaux, eerste
advocaat-generaal.
Pleiters,
de
HH. Fally en Ansiaux.

le

KAMER. -
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KRACHT VAN DE AKTEN. ~ AKTE
WAARIN AAN EEN OVEREENKOMST DE
NAAM VAN INPANDGEVING VAN SOHULDVORDERINGEN WORDT GEGEVEN.
UITLEGGING VAN DE FEITENREORTER
GEGROND OP DE GEMEENSCHAPPELIJKE
BEDOELING VAN DE P ARTIJEN EN OP
EXTRINSIEKE
OMSTANDIGHEDEN,
BESLISSING ENERZIJDS DAT DE NAAl\1
VAN INPANDGEVING VAN SOHULDVORDERINGEN TE WIJTEN IS AAN EEN
VERGISSING, EN ANDERZIJDS DAT DE
PARTIJEN EEN OVEREENKOMST VAL'{
OVERDRAOHT VAN SOHULDVORDERINGEN HEBBEN GESLOTEN.
GEEN
MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT
VAN DE AKTE. ~ BEGRIP.

De bewijskracht van de akte wordt niet
miskend door de rechter die, nu hij zich
grondt op de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen en op de ext1·insieke
omstandigheden volgens wellce het 1kitgesloten is dr;t deze partijen een overeenkomst van inpandgeving van schuldvo1'deringen hebben willen sluiten, enerzijds
beslist dat in deze akte aan de OVe?·eenkomst, bij vergissing, de naam van
inpandgeving van schuldvord.eringen
werd gegeven, en anderziJdB zegt, zonder
in strijd te komen met de bewoordingen
van deze akte, dat de partijen een overeenlcomst van overdracht van schuldvorderingen hebben gesloten (1) (2). (Burg.
Wetb., art. 1319 en 1320.)
·
(PEENE, CURATOR VAN HET FAILLISSEME.NT VANOAYSEELE, T. NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « BANK VAN ROESELARE
EN WEST-VLAANDEREN "EN BELGISCHE
STAAT, MINISTE.R VAN EOONOMISCHE
ZAKEN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 20 december 1968 door het
Hof van beroep te Gent gewezen ;

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1319, 1320,
1322 van het Burgerlijk Wetboek inzake
de bewijskracht van de tussen Vancayseele en verweerster np 9 februari 1966
gesloten overeenkomst, 1133 van het
Burgerlijk Wetboek, 1, 3 van de wet van
5 mei 1'972 (titel VT van boek I van het
W etboek van koophandel) betreffende
het pa:b.d en de commissie, en 97 van de
Grondwet,
doo1·dat het bestreden arrest, na overwogen te hebben dat de toekomstige
schuldvorderingen van Vancayseele (van
wiens faillissement eiser curator is) op de
Belgische Staat (thans verweerder) « het
voorwerp kunnen uitmaken van overdracht of handelspand, behoudens dat
voor het laatste geval hun inbezitstelling
vereist is », beslist dat de akte van
9 februari 1966, tussen Vancayseele en
de bank (verweerster), een overdracht
van schuldvordering vaststelt en geen
inpandgeving en zulks doet op de granden « dat overdracht en inpandgeving
van toekomstige schuldvorderingen, ingevolge hun onmiddellijke verrekening bij
de ontvangst, praktisch tot hetzelfde
resultaat leiden en dat zowel Vancayseele
als de aangestelden van appellante (thans
verweerster) uitsluitend di.t resultaat
nastreefden om het even door welk
middel; , dat beide partijen over de
restituties gecontracteerd hebben en dat,
terwijl alle bestanddelen voor de ·overdracht van toekomstige schuldvorderingen aanwezig zijn, hun werkelijke wil zou
genegeerd zijn door hun gemeenschappelijk akkoord zonder rechtsgevolg te laten
wegens de benaming en de uiterlijke
vorm van de overeenkomst; dat partijen
een rechtsverhouding beoogden bepalend
de afstand van het recht op de restituties, doch dat ze de overeenkomst, om
deze doelstelling te verwezenlijken, bij
misslag als een inpandgeving hebben
aangezien ; dat ook de uitvoering gegeven
aan de bestreden overeenkomst het karak•
ter van overdracht van schuldvordering

(1) Het openbaar ministerie had geconclu-,
hadden gesloteri, met schending van de artideerd tot de inwilliging van het eerste middel,
kelen 1319, 1320, 1341 en 1353 van het Burop grond enerzijds dat geen enkele bepaling
gerlijk W etboek, had aangenomen dat het
van de akte uitsloot dat het om een · overeenbewijs door vermoeden was geleverd tegen
komst van inpandgeving van schuldvorderingen ging (raadpl. cass., 9 juni 1955, Bull.
en boven de inhoud van de akte (raadpl.
en PAsrc., 1955, I, 1097, en 6 oktober 1964,
de conclusie van Procureur-generaal L. Cornil, toen eerste advocaat-generaal, v66r cass.,
ibid., 1965, I, 115} en anderzijds dat de feiten4 april 1941, twee arresten, Bull. en PAsrc.,
rechter, door hoofdzakelijk, zoniet uitsluitend
1941, I, 120).
extrinsieke omstandigheden aan te voeren om
(2) Raadpl. cass., 15 ' oktober 1968 en
eruit af te leiden dat de partijen een overeen9 mei 1969 (Arr. cass., 1969, blz. 182 en 870).
komst van overdracht van schuldvorderingen

l
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van Vancayseele en appellants, de zes
restituties, vervallen tussen 17 juni 1966
en 14 november 1966, aan laatstgenoemden heeft uitgekeerd en dat ·over de
rechtsgeldigheid van deze betaling, belopende 1.250.843 frank, geen betwisting
bestaat "•
terwijl, eerste on&e1~deel, de overweging
luidens welke de schuldenaar en de
.schuldeiser een bepaald resultaat nastreven, met nmne het innen door de
schuldeiser van de aan de schuldenaa.r
verschuldigde schuldvorderingen, welk
resultaat kan worden bereikt zowel door
overdracht als door inpandgeving van de
schuldvorderingen, niet volstaat om de
tussen de schuldenaar en de schuldeiser
tot stand gekomen overeenkomst als
overdracht te beschouwen tenzij met
volledige miskenning van de bewijskracht
van de akte die de overeenkomst vaststelt,
welke akte het opschrift draagt " akte
van inpandgeving van schuldvorderingen " en in haar tekst tot zeven maal toe
spreekt van " pand » of " inpandgeving "•
en van de bewijskracht van de deurwaardersakte van 21 februari 1966 waarin op verzoek van de schuldeiser aan de
Belgische Staat betekend wordt " een
onderhandse akte van inpandgeving gedagtekend leper negen februari 1966 "•
en tenslotte van de aangifte van schuldvordering op 8 mei 1967 door de schuldeiser gedaan en waarin vermeld wordt
I< een inpandgeving van schuldvor:dering
... ingevolge onderhandse akte ondertekend op 9 februari 1966" (schending van
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grandwet);
tweede onderdeel, de overweging betreffende de uitvoering van de overeenkomst,
zijnde de betaling door de Staat aan de
bank van bepaalde aan Vancayseele
verschuldigde bedragen, geenszins het
karakier van overdracht van schuldvordering kan bevestigen, daar zowel de
pandhouder (in geval van handelspand)
als de overnemer van een schuldvordering
het recht heeft om die schuldvordering
te innen (schending van de artikelen 3
van de wet van 5 mei 1872 en 97 van de
Grondwet) ;
derde onde1·deel, de overweging luidens
welke de werkelijke wil van partijen zou
genegeerd zijn door hun gemeenschappelijk akkoord zonder rechtsgevolg te laten
wegens de benaming en de uiterlijke
vorm van de overeenkomst, geen passend
motief kan vormen om aan een overeen-

k~J?-st ~en andere inhoud te geven dan

bhJkt mt de gebruikte woorden, daar de
de werkelijke wil van partijen
nwt negeert wanneer hij vaststelt dat de
?.oor hen gesl~ten overeenkomst strijdig
IS met een dwmgende rechtsregel zijnde
de ' inb~zitstelling van de pandhouder
(schendmg van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1133 van het Burgerlijk Wethoek en I van de wet van 5 mei 1872) :

r~chter

Overwegende dat het arrest om te
beslissen dat, in strijd met de ir{ de akte
van 9 februari 1966 gebruikte bewoordingen, de · gemeenschappelijke bedoeling
van de contracterertde partijen geweest is
een overdrach~ van schuldvorderingen
tot stand te brengen, niet aileen steunt
op de in het middel vermelde redenen,
welke ook voor het bestaan van een
inpandgeving kunnen gelden, maar tevens op de navolgende e1iet becritiseerde
redenen : " dat Vancayseele, in bonis
zijnd~~ tot ~aarborg van de verhoging
van ZIJn kred1etplafond op 1 februari 1966
appellants (thans verweerster) volmacht
gaf om in zijn plaats aile sommen te
innen die hem verschuldigd zouden zijn
of worden door de Natiqnale Zuiveldienst
Ministerie van Economische Zaken e1{
Energie, er geldig kwijtschrift en outlasting van te geven en gebeurlijk schikkingen te treffen aangaande deze sommen; dat deze lastgeving, ingevolge een
uitdrukkelijk . beding, plaatsvond 'ten
bate van appellants en deswege onherroepelijk is; dat het voordeel voor appellants hierin· bestaat dat ze oyer de in
ontvangst te nemen restituties kan
beschikken tot aanzuivering van het
debet van de kredietopening van Vancayseele; dat aldus de lastgeving dient
aangemerkt als voorwaarde, gevolg en
dekking van de kredietopening ; dat deze
samenhangende overeenkomsten waartegen geen nietigheid of bedrog wordt
aangevoerd, voor Vancayseele en zijn
rechthebbenden, met inbegrip van de
gewone schuldeisers, verbindend zijn en
te goeder trouw moeten uitgevoerd
worden ; dat, de lastgeving reeds bestemd
zijnde om de restituties buiten de beschik,
king van Vancayseele te houden, ook de
overeenkomst door dezelfde partijen over
dezelfde restituties acht dagen later . in
de vorm van inpandgeving afgesloten,
hetzelfde doel had maar· met uitbreiding
van haar bindende kracht tegenover de
derde schuldenaar en derden in het algemeen; dat Vancayseele, ten overstaan
van zijn groeiend debet, bedragende bij
de faillietverklaring circa 4.350.000 frank,
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heeft· willen ontdoen ten voordele van
appellante,. hetgeen door deze aanvaard
werd ; dat in hoofde van V ancayseele
geen dwaling bestond nopens de aard of
het waardebeloop van zijn verbintenis ;
dat hij afstand deed van een bepaald
recht waarvan hij bij voorbaat wist dat
het ontoereikend was om zijn schuld
tegenover appellante te vereffenen " ;
Overwegende dat het hof van beroep
zijn beslissing aldus grondt op redenen
welke volstaan om aan te tonen dat de
contracterende partijen aan de akte van
9 februari 1966 een verkeerde betiteling
gegeven hebben;
Dat het arrest, door zich te gedragen
naar artikel 1156 van het Burgerlijk
Wetboek, de bewijskracht heeft miskend
noch van de akte van 9 februari 1966,
noch van de betekening ervan aan verweerder, noch van de aangifte van
schuldvordering van verweerster in het
faillissement van Vancayseele ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het 'tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1 van de
wet van 5 mei 1872 (titel VI van boek I
van het Wetboek van koophandel) betreffende het pand en de commissie,
1321 en 1690 van hetBurgerlijk Wetboek,

doordat het bestreden arrest, na vastgesteld te hebben « dat de eis steunt op
de akte van 21 februari 1966 waarbij
aan de 1 Staat (thans verweerder), ten verzoeke van appellante (thans verweerster),
betekend werd de onderhandse overeenkomst van 9 februari 1966 houdende te
haren voordele inpandgeving van voormelde restituties " en na overwogen te
hebben dat de toekomstige schuldvorderingen van Vancayseele (van wiens faillissement eiser curator is) op de Belgische
Staat " het voorwerp kunnen uitmaken
van overdracht of handelspand, behoudens dat voor het laatste geval hun
inbezitstelling vereist is "• aan de overeenkomst van inpandgeving van 9 februari 1966 uitwerking geeft tegenover het
faillissement van de inpandgever en zulks
doet op de gronden "dat beide partijE:m
over de restituties gecontracteerd hebben
en dat, terwijl alle bestanddelen voor de
overdracht van toekomstige schuldvorderingen aanwezig zijn, hun werkelijke
wil zou genegeerd zijn door hun gemeenschappelijk akkoord zo.nder rechtsge~olg
te laten wegens. de benaming en de uiterlijke vorm van de overeenkomst " en dat
" overdracht en inpandgeving van toe-

komst.ige · schuldvorderingen, ingevolge
hun onmiddellijke verrekening bij de
ontvangst, praktisch tot hetzelfde. result,aat 1eiden en dat zowel Vancayseele als
de aangestelden van appellante uitsluitend dit resultaat nastreefden om het
even door welk middel "•
te1·wijl, eerste onderdeel, de overweging
luidens welke de schuldenaar en de
schuldeiser een bepaald resultaat nastreven, met name het innen door de schuldeiser van de aan de schuldenaar verschuldigde schuldvorderingen, niet volstaat
om ze vrij te stellen van het vereiste
van inbezitstelling dat door de wet
wordt voorgeschreven ter bescherming
van de belangen van de overige schuldeisers (schending van artikel 1 van de
wet van 5 mei 1872);
tweede ondm·deel, wanneer partijen in
de benaming en de uiterlijke vorm een
inpandgeving tot stand gebracht hebben,
hun beweerde bedoeling orr\. een andere
rechtshandeling tot stand te brengen
geen uitwerking kan hebben tegenover
derden nu die bedoeling strijdig is met
de benaming van de overeenkomst en de
daarin gebruikte woorden (schending
van artikel 1321 van het Burgerlijk
Wetboek);
derde onderdeel, de door partijen
beweerdelijk bedoelde overdracht van
schuldvordering geen uitwerking kan
hebben tegenover derden, daar aan de
gecedeerde schuldenaar geen overdracht
van schuldvordering werd betekend maar
wel een inpandgeving (schending van
artikel 1690 van het Burgerlijk Wethoek);
vierde onde1·deel, de wettelijk vereiste
inbezitstelling van in pand gegeven
schuldvorderingen niet mogelijk is met
betrekking tot schuldvorderingen die niet
vastgesteld zijn door een titel (schending
van artikel1 van de wet van 5 mei 1872) ;
W at het eerste en het vierde onderdeel
betreft:
Overwegende dat deze onderdelen uitgaan van de onderstelling dat er ten deze
een inpandgeving van schuldvorderingen
tot stand is gekomen ; dat, nu uit het
antwoord op het eerste middel volgt dat
er tussen verweerster en Vancayseele een
overdracht van schuldvorderingen heeft
plaatsgehad, de onderdelen feitelijke
grondslag missen ;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het mTest niet beslist
dat de overeenkomst van 9 februari 1966

,_-:-.
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werd aangegaan. en de werkelijk aangegane overeenkomst uit een tegenbrief
blijkt, ma.ar wei dat gezegde overeenkomst. in de gemeenschappelijke bedoeling van de cqntracterende partijen · een
overdracht va'n schuldvorderingen is,
waaraan, bij een loutere misslag, de
benaming van inpandgeving werd gegeven·
D~t het onderdeel feitelijke grondslag
mist;
W at het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat, niettegenstaande haar verkeerde
betiteling, de overeenkomst van 9 februari 1966 een overdracht vari schuldvorderingen is en dat noClh de overdrager,
noch de overnemer, noch de schuldenaar
zich over de werkelijke aard van de
overeenkomst hebben vergist; dat derhalve de van die overeenkomst gedane
betekening aan de schuldenaar de betekening is van een overdracht van schuldvorderingen ;
.
.
Dat het onderdeel feitelijke grondslag
mist;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen .97 van de
Grondwet, 1, 5·van de wet van 15 januari
1938 betreffende de oprichting van een
N ationale Zuiveldienst, en 1 van het
koninklijk besluit van 15 januari 1938
tot instelling van een Nationals Zuiveldienst,
doo1·dat het bestreden arrest, om de op
21 februari 1966 gedane betekening van
de akte van 9 februari 1966 geldig te
verklaren, overweegt « dat overeenkomstig artikel 69 van het W etboek van
burgerlijke rechtsyordering de betwiste
overeenkomst terecht de Staat. betekend
werd in de persoon van de Minister van
Economische Zaken en Energie, daar de
Centrale Dienst voor Contingenten en
Vergtmningen, belast :inet de uitbetaling
van de restituties, onder de ·bevoegdheid
van zijn departement ressorteert n,
terwijl eiser in conclusie had gesteld
dat « in de kwestige akte van inpandgeving als schuldenaar vermeld staat de
Nationals Zuiveldienst, Ministerie van
Economische Zaken en Energie, Centrale
Dienst voor Contingenten en Vergunningen, Jubelpark 11, Brussel 4; dat de
uitkeringen ook door deze diensten werden gedaan ; aangezien appellants (thans
verweerster) deze ·inpandgeving echter
heeft betekend aan de Belgische St!)-at

(thans verweerder), in de persoon van de
heer Minister van Economische Zaken
e~ Energie, waarvan de b=elen gevestigd
ZlJn te Brussel, 23, de Meeussguare ,, en
de overweging dat de Centrale Dienst
voor Contingenten en Vergunningen
onder de bevoegdheid van de Minister
van Economische Zaken ressorteert daarop geen passend antwoord kan vormen,
daar de N ationale Zuiveldienst, waarover
trouwens de motivering zwijgt, een afzonderlijke rechtspersoon is en overigens
ressorteert onder de Minister van Landbouw, zodat het arrest niet naar behon)n
met redenen is omkleed :
Overwegende dat eiser bij conclusie
staande hield dat verweerster de akte van
9 februari 1966 had betekend aan de
Belgische Staat, in de persoon van de
Minister van Economische Zaken en
Energie, terwijl zij zulks had moeten
doen aan de Centrale Dienst voor Contingenten en Vergunningen, welke in
bedoelde akte als schuldenaar werd vermeld;
Overwegende dat het arrest die conclusie passend beantwoordt door erop te
wijzen dat bedoelde Centrale Dienst
belast ·met de uitbetaling van de restituties, onder de bevoegdheid van de
Minister van Economische Zaken en
Energie ressorteert ;
Overwegende dat, in zover uit die
conclusie zou kunnen worden afgeleid
dat eiser staande hield dat de betekening
tevens aan de N ationale Zuiveldienst
had moeten geschieden, het arrest hierop
antwoordt dat de Centrale Dienst voor
Contingenten en Vergunningen met de
uitbetaling van de restituties belast was,
waaruit volgt dat deze de werkelijke
schuldenaar was ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
En overwegende dat ingevolge de verwerping van de voorziening, de eis tot
bindendverklari~'lg van het arrest aan
verweerder van belang ontbloot wordt ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieniug en de eis tot bindendverldaring van
het arrest; veroordeelt eiser in de kosten.
8 mei 1970.- 1e kamer.- Voorzitter,
de H. 'Belpaire, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, de H. Naulaerts. Gelijlcluidende conclusie, de
H. Duman; advocaat-generaal. - Pleiters, de HH. Van Heeke, Bayart en Van
Ryn.
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8 mei 1970.

1° ERFDIENSTBAARHEID.-

DooR
TOEDOEN VAN DE MENS GEVESTIGD.W AT VOOR RET GEBRUIK DAARVAN
NODIG IS. WORDT GEACRT 'TE ZIJN
TOE.GESTAAN.

2° BEWIJ:S.- BEWIJS

DOOR GESCRRIFT.
BURGERLIJKE ZAKEN. BEWIJSKRACRT VAN DE AKTEN. TITEL VAN
VESTIGING VAN EEN ERFDIENSTBAARREIJ;l VAN OVERGANG. UrTLEGGING
GEGROND OP DE BEDOELING VAN DE
PARTIJEN .BIJ RET OPMAKEN VAN DE
TITEL EN VERENIGBAAR MET DE BEWOORDINGEN ERVAN. GEEN MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACRT ERVAN.

3°

CASSATIEMIDDELEN. BURGERLIJKE ZAKEN .. MID DEL' GE.GROND OP
RET GEBREK AAN ANTWOORD OP EEN
BIJ CONCLUSIE VOORGEDRAGEN VERWEER.
BESTREDEN
BESLISSING
WAARBIJ WORDT VASTGESTELD DAT
DIT VERWE.ER WERD ,VOORGEDR,A-GEN.
MIDDE.L ONTVANKELIJK NIETTEGENSTAANDE DE CONCLUSIE. NIET BIJ DE
VOORZIENING- IS GEVOEGD.

1° W anneer men een e1jdienstbaarheid
vestigt, wordt men geacht alles toe te
staan wat voor het gebruik daarvan
nodig is (1). (Burg. Wetb., art. 696.)
2° De bewijskracht van een titel van vestiging van een erfdienstbaa1·heid . wordt
niet miskend door de r·echter die steunt
op de kenmerken van het dienstbcwr en
het heersend erf, de omstandigheden
waaronder deze erjdienstbaarheid werd
gevestigd en op de gemeenschappelijlce
bedoeling van de partiJen, en zoncler de
bewoordingen van de titel te mislcennen,
besl?:st dat de erfdienstbaarheid van
« vrije doo1·gang "• bij deze akte bepaald,
het 1•echt toelcent niet alleen om te voet,
per r·ijw~el of met een kr·uiwagen over het
erf te gaan, maar ook om er met een
grotere kar of bestelwagen over te rijden
voor het normaal 'laden of lassen (1) (2).
(Burg. Wetb., art. 696, 702, 1319 en
1322.)
3° De eiser tot cassatie die, in btwgerlijke
zalcen, een middel hierop steunt dat de
(1) Raadpl. cass. fr., 6 november 1907
(D., 1908, I, 501).
(2) Raadpl. cass., 7 december 1967 (Arr.
'cass., 1968, blz. 503) en de noot.

bestreden beslissing een bij conclusie
voorgedragen verweer niet beantwooTdt,
moet deze niet bij zijn vdorziening voegen, wanneer de bestreden beslissing
vaststelt dat dit verweer is· vooTgedragen (3).
J

(RORAERT, T. VANDENBOGAERDE.)

ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
v,onnis, op 4 juli 1968 in laatste aanleg
gewezen door de V rederechter van het
kanton Avelgem;
Over' het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1319 en 1320 van het Burgerlijk Wetboek,
·
doordat het bestreden vonnis, nadat in
het voorbereidend vonnis van 29 februari
1968 geconstateerd werd 9-at de door
verweerster opgevorderde erfdienstbaarheid gevestigd werd door een akte van
toewijzing verleden voor notaris op
30 september 1919, en na gecbnstateerd
te hebben dat deze titel aileen spreekt
van vrije doorgang door de ingangspoort van het erf van eiser, beslist,
enel'zijds, dat het ten voordele van het
erf van verweerster bestaande recht van
overgang het recht niet inhield over het
erf van eiser met zwaar gerij of met zwaar
landbouwmateriaal het erf van verweer- .
ster te bereiken daar het bestaan van
slechts een klein poortje tussen de erven
van partijen in de ander zin wees, en
anderzijds, dat gezegd recht van overgang
het recht i:nhield over het erf van eiser,
niet aileen te voet, met een rijwiel, met
een kruiwagen of een stootkar doorgang
te neme:n, maar ook een grotere kar of
camionette op het erf van eiser te laten
vertoeven voor zoveel als nodig voor
het laden en het lossen,
terwijl, eerste onderdeel, het toekennen
van een recht te vertoeven, te laden en
te lossen niet strookt met de normale
betekenis van de bewoordingen « vrije
doorgang " welke in voormelde alcte voorkomen, zodat het vonnis de bewijskracht
heeft miskend welke door de artikelen 1319 en 1320 van bet Burgerlijk
W etboek aan gezegde akte wordt gehecht,
(3) Cass., 6 juni 1958 (Bull. en PAsrc., 1958,
I, 1104); raadpl. cass., 5 mei 1970, supra,
blz. 821.
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en, tweede onderdeel, het tegenstrijdig
is, enerzijds aan te nemen dat in het
tussen de erven van partijen bestaande
klein poortje een aanwijzing te zoeken
was voor de draagwijdte van de erfdienstbaarheid en een reden om de doorgang
inet zwaar gerij te weigeren, en anderzijds, nu het gaat om karren en camionetten, waarvan het vonnis impliciet laat
verstaan dat zij niet door gezegd poortje
kunnen rijden, het vertoeven ervan op
het erf van eiser, met het oog op het
laden en het lassen, toe te staan, welke
tegenstrijdigheid in de motivering gelijkstaat met een gebrek aan de door artikel 97 van de Grondwet vereiste motivering:
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 696 van het
Burgerlijk W etboek bepaalt dat wanneer
men een erfdienstbaarheid vestigt, men
geacht wordt alles toe te staan wat voor
het. gebruik daarvan nodig is ;
Overwegende dat, ten einde te bepalen
hetgeen nodig was voor het gebruik van
de' erfdienstbaarheid van « vrije doorgang », bedoeld in de titel van vestiging,
het vonnis steunt op de vermeldingen
van die akte, de kenmerken van beide .
erven, de omstandigheden waarin de,
erfdienstbaarheid is ontstaan, de wijze
waarop ze gebruikt werd en de bedoeling
van partijen;
Dat het hieruit heeft kunnen a:fieiden,
zonder de termen « vrije doorgang » te
miskennen, dat bedoelde erfdienstbaarheid aan verweerster toestond een grotere
kar of camionette op het erf van eisei:
niet -Ianger te Iaten vert,oeven dan voor
een normaalladen f)n lassen noodzakelijk
is;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat het niet tegenstrijdig.
is, uit het bestaan van een poortje tussen beide erven eensdeels _af te lei den
dat het nooit de bedoeling -was de
mogelijkheid te scheppen om over het
erf van eiser met· zwaar gerij of zwaar
landbouwmateriaal het erf van verweerster te pereiken en, anderdeels, vast te
stellen dat de erfdienstbaarheid bestemd
was om de doorgang van karren en
camionetten mogelijk te ·maken, die op
-het erf van eiser niet Ianger mogen
vertoeven dan voor een normaal la<fen of
lassen noodzakelijk is ;
Overwegende immers dat, in strijd
met hetgeen het middel aanvoert, het
vonnis niet noodzakelijk en impliciet
CASSATIE, 1970. - 27

vaststelt dat -evenmin karren- en camio.:
netten als zwaar gerij of zwaar landbouwmateriaal d'oor bedoeld klein poortje
kunnen rijden;
Dat geen van beide onderdelen van
het middel kan aangenomen word~Jn ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet,
doordat het bestreden vonnis zich uitspreekt over de dmagwijdte welke aan
de door verweerster opgevorderde erf,
dienstbaarheid vah overgang dient te
worden toegekend, en aan eiser verbiedt
in de ingangspoort waarvan sprake een
autovoertuig of min of meer omvangrijke
goederen doorlopend te bergen, zonder te
antwoorden op het middel waardoor
eiser, om te bewijzen dat hij het recht
bezat in die ingangspoort zijn wagen te
plaatsen, in zijn tweede conclusie liet
gelden dat sinds meer dan dertig jaar in
die poort paarden, karren en_ auto's
werden gestald, feit waarvan hij vroeg
het bewijs door aile middelen, en namelijk
door getuigen en vermoedens, te mogen
lever~n,

terwijl dit gebre.K aan antwoord op
gezegd mid del :van eiser gelij kstaat met
een gebrek aan de door artikel 97 van
de Grondwet vereiste motivering :
Overwegende dat de rechter vaststelt
dat eiser ingeroepen had dat hij het recht
had een voertuig in zijn ingangspoort te
stallen, dat de erfdienstbaarheid voor
verweerster .aileen het recht meebrengt
te voet of per rijwiel door die poort
doorgang te nemen en dat hij aanbiedt
te bewijzen dat hij sinds meer dan dertig
jaar paarden en karren in die ingangspoort heeft geplaatst ;
Overwegende dat eiser aldus de aard
en de omvang van de erfdienstbaarlieid
uit die wijze van gebruik van de ingangspoort' wenste af te leiden ;
Overwegende dat de in het antwoord
op het eerste middel bedoelde vaststelling, waaruit het vonnis de rechten van
partijen a:fieidt, de door eiser ingeroepen
omstandigheid doelloos maakte en de
rechter zich daaromtrent niet meer diende
uit te spreken ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die red en en, .verwerpt' de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
8 mei 1970.\- 1e kamer.- Voorzitter,
de H. Belpaire, raadsheer w!1arnemend_
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voorzitter. ~ Verslaggever, de ;II. De
Be.rsaques; Gelijkluidende concluaie;
de H. Durnon, advocaat-generaal. Pleiters, de HH. Bayart en Van Heeke.

gewijzigd bij artikel 1 van de wet .van
31 mei 1955, 174, vervangen door artikel 1 van de wet van 31 mei 1955, en
202 vervangen door artikel 7 van de wet
van 1 mei 1849, van het Wetboek van
strafvordering,
doordat h13t bes'treden vonnis het hoger
beroep van de procureur des Konings
tegen een vonnis van de politierechtbank
ontvankelijk verklaart,
2e KAMER. - 11 mei 1970,
te1·wijl dit hoge~ beroep meer dan vijftien dagen na de uitspraak van het
10 HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN. beroepen vonnis aan de beklaagde werd
- VoNNIS VAN DE POLITIERECHTBANK. betekend;
- HoGER BEROEP VAN DE PROCUREUR
~n doordat dit vonnis de door de eerste
DES KONINGS. - · TE LATE BETEKENING. - NIET ONTVANKELIJK HOGER rechter uitgesproken straf verzwaart,
BEROEP.
terwijl de toestand van de beklaagde
niet kan worden verzwaard, wanneer
20 HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN .. aileen de beklaagde geldig hoger beroep
- HOGER BEROEP VAN DE BEKLAAGDE heeft ingesteld :
ALLEEN. VERZWARING VAN DE
Overwegende dat luidens artikel 205
VEROORDELING IN EERSTE AANLEG. van het W etboek van strafvordering, het
0NWETTELIJKHEID.
openbaar ministerie bij de rechtbank die
van het beroep kennis moet nemen, .op
1o N iet ontvankelijk is het hoger beroep straffe van verval, zijn beroep binnen
van de procureur des Konings tegen vijftien dagen te rekenen van de uiteen vonnis van de politie'rechtbank, spraak van het vonnis, aan de beklaagde
wanneer het betekend is na het verstrij- moet betekenen ;
ken van de iermijn van vijjtien dagen
Overwegende dat ten deze het hoger
gesteld bij m·tikel 205 van het vVetboek beroep, door de Procureur des Konings te
van strajvo1·dering,' eventueel verlengd Dendermonde ingesteld tegen het vonnis
overeenkomstig artikel 644·, lid i, van van de Politierechtbank te Aalst van
dit wetboek, te 1'ekenen van de uitspraak 9 juni 1969, aan beklaagde Saeys op
van het vonnis (1). (Wetb. vai.1. strafv., 25 juni 1969 betekend werd, weze meer
art. 205; wet van 1 mei 1849, art. 7.) dan vijftien d'agen te rekenen van de
uitspraak van het vonnis, en zulks zonder
2o De beklaagde kan op zijn hoger beroep
dat artikel 644 van het W etboek van
alleen niet worden vero01·deeld tot een strafvordering toepas'selijk was ;
zwam·dere straj dan die welke door de
Dat, dit hoger beroep niet ontvankelijk
eerste rechteris uitgesproken (2). (Wetb. zijnde, de rechtbank op het enkel hoger
van strafv., art. 202; wet van 1 mei beroep van beklaagde Saeys, de toestand
1849, art. 7.)
van deze laatste niet mocht verzwaren ;
Dat het middel gegrond is ;
(PRQCUREUR DES KONINGS
Om die redenen, vernietigt het bestreTE DENDERMONDE, T. SAEYS.)
den vonnis in zover 'het hoger beroep
van het openbaar ministerie tegen beklaagde Saeys erdoor ontvankelijk werd
.ARREST.'
verklaard alsook in zover het uitspraak
RET HOF ; - Ge~et op het bestreden gedaan heeft over de strafvordering tegen
vonnis, op 29 september 1969 in hoger deze beklaagde ingesteld ; beveelt dat
beroep gewezen door de Correctionele melding van het thans gewezen arrest
zal gemaakt worden op de kant van het
Rechtbank te Dendermonde ;
gedeeltelijk vernietigd vonnis ; legt de
Over het middel afgeleid uit de scherr- kosten ten laste van de Staat ; verwijst
ding van de artikelen 172, vervangen de aldus beperkte zaak naar de Correcdoor artikel 5 van de wet van 1 Ihei 1849, tionele Rechtbank te Gent, zitting houdende in hoger beroep.
(1) en (2) Cass., 27 oktober 1969, supra,
blz. 199 ..

11 mei 1970. - 2 8 kamer. - Voorzitter, de H. van Beirs, voorzitter.
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Verslaggever, de H. Rutsaert .. - Gelijkluidende conclusie, de H. Detournay,
advocaat-generaal.

2° KAMER. VERHAAL
~FSTAND

11 mei 1970.

OP DE RECHTER.
AANVAARD.- DECRETERING.

Daar het verhaal op de rechter een burgerrechtelijk geding is (1 ), decreteert het
Hof de door de tegenpartij aanvaarde
afstand van de vordering (2). (Gerecht,
Wetb., art. 824.)

2 6 KAMER. -

11 mei 1970.

1° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN.
VRIJSPRAAK. HOGER BEROEP
VAN DE 'BURGERLIJKE PARTIJ.
RECHTER IN HOGER BEROEP DIE NAGAAT OF DE BE.KLAAGDE RET FElT
HEEFT GEPLEEGD DAT AAN DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING TEN GRONDSLAG LIGT EN OF DIT FElT EEN MISDRIJF
IS. ;---- WETTELIJKHEID.

2° RECHTERLIJK GEWIJSDE. STRAFZAKEN. - VRIJSPRAAK. - HoGER BEROEP VAN DE BURGERLIJKE
PARTIJ. RECHTER IN HOGER BEROEP DIE VASTSTELT DAT DE BEKLAAGDE EEN. MISDRIJF HEEFT GEPLEEGD EN
DAT DIT MISDRIJF AAN DE BURGERLIJKE
PARTIJ SCHADE HEEFT BER(/KKEND. GEEN MISKENNING VAN RET RECHTERLIJK GE.WIJSDE.

{VANDENBRANDEN EN DE RIDDER.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het verzoekschrift van 10 oktober 1969 van de eisers,
bevattende aangifte van herhaal op de
rechter en op arnbtenaren van het Openbaar Ministeri'e ;
'
Overwegende dat de eisers, bij verklaring van respectievelijk 11 en 30 december 1969, respectievelijk ter griffie
van het Hof neergelegd op 13 december
1969 en 7 januari 1970, verldaren afstand
te doen van de rechtsvordering ;
Overwegende dat de afstand van de
rechtsvordering d oar de verweerders
.werd aangenomen ;
Om die redenen, decreteert de a£stand
van de aangifte van verhaal op de rechter ; veroordeelt de eisers in de kosten.
ll mei 1970. - 2 6 kamer. Voorzitter, de H. van Beirs, voorzitter. Verslaggever, de H. de Vreese.
·
Gelijkluidende conclusie, de H.· Detournay, advocaat-generaal. Pleiter, de
H. Bayart.

(1) Vgl. cass., 19 januari 1970, supra,
biz. 450.
(2) Vgl. inzake cassatieberoepen, cass.,
29 november 1968 (Arr. cass., 1969, biz. 341
en noot 1).

1° De rechter. in hoger beroep is op het
ontvankelijk hager beroep van de burgerlijke partij · tegen een vrijsprekend
vonnis bevoegd. om na· te gaan of de
beklaagde het feit heeft gepleegd dat aan
deze rechtsvordering ten grondslag ligt
en of dit misdrijf aan de burgerlijke
partij schade heeft berokkend (3). (Wetb.
van strafv., art. 202 ; wet van 1 mei
1849, art. 7.)
2° De rechter bij wie aanhangig is het
horfer beroep van de burgerlijke partij
tegen '· een vrijsprekend vonnis en die
vaststelt dat de beklaagde een misdrijf
heeft gepleegd en dat dit misdrijf aan
de burgerlijke partij schade heeft berokkend, miskent geenszins het gewijsde ten
aanzien van de strafvorde'ring (4).
(Wetb. van strafv., art. 202; wet van
1 m~i 1849, art. 7.)
{NACHTEGAELE EN BLAUWBLOMME,
T. VERHAEGHE.)
ARRE.ST.
HET HOF ; - Gelet op h~t bestreden
vonnis, op 24 ·oktober 1969 in hager
beroep gewez'en door de Correctionele
Rechtbank. te Oudenaarde ;
Overwegende dat de voorzieningen
beperkt. zijn tot de beslissingen gewezen
over de burgerlijke vorderingen ;
{3) en (4) Cass.·, 2. maart 1964 (Bull. en
PASIC., 1964, I, 695).
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I. N opens de voorziening tegen de ·
beslissing gewezen over- de vordering van
verweerder tegen de .eisers :
: Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1350 en 1351 van
~et Burgerlijk Wetboek,
doorclat het vonnis vaststelt dat eiseres
de inbreuk voorzien bij .artikel 27-1 van
het wegverkeersreglement had begaan,
· · terwijl het beroepen vonnis, dienaangaande in kracht van gewijsde gegaan,
eiseres nopens deze telastlegging vrijgesproken had :
_

VASTSTELT. WAARDE VAN DE GETUIGENISSEN. SOEVEREINE BEOOR· .
DELING DOOR DE FEITENRECRTER.
- GRENZEN.

2°

VOORZIENING IN CASSATIE.
VoRM. STRAFZAKEN. VooRzm- NING VAN DE BURGERRECRTELIJK AAN·
SPRAKELIJKE PARTIJ OF VAN ·DE BUR·
GERLIJKE PARTIJ.- MEMORIE NEERGE·
LEGD TER GRIFFIE VAN RET HOF VAN
CASSATIE.- NOODZAKELIJKE TUSSEN·
KOMST VAN EEN ADVOCAAT BIJ RET
HoF VAN CAS SATIE.

· Overwegende dat, op het ontvankelijk · 1° In strajzalcen, wanneer de wet geen
bijzonder bewijsmiddel vaststelt, behoger beroep van de verweerder, burgeroordeelt de jeitenrechter soeve1·ein de
lijke partij, tegen het vonnis waarbij
wam·de van de door de getuigen afgelegde
· eiseres vrijgesproken werd en eiser als
ve1·Tclaringen van het ogenblik dat hij
burgerrechtelijk aansprakelijke partij
de bewoordingen ervan niet mislcent; hij
buiten zaak gesteld werd, de rechter in
lean zijn overtuiging gronden op verhoger beroep de macht had na te gaan,
lclaringen buiten ede ajgelegd tijdens
ten opzichte van de burgerlijke voidering
het voorbereidend onderzoelc, zeljs, al
door verweerder tegen de eisers ingesteld,
WO?"den zij ter te1·echtzitting niet onder
of het JUisgrijf, dat ten grondslag van
ede bevestigd (1).
die vordering ligt, bewezen is en of het
aan verweerder schade heeft toegebracht. 2° Niet ontvanlcelijlc is de memorie van
Dat het middel naar recht faalt ;
.
de burgerrechtelijk aansprakelijlce partij
of van d~ burgerlijlce partij, eiser,es tot
II. N opens de voorziening tegen de
cassatie, ter griffie van het Hoj van
beslissing gewezen over de vordering van
cassatie neergelegd zonder de tussen~iser Blauwblomme tegen ~verweerder :
lcomst van een advocaat bij dit Hoj (2).
(Wetb. van strafv., art. 425; wet van
Overwegende dat eiser geen middel
20 juni 1953, art. 6, § 2.)
doet gelden ;
· Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt . de eisers in de
kosten .
. 11 mei 1970. - 2e kamer. Voorzitter, de H. van Beirs, voorzitter~ Verslaggever, de H. Delahaye. -:- Gelijkluidende conclusie, de H. Detournay,
advocaat-generaal.- Pleiter, de H. Callewaert (van de balie te Dendermonde).

2°
1°

KAMER. -

11 mei 1970.

BEvVIJS.- BEWIJS DOOR GETUIGEN.
STRAFZAKEN.- GEVAL WAARIN DE
WET GEEN. BIJZONDER BEWIJSMIDDEL

(1) Cass., 23 september 19B8 (.Arr. cass.,
1969, blz. 88); 13 januari 1969 (ibid., 1969,
biz. 463.)

(MATTRIJS EN HAELTERMAN,
DE BAERE EN LITISCONSORTEN.}
ARREST.
RET HOF;- Gele:t op het bestreden
arrest, op 15 oktober 1969 door het Hof
van beroep te Gent gewezen ; ·

I. W at betreft de vocrrziening van
eiseres als beklaagde :
_
1° In zover de v:oorziening gericht is
:tegen de beslissing over de strafvordering :
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet,
doordat, eerste onderdeel, het arrest geen
passend antwoord geeft op de conclusie
(2) Cass., 31 oktober 1966 (Ar1·. cass., 1967,
blz. 292); 29 januari, 26 februari en 6 mei
1968 (ibid., 1968, biz. 715, 851 en 1108);
3 maart 1969 (ibid., 1969, biz. 616).

1:-
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waarin eiseres stelde dat de getuige
·Andre Stevens, de persoon die gezeten
was in de wagen van De Baere en die· in
-dienst is van de~elfde werkgever, voor
de eerste rechter zijn verklaringen afgelegd voor de verbalisanten niet meer
staande heeft gehouden en uitdrukkelijk
heeft gezegd dat het voertuig tegen een
dier is aangereden doch dat hij niet kan
zeggen of dit door het wegspringen van
-de koe was,
en, tweede onderdeel, door erop te
wijzen dat volgens Stevens, de wegspringende koe op de rijbaan een niet ~e
voorziene hindernis was, de rechter m ,
strijd is met wat Stevens voor de eerste
rechter verldaarde :

Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het vierde middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 418 en
420 van het Strafwetboek,
doordat al de bepalingen verkeerdelijk
zijn toegepast ten opzichte van eiE>eres :
Overwegende dat het middel bij gemis
aan nauwkeurigheid 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;
2° In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissingen over de burgerlijke
vorderingen :
·-

Overwegende dat Stevens aan de ene
zijde aan de verbalisanten verklaard had
dat « ineens een dier van de kudde naar
Overwegende dat eiseres geen bijzonlinks, dus naar het midden van de rijbaan sprong » en het voertuig bestuurd der middel doet gelden;
door De Baere, gezien de zeer korte
II. W at betreft de voorziening van
afstand, tegen dit dier botste, aan de eiser, als burgerrechtelijk · aansprakelijke
andere zijde, voor de eerste rechter partij, en van eisers, als burgerlijke
verldaarde dat hij niet kon zeggen of het partijen:
·
voertuig, -door het wegspringen van de
koe, het dier had aangereden ;
. Overwege_nde dat de eisers noch in hun
Overwegende dat, vermits de rechter verklaring_ van cassatieberoep noch ·in
soeverein oordeelt welke bewijswaarde . een verzoekschrift ingediend overeendient gehecht te worden aan opeenvol- komstig artikel422 van het Wetboek van
gende verklaringen van een getuige _en strafvordering enig middel opgeworpen
hij vermag te ste1.men op een· tijdens het hebben; dat het Hof, met betrekking tot
vooronderzoek afgelegde en ter terecht- deze voorzieningen, geen acht vermag
zitti]llg niet bevestigde verklaring, hij
te slaan op de rnemorie die ter griffle
ten deze, zonder de bewijskracht van de van het Hof werd neergelegd · zonder de
verklaringen van getuige Stevens te ambtelijke tussenkornst van een advoschenden, kon vaststellen dat volgens die caat bij het Hof;
getuige, de wegspringende koe op de
Om die redenen, verwerpt- de voorzie-.
rijbaan een niet te voorziene hindernis
had gevormd ; dat hij aldus tevens de ning ; veroordeelt eisers in de kosten.
conclusie passend beantwoordt ;
Dat het middel niet kan aangenomen
ll mei 1970. 2• kamer. - Voorworden;
zitter, de H. van Beirs, voorzitter. Verslaggr;:,ve1·, de H. Delahaye. - GelijkOver het derde middel, afgeleid uit de luidende conclusie, de H. Detournay,
schending van artikel 97 van de Grand- advocaat-generaal. - Pleiter, de H. De
wet,
·Troyer (van de balie te Oudenaarde).
doordat het arrest vaststelt dat de
getuige Gaublomme ter zitting voor ·de
eerste rechter heeft bevestigd dat hij
niet kon 'zien hoe het .ongeval gebeurde,
terwijl zulks in strijd "is met de ver~
klaring van die getuige zowel aan de
eerste rechter als aan de verbalisanten :
2 8 KAMER. - 11. mei 1970.
Overwegende dat volgens het procesverbaal van de terechtzitting voor de 1° VONNISSEN EN ARRESTEN.
STRAFZAKEN.- NIETIGH])ID VAN RET
eerste rechter, Gaublomme verklaard
,BEROElPElN VONNIS.- BESLISSING VAN
heeft " ... Ik kon niet zien hoe het ongeval
DE RECHTER IN HOGER BE.ROEP DIE
zich voordeed » ;

838DIT :VONNIS TENIETDOET EN BIJ WEGE
VAN NIEUWE BESOHIKKING UITSPRAAK
DOET OP GROND VAN EIGEN REDENEN.
NIETIGHEID VAN RET BEROEPEN
VONNIS ZONDER INVLOED OP DE WETTELIJKHEID VAN DE BESLISSING IN HOGER
BEROEP.

. 2°

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST).,- STRAFZAKEN.
BuRGERLIJKE ·REOHTSVORDERING.
RAMING VAN DE SCHADE NAAR
BILLIJKHEID. WETTELIJKHEID. VOORWAARDEN.

I

Zander invloed op de wettelijleheid van
de beslissing van de rechter in hager
beroep is de nietigheid van het beroepen
vonnis, wanneer de rechter in hager
beroep dit vonnis teniet doet en bij wege
van nieuwe beschileleing uitspmale doet
op g1·ond van eigen redenen (I).

0

2°

Wanneer het slachtoffer ·van een
onrechtmatige daad een ramingsbasis
voor de do01· hem geleden schade· voorstelt, lean de· rechter deze schade enlcel
naar billijlcheid mmen, als hij de
redenen opgeejt waarom, enerzijds, de
voorgestelde ramingsgegevens worden
verworpen en, anderzijds, de raming
enleel naar billijlcheid lean geschieden (2).
(Grondwet, art. 97·; Burg. Wetb.,
art. 1382.)

(VLAMYNOK, T. VINCENT.
VINCENT, T. VLAMYNCK EN DE CLERCQ.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 30 juni 1969 door het Hof van
beroep te Gent gewezen;
I. W at de voorziening van beklaagde
Vincent betreft :

...................... .
.;,,

Over het derde middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen I90, 2IO
en 2ll van het Wetboek van strafvordering, 88 van het decreet van 30 maart
I808 houd~:mde reglement voor de politie
·en de discipline van de hoven en rechtbanken, zqals het is gewijzigd door het
(1)
1966,
Hi68,
(2)

Cass., 4 april 1966 (Bull. en PASIO.,
I, 1017); 22 januari 1968 (A1·r. cass.,
biz. 693).
Cass,, 20 januari 1969 ·(Arr. cass., 1969,

enig artikel van de wet van I9 april1949,
I40 en 144 van de wet van 18 juni 1869
op de rechterlijke organisatie, 7 en 97
van de Grondwet,

doordat het bestreden arrest eiser veroordeelt tot . drie maanden gevangenis
met uitstel en 300 frank geldboete,
wegens onopzettelijk doden en toebrengen van slagen en verwondingen
door onvoorzichtigheid, alsmede tot betaling van verscheidene vergoedingen
aan de tegen hem gestelde burgerlijke
partijen, zonder nietigverklaring of verwerping·uit de debatten van de v66r de
correctionele rechtbank te Gent gevoerde
rechtspleging,
terwijl deze door nietigheid was aandaar het openbaar ministerie met
betrekking tot de feiten van. de zaak,
buiten de aanwezigheid van de andere
partijen en van hun advocaten, ruggespraak gehad heeft met de voorzitter
van de kamer met drie rechters voor
welke. de debatten plaatshadden, zodoende het contradictoir karakter ervan
miskennend, zodat het bestreden arrest
deze nietigheid heeft overgenomen :
geta~;;t,

Overwegende dat het middel de door
het arrest overgenomen schending inroept
van het contradictoir karakter van de
procedure voor de eerste rechter doordat
het openbaar ministerie met betrekking
tot de zaak overleg zou gepleegd hebben
met de voorzitter ; doch overwegende
dat het arrest, verre van de nietigheid
over te nemen waardoor het vonnis
zou aangetast zijn, integendeel dit vonnis
heeft tenietgedaan en, op grond van
eigen redenen, eiser veroordeeld heeft
terwijl de eerste rechter hem had vrijgesproken;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
En overwegende, wat de beslissing
over de strafvordering betreft, dat de
substantiele of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd eli dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. W at de voorziening betreft van de
burgerlijke partij Simonne Vlamynck,
handelende in eigen naam en als moederwettige voogdes van haar minderjarige
kinderen:
biz. 479); raadpL cass., 31 maart en 12 mei
1969 (ibid., 1969, biz. 717 en 893); 10 november 1969, supra, biz. 249.

L

-839Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 163 van het Wetboek van strafvordering, 1319, 1320, 1322, 1382 en 1383
van het Burgerlijk W etboek,
doordat het bestreden arrest de schade
geleden door eiseres wegens verlies van
inkomen tengevolge van het overlijden
van haar . echtgenoot naar billijkheid
bepaalt op de som van 4.500.000 frank
o~ reden dat « de berekening van de
toekomstige inkomsten van het slachtoffer in een zekere mate op gissingen
berust n en dat « een mathematische
becijfering van deze derving volstrekt
onmogelijk is », zonder nochtans enigszins nader te bepalen in welke mate er
gissingen zouden zijn omtrent de toekomstige inkomsten van het slachtoffer,

terwijl eiseres in haar conclusie genamen zo in eerste aanleg als in beroep,
zekere en nauwkeurige geg.evens aanhaalt
niet aileen nopens het juist inkomen van
het slachtoffer op de datum van zijn
overlijden dochook nopens de reglementaire of wettelijke stijging van dat inkomen in de komende j aren evenals nopens
de berekening van haar schade deswege
door een aftrek voor het eigen oilderhoud
van het slachtoffer en door de toepassing
van een capitalisatiecoefficicient bekomen op grond van de vermoedelijke
overlevingsduur (28 jaar) en van een
rentevoet a 4 t. h., en zij ter staving
van dit alles bewijsstukken neerlegde
bevat in haar dossier dat voorgelegd werd
en dat dus tot de debatten behoort, en
terwijl verweerder nergen~ ontkende dat
een mathematische berekening van de
bedoelde schadepost wei mogelijk is,
maar integendeel in zijn conclusie van
eerste aanleg, waarnaar hij in beroep
zonder meer verwijst wat aangaat de
bespreking van de schade, de berekeningsmanier voorgesteld door eiseres i;n
een beperkte en nauwkeurige mate
betwistte zonder nochtans ergens de
gedachte te willen verwerpen dat er wel
aanleiding bestaat tot een mathematische
berekening van ·. de schadepost wegens
verlies van inkomen,
en terwijl een naar billijkheid forfaitaire
en globale raming van een schade dan
enkel gewettigd · is wanneer vaste en
nauwkeurige gegevens ontbreken, hetgeen ten dt;Jze niet het geval is, zodat
het bestreden arrest de conclusie van
eiseres aangaande de schade wegens
inkomstenverlies en ·de door haar daaromtrent voorgebrachte bewijsstukken
niet naar behoren beantwoordt, de be-

wijskracht ervan miskent, en verweerder
derhalve niet verplicht de gehele schade
te vergoeden die hij haar door zijn
fouten berokkende :
Overwegende dat eiseres haar voorziening beperkt heeft tot de beslissing
waarbij de schade · wegens verlies van
inkomen naar billijkheid geraamd werd
op de som van 4.500.000 frank;
Overwegende dat eiseres in haar conclusie een stipte berekening van die
schade had gedaan op grond van de
.wedde welke het slachtoffer als hoogleraar genoot en van de vergoeding die hij
als examinator ontving ; dat zij daaraan
een zeker bedrag toevoegd!ol die inkomsten
als raadgevend ingenieur vertegenwoordigden;
Overwegende dat zo dit laatste bedrag
wellicht op grond van minder bepaalde
gegevens berekend werd, het hof van
beroep nochtans niet vermocht het
inkomstenverlies globaal ex aequo et bono
te schatten op grond van de overweging
dat ·de toekomstige inkomsten van het
slachtoffer in een zekeremate op gissingen
berustten en een mathematische berekening ervan onmogelijk was ;
Dat de raming van de schade ex aequo
et bono slechts aannemelijk is wanneer
zulks de enig mogelijke berekeningswijze
uitmaakt en wanneer de rechter de reden
aanduidt waarom de door de partijen
voorgestelde basis niet tot grondslag van
de berekening dienen kan ;
Overwegende dat het hof van beroep
dienvolgens de reden diende aan te duiden
waarom de door eiseres op precieze wijze
medegedeelde gegevens, althans de zeer
nauwlwurig bepaaJde elementen betreffende de wedde van haar echtgenoot als
hoogleraar, niet tot grondslag konden
dienen van de berekening van het verlies
van inkomen ;
Dat het middel dienvolgens gegrond is ;
Om die redenen, rechtdoende op de
voorziening van beklaagde John Vi;ncent,
verwerpt de voorziening en veroordeelt
eiser in de kosten ervan ; rechtdoende op
de voorziening van de burgerlijke partij
Vlamynck, in eigen naam en als moeder
en wettige voogdes van haar · minderjarige kinderen, vernietigt het bestreden
arrest op burgerlijk gebied in zover het
de schade wegens verlies van inkomen
bepaald heeft op de som van 4.500.000 fr. ;
beveelt dat melding van het thans gewezen arrest zal gemaakt worden op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing ; veroordeelt verweerder ·John
Vincent in de kosten, behalve die van
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betekening van de voorziening aan het
openbaar ministerie, welke laatste kosten
ten laste van eiseres gelegd worden ;
verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van beroep te Brussel.

II. ·In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de door de
eerste verwyerder tegen eiser ingestelde
b'urgerlijke vordering :

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 205 tot
207, 371, 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek, 3 en 4 van de wet van 17 april
1878 bevattende de voorafgaande titel
van het W etboek van strafvordering en
97 van de Grondwet,
. ·daordat het bestreden arrest, na te
hebben vastgesteld dat de vordering tot
herstel van morele schade door verweerder gericht is tegen eiser, zijn vader en
schoonvader van het overleden slachtoffer, eiser veroordeelt tot het betalen
van een vergoeding van 100.000 frank
2e KAM;,m, - 11 mei 1970.
aan verweerder in. eigen naam en van
140.000 frank aan verweerder qualitate
REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
qua, voor de vier minderjarige kinderen;
ARRESTEN.
STRAFZAKEN.
dit, om de reden dat iedere rechtmatige
BURGERLIJKE RECRTSVORDERING. belangenkrenking rechtsgrond kan zijn
CoNCLUSIE DIE E.EN VERWE:E]RMIDDEL
van herstelvordering tegenover de der_de ·
VERMELDT
ALSMEDE
DE
REDENEN
aansprakelijke,
WAAROP DIT IS GEGROND. BESLISterwijl, eerste onderdeel, die enige reden
SING W AARBIJ DIT VERWEERMIDDEL
_geen gepast antwoord uitmaakt op de
ENKEL WORDT TEGENGESPROKEN, ZONmiddelen waardoor eiser liet geld en, enerDER EEN PASSEND
ANTWOORD
TE
zijds, dat de volledige solidariteit en
VERSTREKKEN OP DE REDENEN DIE RET
fusie bestaande tussen ouders en kinderen
VERANTWOORDEN. NIET REGELMAop moreel gebied elke rechtskrenking,
TIG GE~IOTIVEERDE BESLISSING.
rechtsgrond van een her:stelvorderix1g,
uitsh.1it ten gevolge van een onopzettelijk
Niet regelmatig gemotiveerd is de beslissing ongeval waarvan de ene de dader en de
die een verweermiddel enkel tegenspreekt, andere het slachtoffer is, en anderzijds
zonder een passend antwoord te ver- dat in elk geval zulke vordering tot v'erstrekken op de redenen waarop het is goeding. voor morele schade door een
.. gegrond (1). (Grondwet, art. 97).
·zoon gericht tegen zijn vader een rechtsmisbruik uitmaakt en de rechter aldus
te kort is gebleven aan de verplichting
(E. DERUMEAUX,
zijn beslissing met redenen te omkleden
T. A. DERUMEAUX EN LITISCONSORTEN.)
(schendffig van de artikele'n 97 van de
Grondwet, en 3 en 4 van de wet van
17 april 1878);
ARREST.
tweede onderdeel, de zoon die tegen
RET HOF ; Gelet op het bestreden zijn vader, onopzettelijke dader van de
arrest, op 31 oktober 1969 door bet Hof dood van een jonge schoondochter, een
van beroep te Gent. gewezen ;
' vordering tot her:;;tel voor morele schade
instelt, zelve geen acht geeft op de schok
I. In zover de voorziening gericht is en de smart door zijn eigen vader daartegen de beslissing over de strafvorde- door ondergaan ; dat hij daardoor te
ring:
kort komt aan eerbied en cintzag door
Overwegende dat de substantiele of op hem aan zijn ouders verschuldigd of ten
straffe van nietigheid voorgeschreven minste de respectieve waarde van de
rechtsvormen werden nageleefd en dat bestaande morele plichten :rniskent, en
de beslissing overeenkomstig de wet is ; aldus zich schuldig maakt aan een
rechtsmisbruik (schending van al de
aangehaalde wettelijke bepalingen) ·:
(1) ·cass., 26 januari 1970, supra, blz. 469. ·
Overwegende dat ·eiser in conclusie
11 mei 1970. - 2e kamer. - Voorzitter, de H. van Beirs, voorzitter. Verslaggever, de H. Rutsaert. - Gelijkluidende conclusie, de H. Detournay,
advocaat-generaal; Pleite-rs, de
HH. Struye, Bayart en Hans (deze
laatste van .de balie' bij het Hof van
beroep te Gent).

-841onder meer aanvoerde dat de vordering
waardoor de eerste verweerder morele
schadevergoeding eiste tegen zijn eigen
vader wegens het leed ondergaan ingevolge de onopzettelijke doding van zijn
-echtgenote, in hoofde van de eerste
verweerder tergend en roekeloos is, en
een rechtsmisbruik uitmaakt doordat
hij het overlijden van zijn vrouw wil te
gelde maken zonder acht te slaan op het
leed dat zijn vader zelf onderging ingevolge het onopzettelijk veroorzaakt overlijden van zijn schoondochter;
Overwegende dat het arrest, door enkel
te beschouwen dat « iedere rechtmatige
belangenkrenking rechtsgrond kan zijn
van herstelvergoeding tegenover de derde
aansprakelijke », geen passend antwoord
verstrekt op die conclusie ;
Dat het middel gegrond is ;
III. In zover de voorziening de beslissing bedoelt gewezen over de door de
andere verweerders tegen eiser ingestelde
burgerlijke vorderingen .:
Overwegende dat eiser geen middel
aanvoert;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, doch aileen in zover het aan
-eerste verweerder Antoon D(lrumeaux,
in eigen naam en als vader van zijn
vier minderjarige kinderen, respectievelijk 100.000 en 140.000 frank vergoeding
toekent wegens morele schade ondergaan
ingevolge het overlijden van zijn echtgenote; beveelt dat melding van het
thans gewezen arrest zal gemaakt worden
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing ; veroordeelt eerste verweerder
in een derde van de kosten ; laat de
overige twee derden ten laste van de
eiser; verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van beroep te Brussel.
11 mei 1970. - 2• kamer. -'- Voorzitter, de H. van Beirs, voorzitter. Verslaggever, de H. de Vreese. - Gelijlcluidende conclusie, de H. Detournay,
(1) Cass., 4 mei 1970, supra, biz. 809.
-(2) De eenparigheid van stemmen is ook
vereist wanneer het hof van beroep een uitstei
ver1eent dat doi>r de eerste rechter niet was
toegekend, maar de door hem uitgesproken
.straf verzwaart (cass., 30 november 1959,
Bull. en PAsrc., 1960, I, 389; vgl. cass.,
17 april 1967, Arr. cass., 1967, biz. 997).
Het hofvan beroep, daarentegen, indien het
-de door de eerste rechter uitgesproken straf

f

advocaat-generaal.- Pleiter, de H. Philips.
·

. 2• KAMER. -

11 mei 1970.

1°

VOORZIENING IN CASSATIE. STRAFZAKEN. BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD. NA EEN EERSTE
·voORZIENING- WORDT GEEN ANDERE
VOORZIENING TOEGELATEN.- UITZONDERINGEN·.

2°

HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN.
HOF VAN BEROEP. EEN"PARIGHEID. ARREST DAT DE VEROORDELINct TOT GEVANGENISSTRAF EN TOT
DE DOOR DE CORRECTIONELE RECHTBANK UITGESPROKEN GELDBOETE BEVESTIGT,
RET
UITSTEL
UITBREIDT
TOT EEN GROTER DEEL VAN DE GEVANGENISSTRAF, MAAR DE DUUR VAN RET
UITSTEL VERLENGT. EENPARIGHEID
VAN STEMMEN· VEREIST.

1 o Buiten het geval voorzien in artilcel 40,

lid 4, van de wet van 15 juni 1935 op
het gebruilc der talen in gerechtszalcen,
van regelmatige ajstand of van een
voorziening tegen een m·rest van· verwijzing naar het hof van assisen, lean,
in strajzalce'IJ,, een partij zich geen
tweede maal in cassatie voorzien tegen
een en hetzeljde arrest (1). (Wetb. van
strafv., art. 438.)
2° Het hof van beroep dat de door de
correctionele rechtbanlc uitgesprolcen veroordeling tot gevangenisstraj en geldboete bevestigt, het uitstel uitbreidt
tot een grater deel van de gevangenisstraj,
maar de dutw van het uitstel verlengt,
moet, dienaangaande, met eenparigheid
van stemmen van zijn leden uitspraalc
doen (2). (Wet van 18 juni 1869,
art. 140.)
vermindert, moet niet met. eenparigheid van
stemmen uitspraak doen, wanneer het het
uitstel. intrekt dat door het beroepen vonnis
aan ·de beklaagde is verleend (cass., 7 april
en 5 mei 1952, Bull. en PAsrc., 1952, I, 510
en 547; 7 maart 1966, ibid., 1966, I, 870)
of de duur van dit uitstei verlengt (cass.,
20 december l954, ibid., lll55, I, 398; vg1.
cass., 11 juni 1956, ibid., 1956, I, 1100).

842(GILSON, T. JENNEN EN COUSAERT.)
ARREST.

met eenparigheid · van
gebeuren:

stemmen kon

Overwegende dat het hof van beroep
de door de eerste rechter uitgesproken
RET HOF ; - Gelet op de be'streden straf heeft gehandhaafd en, wat de
arresten, op 27 februari 1968 en 12 sep- h6ofdgevangenisstrafbetreft die de eerste.
tember 1969 gewezen door het Hof van rechter gedeeltelijk met uitstel had uitgeberoep te Gent;
sproken, dit uitstel heeft uitgebreid tot
I. W at betreft de voorziening tegen een ruimer deel van de straf dan het
door deze rechter bepaald deel ; dat lfet
het arrest van 27 februari 191>8 :
echter de proeftijd die met die voorOverwegende dat eiser reeds voorzie- . waardelijke veroordeling gepaard gaat,
·
ning ingesteld heeft tegen voormeld heeft verlengd;
arrest en dat die voorziening op 20 mei
Overwegende dat nu het uitstel een _
bestanddeel is van de straf, de beslissing
1968 door het F[of verworpen werd;
Overwegende dat in strafzaken, buiten die de veroordeelde gedurende een langere
het geval bep.aald bij artikel 40 van de tijd aan de uitwerking van de straf
wet van 15 juni 1935 op het gebruik der blootstelt, deze straf verzwaart zelfs
talen in gerechtszaken of buiten het geval wanneer, zoals ten deze, de veroordeelde
van regelmatige afstand en behalve wan- in de gelegenheid wordt gesteld, onder
neer een voorziening tegen een arrest van bepaalde voorwaarden, aan de uitvoering
verwijzing naar het hof van assisen nog van een belangrijker deel ervan te
kan ingesteld worden na het arrest van ontkomen;1
Overwegimde dat het arrest niet vastveroordeling, omstandigheden die vreemd
zijn aan het onderhavig geval, een tweede stelt dat de beslissing met eenparige
voorziening ingesteld door dezelfde partij stemmen ·werd gewezen zoals artikel 140
tegen dezelfde beslissing niet ontvankelijk van de wet van 18 juni 1869 het vereist;
Dat het middel derhalve gegrond is;
is, bij toepassing van artikel 438 van het
Wetboekvan strafvordering;
2. In zover de voorziening gericht is
Dat derhalve de voorziening niet ont- tegen de · beslissing op de burgerlijke
vankelijk is;
vorderingen ;
II. Wat b.etreft de voorziening tegen
Overwegende dat het arrest dat de ene
het arrest van 12 september 1969 :
burgerlijke vordering niet ontvankelijk
l. In zover de voorziening gericht lis en de andere ongegrond heeft verklaard,
tegen de beslissing op de strafvordering : eiser niet grieft ;
Dat bij gebrek aan belang de voorOver het middel afgeleid uit de schen- ziening niet ontvankelijk is ;
ding van artikel 140 van de wet van
Om die redenen, vernietigt het bestre18 juni 1869 op de rechterlijke organisatie
aangevuld door artikel 2 van de wet van den arrest van' 12 september 1969 inzover het over de strafvordering ten laste
4 september 1891,
doordat, waar het beroepen vonnis van van eiser uitspraak doet ; verwerpt de
de Correctionele Rechtbank te Brugge voorzieiling voor het overige; beveelt dat
van 15 januari 1969 eiser veroordeeld van het thans gewezen arrest melding zal
had tot een gevangenisstraf van achttien worden gemaakt op de kant van de
maanden en beslist had dat, wat betreft gedeeltelijk vernietigde beslissing ; verde twaalf laatste maanden gevangenis- oordeelt eiser in de helft van de kosten
str·af, de uitvoering uitgesteld zou worden en laat de overige helft ten laste van de
voor een duur van drie jaar, het bestreden Staat; verwijst de aldus beperkte zaak
arrest eiser veroordeeld heeft tot een naar het Hof van oeroep te Brussel.
hoofdgevangenisstraf van achttien maanll mei 1970. 2e ·kamer. - Voorden en 'beslist heeft dat de uitvoering
V{Ln die gevangenisstraf, voor hetgeen zitter, de H. van Beirs, voorzitter. Verslaggever, de H. Gerniers. - Gelijkde termijn van voorlopige hechtenis
overschrijdt, zal worden uitgesteld voor luidende conclusie, de H. Detournay,
een termijn vah vijf jaar, zulks zonder advocaat-generaal.- Pleiter, de H. Bayvast te stellen dat die beslissing met art.
eenparigheid vanstemmen werd genomen,
terwijl het brengen van de termijn van
uitstel van drie.jaar op vijf jaar slechts
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11

mei

1970.

VOORZIENING IN CASSATIE.
TERMIJN. STRAFZAKEN. VEROORDELING BIJ VERSTEK. ARREST
DAT RET VERZET ONGEDAAN VER·
KLAART. VoORZIENING VAN DE
VEROORDEELDE TEGEN DIT ARREST
INGESTELD NA RET VERSTRIJKEN VAN
DE TERMIJN BEPAALD BIJ ARTIKEL 373
VAN RET WETBOEK VAN STRAFVORDERING, DIE BlriGINT TE LOPEN D,E DAG
NA DE BETEKENING VAN RET ARREST.
~ NIET ONTVANKELIJKE VOORZIENING.

Niet ontvankelijk is de voorziening van de
beklaagde tegen het ar1·est dat het
do01· hem tegen een verstekarrest aangetekend verzet, wegens niet-verschijning,
ongedaan verklaart, indien zij wordt
ingesteld na het verstrijken van de
termijn bepaald bij artikel 373 van het
W etboek van strajvordering, die be gint
te lopen de dag na de betekening van
het bestreden arrest (1). (Wetb. van
strafv., art. 373.)
(DE BAOKER.)

ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 8 september 1969 bij verstek
gewezen door het Hof van beroep te
Luik; ·
Overwegende dat het arrest het door
eiser tegen het arrest van veroordeling
van 9 juni 1969 aangetekend verzet
ongedaan verklaart;
Overwegende dat het arrest op 22 september 1969 aan eiser betekend werd en
dat de voorziening slechts op 8 oktober
1969 werd ingediend ;
Dat de voorziening ingesteld is na
het verstrijken van de bij artikel 373
van: het Wetboek van strafvordering
bepaalde termijn, en dus niet ontvankeIijk is;

Verslaggever, de H. Gerniers, - Gelijkluidende conclusie, de H. Detournay,
advocaat-generaal.

2e
1°

KAMER. -

12

mei

1970.

VOORZIENING IN CASSATIE.
VORM. DIRElOTE GEMEENTEJ,JJKE
BELASTINGEN. 0VERLEGGING DOOR
DE' ElSER, TOT STAVING VAN ZIJN
VOORZIENING, VAN EEN UITGIFTE VAN
DE BESTREDEN BESLISSING EN VAN
EEN AFSOHRIFT VAN DE VERKLARING
VAN VOC>RZIENIN&.- NIET WETTELIJK
VEREISTE FORMALITEIT. STUKKEN
DIE DOOR DE GRIFFJ'ER VAN DE PROVINOIERAAD
MOETEN
OVERRANDIGD
WORDEN.

2o

PROVINCIALE EN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN. BELAS·TINGVERORDENING VAN 28 JUNI 1965
VAN DE STAD NINOVE, GOEDGEKEURD
BIJ RET KONINKLIJK BESLUIT VAN
29 SEPTEMBER 1965. TOTAAL BEDRAG VAN DE BELASTING WORDT ONDER
MEER BEPAALD DOOR DE KOSTEN VAN
DE GRONDAANKOPEN VOOR RET OPENEN
OF DOORTREKKEN VAN STRATEN. GRONDAANKOPEN VAN v66R DE INWE.R·
KINGTRE.DING VAN DE VERORDENING,
KOSTEN DOOR DEZE VERORDENING
NIET BEDOELD.

1o De wet maakt de ontvankelijkheid van

Oni die redenen, verwerpt .de voqrzieriing ; veroordeelt eiser in de kosten.

een voorziening tegen een beslissing
van de bestendige deputatie van een
provincieraad betrefjende de directe gemeentelijke belastingen, niet ajhankelijk
van de overlegging door de eiser van
een uitgijte van de bestreden beslissing
en van een ajschrijt van de verklaring
van voorziening ; de prqcesstukken moeten door de griffie1' van de provincieraad
aan het Hof worden overhandigd (2).
(Wet van 22 januari 1849, art: 4,
gewijzigd bij wet van 18 maart 1874,
art. 2, wet van 22 jtmi 1865, art. 2, en
wet van 22 juni 1877, art. 16.)

ll mei 1970. - 2e kamer. Voorzitter, de H. van Beirs, voorzitter. ~

2o Het totale bedra_g van de belasting
vastgesteld bij de verordening van

(1} Oass., 3 mei 1967 (Arr. cass., 1967,
biz. 1071).
'
(2) Oass.; 6 augustus 1849 (Bull. en PAsrc.,

raadpl. SCBEYVEN, T;aite
pratique des pourvois. en cassation, n rs 263 en
283.
1850, I, 159);

·
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28 juni 1965 van de stad Ninove,
goedgekeurd bij koninklijk besluit van
29 september 1965, ·. dat onder meer
bepaald wordt door de , kosten van de
grondaankopen die noodzakelijk zijn
voor het openen of doortrekken van
straten, bevat geenszins de kosten van
derge lijke aankopen die plaats hadden
v66r de inwm·kingtreding van deze verordening, zelfs ind1:en ze straten betreffen
die gedurende de toepassingstijd van
deze verordening geopend werden (1).
(STAD NINOVE, T. DE CLIPPEL.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
besluit, op 3 oktober · 1969 door de
beste:ridige deputatie van de Provincie
Oost-Vlaanderen gewezen ;
Over de grond van niet-ontvankelijkheid, afgeleid uit hat feit dat geen stuk
van de rechtspleging waarop het Hof
acht vermag te slaan kan gelden als
authentieke expeditie n'och van het eigenlijke cassatieberqep (stuk 8) noch van
het aangevochten besluit (stuk 5) daar
een door een niet gei:dentificeerde beambte of deurwaarder voor gelijkvormig
getekende fotocopie geen expeditie, is :
Overwegende · dat in zake directe
provincia1e en gerneentebelastingen, de
processtukk:en door de griffier van de
provincieraad aan het Hof worden over- .
gemaakt wanneer een cassatieberoep
tegen een beslissing van de bestendige
deputatie wordt ingediend ;
Dat een eventuele onregelmatigheid
door voornoemde griffier kan worden
hersteld en geen aanleiding kan geven
tot een niet-ontvankelijkheid van de
voorziening ;
Overwegende dat voormelde stuk:ken 5
en 8 voor eensluidend afschrift ondertekend zijn, namens de provinciale griffier,
door een daartoe gemachtigde ambtenaar;
Over he~ middel afgeleid uit de
schending van de artikelen 1, 3, 29 en 36
van de gemeentelijke verordening van
28 juni 1965 van de stad Ninove, goedgekeurd bij het koninklijk besluit van
29 september 1965, en van artikel 2 van
het Burgerlijk Wetboek,
(1) Raadpl. miss., 4 mei 1965, eerste arrest,
(Bull. en PASIC., 1965, I, 937),

cloordat het bestreden besluit, hoewel
het vaststelt dat in de loop van 1965aan de Marktstraat nog werken Werden
uitgevoerd, weigert de kosten voor grond,
verwervingen voor het berekenen van de
belasting in aanmerking te nemen op de
grond dat " de bij het geval betrokk:en
verwervingen voltrokken waren v66r
het van kracht worden van het reglement
van 28 juni 1965 » en dat•« geen enk:ele
schikking (van het belastingsreglernent
van. 28 juni 1965) een terugwerking
bepaalt op de toestanden die ontstonden
tijdens de toepassingsperiode van het
vroeger van kracht zijnde reglement op
de verhaalb~lastingen "•
I

tencijl de verordening, die sedert
1_ januiui 1965__ toepasselijk was, toepassmg moet knmen op aile door haar
bedoelde uitgaven wanneer zij. geleid
hebben tot het openen of doortrekk:en
van een straat waarvan de openstelling
voor het verkeer, door het voltooien van
de werken, plaats gevonden heeft tijdens
de periode van toepasselijkheid van de
verordening ook al zouden sommige
uitgaven zijn gedaan v66r de aanvang
van die periode :
Overwegende dat verweerster aangeslagen werd in de gemeentobelasting op
·het openen en verbreden van straten
op grond van de taksverordening van
28 jtmi 1965 toepasselijk vanaf 1 januari
van hetzelfde jaar;
Overwegende dat de bestrede;n beslissing op voornoemde aanslag een outlasting toekent in zover de belastbare
grondslag betrekking heeft op .de. door
eiseres gedane kosten voor grondverwervingen daar deze verwezenlijkt werden in de jaren 1959 en 1960 en de
taksverordening van 28 juni 1965 alleen
die verwervingen bedoelt welke na 1 januari 1965 gebeurden;
Overwegende dat uit de termen van
de artikelen 1 en 3 van bedoeld taksreglement, meer bepaald uit de woorden · r
openbare wegen waarin deze (grond)·
verwervingen «worden n uitgevoerd en:
de taks is van toepassing wanneer deze
bewerkingen aanleiding " geven " tot verwervingen, dient te worden afgeleid dat
alleen die verwerVingen welke sinds het.
.in werking treden van het reglement.
verwezenlijkt werden onder toepassing·
ervan vallen ;
Overwegende bovendien dat artikel 29,.
lid 1, van hetzelfde reglement bepaalt:
dat het eerste dienstjaar van de belasting overeenstemt met het kalenderja~
tijdens hetwelk het werk zal volto01d
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zijn (voorlopige aanneming) of de grondverwervingen. volledig verwezenlijkt_;
Overwegende dat de rechter derha;lve
terecht heeft beslist_ dat het reglement
niet van toepassing is op verwervingen
die reeds volledig verwezenlijkt waren
v66r I· januari I965, datum waarop het
reglement iq werking trad ;
Overwegende derhalve dat, in strijd
met de bewering van het middel; uitgaven
·betreffende grondverwervingen, door de
gemeente gedaan v66r het in werking
treden van het reglement, niet in aanmerking komen voor het berekenen van
de belasting, zelfs indien ze straten
betreffen die tijdens de 'periode van
toepasselijkheid van het reglement geopEmd of doorgetrokken worden ;
Dat het middel naar recht faalt ;
En overwegende. dat noch uit ' de
bestreden beslissing noch uit de stukken
regelmatig aan het Hof overgelegd blijkt
dat een_ tot de openbare orde rakend
middel van ambtswege moet opgeworpen
worden;
.. Qm die redenen, verwerpt 'de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
I2 mei I970. - 2e' kamer. Voorr,itter en Verslaggever, de H. Louveaux,
raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkluidende conclusie, de H. Duman,
advocaat-generaal.
Pleiters, 'de
HH. Van Heeke en P. Ronse (laatstgenoemde van de balie bij het Hof van
beroep te Brussel).

2e_,'KAl\f'ER. -

1°

2°

12 mei 1970.

BELASTING OP DE AUTOMATISCHE ONTSPANNINGSTOESTELLEN. WETBOEK VAN DE MET DE
INKOMSTENBELASTINGEN
GELIJKGESTELDE BE;LASTINGEN, KONINKLIJK BESLUIT VAN 2g NOVEMBER 1965, ARTIKEL 81. BELASTING VERMINDERD
TOT DE HELFT VAN HAAR BEDRAG VOOR
DE TOESTEL.LEN OPGESTELD IN EEN
SEIZOENBEDRIJF. BEGRIP,

BELASTING OP DE AUTOMAT!. SCHE ONTSPANNINGSTOESTELLEN. WETBOEK VAI\f DE MET DE
. INKOMSTENBELASTINGEN
GELIJKGESTELDE BELASTINGEN, KONINKLIJK BESLUIT.VAN 2g NOVEMBE!t 1965, ARTIKE-

LEN 81, '84 ·EN 85. ToESTEL D.AT
liWET VOORZIEN ZIJN VAN RET DOOR
DE WET VEREIST FISCAAL QNTEKEN,
BEGRIP.

go BELASTING OP DE AUTOMATISCHE ONTSPANNINGSTOESTELLEN. WETBOEK VAN DE ME,T nE
INKOMSTENBELASTINGEN
GELIJK!lllSTE.LDE BELASTINGEN, KONINKLIJK BESLUIT VAN 2g NOVEMBER 1965, ARTIKilJ';
LEN .85 EN 89. TOESTEL DAT NIET
VOORZIEN IS VAN RET VEREISTE FISCAAL
KENTEKEN •.--,-. AANs;LAG VAN A:MBTSWJUGE.
'

4°

BELASTING OP DE AUTOMATISCHE ONTSPANNINGSTOESTELLEN. WETBOEK VAN DE MET DE
INKOMSTENBELASTINGEN
GELIJKGESTELDE BEL.ASTINGEN, KONINKLIJK BESLUIT VAN 2g NOVEMBER 1965, ARTIKEL 78. NIET-BETALING vAN DE
BELASTING DOOR DE EIGENAAR VAN RET
TO ESTEL. - BEI.ASTING VERSCHULDIGD
DOOR DE EXPLOITANT VAN LOKALEN
OF ANDERE PLAATSEN BEDOELD BIJ
ARTIKEL 76 VAN DIT WETBOEK.

I 0 De jaarlijkse forjaitaire belasting op de

automatische toestellen dienende tot antspanning, opgestela op.de openbare weg,
in de voor het publiek toegankelijke
plaatsen en in private kringen, wordt
tot de helft verminderd voor de toestellen,
opgesteld in een seizoen,bedrijj d.i. elk
bedrijj, met uitsluiting van de drank.
gelegenheden, dat niet meer dan zes
maanden per jaar ·voor het publiek
toeganlcelijk is. (Wetboek van de met
de inkomstenbelastingen gelijkgestelde
belastingen, kon. besl. van 2g november 1965, art. 76 en 81.)

2° Niet voorzien van het wettelijk vereist
fiscaal kenteken is het automatisch
ontspanningstoestel, dat in een drankgelegenheid is geplaatst -en waarop een
kentelcen is bevestigd dat enkel het bewijs
levert van de betaling van de heljt van
de jaarlijkse belasting, welk bedrag
vastgesteld is voor de toestellen uitsluitend opgesteld in een seizoenbedrijf.
(Wetb. van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen,
kon. besl. van 2g november 1965,
art. 8I, 84 en 85.).
go Met niet-betaling van de jaarlijkse

forfaitaire belasting vm·schuldigd op ae.
automatische toestellen dienende tot open-.
bare ontspanning gelijkgesteld is het jeit;
een dergelijk toestel, nie( voorzien van
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het wettelijk vereist fiscaal kenteken,
geplaatst te hebben op de openbare weg,
in een voor het publiek toegankelijke
plaats of in een private kring; de
belastingschuldige kan van ambtswege
worden aangeslagen. (Wetb. van de met
de inkomstenbelastingen gelijkgestelde
·belastingen, kon. besl. van 23 november 1965, art. 85 en 89.)
'

4° De belasting ·op de automatische ontspanningstoestellen die door de eigenaar
van het toestel niet betaald werd, is
verschuldigd door de persoon die het
toestel laat opstellen als exploitant van
.lokalen of andere plaatsen bedoeld bi}
artikel 76 van het W etboek van de met
de inkomstenbelastingen geli}kgestelde
belastingen. (Kon. besl. van 23 november 1965, art. '76 en 78.)
' (DE BUYL, T. BELGISOHE STAAT.)
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 24 september 1969 door het
Hof .van beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending.van de artikelen 81, 84, 85, 89 van
de door het koninklijk besluit van
23 november 1965 gecoordineerde wetten
betreffende de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, en 97 van
de Grondwet,
·
,
doordat, na geconstateerd of minstens
niet betwist te hebben dat het automatisch toestel, hetwelk op 24 maart 1967
in de door eiseres uitgebate drankgelegenheid aangetroffen werd, voorzien was van
een fiscaal kenteken houdende kwijting
voor zes maand, hetzij 7.500 frank, zijnde
aangegeven geweest door de eigenares,
de personenvennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Leemans, als. uitsluitend bestemd voor seizoenuitbatingen,
dat op 29 mei 1967 gezegde vennootschap
een aanvullende betaling deed voor de
tweede . helft van het jaar, dat deze
betaling door het bestuur werd aangenomen, en dat eiseres aangeslagen werd in
de taks op de automatische ontspanningstoestellen ten bedrage van 15.000 frank
voor het ganse jaar vermeerderd met
15.000 frank verhoging, h!')tzij 100 t. h.,
het bestreden arrest beslist dat deze
aanslag en deze verhoging regelmatig
Waren om de reden dat de vermindering
voor seizoenuitbating, voorzien door
voormeld artikel 81 meer bepaald 2o niet

van toepassing is op uitbatingen welke
geschieden in drankgelegehheden, dat de
miskenning van die voorwaarde volstaat
om bedoeld fiscaal kenteken als onregel~
matig te doen aanzien, dat dienvolgens
zijn gebruik een overtreding uitmaakt
welke op grond van voormeld artikel 85
gelijkstaat met niet-betaling van de
belasting, hetgeen de toepassing medebrengt van de aanslag van ambtswege
en de verhoging voorzien in voormeld
.artikel 89,
te;rwi}l, eerste onderdeel, uit de hoger
aangehaalde constataties van het bestreden arrest blijkt dat het op het kwestieuze
toestel aangebrachte fiscaal kenteken,
overeenkomstig voormeld artikel 84,
afgegeven en aangebracht werd als kwijting voor een gedane betaling ; op grond
van voormeld artikel 85 elk opgesteld
toestel moet voorzien zijn van het bij
voormeld artikel 84 bedoeld fiscaal kenteken en dergelijk kenteken voortdurend
op een zichtbare en gemakkelijk te
b~reiken pla&ts moet bevestigd zijn, en
n1et mag worden aangewend voor een
toestel va11. een andere kategorie dan
diegene op het kenteken vermeld, noch
voor een toestel opgesteld in een gemeente
behorende tot een hogere klasse dan
diegene waarvoor de belasting werd be~aald, en het slechts in geval van inbreuk
1s op de zoeven opgesomde bepalingen
dat, overeenkomstig voormeld artikel 85,
m~n te doen heeft met een onregelmatighmd en een inbreuk welke gelijkstaan met
een niet-betaling van de taks en welke
de toepassing medebrengen van de aanslag en de in voormeld artikel 89 bedoelde
verhoging ; ook indien men voormeld
artikel 81 meer bepaald 2o in deze zin
interpreteert dat, waar een toestel in een
drankgelegenheid wordt uitgebaat, niet
aileen iedere vermindering van taks
maar ook iedete betaling in gedeeltelijke
schijven uitgesloten is ·en onmiddellijk
volledige betaling vereist is, men, in het
geval waar niettemin na een gedeeltelijke
betaling een fiscaal kenteken overeenkomstig voormeld artikel 84 wordt afgegeven en aangebracht, niet te doen heeft
noch met een inbreuk op voormeld
artikel 85 noch met een afwezigheid van
betaling zoals bedoeld in voormeld artikel 89, zodat in dergelijke omstandigheden de aanslag van ambtswege met verhogi:i:lg zoals in voormeld artikel 89
bedoeld niet gerechtvaardigd is ;
tweede onderdeel, de bepalingen van
voormeld artikel 81 meer bepaald 2o noch
enige andere bepaling van de hoger
ingeroepen: gecoordineerde wetten beta-

847ling in _gedeeltelijke schijven verbieden
en hieruit volgt dat, waar ten deze na
een gedeeltelijke betaling een fiscaal
kenteken QVereenkomstig voormeld artikel 84 werd afgegeven en aangebracht er
niet aileen geen inbreuk op voormelde
artikelen 85 en 89 maar ook niet op voormeld artikel 81 meer bepaald 2° aanwezig
is, zodat de litigieuze aanslag met verhoging p.iet gerechtvaardigd is ;
derde onderdeel, ·de feitelijke constata-·
ties van het arrest niet volstaan om de
litigieuze aanslag met verhoging te rechtvaardigen zodat het bestreden arrest
niet naar behoren gemotiveerd is (schending van artikel 97 van de Grondwet) :
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat, in een drankgelegenheid
uitgebaa.t door eiseres, een automatisch
ontspanningstoestel werd aangetroffen
voorzien van een fiscaal kenteken dat
kwijting gold van de belasting verminderd tot de helft van haar bedrag voor
de toestellen uitsluitend opgesteld in een
seizoenbedrijf, terwijl, overeenkomstig
artikel 81-2° van het koninklijk besluit
van 23 november 1965, houdende codificatie van- de wettelijke bepalingen betreffende de met de i;nkomstenbelastingen
gelijkgestelde belastingen, die vermindering niet van toepassip.g is wanneer het
gaat, zoals ten deze, om een toestel
opgesteld in een drankgelegenheid ;
Overwegende dat in strijd met het.geen
door het middel wordt aangevoerd het ,
arrest vaststelt noch dat "na een gedeeltelijke betaling een :fiscaal kenteken overeenkomstig artikel 84 werd afgegeven en
aangebracht " noch dat een. aanvullende
betaling werd gedaan ; dat het arrest
dienaangaande slechts overweegt " dat
de mogelijkheid van een aanvullende
betaling, naderh&nd door de administratie aangenomen, de inbreuk op de wetge'l(ing niet wegneemt en dat de inbrerur
onherstelbaar- was wanneer het !j>pparaat
aangetroffen werd in een drankgelegenheid ";
Over:wegende dat, vermits krachtens
de bepalingen van de artikelen 84 en 85
van _evenger,wemd besluit, elk opgesteld
toestel moet voorzien zijn van het .fiscaaJ
kenteken dat het bewiJs levert van-de
betaling van de erop verschuldigde belasting, de rechter wettelijk beslist dat het
toestel voorzien was van een onregelmatig :fiscaal kenteken, dit is dat het
niet voorzien was van he~ bij artikel 84
bedoeld fiscaal kenteken;
Overwegende dat luidens \de artikeIen 85 en 89 van voormeld besluit zulke

overtreding gelijkges.teld is met nietbetaling van de _belasting met het gevolg
d~tt de belastingschuldige van ambtswege, en met verhoging van de belasting,
kan ·- aangeslagen worden ;
Overwegende dat het arrest, op grond
van de vaststelling' dat het toestel,
voorzien van een . fiscaal kenteken dat
slechts kwijting gold voor zes maand,
in de drankgelegellheid door' eise;res
uitgebaa:t aangetroffen werd, wettelijjk
heeft afgeleid dat de7e l~tatste de gevestigde aanslag verschuldigd was ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
·
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
12 mei 1970. -

2e kamer. -

Voor-

ldtter, de H. Louveaux, raadsheer waar-

nemend voorzitter.
Verslaggeve1·,
de H. Delahaye. - Gelijkluidende conclusie, de H. Dumon, advocaat-generaal. Pleiters, de HH. Bayart en Claeys
Bouuaert (laatstgenoemde van de balie
bij het Hof van beroep te Gent).

2e

KAMER. -

12 mei 1970.

INKOMSTENBELASTIN1GEN.
BERO]!lP VOOR HE.T HOF VAN BEROEP. GESCHIL BEPERKT TOT DE BETWISTINGEN WELKE AAN DE.~IRECTEUR DER
DIRECTE BELASTINGEN WORDEN ONDEB-.
WORPEN EN TOT DE PUNTEN WAAROVER
D)l]ZE AMBTSHALVE UITSPRAAK HEEFT
GEDAAN. DIRECTEUR DIE AMBTSHALVE UITSPRAAK DOET. BEGRIP.

W anneer de directeur der belastingen die
kennis heejt genomen van een nclamatie
van de belastingschuldige, beslist heejt,
zonder dat dit punt hem door de belastingschuld~ge we1'd ondm·worpen, dat de
belastbare grondslag van een bijzondere
aanslag ten laste var;- de belastingschuldi ge waarvan sprak~t in de artikelen 118
en 131-2° van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen, - wettelijk werd
vastgesteld met inachtneming van debepalingen van artikel 3 van de wet van·
24 november 1953 tot bevordering van
de opslorping of de fusie van vennootschappen, vermits deze laatste wetsbet
paling krachtens het ministerieel besluit
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van 7 mei 1965 (1) · ten· deze di(mt
. toegepast te wo?tden voor het vestigen
van een. dergelijke aanslag, mag het
hoj van· beroep wettelijk kennis nemen
van het door de ' belastingschuldige
overgelegde vraagpunt over de wettelijkheid van de toepassing van die wet van
24 november 1953 voor het vestigen van
de belastba1·e grondslag van een bijzondere aanslag bedoeld bij die m·tikelen
• van het W etboek van de inkomstenbelqstingen (2).
(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP IN VEREFFENING «LA MANILA "• T. BELGISCHE
STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest op 25 juni 1969 door het Hof
van beroep te Gent gewezen ;
Over het middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wethoek, 267,
276 en 278 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen (koninklijk besluit
van 26 februari 1964),
doordat, wanneer eiseres, getaxeerd
krachtens artikel ll8 van het Wetboek
van de inlmmstenbelastingen, had doen
gelden dat, in strijd met wat de administratis geoordeeld had, artikel 3 van de
wet van 24 november 1953 enkel betrekking had op de toepas~ing vari artikel 11),
§ 2, van de vroegere gecoiirdinl')erde
wetten, en niet op d~ toepassing van
artikel 118 van het W etboek van de
inkomstenbelastingen, df:l.t het ministei'ieel besluit van 7 mei 1965 niet op een,
wettelijke grondslag berustte in zoverre
het voormeld artikel 3 wijzigde, dat, in
ieder geval, het niet toepasselijk was op
de litigieuze verdelingen, dat bijgevolg
het in aanmerking te nemen kapitaal het
maatschappelijke kapitaal van eiseres
was, dat deze derhalve geen enkel vereffeningsboni verdeeld had en dat generlei belasting verschuldigd was, het bestrederi arrest beslist dat dit middel niet
ontvankelijk is, wijl het noch naar voren
(1) Artikel85 vatJ. de wet van 20 november
1962 houdende hervorming van de inkomstenbelastingen bepaalt dat de· verwijzingen naar
de· -gecoordineerde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen voorkomend in de bij
dit-artikel bedoelde wetten, aangepast worden
bij besluit van de Ministers die met de· uit-

werd gebracht in ret bezwaarschrift,
noch vl}n ambtswege werd onderzocht
in de beslissing van de directeur,
terwijl de directeur der ·belastingen -in
ziJn beslissing de litigieuze aanslagen
gerechtvaardigd had, onder meer door
te verklaren da.t « het « nog terugbetaalbare werkelijk volgestort kapitaaln voor
het geval van een uit een fusie ontstane
vennootschap bij artikel 3 van de wet
van 24 november 1953 (gewiJzigd bij'
ministerieel besluit van 7 mei 1965)
voor de onder dit regime samengesmolten
maatschappijen werd vastgelegd; dat
dit kapitaal slechts bestaat uit het totaal
der kapitale~ welke op het ogenblik van
de fusie vatoaar waren voor aftrekking
in hoofde van de gefusioneerde maatschappijen; derhalve boveri genoemd
bedrag van 52.948.058 frank begrepen is
onder de bij artikel 131, 2°, van het
W etboek van de inkomstenbelastingen
bedoelde « gereserveerde winsten " ; dat
de opname van dit bedrag bij de fusie/
onder het kapitaal hieraan geen afbreuk
doet "• waaruit volgt dat het arrest de
bewijskracht van· de beslissing _yan de
directeur heeft geschonden door te verklaren dat de directeur zich niet had
uitgesproken over voormelde litigieuze
kwestie (schending van de artikelen 1319,
1320 en 1322 van hetBurgerlijk Wetboek)
en onwettig geweigerd heeft uitspraak te
doen over een vraag welke regelmatig
bij het Hof van beroep aanhangig was
gemaakt (schending van de andere aangeduide wetsbepalingen) :
Overwegende dat om te beslissen dat de
taxatieambtenaar terecht de aanslagvoet
van dertig t. h., zoals bepaald door
artikel 130-2° van het Wetboek van de·
inkomstenbelastingen, toegepast had op
een aanslagbasis berekend met inachtneming van de bepalingen van artikel 3
van de wet van 24 november 1953, de
directeur vaststelt dat, ingevolge het
ministerieel besluit van 7 mei 1965, deze
bepalingen dienen in acht genomen te
worden voor de vaststelling van de
belastbare grondslag bedoeld door de
artikelen 118, 119 en 131 van het gezegd
wethoek;
Overwegende dat vermit-s de directeur
voering ervan belast zijn, met inachtneming
van de bepalingen die ze zullen vervangen
hebben.
(2) Raadpl. cass., 11 juni 1966 (Bull. en
PAsw., 1966, I, 1300) en'17 maart 1970, supra,
blz. 683.
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zodoende over deze kwestie van . ambtswege uitspraak gedaan had, het hof van
beroep diende kennis te nenien van de
opgeworpen aanspraak waarvan het middel gewaagt ;
·
Dat het middel gegrond is ;

(DE KEGEL, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF ; - Overwegende dat de
voorziening gericht is tegen een arrest,
Om die redenen, vernietigt het bestre- op 9 januari 1969 door het Hof van
den arrest ; beveelt dat van dit arrest beroep te Luik gewezen;
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt . Over de opgeworpen grand· van nietverweerder in de kosten; verwijst de· ontvankelijkheid van de voorziening :
1aak naar het Hof van beroep te Brussel.
Overwegende dat, luidens .artikel 289
van het '\Vetboek van de inkomstenbelas12 mei 1970. - 2° kamer. Voor- tingen, een · uitgifte van het bestreden
zitter, de H. Louveaux, raadsheer waar- arrest, op straffe van verval, billilen de
nemend voorzitter.
Verslaggever, wettelijke termijn en met het verzoekde H. Delahaye. Gelijkluidende con- schrifl; ter griffie van het hof van beroep
clusie, de }'1:. Duman, advoeaat-generaal. moet afgegeven worden ;
Pleiters, de HH. Van Bast,elaer, Wilmart
Overv;,egende dat geen uitgifte van de
(heiden van de· balie bij het Hof van bestreden b~jslisf'ing afgegeven werd en de
beroep te Brussel) en Claeys Bouuaert voorziening dienvolgens niflt ontvanke(van de balie bij het Hof van beroep lijk is;
te Gent).
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de ,kosten.

ze

2e

KAMER.-

VOORZIENING

13 mei 1970 ..

IN

CASSATIE.

DIRECTE BELAST.J:NGEN. GEE.N UIT·
GIFTE VAN· HET BESTREDEN ARREST
AFGEGEVEN TER GRIFFIE VAN HET HOF
VAN BEROEP. NIET-ONTVANKET,IJKHEID.

Niet ontvankelijk is het cassatiebe1 oep
tegen een arrest dat gewezen is op een
beroep tegen een beslissing van de directeur der belastingen, rechtdoende op de
reclamatie van de belastingplichtige,
wanneer geen uitgijte van het bestreden
arrest ter griflie van het hof van beroep
is ajgegeven (1). (Wetb. van de inkomstenbel., art. 289 [2].)
(1) Cass., 29 april 1958 (Bull. en PAsrc.,
1958, I, 959); vgi. cass., 5 februari 1963 (ibid.,
1963, I, 646) en 23 juni 1964 (ibid., 1964,
I, 1148).
(2) Artikei 289 van het Wetboek van de

inkomstenbeiastingen · neemt de bepalingen
over van artikel 14 van de wet van 6 september 1895, gewijzigd bij artikei 1 van de wet
van 23 juli 1953.
(3) Cass., 21 april en 20 juni 1967 (Arr.
cass., 1967, biz. 1018 en 1284) vgl. cass,

13 mei 1970. kamer. - VoorzitteJ", de H. Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
de H. Rutsaert.- Gelijkluidende conclusie, de H. Paul Mahaux, eerste advocaatgeneraal.- Pleiters, de HH. Verstringhe
(van de balie bij het Hof van beroep te
Gent) en Biitzler (van de balie bij het
Hof van beroep te Brussel).

2e

KAli'LER. -

VOORZIENING

13· mei 1970.
IN

CASSATIE.

VORM. DIRE.CTE BELASTINGEN.
GESCHONDEN WETTELIJKE BEPALINGEN.- BEPALINGEN DIE NAUWKEURIG
EN JUIST VOOR ELK MIDDEL MOETEN .
VERMELD WORDEN.

De cassatievoorziening moet, inzake directe
belastingen, nauwkeurig en juist de
aangevoerde wettelijke bepalingen vermelden waarop ellc middel betrekking
heejt (3): (Wetb. van de inkomstenbelastingen, art. 289 [4].)
31 januari 1967 (ibid., 1967, biz. 673) en
9 januari 1968 (ibid., 1968, biz. 635).
'

(4) Raadpl. noot 2 onder het voorgaand
arrest.

850'(ERFGENAMEN LAMAIRE,
T. BELGISCHE STAAT,
. MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 28 april 1969 door het Hof
van beroep te Gent gewezen ;
Gelet op het middel afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 ·en ll2
van dEl Grondwet, 1320 1349 tot 1353
van het ~urgerlijk Wetboek, 2 § 3,
in-fine, van de wet van 16 oktober 1945
en 1.en volgende van' deze wet,
doordat het bestreden arrest het door
de eiseresen op grond van § 8 van het
artikel 61 van de gecoordineerde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen ingediende bezwaarschrift ontvankelijk
doch ongegrond verklaart, om de reden
dat het arrest van 17 mei 1961 van het
Hof van beroep te Luik over de geldelijke
toestand van wijlen Floris Lamaire
definitief heeft beslist en de eiseressen
geen stnkken ove:deggen die niet aan
het Hof van beroep te Luik werden
onderworpen,
terwijt, eerBte 6nde1·deel, nit niets blijkt
dat het arrest de bedoelde stukken zelf
op hun waarde heefb onderzocht, zodat
het arrest over het hoofdvoorwerp van
het fiskaal beroep geen uitspraak heeft
gedaan;
tweede ondenleel, uit niets blijkt dat
voornoemd arrest van het Hof van
beroep te Luik de draagwijdte heeft die
het bestreden arrest er_ aan hecht;
de1·de onderdeel, het arrest geen antwoord geeft op de « memorie " waarin
de eiseressen lieten gelden dat de middelen die· zij voorbrengen niet met de
gewone strengheid mogen beoordeeld
worden, maar dat de beoordeling van de
overgelegde bewijsstukken en attesten
moet geschieden met inachtneming van
'de omstandigheid waarin zij gemaakt en
gevonden werden en van de aard van
het geval, zulks temeer daar de wet zelf
« waarschijnlijkheden » aanvaardt, dat
over die « waarschijnlijkheid » welke
be.doelde stukken als zodanig bijbrengen
het Hof van beroep te Gent zelf geen
onderzoek doet, zulks hoewel, gezien de
onmogelijkheid voor de eiseressen om de
voormelde geldelijke toestand met rechtstreekse bewijzen te staven, het hof van
beroep op de ingebrachte vernioedens en
waarschijnlijkheden had moeten stennen;

vierde onderdeel, uit niets blijkt dat
de fiscus voorafgaandelijk · het bewijs
heeft geleverd dat wijlen Floris Lamaire
extra-belastingen verschuldigd was;
Over de grond van niet-ontvankelijkheid door verweerder opgeworpen en
afgeleid nit het niet-naleven van artikel 289 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen :
Overwegeride dat de eiseressen in. het
« ll1iddel "• hetwelk globaal de schending

van verschillende wetsbepalingen inroept,
verschillende grieven doen gelden die
hierin bestaan, de eerste, dat het arrest
onvoldoende is gemotiveerd en met
rechtsweigering is gelijk te stellen, de
tweede, dat het arrest ·de bewijskracht
van een vqrig arrest van het }[ofvan
beroep te Luik miskent, de derde en
de vierde, db.t het arrest de conclusie van
de ·eiseressen niet beantwoordt en de
toepasselijke wettelijke regelen omtrent
het bewijs schendt ;
Dat de inhoud van die grieven aantoont
dat zij onderscheiden zijn en zonder
recht.sverband tussen elkaar, zodat ieder
ervan een afzonderlijk middel uitmaakt;
Dat het verzoekschrift niet preciseert
op welke grieven elk van de ingeroepen
wetsbepalingen betrekking heeft;
Overwegende dat de voorziening, om
aan het op straffe van nietigheid voorgeschreven vereiste van voormeld artikel )289 te voldoen, nauwkeurig en met
juistheid de wetsbepalingen moet aanduiden Welke op ieder van de middelen
betrekking hebben;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid moet worden aangenomen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eiseressen in de
kosten.
13 mei 1970.- 2e kamer.- Voorzitter,
de H. Louveaux, raadsheer waarnemend
voorzitter. VerBlaggever, de H. de
Vreese. Gelijlcluidende concluBie, de
H. Paul Mahaux, eerste advocaat-generaal. - Pleite?'B, de HH. G. Baert (van
de balie bij het Hof van beroep ·te Gent
en Biitzler (van de balie bij het Ho.f van
beroep te Brussel).
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13 mei 1970.

1°

VOORZIENING IN CASSATIE.
VORM.- G:mM:mENTELIJKE EN PROVINCIALE BELASTINGEN. VobRZIENING
TEGEN EEN BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE INGESTE.LD DOOR EEN
BIJZONDERE GEMAOHTIGDE. VOORZIENING INGESTELD NA DE WIJZIGING
VAN"ARTIKEL 417 VAN HET WETBOEK
VAN STRAFVORDERING BIJ ARTIKEL 5
VAN DE WET VAN 16 FEBRUARI 1J)6l.VOLMAOHT DIE NIET MEER BIJ DE
VERKLARING VAN VOORZIENING MOET
WORDEN GEVOEGD. VOLMAOHT DIE
AAN HET HoF MAG WORDEN VOORGE---LE.GD BINNEN DE TERMIJN GESTELD
BIJ ARTIKEL 420bis VAN HETZELFDE
WETBOEK.

2°

GEMEENTELIJKE EN PROVINCIALE BELASTINGEN.- PROVINCIALE BlULASTING. BELASTINGVERORDENING VAN DE PROVINCIE 00STVLAANDEREN OP DE DRIJFKRAOHT. ARTIKEL 1.
DRAAGWIJDTE VAN
DEZE BEPALING.

(1) Naar luid van artikel 4 van de wet van
22 januari 1849, dat inzake directe gemeenteIijke en provinciale belastingen van toepassing is krachtens de artikelen 2 van de wet
van ·22 juni 1865, 13 van de wet van 5 juli
1871 en 16 van de wet van 22 juni 1877, moet
de verklaring van voorziening in deze zaken
worden gedaan ter griffie van de provincieraad « in eigen persoon of door een gevolmachtigde », zonder verdere precisering;
Onder de gelding van artikel 417 van het
Wetboek van strafvordering, v66r de wijziging
ervan bij artikel 5 van de wet van 16 februari
1961, beschouwde het Hof, met toepassing
van deze bepaling, dat de bijzondere volmacht
bij de verklaring van voorziening moest worden gevoegd (zie onder meer cass., 24 oktober
1882, Bull. en PABlO., 1882, I, 365; 26 mei
1924, ibid., 1924, I, 362; 12 januari 192.9,
ibid., 1929, I, 67, 6°; 24 oktober 1957, ibid.,
1958, I, 170).
Deze uitlegging bleek hierop te zijn gegrond
dat het cassatieberoep inzake directe gemeentelijke en provinciale belastingen, waarvan sprake in artikel 4 van de wet van
22 januari 1849, zoals het cassatieberoep in
strafzaken, bepaald bij artikel 417 van het
W etboek van strafvorderil;lg, ingesteld wordt
door een ·• verklaring ter griffie » (raadpl.
de noot get. W. G. onder cass., 6 september
1966, Arr. cass., 1967, biz. 14) en dat de wetten
van 22 januari 1849, 22 juni 1865, 5 juli 1871

1° W anneer de voorziening tegen een
oesluit van de bestendige deputatie;- van
een provinoieraad, dat uitspraak doet
over een bezwaarsoh1·ift inzake direote
gemeentelijke of p1·ovinoiale belastingen,
doo1· een bijzondere gemaohtigde wordt
ingesteld, moet sinds de wijziging van
artikel 417 van het Wetboek van stra/
vordering bij artikel 5 van de wet van
16 februari 1961, de volmaoht niet meer
aan de verklaring van vom·ziening geheoht worden en mag zij aan het H of
voorgelegd worden binnen de termijn
gesteld bij artikel 420bis van dit wetboelc (1). (Wetten van 22 januari 1849,
art. 4, 22 juni 1865, art. 2, 5 juli 1871,
art. 13, en 22 juni 1877, art. 16.)
2° De bepaling van artikel 1 van de belastingverordening van de provinoie OostVlaanderen op de drijflcraoht, goe.dgekeurd bij het koninklijk besluit van
2 december 1961, naar luid waarvan
de belasting versohuldigd is voor de
motoren die de belastingpliohtige voor
de exploitatie van zijn im·iohting of van
zijn bijgebouwen gebruikt, maakt geen
ondersoheid tussen de motoren die uitsluitend -door de belastingplichtige gebruilct worden en die welke gemeenschappelijlc door hem en een andere
belastingplichti{Je worden gebruikt.
en 22 juni 1877 niet werden opgeheven bij
de algemene regel bevestigd door het Wetboek
van strafvordering (cass., 24 oktober 1882,
zoeven vermeld en 20 december 1938, Bull.
en PASIC., 1938, I,_ 397).
Artikel 417 van dit wetboek bepaalde dat
de verklaring van cassatieberoep kon worden
gedaan « door de pleitbezorger van de veroordeelde partij of door een bijzonder gevo1machtigde; in dit Iaatste geval bleef de volmacht- aan de verklaring gehecht "·
Artikel 5 van de wet van 16 februari 1961
tot wijziging van de wetgeving betreffende de
vertegenwoordiging. van de beklaagde, de
burgerrechtelijk aansprakelijke partijen en de
burgerlijke partijen voor de strafgerechte,n
heeft deze bepalingen opgeheven eri vervangen
door een andere die de verklaring van v()orziening « door pleitbezorger of een advocaat,
houder der stukken » toelaat.
Artikel 417 van het Wetboek van strafvordermg schrijft dus in generlei geval meer voor
dat er nog een volmacht aan de verklaring van
beroep tot cassatie zou worden gehecht.
De· wet van 1961 heeft trouwens, zoals dit
in de titel ervan staat, enkel de vertegenwoor•
diging van de partijen « voor de strafgerechten » gewijzigd ; zij heeft artikel 4 van, de
wet van 22 januari 1849 noch uitdrukkelijk
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ARREST.

RET HOF ; - Gelet op bet _bestreden
besluit, op 23 mei 1969 door de Bestendige Deputatie van de Provincieraad van
. Oost-Vlaanderen gewezen;
Over de grond van niet-ontvankelijkbeid door verweerster tegen de voorziening opgeworpen en bieruit afgeleid dat
de verklaring tot voorziening door een
volmachtdrager gedaan werd, zonder dat
de ingeroepen volmacbt aan de verklaring
tot- voorziening gehecht was :
Overwegende dat luidens artikel 4 van
de wet van 22 januari 1849, toepasselijk
inzake directe provinciale en gemeentelijke belastingen krachtens de artikelen 2
van de wet van 22 juni 1865 en 16 van
de wet van 22 juni 1877, de verklaring
tot ·voorziening « in persoon of door
volmacbthouder " gedaan wordt ;
Overwegende dat, bij toepassing van
artikel 417 van het W etboek van strafvordering, de volmacbt aan de verklaring
tot voorziening diende gehecht te blijven,
maar dat dit voorschrift door artikel 5
van de wet van 16 februari 1961 opgeheven werd;
Overwegende dat de volmacht, op
grond waarvan de volmacbthouder van
noch impliciet gewijzigd (raadpl. de evengemelde noot onder cass., 6 september 1966,
en de noot · onder cass., 15 februari 1967,
A1"1·. cass., 1967, biz. 754).
·
Hieruit vloeit noodzakelijk voort dat het
cassatieberoep inzake directe gemeentelijke
provinciale belastingen voortaan · ge_regeld
wordt door deze laatste wettelijke bepaling,
met uitsluiting van artikel 417 van het Wethoek van strafvordering.
Ingevolge artikel 4 van de wet van 22 januari 1849 is de verklaring van beroep in cassatie door ~en lasthebber enkel mogelijk indien
hij een « gevolmachtigde " is, zodat de raadsman van de belastingplichtige deze verklaring
niet geldig kan doen in de hoedanigheid
aileen maar van advocaat, houder der stukken.
De bepaling van artikel 440 van het
Gerechtelijk W etboek, volgens hetwelk de
a,dvocaat verschijnt als gevolmachtigde van
de partij zonder dat hij van enige volmacht
moet doeiJ. blijken, zal hem evenmin dit recht
toekennen wanneer artikel 2 van hetzelfde

eiseres de verklaring tot voorziening
gedaan beeft, binnen de door artikel 420bis van het Wetboek van straf. vordering bepaalde termijn aan het Hof
overgelegd werd ;
Dat de grond van niet-ontvankelijkbeid in recht faalt ;
Over bet-middel afgeleid uit de scbending van de artikelen '97 van de Grondwet, 1 van de belastingverordening op de
drijfkracht. Jvan de Provincieraad van
Oost-Vlaancteren, goedgekeurd bij het
koninklijk besluit van 2 december 1963,
1316 tot 1324 van het Burgerlijk Wethoek, voor zover de bestreden beslissing
de aangifte in de provinciale belasting
en bet bezwaarschrift van eiseres verkeerd begrepen heeft,
doo1·dat de bestreden beslissing het
bezwaarschrift door eiseres ingediend
tegen de aanslag in de provinciale belasting opgenomen onder artikel 445409
van het kobier der gemeente Ou,denaarde,
belastingjaar 1964, groot 7.700 frank,
slechts 'gedeeltelijk ingewilligd heeft en
slechts een gedeeltelijke outlasting heeft
toegestaan, op grond dat : 1° in de
aangehaalde verordening nergens is bepaald dat net gemeenschappelijk gebruik
van bedoelde motoren aanleiding geeft
tot bet 'vestigen van deelsgewijze. aanslagen voor elk van de in de gemeenschap
deelnemende vennootschappen, 2° vermits de motoren nooit tegelijkertijd door
de twee betrokken firma's kunnen worden
aangewend, voor zover een of meerdere

wetboek dit op aile rechtsplegingen van toepassing zal verklaren, aangezien, volgens ditzelfde artikel, zulks aileen het geval kan zijn
« behalve indien de wet een bijzondere lastgeving eist », zoals voor het cassatieberoep
inzake dhecte gemeentelijke en provinciale
belastingen.
Uit de wijzigingen in artikel 417 van het
Wetboek van strafvordering aangebracht bij
de wet van 16 februari volgt nog dat wanneer
de verklaring van voorziening in dergelijke
zaken door een bijzonder gevolmachtigde
gedaan wordt, deze volmacht niet meer bij.
de verklaring dient te worden gevoegd.
Ret Hof van cassatie moet weliswaar de
gelegenheid hebben om de geldigheid en de
draagwijdte van deze volmacht te beoordelen
en daartoe moet deze regelmatig aan het Hof
worden voorgelegd, d~t wil zeggen binnen.
twee maanden na de inschrijving van de zaak
op de algemene rol, welke termijn _oorspronke- ·
lijk was bepaald bij artikel 53, lid 2, van het.
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niet werden gebruikt, -de. in artikel 8
bedoelde berichten van stillegging konden
ingezonden worden, waardoor gedeeltelijke behstingverrrindering moge'lijk was
en dergelijke berichten niet werden ingestuurd,
terwijl het gemeenschappelijk gebruikt
materiaal gemeenschappelijke eigendom
was van een tijdelijke vereniging gesticht
door eiseres en de Personenvennootschap
met beperkte aansprakelijkheid Mes:tdagh en door de beide firma's elk voor
de helft werd betaald met het oog op
het samen uitvoeren van werken, zodat
de drijfkracht ook voor 50 t. h. in hoofde
van elke vennootschap diende belast te
worden:
Overwegende dat het bestreden besluit,
na _yastgesteld te hebben df1>t eiseres
aangifte. deed van haar belastbaar motorpark met een totale kracht van 634 pk,
waarvan, volgens haar, wegens gemeenschappelijk gebruik met een andere firma
slechts 50 t. h. of 317 pk ten haren laste
mocht in aanmerking genomen worden,
beslist, op\grond van de in het middel
aangehaalde redenen, dat bij het vestigen. van de bedoelde aanslag terecht
geen rekening gehouden werd met de
door eiseres vooropgestelde gedeeltelijke
belastbaarheid ;
Overwegende dat artikel l van voormelde belastingverordening bepaalt dat
de belasting verschuldigd is voor de
motoren die de belastingplichtige voor
de exploitatie van zijn inrichting of van
l

beslriit van 18 maart 1815 gewijzigd bij
artikel 6, § 1, van de wet van 20 juni 1953,
en sinds 1 januari 1969, bij artikel 420bis van
het Wetboek van strafvordering, aangevuld
bij artikel 154. van de wijzigende bepalingen
vervat in ;trtikel 3 'van de wet van 10 oktober
1967 (SCHEyYEN, Traite des pourvois en cassation, nr 2S7, ir1 fine; Rep. prat. d1:oit beige,
vo Pourvoi en cassation en matiere fiscale,
nr 7S; cass., 10 juni 1912, Bull. en PAsrc.,
1912, I, 337, en de noot).
Zoals de noot onder het evengemeld arrest
van 24 oktober 1882 erop wijst « ligt het in
de aard Zelf van de zaken dat hij die voor een
derde in rechte optreedt, van zijn volmacht
moet doen blijken »,
Er wordt evenwel niet vereist dat dit
gedaan wordt voor de griffier. Deze is niet
bevoegd om de. geldigheid te beoordelen van
de verklaring van voorziening en van de volmacht krachtens welke zij wordt gedaan, hij
maakt enkel de .akte op van de verklaring

haar bijgebouwen « gebruikt » ; dat die
bepaling geen onderscheid maakt tussen
de motoren die uitsluitend door de
belastingplichtige gebruikt worden en die
welke gemeenschappelijk door hem en
een andere belastingsplichtige gebruikt
worden;
Overwegende dat het " gemeenschappelijk gebruik >> waarvan sprake . in . de
aangifte van eiseres het achtereenvolgend
en afzonderlijk gebruik van de bedoelde
motoren door elk van de in de gemeen•
schap de~lhebbende vennootschappen
niet uitsluit;
_
Dat artikel 8, leden 3 en 5, van de
verordening trouwens een belastingvermindering voorschrijft ingeval van
stilleggen van een motor gedurende
minstens een maand, mits schriftelijk
bericht aan de bevoegde ontvanger der
directe belastingen ;
Overwegende- derhalve dat het besluit,
zonder artikel l van voormelde belastingverordening te schenden, en zondP,.r van
gezegde aangifte en bezwaarschrift eeh
uitlegging te geven die met de termen
ervan onverenigbaar is, op grand van
de in het middel overgenomen redenen
wettelijk heeft beslist dat, bij het vestigen
van bedoelde aanslag, geen rekening
diende gehouden te worden met de door
eiseres vooropgestelde gedeeltelijke belastbaarheid ;
Dat het middel dienvolgens niet kan
aangenomen worden :
Overwegende dat · uit de regelmatig
voor het Hof neergelegde stukken niet
blijkt dat een middel, dat de openbare
orde aanbelangt, ambtshalve moet worden opgeworpen ;
voor hem afgelegd door degene die optreedt
als gevolmachtigde.
Ret Hof is aileen bevoegd om na te gaan
of de verklaring van voorziening werkelijk
is gedaan o.vereenkomstig een regeb;natige
bijzondere volmacht (cass., 24 oktober 1882
en 20 december 1938, reeds vermeld; 24 april
1958, Bull. en PAsrc., 1958, I, 940; raadpl.
cass., 3 juni 1947, ibid., 1947, I, 235 en noot 2,
getekend R. J. B., evenals cass., 11 april
1949, ibid., 1949, I, 292).
Ten deze werd de verklaring van voorziening voor de griffier van de provincie gedaan
door de raadsman van de eisende vennootschap « in de hoedanigheid van haar gevolmacht1gde )) en de bijzondere volmacht krachtens welke deze ve:rklaring is gedaan, werd
ter griffie. van het Hof binnen de wettelijke
termijn ingedi€md. Deze -volmacht was van
een vroegere datum dan die van de verklaring
van voorziening.
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Om die redenen, verwerpt de voorzie·ning ; veroordeelt eiseres in de kosten.
~ 2e kamer. Voorde H. Louveaux, raadsheer waarnemend
voorzitter.
Verslaggever,
de H. Gernie~s. Gelijkluidende conclusie, de' H. Paul Mahaux, eerste advocaatgeneraal.- Pleiters, de HH. Delafontaine
(van de balie te Kortrijk) en Bayart.

13 mei 1970.

zitter,

2e KAMER.- 13 mei 1970.

1°

EIGENDOM.- RECHT VAN NATREKKING. BURGERLIJK WETBOEK, ARTIKELEN 552, EN 553. TOESTAND
GEREGELD BIJ DEZE BEPALINGEN.

2°

EIGENDOM. -RECHT VAN NATREKKINoG. - BURGERLIJK WETBOEK, ARTIKELEN 552 EN 553. DEZE_ BE_PALINGEN VERBIEDEN NIET DAT DE EIGENDOM VAN DE GROND GESCHEIDEN WORDT
VAN DE EIGENDOM VAN DE GEBOUWEN,
BEPLANTINGEN EN'WERKEN DIE HIEROP
ZIJN TOT STAND GEBRACHT.

3°

EIGENDOM. -RECHT VAN NATREKKING. - BURGERLIJK WETBOEK, ARTIKELEN 552 EN 553. BEPALINGEN
DIE EEN VERMOEDEN VAN EIGENDOM
VASTSTELLEN 'I.'EN BEHOEVE VAN DE
EIGENAAR VAN DE GROND, TENZIJ RET
TEGENOVERGESTELDE BEWEZEN
WORDT.

4°

OPSTAL (RECHT VAN). TITEI.
VAN VESTIGING NIET OVERGESCHREVEN
IN DE DAARTOE BESTEMDE REGISTERS.
RECHT V A;N OPSTAL KAN NIET AAN
DERDEN WORDEN TEGENGE_WORPEN,

5°

INKOMSTENBELASTINGEN.
WETBOEK VAN DE INKOMSTE_NBELASTINGEN, ARTIKEL 155.- 0NROERENDE
VOORHEFFING. VooRHEFFING OP
RET INKOMEN VAN GEBOUWEN OP DE
GROND VAN EEN ERF OPGERICHT DOOR
EEN OPSTALHOUDER.
VOORHEFFINGSPI"ICHTIGE.

be1wren, tenzij het tegenove,rgestelde bewezen is, beheerst de toestand ontstaan
ten gevolge van het tot. stand brengen van
gebouwen, beplantingen en werken op
de grand van een erj; deze regel is niet
van toepassing op de vervreemding van
een e1j, op de grand waarvan gebouwen,
beplantingen en werken zijn tot stand
gebracht, daar dez_e vervreemding geregeld wonlt door de beginselen van de
vervreemding der goederen (1).

2° De bepalingen van de artikelen 552 en
553 van het Burgerlijk W etboek inzake
het recht v~n natrekking verbieden niet
dat ingeval van vervreemd·i'ng van een
goed, de eigendom van de grand gescheiden wo1·dt van de eigendom van gebottwen, beplantingen en werken die liierop
zijn tot stand gebracht (2).
3° De bepalingen van de artikelen 552 en
553 van het Burgerlijk W etboek, volgens
wellce de eigenrlom van de g1'Dnd in zich
bevat de eigendom van hetgeen op de
grand is en alle gebouwen, beplantingen en werken op een g1·ond van een
erj vermoed w01·den toe te beho1·en aan
de eigenaar en door hem, op zijn kosten,
te zijn tot stand gebracht, stellcn een
vermoeden vast dat kan worden omgekeerd door het bewijs van het_ tegenovergestelde ; dit bewijs kan voortvloeien uit
de vermelding van een koopakte tot
regeling van de wijze waarop de eigendom van de grand gescheiden wordt van
die van de gebouwen, beplantingen en
werken (3).
4° Het recht van opstal door de eigenaar
van de g1'Dnd toegekend kan aan derden
niet worden' tegengeworpen, indien het
11,iet is ovm·geschreven in de rlaartoe
bestemde openbare registe1·s. (Wet van
10 januari 1824 op het recht van
opstal, art. 3; kon. besl. van 26 juli
1871, gewijzigd bij de koninklijke be·sluiten van 8 september ~930 en
17 augustus 1955, houdende het reglement voor de bewaring van het kadaster, art. 3.)

5° W anneer een recht
wordt op de grand
dat d·it recht aan
tegengeworpen, is

van opstal toegekend
van een erj zonder
de1·den kon worden
de on,roerende voor-

1o De reqel van de artikelen 552 en 553
van het Burgerlijk W etboek, volgens _
(1) (2) en (3) Raadpl. cass., 4 juni_ 1914 en
welke de eigendom t•an de grand in
zich de eigendom bevat van hetgeen op de conclusie van Procureur-generaal Terlinden
de grand is, zodat alle gebouwen; beplan- (Bull. en PAsiC., 1914, I, 301) en de noot op
tingen en werken op de grand van een blz. 305 ; raadpl. ook cass., 1 april en 15 juli
erj. vermoed worden te zijn tot stand 1886 (ibid., 1886, I, 134 en 304) en 7 decemgebracht door de eigenaar en hem toe te ber 1893 (ibid., 1894, I, 38).
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hefting op het inlcomen van d~ op dit
e1j opgerichte gebouwen verschuldigd
door de eigenaar van de grand en niet
door de opstalhouder (1). (Wetb. van
de inkomstenbelastingen, art. 155;
wet van 10 januari 1824 inzake het
recht van opstal, art. 3 ; kon. besl. van
26 juli 1871, gewijzigd bij de ko:tt.
besluiten van 8 september 1930 en
17 augustus 1955 · houdende het regle:inent. voor de bewaring van het
kadaster, art. 3:)
(DUYCK, T. BELGISCJHE STAAT,
MINISTER VAN lfiNANOIEN.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest op 9 juni 1969 door het Hof van
beroep te Gent gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 155 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen, 552 ·en 553 van het
Burgerlijk W etboek, .

doordat, terzake v~n de onroerende
voorheffing voor de aanslagjaren 1964
tot 1967 gevestigd op het kadastraal
inkm;nen ·van de gebouwen opgericht
op twee percelen grond te Harelbeke
in het kadaster ingeboekt op naam va:ri
de onverdeeldheid Leon, Victor en Pierre
Duyck,
na vastgesteld te hebben : 1° dat deze
gebouwen door de personenvennootschap
met beperkte aansprakelijkheid Betonwerkerij van Harelbeke werden opgericht
toen de consorten Duyck eigenaars van
de grond waren, 2° dat de « grond "
waarop deze gebouwen opgericht waren
geweest, door de hypothecaire schuldeisers van de consorten Duyck openbaar
werd verkocht op 11 juli 1963, met
melding in het lastenkohier dat de eigenaar van die grond bij een mondelinge
overeenkomst aan de vennootschap Betonwerkerij van Harelbeke vanaf haar
stichting op 23 mei 1945 en voor haar
duur, hetzij tot 23 mei 1975, een recht
van opstal toegekend had waardoor deze
vennootschap ,het recht verworven had
om de bewuste gebouwen op te richten,
(1) Raadpl. cass., 9 juni 1947 (Bull. en
PAsrc., 1947, I, 254) en de verwijzingei:J. in
noot ; ScHREUDER, I mpots sur les revenus, n r 92 ;
VAN HouTTE, · Principes de droit fi.scal belge,
nr 502, en Beginselen van het Belgische belas-

en met melding dat de koper, door .het
enkel feit van de toewijzing; gesubrogeerd is in 'al de rechten en plichten
van de eigenaars van het verkochte goed,
zodat hij nimmer de afbraak van deze
gebouwen. zal mogen vorderen en er
slechts op het einde van het recht van
opstal eigenaar zal van worden, mits
aan de opstalhouder de actuele waarde
ervan uit te keren, 3° dat, volgens het
formulier 219bis van <}e administratie
van het kadaster, de « grond" op 11 juli
1963 toegewezen werd aan Gerard Vandevijvere en consorten, 4° dat de gebou-·
wen op die grond· opgetrokken werden
zonder een geregistreerde toelating tot
bouwen, zodat ingevolge artikel 3, § 2,
van het reglement voor de bewaring van
het kadaster, de gebouwen geacht worden
door natrekking aan de eigenaar van de
grond toe te behoren (artikelen 552 en
553 van het Burgerlijk Wetboek), zelfs
wanneer men zou beweren dat ze door
een derde en op zijn kosten werden
opgericht, het bestreden arrest beslist
dat, aangezien bovengenoemd recht van
opstal aan de administratie niet tegenstelbaar is bij gebrek aan overschrijving
op het hypotheekkantoor van de vestigingstitel van dit recht (artikel 3 van de
wet van 10 januarf 1824), hieruit volgt
dat de consorten Duyck, zo v66r als na
de verkoop van de grond, ten overstaan
van het kadaster, eig13naars van de
gebouwen waren en derhalve, ingevolge
artikel 155 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen, de ouroerende'
voorheffing op de gebouwen verschuldigd
blijven ook na de verkoop van de grond ;
en tevens als vruchteloos beschouwt
het betoog waarin eiser aanvoerde :a) dat
de kopers van de grond, ingevolge de
natrekking bepaald in de artikelen 552
en 553 van het Burgerlijk W etboek, ook
eigenaars geworden zijn van de gebouwen:
b) dat, nu de ,wet voor een recht van
opstal een geregistreerde akte uitgaande
van de eigenaar vereist, des te meer
moet besloten worden dat een akte van
verkoop · van de grond · ten . verzoeke
van schuldeisers niet tot. gevolg kan
hebben de scheiding van grond en gebouwen te. voltrekken, de toepassing van
voormelde artikelen 552 en 553 uit te
sluiten en een recht van opstal te doen
ontstaan, c) dat, wanneer de administratingrecht, 2• uitg., nr• 356, 609 en 634;
AMERYCKX; Fiscaal recht, Directe belastingen
nr 106, LINARD DE GUERTECHIN, Impot
des personnes physiques, nr 48.
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tie het bestaan van een opstalrecht
negeert wegens ontstentenis van geregistreerde akte, ze niet vermag te beweren
dat de verkoop een recht van opstal deed
ontstaan, om de redenen 1° dat dit
betoog het voorwerp van de verkoop
voorbijziet en het lastenkohier verkeerd
interpreteert, vermits het lastenkohier
uitdrukkelijk bepaalde dat aileen de
grand verkocht werd en dat de koper
slechts op 25 mei 1975 onder bepaalde
voorwaarden eigenaar van de gebouwen
zou worden, 2° dat het de hypothecaire
schuldeisers vrij stand aileen de grand
te verkopen, vermits de splitsing tussen
de eigendom van de grand en de eigendom van de op die grand opgerichte
gebouwen mogelijk was en 3° dat de
kopers van de grand door de voorwaarden
van het lastenkohier betrekkelijk de verwerving van de gebouwen gebonden
waren en de administratie de koper van
de grand niet als eigenaar van de gebouwen kon beschouwen door natrekking,
vermits de koper uitsluitend' de grand
verwierf en er voor de verwerving van
de gebouwen uitdrukkelijk een termijn en
voorwaarden bedongen geweest waren,
terwijl 1° het tegenstrijdig is, hetgeen
een onwettige motivering of een gebrek
aan motivering en dus schending van
artikel 97 van de Grondwet uitmaakt,
enerzijds te verklaren dat, wegeris ontstentenis van geregistreerde machtiging
tot bouwen, de gebouwen opgerichy door
de vennootschap Betonwerkerij van
Harelbeke worden geacht toe te behoren
aan eiser en zijn medegei:nteresseerden,
eigenaars van de grond, -ingevolge de
natrekking voorgeschreven door de artikelen 552 en 553 van het Burgerlijk
Wetboek, en anderzijds diezelfde natrekking uit te. sluiten ten opzichte van de
koper en niettwe eigenaar van de grond,
onder voorwendsel dat aileen. de grand
werd verkocht, en bovendien deze laatste
vaststeiling de natrekking bepaald bij
de artikelen 552 en 553 van het Burgerlijk
W etboek niet ongedaan kan maken,
vermits de eigendom van de grand de
eigendom medebrengt van hetgeen er
zich op bevindt en het arrest in hoofde
van de vorige eigenaars van de grand
vaststelt dat het niet bewezen is dat de
er opgerichte gebouwen aan een ander
toebehoorden, hetgeen dus ook schending
uitmaakt van deze laatste artikelen en
dientengevolge ook van artikel 155 van
het W etboek van de inkomstenbelastingen wegem;; het belasten van iemand die
geen eigenaar meer was,
2o het tegenstrijdig is, .hetgeen een

onwettige motivering of een gebrek aan
motivel'ing en dus een schending van
artikel 97 van de Gi'ondwet uit:inaakt,
enerzijds te verklaren dat het in het
lastenkohier vermelde recht van opstal
ten voordele van de vennootschap Betonwerkerij van Harelbeke, wegens gebrek
aan overschrijving op het hypotheekkantoor van de vestigingstitel, niet
tegenstelbaar is aan de administratiederde, en anderzijds de voorwaarden en
bedingen van ditzelfde - verworpen recht. van opstal in te roepen om de
natrekking bepaald bij de artikelen 552
en 553 van het Burgerlijk· W etboek ten
voordele van de koper, hetzij de nieuwe
eigenaar van de grand, uit te sluiten en
in strijd met genoemde wetsartikelen een
splitsing van grand en gebouwen aan te
nemen, waaruit volgende onmogelijke
situatie spruit : de consorten Duyck, wier
grond door de hypothecaire schuldeisers ·
werd verkocht, bleven zogenaamd na
de verkoop eigenaars van de gebouwen
en verkregen dus zogenaamd zelf een
recht van opstal, terwijl de cbnsorten
Vandevijvere, kopers en nieuwe eigenaars
van de grond bij het einde van het
opstalrecht van de vennootschap, hetwelk niet wordt erkend, eigenaars zouden
worden van de gebouwen, mits betaling
van de actuele waarde ervan niet aan de
consorten Duyck, beschouwd als · eigenaars van de gebouwen, maar aan de
vennootschap Betonwerkerij van Harelbeke:
W at beide onderdelen betreft :
Overwegende dat het bestreden arrest
geoordeeld heeft, enerzijds, dat zowel
ingevolge artikel 3, § 2, van het reglement
voor , de bewaring van het kadaster bij
ontbreken van machtigingsakte om te
bouwen, als ingevolge artikel 3 van de
wet van 10 januari 1824, wegens niet
overschrijven van het recht van opstal ·
van de ve;nnootschap Betonwerkerij van
Harelbeke, de op de grand van de consorten Duyck opgetrokken gebouwen,
geacht worden door natrekking aan de
eigenaars van de grand toe te behoren
en, anderzijds, dat, bij de verkoop van
bewuste grol).d op II juli 1963 de consorten Duyck eigenaars van de gebouwen
zijn gebleven, omdat de verkoop aileen
de eigendomsoverdracht van de grond
medebracht;
Overwegende dat er geen strijdigheid·
in gelegen is te beslissen, enerzijds, ·dat
eiser door de administratie ter.echt als
medeeigenaar van de gebouwen beschouwd wordt omdat het door hem aan
voornoemde vennootschap afgestarie,
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recht van opstal, ingevolge de miskenning van bovenvermelde bepalingen, niet
aan de_adlninistratie tegenstelbaar is, en,
anderzijds, dat de koper van de grand
geen eigenaar van de gebouwen is geworden omdat de verkoop slechts eigendomsoverdracht van de grand tot voorwerp
had;
Overwegende, immers, dat de regel van
de artikelen 552 en 553 van het Burgerlijk
Wetboek de toestand beheerst die voortvloeit uit het tot stand brengen van
gebouwen, beplantingen en werken op
de grand van een erf, doch niet van
toepassing is op het geval waarin een
erf waarop de tot stand gekomen gebouwen, beplantingen en werken zich bevinden vervreemd wordt ; dat laatstvermeld
geval geregeld wordt door de principes
die de vervreemding beheersen, en voormelde bepalingen de splitsing van de
eigendom van de grand en van de eigendom · van:- de op de grand tot stand
gekomen ·gebouwen, beplantingen en
werken geenszins verbieden ;
Overwegende, verd!'lr, dat bovenvermelde · artikelen slechts een vermoeden
van eigendom van de gebouwen doen ontstaan ten voordele van de eigenaar van
de grand, tot bewijs van het tegenovergestelde ; dat het hof van beroep heeft
kunnen oordelen dat dit tegenbewijs in
het onderhavige geval voortvloeit uit de
vermeldingen van de koopakte, luidens
welke eigendom van de grand en eigendom van de gebouwen gesplitst werden
en de koper de eigendom van de gebouwen slechts kon verwerven mits naleving
van de uitdrukkelijk bedongen termijn en
voorwaarden ;
_
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;

(van de balie bij het Hof van beroep te
Brg_ssel).

2e KAMER, -

13 mei 1970.

I 0 AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). - DODING. SCHADE DIE VOOR DE RECHTVERKRIJ'G:E;NDEN VAN HET SLACHTOFFER VOORTVLO:E;IT UIT HET VERLIES VAN ZIJN
BEDRIJFSINKOMSTEN. - BEREKENING
VAN DIE SCHADE. _:__ BASIS. - BRUTO
OF N:mTTO-INKOMSTEN.

2° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). - DODING. WEDUWE VAN RET SLACHTOFFER DI:E;
RECHT HEEFT OP EEN OVERLEVING·sPENSIOEN.- SCHADE DIE VOORTVLOEIT
UIT RET VOORTIJDIG BEKOMEN VAN RET
RECHT OP DIT PENSIOEN. MATE
WAARIN DEZE SCHAD:E; AANLEIDING
GEE_FT TOT VERGOEDING.
I 0 Daar de schade, die voor de rechtver-

I3 mei I970. - 2• kamer. ----,- Voorzitter, de H. Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
9-e H. Rutsaert. - Gelijkluidende conclusie, de H. Paul Mahaux, eerste advocaatgeneraal. - Pleiters, de HH. Devriendt
(van de balie te Kortrijk) en Butzler

krijgenden van het slachtoffer van een
dodelijk ongeval voortvloeit uit het verlies
van zijn bedrijjsinkomsten, bestaat in
de derving van het deel van deze inkomsten waaruit zij een persoonlijk voordeel
trokken en de sociale en fiscale lasten van
de bedrijjsinkomsten van het slachtoffer
hen als dusdanig geen voordeel verleenden, moet de berelcening van d~:e schade
in beginsel geschieden op basis van het
netto-loon van het slachtofjer, met aftrek
van die lasten. I ndien de berelcening van
die schade niettemin geschiedt op basis
van het bruto-loon van het slachtoffer
zonder aftrek van de lasten ervan, k.an
het gedeelte van die inkomsten, waa.ruit
de rechtverkrijgenden voorde,el trokken,
enlcel toegekend worden indien de fcitenrechter vaststelt dat het bedrag van de
lasten die zij op _de hun toe te lcennen
vergoeding te dragen hebben, gelijk
is aan het bedrag van de lasten die het
loon van het slachtoffer bezwaarden (I).
(Burg. Wetb., art. I382 en I383.)

(1) Raadpl. cass., 23 februari en 22 juli
1959 (Bull. en PABIC., 1959, I, 634 en 1142);
13 juni 1960 (ibid., 1960, I, 1173); 20 juli 1961
(ibid., 1961, I, 1212); 26 maart 1962 (ibid.,
1962, I, 821); 20 augustus 1963 (·ibid., 1963,
I, 1153); 12 april 1965 (ibid., 1965, I, 861);
10 juni 1968 (Arr. cass., 1968, blz. 1225);

16 september en 25 november 1968 (ibid., 1969,
blz, 48 en 315).
Zoals in het onderhavig arrest eraan. herinnerd wordt, belet de vergoeding van de schade,
die voor de rechtverkrijgenden van het slacht- ·
offer van een dodelijk ongeval voortvloeit uit
het verlies van de beroepsinkomsten van het

Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt .eiser in de kosten.
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II.. De voorziening van de vennootschap «De Nieuwe Eerste Nederlandse "•
tussengekomen verzekeraar, stelt opnieuw aan het Hof de vraag of en ·in
welke mate de feitenrechter, bij het
'\Jepalen van de scliade spruitende, voor
de weduwe van het slachtoffer van een
dodelijk ongeval, uit de derving van de
bedrijfsinkomst!'n van haar echtgenoot,
rekening moet of mag .houden met het
brutoloon dan wei met het nettoloon van
het slachtoffer (eerste middel tot cassatie).
De. eerste rechter besliste « dat de
ti.Jenmalige eiseres terecht uitgaat van
het brutoinkomen van het slachtoffer,

omd~t de haar toekomende vergoeding
niet vrij is van belastingen "·
· De . thans eisende vennootschap liet
opmerken dat het loon van het slachtoffer niet aileen OJJ.derworpen was aan
afhoudingen wegens fiscale lasten, maar
ook afhoudingen wegens sociale lasten
moest dragen, en hield verder staande
da.t die lasten hoger waren dan die welke
de door de weduwe gevraagde vergoeding
zouden bezwaren.
Ret bestreden arrest verklaart « dat de
eerste rechter het inkomstenverlies terecht
op basis van het brutoloon berekend
heeft, daar de burgerlijke partij sociale
bijdragen zal moeten betalen en, overeenkomstig de samengeschakelde wetten
op de inkoinstenbelastingen van 26 februari 1964 en o. m. artikel 26, 7°, van
deze wetten, zal getaxeerd worden
op de toe te kennen som (welke het
herstel van een bestendige derving van
bezoldigingen uitmaakt) evenals het
slachtoffer op zijn loon belast werd "·
De voorziening ontkent niet de mogelijkheid voor de rechter h.et brutoloon
van het slachtoffer in aanmerkiiJ.g te
nemen om de schade te bepalen die voor
zijn rechtverkrijgenden uit de derving
van de bedrijfsinkomsten van het slachtoffer ·voortvloeit.
Zij stelt echter dat, vermits die schade
bestaat in het deel van die inkomsten
waaruit de rechtverkrijgenden een persoonlijk voordeel trokken, de rechter, die
de schade bepaalt op basis van het
bedrag van die inkpmsten zonder aftrek
van de sociale en fiscale lasten, aldus
enkel kan handelen indien hij constate!Jrt
dat de sociale bijdragen en de belastingen,
welke de bezoldiging van het slachtoffer
bezwaarden, vereffend zullen worden
door gelijkwaardige lasten die de rechtverkrijgenden zullen te dragen hebben
op de toegekende vergoeding.
·
De voorziening laat verder gelden dat

slachtoffer waaruit zij voordeel trokken, op
basis van zijn nettoloon na a,ftrek van de
sociale en fiscale lasten ervan, de rechtverkrijgenden niet vergoeding te vorderen uit
hoofde van de schade voor ·het geheel of
gedeeltelijk derven van sommige sociale voordelen en rekening te houden met de fiscale
lasten van de hun toe te kennen vergoeding.
(1) Indien, zoals het onderhavig arrest erop
wijst, de. vergoeding voor het derven van het
loon van het slachtoffer van een doding en
de betaling van een overlevingspensioen aan
de weduwe van het slachtoffer een verschillend
voorwerp en een onderscheiden oorzaak heeft,

·en indien derhalve de betaling van het pensioen zonder invloed is op de vergoedingsverplichting die op de dader van: de doding rust
(cass., 8 juli 1957 [Bull. en ·PASIC., 1957,
I, 1334] en noot 2·; 10 juni 1963 [ibid., 1963,
I, 1071]; 4 april 1966 [ibid., 1966, I, 1009];
26 februari 1968 [Arr. cass., 1968, blz .. 853];
4 november 1968, 9 december 1968 en 17 maart
1969 [ibid., 1969, blz. 250, 361 en 664]), hebben
de vergoeding voor het derven vari. het loon
van het slachtoffer en de vergoeding voor de
vermindering van het overlevingspensioen ten
gevoige van het voortijdig verkrijger{ ervan,
eenzelfde voorwerp en eenzelfde oorzaak.

2° Zo het voortijdig bekomen van het recht
op een overlevingspensioen, ten gevolge
van een doding, een vermindering medebrengt van het pensioen wam·op de
wecluwe van het slachtoffer recht zou
gehad hebben indien het slachtoffer zijn
beroepsactiviteit tot aan .de no1·male
oppensioenstelling had voortgezet, geejt
cleze pensioenvermincle·ring slechts recht
op ve1·goedin,g in zover de weduwe niet
vergoed wordt voor de schade die voortvloeit uit het loonverlies van het slachtoffer voor de periode die de oppensioenstelling voorajgaat (1).
/

(VERIIOEVE:N EN NAAl\iLOZE VENNOOT_.,
SCIIA.R « DE :NIEUWE E.ERSTE NEDERLANDSE "• T. ASSELBERGIIS. ---:- ASSELBERGHS, T. VERIIOEVEN EN NAAMLOZE
VENNOO'£SCIIAP « DE NIEUWE EERSTE
NEDERLANDSE ll.)

Eerste advocaat-genemal Mahaux heejt
in hoofdzaak geconcludeerd als volgt :
I. Eiser Verhoeven laat, ter staving
van zijn voorziening, geen enkel middel
gelden.
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dergelijke vaststelling niet werd gedaan,
vermits het hof van beroep zich ertoe
beperkt vast te stellen dat de burgerlijke
partij, evenals het slachtoffer, sociale en
fiscale lasten zal te dragen hebben.
AI de arresten van het Rof -die over
dergelijke problemen uitspraak deden
verldaren in gelijkluidende bewoordingen
dat de schade ondergaan door de rechthebbenden van het slachtoffer, ten
gevolge van het verdwijnen van zijn
bedrijfsinkomsten, bestaat in de beroving
van dit deel dezer inkomsten waaruit zij
persoonlijk voordeel trokken, _zodat de
rechter niet wettelijk kan beslissen dat
die schade gelijkstaat met de brutowedde
van het slachtoffer,. onverschillig de
bestemming welke die wedde kreeg (I).
De meeste arresten hielden zich bij
die verklaring en vernietigden de beslissingen die hun ramingen op het brutoloon
steunden.
Ret -arrest van 23 februari 1959 (2),
het eerste van de reeks, wijst er te dien
ein_de op dat zo het hof van beroep,
met de eerste rechter, releveert « dat de
afhoudingen wegens belastingen ten bate
van de Staat gedaan werden '!• het aldus
erkent « dat dit deel van de bedrijfsinkomsten aan de rechthebbenden van
het siachtoffer geen voordeel verschafte " ; dit arrest wijst er .verder op dat
zo de rechter in hager beroep, insgelijks
met de eer:;;te rechter, beslist « dat de
rechthebbenden een schade hebben
ondergaan omdat het pensioen, welk hun
door de kas voor weduwen en wezen zal
uitgekeerd worden, in verhouding zal
zijn m:et het bedrag van de door het
slachtoffer gestorte bijdragen "• die beschou)Ving geenszins het begrijpen, in de
basiswedde, van het bedrag van afhoudingen wegens die bijdragen rechtvaardigt, vermits de bedoelde schade niet
bestaat in het verlies van de bijdragen
welke het slachtoffer tot op het einde van
(1) Cass., 23 februari 1959 (Bull. en PAsrc.,
1959, I, 634; Arr. verbr., 1959, biz. 481);
22 juli 1959 (Bull. en PAsrc., 1959, I, 1142);
13 juni 1960 (Bull, en PAsrc., 1960, I, 1173 ;
Arr. verbr., 1960, biz. 919); 20 juli 1961 (Bull.
en PAsrc., 1961, I, 1232); 26 maart 1962
(ibid., 1962, I, 821); 20 augustus 1963 (ibid.,
1963, I, 1153); 12 april 1965 (ibid., 1965, I,
861); 10 juni 1968 (ibid., 1968, I, 1157; Arr.
cass., 1968, biz. 1225); 16 september 1968
(Bull. en PAsrc., 1969, I, 50; Arr. cass.,
1969, -biz. 48); 25 november 1968 (Bull. en
PAsrc., 1969, I, 293; A1·r. cass., 1969, biz. 315).

zijn waarschijnlijke levensduur zou hebben gestort, doch wel in het verschil van
het pensioen welk zijn rechthebbenden
zouden getrokken hebben in geval hun
rechtsvoorganger zijn waarschijnlijke
levensduur zou bereikt hebben en dit
welk ze ten gevolge van zijn vroegtijdig
overlijden zullen _ontvangen.
Ret arrest van 22 juli 1959 (3) rele·
veert dat het niet volstaat vast te stellen
dat de afhoudingen gedaan werden met
het doel verscheidene sociale voordelen
te verschaffen die insgelijks een remuneratie van werkprestaties uitmaken, en
da:t het evenmin volstaat vast te stollen
dat de door · het slachtoffer betaalde
bedrijfsbelasting de tegenprestatie is
van de voordelen die de gemeenschap aan
de belastingplichtige verzekert ; dit arrest
voegt er aan toe dat het evenmin volstaat
vast te stellen dat de weduwe alleszins
op de inkomsten van de toegekende
kapitalen belastingen zal moeten betalen,
vermits aldus niet duidelijk vastgesteld
wordt dat het bedrag van de in aanmerking genomen bedrijfsbelasting van gelijke waarde is als dit van de belasting
waartoe de weduwe zal gehouden zijn.
Ret arrest van 13 juni 1960 (4) verklaart dat « zo het bestreden arrest er
op wijst dat aile afhoudingen ten voordele
van het slachtoffer geschiedden en dat
zulks zelfs het geval is voor de belastingen
die de tegenprestatie uitmaken van de
voordelen welke door de gemeenschap aan de belastingplichtige werden verzekerd "• het aldus geenszins vaststelt dat
die afhoudingen en belastingen aan de
rechthebberiden van het slachtoffer enig
voordeel bezorgden « waarvan het derven
voor hen een schade zou betekenen "·
De arresten van 20 juli 1961 (5),
30 augustus 1963 (6), 12 april 1965 (7)
en 16 september 1968 (8) steunen hoofdzakelijk de vernietiging van de bestreden
beslissingen op de onvoldoendheid en de
dubbelzinnigheid van de gedane vaststellingen.
Sommige arresten van het Rof hebben

(2) Bull. en PAsrc., 1959, I, 634; Arr.
verbr., 1959, biz. 481.
(3) Bull. en PAsrc:, 1959, I, 1142.
(4) Bull. en PASIC., 1960, I, 1173; Arr.
verbr., 1960, biz. 919.
(5) Bull. en PASIC., 1961, I; J212.
(6) Bull. en PAsrc., 1963, I, 1153.
(7) Bull. en PAsrc., 1965, I, 861.
(8) Bull. en PAsiC., 1969, I, 50; Arr.
cass., 1969, biz. 48.
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echter de beraming op grand van het
.brutoloon aangenomen, wanneer de lasten
die het loon van het slachtoffer bezwaarden vervangen worden door gelijkwaardige lasten die de _toegekende vergoeding
zullen bezwaren.
Een eerste stap in die richting _werd
gedaan door het arrest van 26 · maart
-1962 (1). Dit arrest bekrachtigde immers
de wettelijkheid van een yergoeding
bepaald op grand van het nettobedmg
van de bedrijfsinkomsten, zelfs indien dit
bedrag berekend werd met een gedeeltelijke compensatie van de belastingen die
door het slachtoffer betaald waren met
die waartoe de rechthebb~nden zullen
gehouden zijn op de inkomsten van het
toegekend kapitaal.
De arresten van 10 juni 1968 (2) ·en
25 november 1968 (3) deden een stap
verder en namen, in gelijkluidende
bewoordingen, de 'wettelijkheicl aan van
een vergoeding bepaald op grand ·van
het brutobedrag van de bedrijfsinkomsten, zonder enige aftrek van de sociale
en fiscale lasten welke het loon van het
slachtoffer bezwaarden, indien vastgesteld wordt dat de sociale bijdragen en
de belastingen, die de bezoldiging van
het slachtoffer bezwaren, zullen gecompenseerd worden door gelijkwaardige
lasten die de rechthebbenden zullen
moeten betalen op de vergoeding die hun
zal toegekend worden.
Beide arresten releveren, in gelijksoo;rtige bewoordingen, dat de bestreden
beslissingen, om het berekenen van de
vergoedingen op grand van het « brutoloon " van het slachtoffer te rechtvaardigen, in aanmerking nemen, enerzijds,
dat de weduwe in de toekomst vrijwillig
bijdragen zal moeten storten om de
sociale voordelen te bewaren die verbonden waren aan de afhoudingen. die
het loon van het slachtoffer bezwaarden,
anderzijds, dat ,de interesten afgeworpen
door het kapitaal dat &an de weduwe
zal toekomen onderworpen zijn aan
belastingen evenals de bezoldigingen va~i
net slachtoffer.
.
Beide arresten leiden daaruit af dat de
alsdan bestreden beslissingen aldus te
kennen gaven, eensdeels, dat het betalen
·van de bedoelde bijdragen en belastingen
aan de rechthebbenden van het slacht(1). Bull. en. PA.src., 1962, I, 82L
(2) Bull. en PASIC., 1968, I, 1157; Arr.
cass., 1968, blz. 1225.
(3) Bull. -en PAsrc., 1969, I, 293; Arr.
cass., 1969, blz. 315.

offer een persoonlijk voordeel bijbrachten
en dat het derven ervan voor haar een
schade zou betekenen, anderdeels, · dat
het bedrag van de bijdragen en belastingen :welke in het basisloon begrepen zijn
van gelijke aard is - er dient waarschijnlijk .verstaan : van gelijke waarde is als diegene waartoe de weduwe zal
gehouden zijn.
Zoals de voorziening terecht laat
opmerken, is · deze laatste vaststelling
onontbeerlijk opdat de berekening van
de vergoeding op grand van het bruto
basisloon wettelijk zou zijn.
~
Ret volstond dus niet vast te stellen
dat de burgerlijke partij sociale bijdragen
zal moeten storten en dat zij op de
interesten van het haar toegekend kapitaal belastingen zal moeten betalen,
opdat die gelijkwaardigheid noodzakelijk
daaruit vloeit. Dit werd reeds onderlijnd
door het geciteerde arrest van 22 juli
1959 (4) waar het releveert dat niet
duidelijk vastgesteld werd dat het bedrag
van de in aanmerking genomen bedriJfsbelasting van gelijlce waarde is als dit ·
van de belasting tot dewelke de weduwe
zal gehou~en zijn.
Dergelijke vaststelling dringt zich des
te meer op daar, zoals de voorziening
laat opmerken, de sociale lasten verschillende voorwerpen hebben, terwijl het
arrest slechts zinspeelt op stortingen
welke verweerster zou kunnen doen om
het bedrag van haar pensioen te verhogen, en de taxatie van bedrijfsinkomsten
van het slachtoffer en die van de aan de
weduwe toekomende vergoeding gevoeJig
kunnen verschillen.
Uw reeds vermeld arres~ van 26 maart
1962 (5) verklaart weliswaar dat, bij
ontstentenis van conclusie betreffende
het juiste bedrag van de belastingen die
het bruto bedrijfsinkomen van het slachtoffer bezwaarden en van die welke de
inkomsten van het aan de weduwe toegekende kapitaal zi:tll~n bezwaren, de
feitenrechter niet verplicht is zijn beoordeling op dat stuk nader te motiveren.
Het blijft niettemin dat die beoorcl.eling
op wettelijk vlak mogelijk moet zijn.
Een nieuw en grondi'g onderzoek van
de verschillende elementen van hE;t pro'Qleem leidt mij ertoe dit·te betwijfelen,

(4) Bull. en PAsrc., 1950, I, 1142, hierboven

blz. 859, noot 3.
(5) Bull. en PABIC., 1962, I, 821, hierboven

blz. 859, noot 1.
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:voornamelijk dan wat de sociale lasten -gere wetgeving betreffende het rust- en
aangaat (1).
overlevingspensioen voor arbeiders (wet
De sociale bijdragen die op de remunevan 21 mei 1955,'gewijzigd door de wet
ratie van het slachtoffer afgehouden van 1 augustus 1957) en de vroegere
waren evenals de bijdragen die door de wetgeving betreffende het rust- en overwerkgever gestort waren, hadden, lui- levingspensioen van de bedienden (wet
dens artikel 3 van de besluitwet van van 12 juli 1957, gewijzigd door de wet
28 december 1944 betreffende de maat- van 22 februari 1960), evenmin als de
schappelijke zekerheid der arbeiders, jln thans vigerende. reglementering van het
heljben, luidens artikel 5 van de wet van rust- en overlevingspensioen voor werk27 juni 1969 tot herziening van deze nemers (kon. besl. 24 oktober 1967), in
·besluitwet, een vijfvoudig voorwerp : de werking getreden op 1 november 1967
verplichte verzekering tegen ziekte eJ1
(art. 7), aan de weduwe de mogelijkheid
invaliditeit, de kinderbijslagen voor werk- dit pensioen te verhogen bij middel van
nemers, het rust- en overlevingspensioen vrijwillige bijdragen.
voor werknemers, de arbeidsvoorziening
Daaruit vloeit voort dat zo de verzeen de werldoosheid van de werknemers, kering tegen ziekte in zekere gevallen
en de jaarlijkse vacantie.
aanleiding kan geven tot bijdragen van
De voordelen welke de sociale zekerheid de weduwe, de andere sectors van de
in het oog heeft volgen, in geval van maatschappelijke zekerheid dergelijke
overlijden van de arbeider, niet hetzelfde bijdragen of andere sociale lasten uitsluiten.
lot.
De. verzekering tegen invaliditeit verW at de (iscale lasten betreft, het
dwijnt noodzakelijk met de arbeider. schijnt dat de belastingen die de weduwe,
De verzekering tegen ziekte blijft, krach- bij toepassing van de artikelen 26, 2.o, en
tens de artikelen 21, 9°, 62 en 72, §§ 2 en 3, 92, § 1, 3°, van het Wetboek der inkomvan de wet van 9 augustus 1963, toepas- stenbelasting, op de inkomsten van het
selijk op de weduwe van de arbeider, haar toegekend · kapitaal zal te dragen
maar dit voordeel is, in het geval voorzien hebben bezwaarlijk de belastingen kundoor artikel 72, § 3, onderworpen aan nen evenaren welke het loon van haar
het betalen van zekere bijdragen door echtgenoot bezwaarden. De bela~ting
de weduwe. - De kinderbijslagen wor- van deze laatste was immers gevestigd op
. den verder betaald zonder nieuwe bij- de totale bezoldiging, terwijl de belasting
drage van de weduwe. - De verzekering van de weduwe slechts zal gevestigd
voor arbeidsvoorziening en tegen werk- worden op het.gedeelte van die bezoldiloosheid verdwijnt bij gebrek aan voor- ging waarvan zij genoot, ter uitsluiting
werp, evenals de vergoeding voor jaar- van het gedeelte dat diende tot het·perlijkse vacantie, zodat de weduwe des- soonlijk onderhoud van de overledene.
aangaande geen bijdrage zal te storten Het bedrag van de belasting vav- de
hebben. Het verdwijnen van deze laatste weduwe zal daarbij, rekening gehouden
vergoeding zal haar echter schade berok- met de progressiviteit van de belasting,
kenen in de mate waarin zij : er van noodzakelijk lager zijn dl:tn dit van haar
voordeel trok. - De verzekering betref- echtgenoot.
.
fende het rustpensioen komt insgelijks
Die beschouwingen leiden tot het
ten einde en de weduwe zal een vervroegd besluit dat de .sociale . .lasten die de
en derhalve minder voordelig overlevings-· rechtverkrijgeriden van het slachtoffer
pensioen genieten, maar zoals Uw reeds zullen te dragen hebben nooit zullen te
vermeld arrest van 23 februari 1959 (2) vergelijken zijn met de sociale lasten die
erop wijst, bestaat dit nadeel niet in de . de bezoldiging _van het slachtoffer bederving van de bijdragen die haar echt- zwaarden, en dat de fiscale lasten die de
genoot zou gestort hebben tot op het toegekende vergoeding zullen bezwaren
f)inde van zijn waarschijnlijke levens- in regel, en buiten uitzonderlijke gevallen,
duur, maar wei in het verschiL tussen het de fiscale lasten die de bezoldiging van
pensioen dat zij . zal genieten en het het slachtoffer bezwaarden niet zullen
pensioen dat ziJ zou genoteri hebben bereiken.
indien haar ecntgenoot niet vroegtijdig
Het is derhalve niet zonder reden dat
overleden was. In strijd met wat het auteurs, w.o. Ronse en Dalcq (3), de
best:reden arrest aanvoert, laten de vroe(1) Zie RoNSE, Schade en schadeloosstelling,
nrs 861, 871 en 833; DALCQ, Traite de la responsabilite civile, d. II, nrs 3579 tot 3588.

(2) BUll. en. PABIC., 1959, I, 634; Arr.
verbr., 1959, blz. 481, hierboven blz. 859,

noot 2.
(3) Zie noot 1.
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stelling verdedigen dat de vergoeding
toekomende aan de rechthebbenden van
het slachtoffer dient geraamd te worden
op grond van de netto-bezoldiging, vermits de rechthebbenden geen voordeel
trokken van de afhoudingen en belastingen V~>elke de bezoldiging van het slachtoffer bezwaarden. In die opvatting behoort het die rechthebbenden schadevergoeding te eisen voor het derven van
de sociale voordelen die, zoals het verlofgeld, met het overlijden van het slacht, offer ·te niet gaan, voor de las ten welke
zij zullen te dragen hebben om zekere
voordelen, zoals die yan de verzekering
tegen ziekte, te kunnen bewaren en voor
het nadeel dat de voorwaarden waarin
zekere voordelen, zoals het overlevingspensioen, hun zullen toegekend worden,
hnn zal berokkenen. In. diezelfde opvatting behoort het hun insgelijks hun eis
tot vergoeding derwijze op te stellen dat
rekening wordt gehouden met de belastingen die zij op die vergoeding zullen
moeten dragen.
Uw arrest van 23 februari 1959 (1)
verklaarde terecht, in verband met de
bijdragen voor overlevingspensioen, dat
zo de rechthebbenden een schade ondergaan omdat het pensioen d,at hun zal
uitgekeerd worden noodzakelijk in verhouding zal zijn met de door het slachtoffer tot de dag van zijn overlijden
gestorte bijdragen, de aldus berokkende
schade niet bestaat in het verlies van de
bijdragen welke het slachtoffer tot het
einde van zijn waarschijnlijke _levensduur zou h(c)bben gestort, doch wei in
het verschil van. het pensioen welk zij
tengevolge van zijn vroegtijdig overlijden
zullen trekken en dit welk zij normaal
zouden getrokken hebben.

Ret wordt niet betwist dat het pensioen waarop verweerster aanspraak kan
maken lager is dan dit waarop zij recht
zou gehad hebben, indien haar echtgenoot niet vroegtijdig overleden was.
Ret bestreden arrest onderscheidt twee
perioden : de periode tijdens welke het
slachtoffer normaal zijn bezoldiging zou
ontvangen hebben, en de periode tijdens
welke het normaal een pensioen zou
getrokken hebben.
Ret arrest beslist dat de weduwe voor
de eerste periode geen recht heeft op
schadevergoeding wegens uitkering van
een lager pensioen, en dat zij, voor de
tweede periode, wel recht heeft op zulke
schadeloosstelling, maar dat de haar
aldus toekomende vergoeding dient te
worden bepaald rekening gehouden met
de onistani:Jigheid dat zij in de mogelijkheid gesteld wordt om bijdragen te starten ten einde haar pensioen te verhogen,
vermits de vergoeding wegens loonverlies
berekend wordt op grand van het brutoloon zonder aftrek van de sociale bijdragen.
A. Eiseres Asselberghs verwijt het hof
van beroep - en dit is het voorwerp
van haar eerste rr,iddel tot cassatie- te hebben beslist dat zij voor de eerste
periode ten onrechte vergoeding heeft
gevraagd wegens verlies op overlevingspensioen omdat zij, wat die periode
betreft, vergoed wordt voor het verlies
van loon, terwijl beide vergoedingen een
andere oorzaak en een ander voorwerp
hebben.
Eiseres roept vergeefs, desbetreffend,
het gezag in van de rechtspraak van het
Rof inzake cumulatie van vergoeding
wegens loonderving en van rust- of
overlevingspensioen (2). Ret gaat hier
niet om dergelijke cumulatie, het gaat
om de cumulatie van twee vergoedingen :
***
III. De tweede vraag, welke de voor- vergoeding wegens verlies van loon en
zieningen aan het Rof onderwerpen, vergoeding wegens verlies op pensioen.
Vergoeding wegens loonderving en uit•
betreft precies de schade welke de
weduwe van het slachtoffer beweert gele- _ kering. van pensioen vinden weliswaar
den te hebben ten gevolge van het onderscheidenlijk hun oorzaak in de
vroegtijdig uitkeren van het pensioen schuld van de derde aansprakelijke en· in
waartoe zij recht zou gehad hebben statutaire of contractuele bepalingen en
indien haar echtgenoot zijn normale hebben onderscheidenlijk als voorwerp
de herstelling van de schade veroorzaakt
levensduur bereikt had.
(1) Bull. -en PASIC., 1959, I, 634; Arr.

verbr., 1959, biz. 481 ; zie ·hierboven blz. 859,
noot 2.
(2) Zi~ o. m. cass., 8 juli 1957 (Bull. en
PAsrc., 1957, I, 1334; Arr. verbr., 19'57,
biz. 950); 10 juni 1963 (Bull. en PAsrc.,l963,
I, 1071); 4 april 1966 (Bull. en PAsrc., 1966,

I, 1009); 26 februari 1968 (Bull. en PAEiro,;
1968, I, 802 ; Arr. cass., 1968, biz. 853);
4 november 1968 (Bull. en PAsrc., 1969_,
I, 238; Arr. cass., 1969, biz. 250); 9 december
1968 (Bull. en PAsrc., 1969, I, 336; Arr. cass.,
1969, biz. 361); 17 maart 1969 (Bull. en
PAsrc., 1969, I, 631; Arr. cass., 1969, biz. 625).
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door voormelde ·schuld : en de b~taling
van bepaalde sommen die van deze
schade afhankelijk zijn.
Vergoeding wegens loonverlies en vergoeding wegens verminderd overlevingspensioen hebben echter dezelfde oorzaak : de schuld van de derde aansprakelijke, en strekken tot de herstelling van
een gelijkaardige.schade :de derving van
het loon van het slachtoffer .of van het
pensioen dat het vervangt.
Zoals het bestreden arrest terecht releveert, heeft de weduwe, die vergoed
wordt voor het verlies van het loon dat
haar echtgenoot normaal zou verdiend
hebben tot zijn oppensioenstelling, geen
recht op schadeloosstelling wegens vermindering van een pensioen dat zij nooit
ZOl,l ontvangen hebben indien haar echtgenoot niet vroegtijdig overladen was.
Dit middel tot cassatie blijkt derhalve
niet gegrond.

** *
B. De eisende vennootschap verwijt,
barerzijds, het hof van beroep schadevergoeding te hebben toegekend aan de
weduwe voor . de tweede periode d. i. de periode waar het slachtofter
normaal geen loon meer zou verdiend
hebben - zonder de conclusie te beantwoorden waarbij zij elke vergoeding voor
die schadepost betwistte. (tweede middel)
· ,Eiseres stelde desaangaande (l) « dat,
bij de berekening van de vergoedingen
die aan de weduwe toekomen, geen
rekening dient gehouden te worden met .
het overlevingspensioen dat de weduwe
geniet, dat het overlevingspensioen alsdan niet verschuldigd is ingevolge de
banden van privaatrechtelijke aard die
tussen het slachtoffer en een pensioenkas
bestonden, dat dit vreemd is aan het
ongeval, dat het een contract is tussen
werlmemer en werkgever, dat de cumulatie wordt toegepast en geen aftrek van
dit pensioen wordt gedaan om de schadevergoeding wegens inkomstenverlies te
berekenen "·
Verweerster liet als antwoord op die
conclusie terecht gelden (2) « dat de
stalling van beklaagde Verhoeven en van
zijn verzekeraar . volledig verwa:rd en
onbegrijpelijk was, omdat zij eerst terecht
bewees, met de unanieme rechtspraak,
dat het overlevingspensioen eep. andere
oorzaak heeft dan de schadevergoeding,
zodat het niet dient afgetrokken te
w,orden van de vergoedirigen die aan de

weduwe toekomen, en zij daarna ten
onrechte beweren dat · dit pens'ioen dient
om de ganse schade te vergoeden die 'de
weduwe lijdt ten gevolge van de derving
van het gedeelte van bet inkomen van het
slachtoffer "·
Het arrest verklaart :desbetreffend
« dat het pensioen van de weduwe, zelfs
verhoogd met bijkomende stortingen,
geen volledig pensioen zal zijn bij gebrek
aan werkgeversbijdragen, zodat de.wedu>~<e ... eel:\ schade ondergaat welke in
noodzakelijk verband staat met de font
van de beklaagde, hoewel die schade nil't
met mathematische nauwkeurigheid kan
berekend worden "·
.
Het arrest beantwoordt aldus, op
passende wijze, conclusies die met de
betwiste schade slechts in relatief verband waren (3).

***
G. Eiseres Asselberghs verwijt eindelijk
aan het bestreden arrest die grief
:maakt bet voorwerp uit van het tweede
middel van haar voorziening de
besproken vergoeding te hebben bepaald
met inacbtneniing van de omstandigheid
dat, vermits het loonverlies zonder aftrek
van de sociale bijdragen berekend wordt,
de burgerlijke .partij in de mogelijkheid
wordt gesteld bijdragen te storten om het
bedrag van haar pensioen te verhogen.
Eiseres laat terecht opmerken « dat
het overlevingspensioen toegestaan wordt
vanaf de dood van de echtgenoot " ·en
« dat de weduwe, na de dood van haar
echtgetwot, geen bijdrage meer kan
betalen om, vanaf diezelfde dood, een.
aangepast overlevingspensioen te bekomen "·
De voormalige en de huidige wetgeving
en reglementering betreffende het ovet'levingspensioen van de arbeiders Iaten
inderdaad - zoals er reeds aan herinnerd
· werd (4) - geen mogelijkheid desaangaande aan de overlevende echtgenote.
Het onderzochte middel blijkt derhalve
gegrond.
Het inwilligen van het eerste middel
van de voorziening van de eisende vennootschap betreffende het. in aanmerking
nemen van het brutoloon brengt trouwens, bij wijze van gevolg, de vernietiging van de besproken beslissing mee.

(3)
(1) St. 18.
(2) St. 19.

Raadp~.

cass., 23 februari 1959 (Bull.

e:ti PASIC., 1959, I, 634).

(4) ·zie hierboven, blz. 861.
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waarbij de eisex1de verzekeringsmaatschappij ve1·oordeeld wordt tot de vergoeding van de schade spruitende uit de
derving van de inkomsten. van het
slachtoffer, en waarbij de vergoeding
waartoe zij veroordeeld is wegens verminderd overlevingspensioen berekend
werd mits de mogelijkheid voor de
weduwe dit pensioen door persoonlijke
bijdragen te verhogen, evenals van de
beslissing over de interesten en de
kosten ; verwerping van .de voorzieningen
voor het overige.
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestieden
arrest, op30 mei 1969 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Overwegende dat het- arrest slechts
uitspraak doet over de burgerlijke belangen;

I. Nopens de voorziening van Verhoeven:
Overwegende dat eiser geen middel
laat gelden ;.
II. Nopens de voorziening van de
naamloze vennootschap · « De Nieuwe
Eerste Nederlandse » :
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet, 1382 en 1383 ·van het Burgerlijk
Wetboek,
doordat, uitspraak doende over de
schade spruitende uit de derving van de
inkomsten van l;let slachtoffer en uit een
vermindering van het overlevingspensioen waarvoor verweerster herstel vorderde, het bestreden ~rrest beslist, enerzijds, dat er reden is om de uit derving
van inkomsten spruitende schade te ram.en op de grondslag van ,het bru,toloon
van het slachtoffer, op de grond dat « de
burgerlijke partij sociale bijdragen zal
moeten betalen en, overeenkomstig het
Wetboek van de inkomstenbehtstingen
e;ri onder meer artikel 26, 2°, op de toe te
kennen som, welke het herstel van een
bestendige dervi:n,g van bezoldigingen
uitmaakt, zal getaxeerd worden, evenals
het slachtoffer op zijn loon belast werd »,
en anderzijds, aan verweerster' een aanvullende vergoeding toekent wegens een
vermindering van het overl~vingspen
sioen, op de gronden « dat, vermits · het
loonverlies op_ grond van het brutoloon
berekend werd zonder aftrek van de
sociale bijdragen, de burgerlijke partij
in de mogelijkheid wordt gesteld om

bijdragen te storten om het bedrag van
haar pensioen te verhogen ; dat het aldus
verhoogd pensioen echter geen volledig
pensioen zal zijn bij gebrek aan werkgeversbijdragen; dat, daarmede rekening
houdende_, de burgerlijke partij in ver"
band met haar pensioen een schade
ondergaat welke in noodzakelijk verband
staat met, de fout van eerste verwezene,
doch niet met mathematische nauwkeurigheid kan berekend worden en billijk,
de vervroegde uitbetaling in acht genamen, op 100.000 frank mag geschat
worden»,
terwijl, eerste onderdeel, het nalfeel dat
voor de rechtverkrijgende van het slachtoffer van een ongeval voortspruit uit de
derving van diens bedrijfsinkom~ten
bestaat in de derving van het deel dier
inkomsten waaruit de rechtverkrijgende
een persoonlijk voordeel trok, en bijgevolg, de rechter dat nadeel niet kan
bepalen zonder aftrekking van de sociale
en fiscale lasten, dan mits vast te stellen
dat de sociale lasten ,en de- belastingen
die de bezoldiging van het slachtoffer
bezwaarden gecompenseerd zullen ·worden door gelijkwaardige lasten welke .derechtverkrijgende zal moeten dragen op
de ,vergoeding die hem zal worden toegekend, zodat, nu zulke gelijkwaardigheid ten deze niet geconstateerd is, de
bepaling van de litigieuze sohade op de
grondslag van het bruto-loon van het
slachtoffer niet naar de eis van de wet
gerechtvaardigd is _(schending van de
artikelen 1382 en 1383 van het Btugerlijk
Wetboek en, voor zoveel als nodig, 97
van de Grondwet) ;
tweede onderdeel, het arrest noch door
de vorenaangehaalde gronden noch door
enige andere grond. een regelmatig antwoord verstrekt op de conclusie waarbij
eiseres deed gelden dat, bij de berekening
van de schadevergoeding die aan een
weduwe toekomt, geen rekening dient
·gehouden te worden met het overlevingspensioen dat de weduwe geniet, vermits
overlevingspensioenen een andere ·oorzaak hebben dan die welke aan de grandslag ligt van de schadevergoeding ; dat
inderdaad de schadevergoeding betaald
dient te worden op grond van. het delict
of het ·quasi-delict, dan wanneer het
overlevingspensioen aldan niet verschuldigd is naar gelang van de- banden van
privaatrechtelijke aard die tussen het
slachtoffer en een pensioenkas bestonden ;
dat het pensioen vreemd is aan het
ongev~al ; dat het een contract is tussen
wer~emer en werkgever; dat de cumulatie wordt toegepast en dus van dit
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pensioen geen aftrek wordt gedaan voor
de berekening van de schadevergoeding
wegens inkomstenverlies (schending van
artikel 97 van de Grondwet) :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de schade, die voor
de weduwe van het slachtoffer voortvloeit uit het verlies van de beroepsinkomsten van dit laatste; bestaat in de
derving van het deel van de beroepsinkomsten waaruit zij een · eigen voordeel
trok;
Overwegende dat de sociale en fiscale
· lasten die het loon van het slachtoffer
bezwaarden als dusdanig geen voordeel
verschaften aan gezegde weduwe ;
.
Dat de berekening van voormelde
schade derhalve in principe moet geschieden op grond van het netto-loon
van· het slachtoffer, mits het ·recht voor
zijn rechthebbende schadeloosstelling te
eisen voor het nadeel dat haar berokkend
wordt door het geheel of gedeeltelijk
verlies van bepaalde sociale voordelen
of door de lasten die het behouden van
andere voordelen zullen bezwaren, en
mits de faculteit voor die rechthebbende
de fiscale lasten die de to.egekende vergoeding zuUen aantasten in rekening te
brengen;
Overwegende dat, zo het bruto-loon
van het slachtoffer niettemin in aanmerking genomen wordt om het verlies van
beroepswinsten te bepalen, het gedeelte
van dit loon waaruit de weduwe een eigen
voordeel trok aan deze laatste enkel kan
toegekend worden als vergoeding van dit
verlies zo de rechter vaststelt dat het
bedrag van de_ lasten gedragen door de
weduwe gelijk is aan het bedrag van
de lasten die tijdens zijn leven door het
slachtoffe:l.' gedragen waren ;
_ Overwegend<;l dat het arrest door het
inkomstenverlies op grond van het brutoloon te berekenen om de enkele redenen
dat de weduwe sociale bijdragen zal
moeten betalen en, overeenkomstig het
W etboek van de inkomstenbelastingen
en onder meer artikel 26, 2°, zal getakseerd worden op de toe te kennen som,
welk~ het herstel v~n. een bestendige
dervmg van bezold1gmgen uitmaakt,
evenals het slachtoffer op zijn loon
belast werd, zonder vast te stellen dat die
bijdragen en die belastingen gelijkwaardig zijn aan die. welke het slachtoffer te
dragen had, zijn beslissing niet wettelijk
rechtvaardigt;
·
Dat het eerste onderdeel van het
middel gegrond is ;
CASSATIE, 1970. - 28

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat eiseres in 'haar con.
clusie stel~e dat, ?ij de berekening van
de- vergoedmgen d1e aan de weduwe toe~
komen, geen rekening dient gehouden te
worden met het overlevingspensioen dat
de ~eduwe genie~, dat het overlevingsIlenswen al dan n1et verschuldigd is naar
gelang van de banden die tussen het
slachtoffer en een pensioenkas bestonden
dat het vreemd · is aan het ongeval er:
van een contract afhangt tussen werknemer en werkgever, dat de cumulatie
wordt toegepast en dus geen aftrek wordt
geda;;tn van pensioen voor de berekening
van de·schadevergoeding wegens inkomstenverlies;
Overwegende dat het arrest, voor de
periode gedurende welke het slachtoffer
zijn loon normaal zou verdiend hebben
ware. het; ongeval niet gebeurd, elke ver~
goedmg ontzegt wegens verlies door
v:ermindering van het overlevingspenswen va~ de weduwe en, wat de periode
betreft d1e de normale oppensioenstelling
van het slachtoffer volgt, vaststelt dat
het pe~sioen van de weduwe bij gebrek
aan biJdragen van de werkgevers niet
volledig zal zijn, zodat de weduwe een
schade ondergaat die in noodzakelijk
verband staa't met de fout van beklaagde
Verhoeven, hoewel deze schade niet_met
mathematische nauwkeurigheid kan berekend worden ;
Dat het arrest aldus het verweermiddel
van eiseres passend beantwoordt ;
Dat het tweede onderdeel van het
middel feitelijke grondslag mist ;
II. Nopens de voorziening van Asselberghs:
·
,
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 1382 van het Burgerlijk
Wetboek,
doordat het arrest beslist d~t eiseres
vergoed wordt wegens het verlies van
het loon en << slecht gekomen is " om
voor dezelfde periode vergoeding te vragen voor verlies op overlevingspensioen,
terwijl de vergoeding wegens verlies
van loon een gans andere oorzaak heeft
dan de vergoeding wegens verlies of
verminder!ng van overlevingspensioen
waarop e1seres recht heeft krachtens
wettelijke bepalingen,
·
en terwijl eiseres in haar conclusie
voorgehouden had dat het hier een overleyingspensioen en niet een rustpensioen ·
betrof, en dat eiseres vanaf het ogenblik
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-866van het overlijden van bet EJlachtoffer
tot aan haar eigen overlijden een verminderd overlevingspensioi:m zal genieten
en dat men eerst moef in acht nemen dat
het overlevingspensioen onmiddellijk na
het overlijden van de man aan de weduwe
wordt uitbetaald en niet na verloop van
jaren:
·

vanaf het overlijden van haar echtgenoot
en geen enkele wettelijke of reglementaire bepaling betreffende het overlevingspensioen van de arbeiders aan de
weduwe de mogelijkheid verleent ~dit
pensioen door persoonlijke bijdragen na
dit overlijden te verhogen;
Overwegende dat het arrest· derhalve
niet wettelijk kon beslissen « dat, vermits
het loonverlies berekend werd zonder
aftrek van de sociale bijdragerl:, de
weduwe in de mogelijkheid wordt gesteld
bijdragen te storten om het bedrag van
haar pensioen te verhogen " ;
Dat het middel gegrond is ;

Overwegende dat zo de vergoeding
wegens loonverlies en de uitkering van
een overlevingspensioen een verschillende
oorzaak en een afzonderlijk voorwerp
hebben, de vergoeding wegens loonverlies
en de vergoeding wegens pensioenvermindering beide dezelfde oorzaak hebben,
dit is de schuld van de derde aansprakeOm die redenen, verwerpt de voorzielijke, en strekken tot het herstellen van ning van Verhoeven ; vernietigt het
een gelijkaardige schade, dit is de derving bestreden arrest in zover het de .naamloze
van het loon van het slachtoffer waarvan vennootschap «De Nieuwe Eerste Nederde weduwe voordeel had of van het landse >> in solidum veroordeelt tot de
pensioen dat ervoor in de plaats komt ; vergoeding van de schade spruitende uit
O;verwegende dat het arrest derhalve ' de derving van de inkomsten van het
wettelijk kon beslissen dat de weduwe, slachtoffer en in. zover het de vergoeding
ware het ongeval ·:hiet gebeurd, tot aan wegens verminderd overlevingspensioen
de oppensioenstelling van haar echt- waartoe die vennootschap insgelijks
. genoot gedcll'ende achttien jaar mede zou wordt veroordeeld berekent met inachtgenoten hebben van het loon van deze neming van de mogelijkheid voor de
laatste en dus tijdens die periode geen weduwe dit pensioen door persoonlijke
overlevingspensioen zou ontvangen heb- · bijdragen te verhogen, en in zover het
ben, en dat, nu ze vergoed wordt voor uitspraak doet over de· intresten en de
het verlies van dit loon, zij niet gerech- kosten ; _verwerpt de voorzieningen van
tigd is, voor dieze1fde periode, een ver- de. naamloze vennootschap « De Nieuwe
~ goeding te vragen vocir verlies op een
Eerste N eclerlandse " en van Asselberghs
overlevingspensioen dat zij normaal in voor het overige ; beveelt dat melding
het geheel niet zou getrokken hebben; van het than{> gewezen arrest zal gemaa;kt
Dat het middel niet gegrond is ;
worden op de kant van de. gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; veroordeelt VerOver het tweede middel, afgeleid uit hoeven in de kosten van zijn voorziening ;
de schending van de artikelen 97 van de veroorcleelt de naamloze vennootschap
(}rondwet, 15 van de wet van 12 juli 1957 « De Nieuwe Eerste N ederlandse " en
op het pensioen der bedienden, 16, 17 Asselberghs elk in de helft van de overen 18 van het koninklijk besluit nr 50 blijvende kosten ; verwijst de ~ a1dus
van 24 oktober 1967 nopens het rust- en beperkte zaak naar het Hof van beroep
overlevingspensioen voor werknemers, te Gent.
doordat het arrest beslist dat eiseres
in de mogelijkheid gesteld wordt bijdra:
13 mei 1970. - 2e kamer. - Voorgen te storten om het bedrag van haar zitter, de H. van Beirs, voorzitter. pensioen te verhogen en daarna l 00.000 fr.
Verslaggever, de H. Delahaye.- Gelijktoekent wegens de onmogelijkheid het luidende oonclusie, de H. Paul Mahaux,
overlevingspensioen volledig aan te pas- eerste advocaat-generaal. - Pl'eiters, de
HR. Fally en N elis (laatstgenoemde van
sen,
terwijl, nu eiseres geen rustpensioen de balie te Leuven).
geniet, zij het niet kan verhogen en nu
het overlevingspen~ioen toegestaan wordt
vanaf de dood van het slachtoffer, het
storten van bijdragen na de dood nooit
kan tot gevolg hebben dat, vanaf de
dood, het pensioen enige verhoging onder1e KAMER.- 14 mei 1970,
gaat:
1° CAS SATIE. B:mvoEGDHEID.
Overwegende dat het overlevingspenBuRGJl1RLIJKJl1 ZAKEN.- MIDDEL BE1'. sioen van de weduwe een aanvang neemt
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WELK HET ONDERZOEK VAN FEITELIJKE
GEGEVENS vEREIST. 0NBEVOEGDHEID VAN HET HOF.
.

20

3o

OVEREENKOMST. BINDENDE
KRACHT TUSSEN DE PARTIJEN.
REOHTER DIE AAN DE OVEREENKOMST
DE UITWERKING TOEKENT DIE ZIJ,
VOLGENS DE UITLEGGING DIE EIJ ERVAN GEEFT, WETTELIJK TUSSEN DE
PARTIJEN HEEFT.- GEEN SOHENDING
VAN ARTIKEL 1134 VAN RET BURGERLIJK WETBOEK.
REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BURGERLIJKE
ZAKEN.- BIJ OONOLUSIE VOORGEDRAGEN BESOHOUWINGEN WAARUIT GEEN
ENKELE JURIDISOHE GEVOLGTREKKING
WORDT AFGELEID.- GEEN VERPLIOHTING VOOR DE RECHTER HIEROP TE
ANTWOO,RDEN.

1o H et H of heeft geen bevoegdhet:d om

feitelijke gegevens te onderzoeken waarop
een middel steu?'bt dat tot staving van een
voorziening wordt aangevoerd (1).
(Gr~ndwet, art. 95, lid 2.)
2o De bindende kracht van een overeenkomst wordt niet miskend door de rechter
die aan de overeenkomst de uitwerlcing
toekent die zij, volgens de uitlegging
die hij ervan geeft, overeenkomstig de
gerneenschappelijke bedoeling van de
partijen, wettelijlc tussen de partijen
heeft (2). (Burg. Wetb., art. 1134 en
1156.)
3o De rechter is niet verplicht te antwoorden
op bij conclusie vp01·gedmgen beschouwingen waaruit de conclusienemer geen
enkele juridis.che gevolgtrekking afleidt
en die, bijgevolg, geen vo1·dering, verweer
of exceptie zijn (3). (Grondwet, art. 97.)
(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, T. NAAMLOZE VENNOOT,SCHAP « CONSTRUCTIONS ET ENTREPRI:
SES INDUSTRIELLES ».)

Met de notitie overeenstennnend
arrest.

I4 mei I970.- Ie kamer.,- Voorzitter
en Verslaggever, de H. Polet, raadsheer
waarnemend voorzitter.- Gelijkluidende
conclusie, de H. Colard, advocaat-generaal. - Pleite1·s, de HH. De Bruyn en
Ansiaux.

Ie

KAMER.-

14 mei 1970.

I 0 HUWELIJK. -

WEDERZIJDSE REC!fTEN EN VERPLICHTUIGEN VAN ECHTGENOTEN. V ERPLIOHTING' TOT HULP
EN TOT BIJDRAGE IN DE LASTEN VAN
DE HUISHOUDING. UITVOERING IN
DE ECHTELIJKE VERBLIJFPLAATS.

2°

HUWELIJK. WEDERZIJDSE RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE ECHTGENOTEN. VERPLICHTING TOT HULP EN
TOT BIJDRAGE IN DE LASTEN VAN DE
HUISHOUDING. - I N FEITE GESCHEIDEN
ECHTGENOTEN.
VORDERING TOT
ONDERHQUDSUITKERING VAN EEN VAN"
DE ECHTGENOTEN OP GROND VAN RET
VOORTDUREN
VAN
DE
FEITELIJKE
SCHEIDING. DOOR DE EISENDE
ECHTGENOOT TE LEVEREN BEWIJS.

'

I o De verplichting tot hulp en tot bijdmge

in de lasten van de huishouding, die op
elke echtgenoot rust, moet, in beginsel,
in de echtelijlce verblijfplaats worden
uitgevoerd (4). (Burg. Wetb., art. ·212,
2I3 en 2I8, die vervangen werden bij
art. I van de wet van 30 apri~ I958.) ,
2o De feitelijk gescheiden echtgenoot die
een uitlcering tot onderhoud vordert op
grond van het voortduren van de feitelijke
sche1:ding moet niet alleen bewijzen dat
de scheiding aan de schuld van de andere
echtgerioot te w1jten is, maar eveneens
ddt oak het voortduren van de scheiding
aan deze laatste is toe te schrijven (5).
(Burg. Wetb., art. 212 en 2I8; die
vervaitgen werden bij artikel 1 van de
wet van 30 april 1958.)
(4) en (5) Raadpl. cass., 18 oktober 1951

(1) Verg. cass., 6 december 1966 (A1·r. cass.,
1967, I, 449).
(2) Cass., 21 maart 19()9 (Arr. cass., 1969,
I, 683).
(3) Cass., 23 mei 1969 (Arr. cass., 1969, I,
937); raadpl. cass., 20 februari 1970, supra,
biz. 582.

(Bull. en PASIC., 1952, I, 85); 21 maart 1957
(ibid., 1957, I, 883); 12 februari 1959 (ibid.,
1959, I, 600); 4 november 1960 (ibid., 1961,
I, .239); _30 april 1964 (ib.id., 1964, I, 931);
24 oktober 1968 en 28 -maart 1969 (Arr.

cass., 1969, biz. 224 en 713), en de noten 1
en 2, biz. 714, onder het Iaatste arrest.

868(MICHIELS,. T. GUNTHER.)
ARREST

(vert(J,ling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 2 april 1969, in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Brussel ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grondwet
en 212 van het Burgerlijk Wetboek
(wet van 30 april 1958, artikel 1),
_doo1·dat, ofschoon het vaststaat dat
eiser en verweerster op 16 september
1953 in het huwelijk zijn getreden, dat
verweerster vanaf 23 september 1953 de
echtelijke woonplaats verliet en dat zij
sindsdien weigerde er terug te keren, het
bestreden vonnis, hoewel het aanneemt
dat de alimentatieverplichting, voo~·ge•
schreven bij artikel 212 van het Burgerlijk Wetboek als gevolg van de bijstandsplicht tussen echtgenoten, in-de echtelijke
woonplaats moet worden uitgevoerd en
nauw verbcinden is met de plicht tot
samenwoning, niettemin de door verweerster ingestelde rechtsvordering tot
betaling van een uitkering tot onderhoud
toewijst, op grond namelijk « .dat het
voortduren van de scheiding geen rechtvaardiging is om de bijstandsverplichting te weigeren "• wanneer de verstreken
tijd een morele onmogelijkheid heeft
doen ontstaan -tot hervatting van het
gemeenschappelijk leven,
. terwij'l, eerste ondm·deel, het tegenstrijdig of althans dubbelzinnig is te zeggen
dat het verlaten van de echtelijke woonplaats door een van de echtgenoten een
einde maakt aan de bijstandsplicht van
de andere echtgenoot, doch dat deze
bijstandsplicht na een bepaalde tijd
opnieuw ontstaat, hoewel het verlaten
van de echtelijke woonplaats en de
onmogelijkheid om het gemeenschappelijk leven te hervatten, die eruit voortvloeit, foutief zijn (schending van artilml 97 van de Grondwet en, voor zoveel
als nodig, van artikel 212 van het
Bu_rgerlijk W etboek - wet van 30 april
1958, art. 1);
tweede onderdeel, de bijstandsplicht
tussen echtgenoten, die nauw verbonden
is met de plicht tot samenwoning, in de
echtelijke verblijfplaats wordt uitgevoerd,
zodat elke scheiding wegens de schuld
van een van de echtgenoten deze laatste
belet. zich ten opzicht€' van de andere
echtgenoot op een recht op bijstand te
beroepen, ongeacht- de duur van de

scheiding welke door dezelfde Schuld
blijft voortbestaan (schending van artikel 212 van het Burgerlijk Wetboek wet van 30 april 1958, artikel 1) :
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat nit het bestreden
vonnis blijkt dat ·eiser en verweerster
op 16 september 1953 in het huwelijk
zijn getreden, doch dat verweerster enige
dagen later de echtelijke woonplaats
verliet; dat partijen sindsdien gescheiden
hebben geleefd; dat eiser zijn echtgenote
vruchteloos had aangemaand naar de
echtelijke woonplaats terug te keren en
haar in de loop van vroegere procedures
had aangeboden het gemeenschappelijk
leven te hervatten ;
.
Ovenyegende dat de bij artikel 212
van het Burgerlijk W etboek voorgeschreven bijstandsplicht in beginsel in ·de
echtelijke woonplaats moet worden uitgevoerd;
Overwegende dat de feitelijk gescheiden echtgenoot, die van de andere echtgenoot een uitkering tot onderhoud vordert, moet bewijzen dat de scl;teiding aan
de schuld van_ deze laatste te wijten is ;
Overwegende dat, wanneer de scheiding blijft bestaan, de eisende echtgenoot
ook moet bewijzen dat het vciortduren
van de scheiding aan een fout van de
andere echtgenoot te wijten is ;
Dat de omstandigheid dat het tijdsverloop de hervattin:g van het gemeenschappelijk leven moreel onmogelijk heeft
gemaakt geen beletsel is voor de toepassing van deze regel ;
Overwegende dat door eiser te veroorc
delen om aan verweerster een uitkering
tot onderhoud te betalen, op grond « dat
het voortduren van de scheiding geen
rechtvaardiging is om de bijstandsverplichting te _weigeren "• wanneer de verstreken tijd een morele onmogelijkheid
heeft doen ontstaan tot hervatting van
het gemeenschappelijk leven, de bestreden beslissing de zin en de draagwijdte
van artikel 212 van het Burgerlijk
Wetboek miskent;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redene~, vernietigt het bestreden 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 worde~1. beslist ; verwijst de
zaak naar de Rechtbank van eerste
aanleg te Nijvel, zittjng houdend in hoger
beroep.
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14 mei 1970.- 1e kamer.- Voorzitter
en Verslaggever, de H. Polet, raadsheer
waarnemend voorzitter.- Gelijkluidende
conclusie, de H. Colard, advocaat-generaal. - Pleiters, de HH. Fally en Philips.

1e

KAMER. -

14 mei 1970,

BEWIJS.

-BEWIJS DOOR GESCHRIFT.BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. BuRGERLIJKE ZAKEN. HuuRCONTRAOT. BE.SLISSING WAARIN EEN
BEDING VAN HET CONTRACT WORDT
UI'I'GELEGD ZONDER REKENING TE HOU •
DEN MET EEN BEPALING VAN DIT
BEDING:
MISKENNING VAN DE
BEWIJSKRACHT- VAN DEZE A~TE.

De bewijskracht van de akten wordt miskend door de besli:ssing die, bij de
uitlegging van een beding van een
huurcontract, geen rekening houdt met
een bepaling van dit beding (_1). (Burg.
Wetb., art. 1319, 1320 en 1322.)
{NAAMLOZE VENNOOTSCHAP «UNIVERSAL
RUBBER MANUFACTURING», -T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « OMNICA ».)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 21 maart 1969 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Brussel ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1319 tot 1322 van
het Burgerlijk Wetboek inzake de bewijs"
kracht van de alden,

do01"dat, na te hebben vastgesteld dat,
naar luid van artikel I 0 van het tussen
partijen gesloten huurcontract, deze
laatsten overeengekomen Waren het
brandrisico door een enkele verzekeringspolis te dekken en de last van de desbetreffende premies bij helften te verdelen,
dat partijen, niettegenstaande het afsluiten van afzonderlijke verzekeringspolissen, deze bepaling hadden willen uitvoe(1) Raadpl: cass., 29 rnaart 1968 (Arr. cass.,
1968, blz. 990).

ren en dat, bijgevolg, eiseres diende
veroordeeld te worden om aan verweerster, als aandeel in de premies van de
door deze laatste afgesloten polis, het
bedrag van 74.208 frank te b_etalen, het
bestreden vonnis afwijzend beschikt over
de eigen vordering van eiseres tot betaling
van de helft van de prernies van de polis
die zij zelf had afgesloten, dit is, voor
de ·premies vervallen v66r 10 november
1967, het bedrag van 11.401 frank; dat
volgens de doorslaggevende redenen van
deze beslissing de polis van eiseres slechts
risico's dekt die uitsluitend op haar betrekking hebben, namelijk de eigendom
van haar meubilair, haar materieel en
haar koopwaren in het gehuurde goed ;

terwijl naar luid van voornoemde bepaling van het huurcontract « verhuurster
en huurster steeds mogen eisen dat de
verzekerde kapitalen aangepast worden
aan de verkoopwaarde van het onroerend
goed en van de koopwaren die zich erin
bevinden » ; deze laatste _bewoordingen
impliceren dat de premie van de brandverzekering tot dekking van de koopwaren ook voor de helft door elke partij
moet worden betaald, en het bestreden
vonnis, door te verldaren dat partijen
ze niet in aanmerking hadden genomen
toen zij de verdeling van de brandverzekeringspremies hebben bedongen, van
het litigieuze beding een uitlegging geeft
die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan en aldus de bewijskracht van
de huurakte miskent :
Overwegende dat de rechter, die het
beding nr 10 van het op 27 september
1965 door partijen gesloten huurkontrakt
moest uitleggen, enkel rekening heeft
gehouden met het eerste lid van dit
beding en niet met de bepaling volgims
welke « verhuurster en huurster steeds
mogen eisen dat de verzekerde kapitalen
aangepast worden aan de verkoopwaarde
van het onroerend goed en van de goederen die zich erin bevinden » ;
Dat hij, bijgevolg, de bewijskracht
van de akte heeft miskend ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zover het eiseres veroordeelt tot betaling aan verweerster van
het bedrag van 74.208 frank als verzekeringspremies en in een gedeelte van de
kosten ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden geinaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ;
houdt de kosten aan opdat hierover door
de feitenrechter zou worden beslist ; ver-
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wijst de aldus beper:kte zaak naar de
Rechtbank van eerste aanleg te Nijvel,
zitting houdende in hoger b,eroep.
14 mei 1970. - 1e Jmmer. ___:__ Voorzitter, de H. Polet, raadsheer waarnemend
voorzitter.
Verslaggever, de H. Busin.
- Gelijkluidende conclusie, de H. Colard,
advocaat-generaal. - Pleiter, de H. Philips.

· 1e •KAMER. -

15 mei 1970,

1o

HANDELSVENNOOTSCHAPPEN.
• - PERSONENVE.N.NOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID.- ERFGENAJVIEN EN LEGATARISSEN VAN DEELBEWIJZEN DIE GEEN VEN.NOTE.N MOGEN
WORDEN.
RECHTEN VAN DEZE
ERFGENAMEN EN LEGATARISSEN OP
D:El HUN ALDUS. OVERGEDRAGEN DEELBEWIJZE.N.

2o

3o

HANDELSVENNOOTSCHAPPEN.
PERSONENVEN.NOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID.- VENNOOTSCHAP DIE ENKEL TWEE VENNOTEN TELT.- 0VE.RLIJDEN VAN EEN
DER VEN.NOTEN. 0NTBINDING VAN
DE VEN.NOOTSCHAP. VOORWAARDE.

HANDELSVENNOOTSCHAPPEN.
PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID.- 0VERDRACHT VAN DE DEELBEWIJZEN. RE(IELS NEERGELEGD IN DE ARTIKELEN 126 TOT 128 VAN DE GECOORDINEERDE WETTEN. DRAAGWIJDTE
YAN DEZE REGELS.

1° De erfgenamen en legatarissen van deelbewijzen van een personenvennootschap
met beperkte aansprakelijlcheid die geen
vennoten mogen worden, verlcrijgen niettemin de eigendom van de deelbewijzen
vanaj het openvallen van de erfenis; de
uitoefening van de aan deze deelbewijzen
verbonden rechten is evenwel geschor·st .( 1).
(Geco6rdineerde wetten op de handelsvennootschappen, art. 126 en 128.)

2° Een personenvennootschap met beperkte
aansprakelijlcheid die enkel twee vennoten telt, is niet rechtens ontbonden ten
gevolge van het overlijden van een der
vennoten; deze ontbinding geschiedt
enkel wanneer· alle deelbewijzen in handen van een enkele vennoot verenigd zijn,
dit wil zeggen wanneer de ove1·levende
vennoot eigenaar wordt van alle deelbewijzen (2}. (Burg. Wetb., art. 1832;
geco6rd. wetten op de handelsvennootschappen, art. 119.)
3° Zo het ingevolge de 1·egels betretfende de
overdracht onder levenden of wegens
overlijden van deelbewijzen van de personenvennootschappen met beperlcte aanspmlcelijlcheid, neergelegd in de ar·tikelen 126 tot 128 van de gecoor·dineerde
wetten op de handelsvennootschappen,
verboden is deze overdracht te vergemalckelijlcen, toch beletten zij n-iet dat de
overdracht aan strengere voorwaarden
wordt onderwor·pen (3).
(BRE.EMANS, wwe HUNTER, T. GEHENIAU
EN PERSONENVENNOOTSOHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID
« ETABLISSEllffiNTS HUNTER ET C 0 ll.}
ARREST.
RET

(1) en (2) Raadpl. Du FAUX, « Personenvennootschap met beperkte aansprakeiijkheid
begrijpende twee vennoten, overlijden van een
der vennoten », Tijdschrift voor notarissen,
J952, biz. 2 tot 6; J. RoNSE, « Overzicht van
rechtspraak », Tijdschi'ift voor privaatrecht,
1957, blz. 724 en 725, nrs 185 tot 187;
vgi. L. FREDERICQ, T1·aite de .droit commercial,
d. V, nr 650; J. VAN HouTTE, Societes de
personnes 0 responsabilite limitee, nrs 146 tot
148; M. Lorn, Societes de personnes
responsabilite lirnitee, nr 49, B; Rep. prat. dr. belge,

a

vo _ Societes de
lirnitee, n r 163.

personnes

a

responsabilite

(3) Raadpl. het versiag van de co=issie
vap. de Senaat e11 het versiag van de commissie

HOF ; -

Gelet op het bestreden

va11 de Kamer va11 Volksvertegenwoordigers
over het antwerp dat wet is geworden, de
'9c juli 1936, Parl. st., Senaat, 1934-1935,
nr 25, biz. 13 en Pari. st. E;amer, 1934-1935,
nr 169, blz. 6, III; L. FREDERIOQ, op. cit.,
d. V, n~s 644 en 650; J. VANRYN, Princjpes
de dr·oit commercial, d; II, nrs 918 en 922;
J. VAN HOUTTE, op. cit., nrs 146 tot 148;
-cH; RESTEAu, Societes de personnes it 1'esponsabilite limitee, nrs 178 en 179 ; Lorn, op. cit.,
nrs 44 en 45 ; A. CoLENS, Societe.s de personnes
responsabilite lirnitee, nrs- 75 en 76;
A. TscHOFFEN, Societes de personnes r·esponsabilite lirnitee, nrs 44 en 45 ; Rep. prat. dr.

a

belge, ver·bo cit.,

a

n

° 159.

- -- ----=- ---~------~~J

I

-'

-871arrest, op 28 maart 1969 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 9 van de
statuten van verweerster, 6, 544, ll08,
1126, 1128, ll31, ll33, ll34, 1319, 1320,
1322, 1582, 1591, 1598, 1604, 1607, 1832
van het Burgerlijk Wetboek, 2, 7,
littera b, 116, 119, 125, 126, 127 en 128
van de wetten op de handelsvennootschappen, gecoordineerd bij koninklijk
besluit van 30 november 1935 (artikel 119
zoals het gewijzigd is door artikel 7,
§ 11, van de wet van 30 april 1958),

doordat het bestreden arrest, bij bevestiging van het beroepen vonnis, eiseres
veroordeelt om, naar gelang van de
betalingen bepaald in de overeenkmnst
van 22 mei 1964, verweerder als eigenaar
te erkennen van de deelbewijzen waarvan
wijlen Lyell Hunter in de verwerende
vennootschap houder was, en, bij wijziging van dat vonnis, de eis strekkende
tot vaststelling van de ontbinding van
die vennootschap op 23 april1964 (datum
van de brief waarbij verweerder aan
eiseres had meegedeeld dat hij weigerde
haar als vennote toe te laten en dat hij
. de deelbewijzen van haar echtgenoot
zou overnemen) of uiterlijk op 22 mei
1964 (datum van de overeenkomst waarbij de vergoeding die verweerder aan
eiseres zou storten voor de " afkoop ,
van de deelbewijzen van haar echtgenoot
vastgesteld werd), door de vereniging van
alle deelbewijzen in handen van verweerder, bij gebrek aan voorwerp niet ontvankelijk verklaart, op de gronden « dat
het feit dat Maurice Geheniau (thans
verweerder), gebruik makende van het
hem door artikel 9 van de statuten
toegekende recht, op 23 april 1964 zijn
wil uitgedrukt heeft IrEme Breemans
(thans eiseres) niet als vennote te aanvaarden en de deelbewijzen van wijlen
Lyell Hunter af te kopen niet tot gevolg
heeft gehad het eigendomsrecht op die
deelbewijzen aan Maurice Geheniau over
te dragen ; dat deze wilsuitdrukking niet
de door de artikeleri 9 van de statuten
en 128 van de gecoordineerde wetten op
de handelsvennootschappen bepaalde afkoop uitmaakt ; dat er geen akkpord over
de prijs en de modaliteiten van de afli'oop
bestond ; dat Irene Breemans weliswaar
geen vennote. is geworden, doch dat zij
eigenares van de deelbewijzen is geworden
en gebleven ; dat artikel 128 de niet
aanvaarde erfgenaam of legataris niet
verplicht zijn deelbewijzen af te staan;
dat het feit dat de erfgenaam of legataris

het vermogen heeft de afkoop van de
deelbewijzen te vragen, de prijs en de
modaliteiten van de afkoop te doen
vaststeilen en, in geval van niet afkoop
binnen een zekere termijn, de ontbinding
van de vennootschap te eisen, volstaat
om te bewijzen dat hij het eigendomsrecht op de deelbewijzen en geen schuldvordering heeft verkregen ; dat Irene
Breemans weliswaar bij gebreke van
aanvaarding de aan de deelbewijzen verbonden rechten niet kan uitoefenen, maar
dat de wet er zich niet tegen verzet dat
de hoedanigheid van eigenaar en die van
vennoot momenteel gesplitst worden ;
dat de overeenkomst van 22 mei 1964
evenmin tot gevolg heeft kunnen hebben
het eigendomsrecht op al de deelbewij:Zen
in handen van Maurice Geheniau te
verenigen ; dat zij de overdracht van
het eigendomsrecht op de deelbewijzen
van Irene Breemans naar gelang van de
betalingen voorziet ; dat het vaststaat
dat er tot nu toe geen betalir,tgen werden
gedaan ; dat de overeenkomst van 22 mei
1964 weliswaar van de door de artikelen 9
van de statuten en 128 van de gecoordineerde wetten op de handelsvennootschappen voorziene procedure afwijkt ;
maar .dat het Maurice Geheniau en Irene
Breemans vrijstond hun rechten door een
koopovereenkomst te regelen, en te bedingen dat de overdracht van het eigendoms·
recht op de deelbewijzen naar gelang van
de betalingen zou geschieden ; dat de
koopovereenkomst geenszins een uitvoeringsmaatregel van een door Maurice
Geheniau opgelegde afkoop uitmaakt ;
dat aileen Irene Breemans het recht
bezat de afkoop valll de deelbewijzen op
te eisen ,,

terwijl, eerste onde1·deel, in het mech(lnisme van de artikelen 125 tot 128 van
de gecoordineerde wetten· op de handelsvennootschappen, waarnaar artikel 9 van
de statuten van de verwerende vennootschap verwijst, de erfgenamen of legatarissen van een vennoot, die niet worden
toegelaten door de overlevende vennoot
of vennoten, niet aileen ten opzichte
van de personenvennootschap met beperkte aanspralwlijkheid derden zijn,
maar ook generlei recht hebben op de
deelbewijzen van hnn rechtsvoorganger,
welke zonder houder blijven tot de
« afkoop ,, en geen ander recht hebben
dan betaling van de waarde van de
deelbewijzen van de overledene te bekomen ; met andere woorden, de « afkoop ,,
geregeld door artikel 128 (onder bepaling
dat, zo hij niet is geschied binnen drie
maanden na het daartoe gedane verzoek,

- - 872de erfgenamen of de legatarisS'en de nieuwe houder van die deelbewijzen,
vervroegde ontbinding van de vennoot- eiseres geenszins bij machte zijnde zich
schap zullen kunnen eisen), niet een te verzetten tegen die aanduiding, dit
koopovereenkomst is, die een overdracht wil zeggen die « afkoop " in de zin van
van eigendom tegen betaling van ,een artikel 128 van de gecoordineerde wetten,
bepaalde prijs behelst, maar slechts de en enkel beschikkende over de mogelijkaanduiding van de persoon of de per- heid de « prijs " en de voorwaarden daar.
sonen, vennoten of niet, die houders van door de rechtbank te doen vaststellen
z1.illen worden van de door de overledene bij niet-overeenstemming (de « afkoop"
nagelaten deelbewijzen, waarop volgt de beschouwd dienende te worden als
vaststelling, hetzij in gemeen overleg, (( verricht )) buiten deze vaststelling om) ;
hetzij door de- rechtbank (artikel l27 bij de toezending van deze brief voorvan meergenoemde gecoordineerde wet- goed vaststond dat verweerder, reeds
ten), va~< de prijs van die «_afkoop ~>, houder zijnde van de andere deelbewijzen
dit wil zeggen van de vergoeding d1e van verweerster, de enige houder werd
aan de erfgenamen of legatarissen toe- van al haar deelbewijzen, zodat deze, nog
komt in ri1il voor de deelbewijzen waar- slechts een vennoot hebbende, van rechtsvan het hun onmogelijk is houders te wege ontbonden was ; door te verklaren
worden ; de niet toegelaten erfgenamen dat de aldus door verweerder geuite wil
of legatarissen ongetwijfeld die , « af- niet de door de wet voorziene « afkoop "
koop " lnmnen vragen, wat de door uitmaakte, onder het voorwendsel dat
het laatste lid van artikel 128 bepaalde er nog geen overeens~emming bestond
termijn van drie maanden doet ingaan, omtrent de prijs en de voorwaarden van
niaar de aanduiding van de persoon of die « afkoop ,, het arrest in de eerste
-de personen die de deelbewijzen van de plaats de bewijskracht van de brief van
overledene zullen overnemen va:r;t de 23 april 1964 miskend heeft (schending
enkele wil afhangt van de overlevende van de artikelen 13W, 1320 en 1322 van
vennoot of vennoten (die niet verplicht het Burgerlijk W etboek) alstnede het
zijn te wachten totdat een verzoek met voorwerp van de eenzijdige wilsuiting vandat doel tot hen wordt gericht), zonder verweerder (schending van de artikelen
dat de erfgenamen of de legatarissen van 1126 en 1128 van het Burgerlijk Wetboek,
de overlede11e zich kunnen verzetten 126 en 128 van de gecoordineerde wetten
tegen de aanduiding van ~die personen, op de handelsvennootschappen); deze
aan wie zij trouwens generlei « eigendom " overwegii1g en de verklaring dat de brief
hebben «over te dragen "• hun enig recht van 23 april 1964 niet tot gevolg ka1<
zijnde de « prijs " en de voorwaarden van hebben gehad « het eigendomsrecht op
die « afkoop " met hen 'in der minne vast de deelbewijzen van Lyell Hunter aan
te stellen of, bij niet bereiking van verweerder over te dragen ,, de wettelijke
overeenstemming, door de rechtbank te regelen die in het eerste onderdeel van
laten vaststellen ; het arrest, door te het middel aangehaald zijn miskennen
overwegen dat eiseres ten gevolge van (schending van de artikelen 116, 125,
het overlijden van haar echtgenoot 126, 127 en 128 van de gecoordineerde
« eigenares" van diens deelbewijzen was _wetten op de handelsvennootschappen,
geworden, dat artikel 128 van de geco6r- 544, 1582, 1591, 1598, 1604 en 1607 van
dineerde wetten op de handelsvennoot- het Burgerlijk Wetboek); tenslotte, door
schappen haar niet ertoe verplichtte de eis strekkende tot vaststelling van
« -zijn deelbewijzen af te staan "• en dat
de ontbinding van -verweerster onontzij ze inderdaad aan verweerder verkocht vankelijk, bij gebrek aan voorwerp, te
heeft, die regelen heeft miskend (schen- verklaren, het arrest de regelen miskend
ding van de artikelen 9 van de sta.tuten heeft waarbij de vereisten tot geldigheid
van verweerster, 116, 125, 126, 127 en van de vennootschappen, in het bijzonder
128 van de gecoordineerde wetten op de van de personenvennootschappen met
handelsvennootschappen,
544,
1582, beperkte aansprakelijkheid, zijn vast1591, 1598, 1604 e1i 1607 van het Burger- gesteld, lu'achtens welke het aantal
lijk Wetboek);
vennoten niet lager kan zijn dan twee
terwijl, tweede onderdeel, de brief van (schending van de artikelen 1832 van het
23 april 1964 niet alleen de uiting was Burgerlijk Wetboek, 2, 7, littera b, en 119
van de weigering van verweerder eiseres van de gecoordineerde wetten op de
als vennote toe te Iaten, maar' ook van hanclelsvennootschappen);
zijn wil _de deelbewijzen van wijlen
~n terwijl, derde onderdeel, de verklaring
Lyell Hunter « af te kopen ,, door de
aanduiding van zijn eigen persoon als dat de overeenkomst van 22 mei 1964
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evenmin het eigendomsrecht op de deelOverwegende dat uit de bepalingen van
bewijzen van Ir€me Breemans aan ver- de artikelen 126, 127 en inzonderbeid 128
weerder beeft kunnen overdragen, nu zij
van de bij koninklijk besluit van 30 nobepaalt dat die overdra,cht zal gescbieden vefi?.ber 1935 gecoiirdineerde wetten op
naar gelang van de betalingen waarin de de bandelsvennootschappen niet kan
partijen, volgens bet arrest, vrij waren te afgeleid worden dat de erfgenamen en de
voorzien, andermaal een miskenning van legatarissen van deelbewijzen van een
de in de eerste twee onderdelen van bet personenv8lmootschap met beperkte aanm,ddel aangehaalde regelen inhoudt, ver- sprakelijkbeid, die geen vennoten kunnen
mits eiseres nooit " eigenares " van de worden, het eigendomsrecht op deze
deelbewijzen van haar echtgenoot is deelbewijzen op -bet ogenblik van het
geweest, een overdracbt van die deel,be- openvallen van de nalatenscbap niet
wijzen (vertraagd of niet) van baar aan zouden bezitten; dat de door deze teksten
verweerder dus niet denkbaar was en, in gebruikte bewoordingen : "afkoop, gestrijd met wat het arrest zegt, de over- kochte deelbewijzen, overgelaten deeleenkomst van 22 mei 1964 geen "koop- bewijzen "• eri, zoals het arrest erop
overeenlwmst " is geweest (scbending van wijst, " bet feit dat de erfgenaain of de
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van,bet legataris het vermogen j:leeft de afkoop
Burgerlijk Wetboek), maar slechts een - van de deelbewijzen te vragen, de prijs
uitvoeringsmaatregel van de " afkoop " en de modaliteiten van de afkoop te doen
verricbt, bij de verzending van de brief vaststellen en, in geval van niet-afkoop
van 23 april1964, door de enkele wil van ,...binnen een zekere-termijn, de ontbinding
verweerder (scbending van de artike- van de vennootschap te eisen " aantonen
len 116, 125, 126, 127, 128 van de dat de erfgenaam of de legataris bet
gecoordineerde wetten op de handelsven- eigendomsrecbt op de overgelaten deelnootscbappen, 544, 1582, 1591, 1598, bewijzen verkrijgt, al is de uitoefening
1604 en- 1607 -van het Burgerlijk Wet- van de recbten verbonden aan deelbewijboek), en ten andere bet enig mogelijke zen gescborst, en dat bij niet aileen over
voorwerp vart de overeenkomst miskent, een schuldvordering beschikt ;
namelijk de vaststelling van de aan
Dat bet arrest terecht doet opmerken
eiseres toekomende vergoeding (scben- , " dat de wet er zicb niet tegen verzet dat
ding van de artikelen ll08, 1126, 1128 en de hoedanigbeid van eigenaaren die van
1134 van het Burgerlijk Wetboek), als- vennoot momenteel gesplitst worden; dat
mede bet karakter van openbare- orde de artikelen 43, 74, 124 en 153 van dezelfvan de wetsbepalingen die de overgang de gecoordineerde wetten andere gevallen
van de, deelbewijzen van een overleden voorzien waarin de aan deelbewijzen of
vennoot organiseren (scbending van de aandelen verbonden sociale recbten moartikelen 125, 126, 127, 128 van de geco- menteel gescborst zijn ";
drdineerde wetten op de handelsvennoot- ~ Dat bet onderdeel naar recbt faalt;
scbappen, 6;- 1131 en 1133 van het
Burgerlijk W etboek) ; tenslotte,'bet. arrest
W at het tweede en het derde onderdeel
aldus nogmaals de regelen betreffende de betreft :
vaststelling van de vereisten tot geldigOverwegende dat _ een personenvenheid van de vennootschappen, in bet
bijzonder van de personenvennootscbap- nootscbap met beperkte aansprakelijkpen met beperkte aansprakelijkheid, heid die twee leden telt niet van rechtsheeft miskend, de verwerende venp_oot- wege door bet overlijden van een van
schap in ieder geval ontbonden dienende de twee vennoten ontbonden wordt ; dat
te worden verklaard uiterlijk ten dage deze ontbinding slechts gescbiedt wanvan het sluiten van de overeenkomst neer al de deelbewijzen in de handen van
van 22 mei 1964-, die tot gevolg zou een enkel vennoot verenigd zijn, dit wil
hebben gebad aile deelbewijzen in de zeggen wanneer de overlevende vennoot
handen van verweerder te verenigen, eigenaar wordt van al de deelbewijzen;
ingeval deze vereniging niet reeds zou
Overwegende dat, nu eiseres, zoals uit
zijn tot stand gekomen door het enkele het antwoord op het eerste onderdeel
zenden van de brief van 23 ·april 1964 blijkt, eigenares was van de ·overgelaten
(schending van de artikelen 1832 van deelbewijzen, het arrest, zonder scbending
het Burgerlijk Wetboek, 2, 7, littera b, van de in die onderdelen aangeduide
etr 119 van de gecoordineerde wetten op wetsbepaJingen, kon beslissen, enerzijds,
(}e handelsvennootschappen) :
<< dat het feit dat Maurice GeMniau op
_ 23 april 1964 zijn wil uitgedrukt heeft
W at bet eerste onderdeel betreft :
Ir€me -Breemans niet als vennote te
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-874aanvaarden en de deelbewijzen van
wijleh' Lyell HUllter af te kopen, niet
tot gevolg heeft gehad het eigendomsrecht op die deelbewijzen aan Mal!rice
Geheniau over te dragen, dat deze wilsuitdrukking niet de door artikel 9 van
de statuten en artikel 128 van de gecoor'
dineerde wetten op de handelsvennootschappen voorziene afkoop uitmaakt;
dat er geen akkoord over de prijs en de
modaliteiten van de afkoop bestond »,
anderzijds, « dat de overeenkomst van
22 mei 1964 evenmin tot gevolg heeft
kunnen hebben het eigendotnsrecht op
al de deelbewijzen in handen van Maurice
Geheniau te verenigen ; dat zij de overdracht van het eigendomsrecht op de
deelbewijzen van Irene Breemans naar
gelang van de betalingen voorziet ; dat
het vaststaat dat er tot nu toe geen
betalingen werden gedaan », en hieruit
kon afleiden dat de vennootschap niet .
ontbonden was ;
Dat, zo de voormelde artikelen 126, 127
en 128 niet toelaten de overgang van de
deelbewijzen gemakkelijker te maken,
zij echter niet verbieden die overgang
aan strengere voorwaarden te onderwerpen;
Dat beide onderdelen niet kunnen
aangenon1.en worden ;
••••

0

••

0

•••

0
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Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
15 mei 1970. - Ie kamer. Voo?'zitter, de H. De Bersaques, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Wauters. Gelijklu1:dende conchtsie, de H. Paul Mahaux, eerste advocaat-goneraal. - Pleite1·s, de HH. Dassesse en Fally.
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15 mei 1970.

CASSATIEMIDDELEN. - 'BURGERLIJKE ZAKEN. - ARRE.ST WAARBIJ BE.SLIST
WORDT DAT EEN BE.WEERDE KOOP IN
WERKELI.JKHEID
EEN
VERMOMDE
SOHENKING IS EN DAT DE ERFGENAMEN
VAN DE VERKOPERS IN ELK GE.VAL
GEEN HOEDANIGHEID HEBBEN OM DE
ONTBINDING ERVAN TE VORDEREN. MIDDEL DAT ENKEL DE REDENEN VAN
DEZE BESLISSING· BEKRITISEERT,
VAN BELANG ONTBLOOT MIDDEL.

Van belang ontbloot en rle1·halve niet
ontvanlcelijk is het middel, dat enkel
lcritiek oefent op de redenen waarom
eenm·rest beslistdat de 1'echtverlc1·ijgenden
geen hoedanigheid hebben om de ant•
binding van een door hun rechtsvoo1·gange1· gesloten lcoop te vorderen,. wanneer dit
arrest oak beslist dat de beweerde koop
in we1·lceliJ'lcheid een ve1·momde schen'
king is (1).
(E. USE EN MARQUILLIER,
T. ii'I. USE EN VANRUTTEN.)
ARREST.
RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 26 maart 1969 door het Hof
van beroep te Luik gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 724, 1122, 1338~
1654, 2262 van het Burgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet,
do01·dat het bestreden arrest de in
hoofdorde door de eisers ingestelde eis
tot ontbinding wegens wa~<betaling van
de door hun ouders gedane verkoop verwerpt, op de gronden " dat een ontbinding van een verkoop wegens wa~<betaling
aileen kan gevorderd worden door de
medecontractant jegens wie de andere
aan zijn contractuele verplichtingen te
kort kwam » en « dat de gei:ntimeerden
vreemd waren aan de verkoopovereenkomst en het recht op ontbinding, uit-.
sluitend, aan hUll ouders toebehorend,
niet in de nalatenschap dezer hebben
kunnen aantreffen, vennits voormelden
daarvan geen gebruik gemaakt hebben »,
terwijl, ee1·ste onde1·deel, het recht tot
ontbindi~<g van een verkoop wegens
wanbetaling overgaat op de erfgenamen
van de verkopers (schending van ·de
artikelen 1122 en 1654 van het Burgerlijk
Wetboek) en door eiseres als wettige
erfgenaain kan worden uitgeoefend
(schending van artikel 724 van het
Burgerlijk Wetboek') en de omstandigheid
dat de verkopers zelfv66r hUll overlijden
het recht tot ontbinding niet persoonlijk
hebben uitgeoefend geenszins het tenietgaan van dat recht tot gevolg heeft
(schending van de artikelen 1338 en·
2262 van het Burgerlijk W etboek) ;
(1) Raadpl. cass., 1 juni 1967 (Arr. cas.•·>
1967, blz. 1200) en 13 september 1968
(ibid., 1969, blz. 44),
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tweede onderdeel, geen van de hierboven
vermelde motieven_ de verwerping van
de eis tot ontbinding kan rechtvaardigen,
zodat het arrest, wat deze verwerping
betreft, niet naar behoren met redenen
is omkleed (schending van artikel 97 van
de Grondwet) :

VEROORDELENDE BESLISSING OP DE
STRAFVORDERING.
TE VERMELDEN
WETSBEPALINGEN.
3°

WOONPLAATS. GE_WELD
BEDREIGING.
VOORAFGAAND
GELIJKTIJD;J:G.

OF
OF

Overwegende dat het arrest, recht1° W anneer de beklaagde vraagt dat een
doende op de subsidiair door de eisers '
getuige zou gehoord worden indien de
ingestelde vordering, beslist, zonder dienrechter het noodzalcelijk acht, is de
aangaande bestreden te worden, dat de
jeitenrechter niet verplicht zich uitdruk_ door de ouders van de partijen aan de
kelijk uit te sp1·elcen omtrent dit getuigenverweerders toegestane verkoop van een
verhoor (1).
onroerend goed slechts in schijn de naam
van verkoop draagt, doch in werkelijk- 2° Om in rechte gemotiveerd te zijn, moet
heid een schenking uitmaakt, en dat
een veroordelende beslissing op de strajgezegd goed bij de te gelasten bewerkinvordm·ing, hetzij in haar eigen redenen
gen van vereffening en verdeling van de
hetzij onder verwijzing naar de beroepen
nalatenschappen van de ouders van de
beslissing, de wetsbepalingen vermelden
partijen zal moeten ingebracht worden;
waarin de bestanddelen van het ten
Overwegende dat het arres-t, na aldus
laste van de belclaagde gelegde misdrijj
de werkelijke aard van de overeenkomst
worden opgegeven en waarbij een straj
te hebben bepaald, niet diende na te
w01·dt bepaald (2). (Grondwet, art. 97.)
gaan of de eisers, op grand van artikel 1654 van het Burgerlijk W etboek, 3° Gewel.d of bed1·eiging, bestanddelen van
het misd1·ijj van huisvredebreuk, moeten
de ontbinding v&n een verkoop konden
niet noodzalcelijlc het binnentreden in
vorderen waarvan het vaststelde dat hij
een andermans huis voorafgaan.; ze
slechts een schijnhandeling was ;
mogen gelijlctijdig zijn (3). (Strafwetb.,
Dat mitsdien het middel, dat tegen een
art. 439.)
overtollige reden van het arrest gericht
is, bij gebrek aan belang niet ontvankelijk
is;
(R. EN M. MICHAUX, T. ECHTGENOTEN
Om die redenen, verwerpt de voorzieBOURGEOIS, COPETTE EN BULON, WEDU·
ni;ng ; veroordeelt de eisers in de kosten.
WE DEPAUW.)

15 mei -1970. 1 8 kamer. - Voorzitter, de H. De Bersaques, raadsheer
waarnemend voorzitter; - Verslaggever,
de H. Naulaerts. Gelijkluidende condttsie, de H. Paul Mahaux, eerste
advocaat-generaal. - Pleiter, de H. Van
Heeke.
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19 mei 1970.

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. BEKLAAGDE DIE VRAAGT DAl' EEN
GETUIGE ZOU GEHOORD WORDEN, ZO
DE RECHTER RET NOODZAKELIJK ACHT.
- BESLISSING TEN GRONDE. - RECHTER NIET VERPLICHT_ UITDRUKKELIJK
UITSPRAAK TE DOEN OMTRENT DIT
VERZOEK.

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.-

ARREST (vertt;tling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 26 september 1969 gewezen
door het Hof van beroep te Luik;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet,
doordat het arrest niet antwoordt op
de argumenten in de conclusies van de
eisers of er althans zo onduidelijk op
antwoordt dat het Hof zijn toezicht op
de wettelijkheid van de bestreden beslissing niet kan uitoefenen ;
doordat bovendien het arrest niet ant-·
(1) Raadpl. cass., 25 oktober 1965 (Bull. en

PAsrc., 1966, I, 264) en 5 januari 1970, supm,
blz. 392.
(2) Cass., 4 november 1968 (Arr. cass.,
1969, blz. 256).
(3) Cass., 28 april 1913 (Bull. en PAsiC.,
1913, I, 206).
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woordt op het verzoek om de getuige
Rummens te horen en niet aile wettelijke
bepalingen vermeldt :
Overwegende dat tegenover de door
de eisers voOl'gestelde lezing van de
feiten, het arrest een andere lezing stelt,
volgens welke door de eisers bij hun
plots en misplaatst binnendringen in de
woning van de verweerster Bulan geweld
is uitgeoefend, tegelijk tegen de bewoonster en tegen de huisraad, en verwondingen zijn toegebracht aan de verweerster
Coppette ; dat het a;rrest aldus passend
antwoordt op de conclusies van de
eisers;
Overwegende dat de eisers bij conclusie
zich beriepen op de lezing van de feiten
die een getuige bij geschrift had gegeven,
en zich ertoe beperkten te zeggen « dat
het Hof hem dient te horen indien het
zulks noodzakelijk acht n ;
'
Overwegende dat het hof van beroep,
rechtdoende ten gronde, niet verplicht
was zich uitdrukkelijk uit te spreken
omtrent dit punt;
·
Overwegende dat het arrest, onder verwijzing naar het beroepen vonnjs, de
wettelijke bepayngen vermeldt waarin
de bestanddelen van de tegen de eisers
bewezen geachte misdrijven worden aangemerkt, en die waarbij een straf wordt
, bepaald, zodat het naar recht met
redenen is omkleed ;
Dat het middel ni~t kan worden aangenomen;

19 mei 1970. - 2e kamer.
l'oorzitter, de H; van Beirs, voorzitter. Verslaggever, de H. Ligot. - Gelijkluidence conclusie, de H. Delange, advocaatgeneraal. - Pleiter, de H. Chardon (van
d!;l balie te Charleroi).

2e KAMER.- 19 mei 1970.

1° WEGVERKEER. 0VERTREDING
VAN ARTIKEL 35 VAN DE WE.T OP DE
POLITIE VAN RET WEGVERKEER (GE·
COORDINEERD OP 16 MAART 1968).
GELDBOETE. - MINIMUM.

2° WEGVERKEER. - , WET OP DE
POLITIE VAN RET WEGVERKEER (GECOORDINEERD OP 16 MAART 1968),
ARTIKE.L 9. - HERRALING. TOE·
PASSINGSGEBIED.
3° SAMENLOOP VAN. MISDRIJVEN.
- EENDAADSE SAMENLOOP.- 0VERTREDING VAN ARTIKE.L 35 VAN DE WET
OP DE POLITIE. VAN IIE.T WEGVE;RKEER
(GECOORDINEERD OP 16 MAART 1968).
E.N OVE.RTREDING VAN RET WEGVERKEERSREGLE.MENT. 0VERTREDING
VAN RET WEGVERKEERSREGLEMENT, IN
STAAT VAN IIERRALING. - ToEPASSE·
LIJKE STRAF.

Over het tweede middel, afgeleid uit ,
de schending van artikel 439 van het
1° De geldboete opgelegcl aan degene die in
Strafwetboek;
staat van dronkenschap op een 01Jenbare
plaats een voertuig heeft bestuu1·d of een
doordat de beslissing dit artikel in
rijdier heeft geleid, kan niet minder
toepassing brengt,
bedragen dan 100 frank ( 1). (Wet op
terwijl de wettelijke voorwaarden van
de politie van het wegverkeer [gecoorhet wanbedrijf van huisvredebreuk niet
dineerd op 16 maart 1968], art. 35.)
aanwezjg zijn :
Overwegende dat het arrest uit de
hierboven in lierinnering gebrachte vaststellingen wettelijk de aanwezigheid van
de bestanddelen van het wanbedrijf van
huisvredebreuk heeft kunnen afleiden ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat, in zover de voorziening gericht is tegen de beslissing op
de strafvordering, 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 de eisers in de kosten.

zo

De verzwa1·ende omstand,:gheid van
herhaling, waarvan sprake in artikel 29
van de wet op de politie van het wegverkeer (gecoordineerd op 16 maart 1968)
is slechts van toepassing op de overt1·edingen van de ter uitvoering van deze
wet genomen reglementen, met uitsluiting
van de overtredingen van deze wet (2).

3° De zwaarste straf die van toepassing i&

in geval van· veroordeling tot een enkele
(1) Raadpl. cass., 19 juni 1967 (Arr. ·cass.,
1967, blz. 1277).
(2) Raadpl. cass., 17 . november 1969,
supra, blz. 274.
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straj, we gens het ene jeit dat terzelfdertijd
een overtreding van artikel 35 van de
wet op de politie van het wegverkeer
(gecoordineerd op 16 maart 1968) en een
overtreding van het· wegverkeersreglement oplevert, is de straj gesteld op de
eerste overtreding, zelfs indien de tweede
werd gepleegd in staat van herhaling
binnen het jaar te rekenen van een
vroeger veroordelend vonnis, dat in
kracht van gewijsde is gegaan. (Strafwetb., art. 65.)
(PROOUREUR DES KONINGS
T. DELOBBE.)

ARREST

TE

DINANT,

(vertaling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 13 oktober 1969 gewezen door
de Correctionele Rechtbank te Dinant,
rechtdoende in hager beroep ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 29 en 35 van de
wet betreffende de politic van het wegverkeer,
doordat het vonnis verweerder wegens
de vermengde overtredingen en van
artikel 35 van deze wet en van de artikelen 10, lid 3, en 27-1 van: het algemeen
reglement op de politic van het wegverkeer veroordeelt tot 15 dagen gevangenisstraf en 50 frank geldboete die het tot
een maand gevangenisstraf en 100 frank
geldboete verhoogt krachtens artikel 29,
lid 3, 1°, van de gecoordineerde wetten
betreffende de politie van het wegverkeer,
terwijl het wettelijk minimum van de
geldboete 100 frank is en de in artikel 29
bepaalde omstandigheid van herhaling
hier niet kan in aanmerking komen :
Overwegende dat het vonnis de drie
telastleggingen, de eerste een overtreding
van artikel 35 van: de wet op de politie
van het wegverkeer en de twee andere
overtredingen van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer,
bewezen verklaart en verweerder wegens
deze drie misdrijven veroordeelp tot _een
enkele straf van 15 dagen gevangenis en
50 frank geldboete, die het krachtel1S
artikel29, lid 3, 1°, van voornoemde wet
brengt op het dubbele, alsmede tot
6 ·maanden verval van "het recht om eel1
motorvoertuig van de eategorie die het
aangeeft, te · besturen, en in de kosten;
Overwegende dat dit vonnis de
bestanddelen van de · herhaling slecl)ts

vaststelt met betrekking tot de twee overtredingen van het wegverkeersbesluit ;
Overwegende dat, luidens artikel 65
van het Strafwetboek, wanneer een zelfde
feit verscheidene misdrijven oplevert,
aileen de zwaarste straf uitgesproken
wordt ; dat in de zaak de zwaarste straf
die is welke voorgeschreven is in artikel .35 van de wet betreffende de politie
van het wegverkeer, waarbij gevangenisstraf van 15 dagen tot 6 maande;p_ en
geldboete van 100 frank tot 1.000 frank
of een van die straffen aileen worden
bepaald;
Overwegende dat op grand van artikel 29 van de wet betreffende de politie
van het wegverkeer de straffen wegens
vroegere veroordelingen slechts kunnen
verdubbeld worden met betreklcing tot
overtreding van de reglementen, vastgesteld ter uitvoering van de wet _op de
politie van . het wegverkeer, en niet tot
misdrijven die lcrachtens de wet zelve
strafbaar zijn ;
~
Overwegende dat het vounis de in het
middel aangehaalde wettelijke bepalingen schendt -door verweerder tot een
geldboete beneden het wettelijk minimum
te veroordelen en door deze geldboete en
de hoofdgevangenisstraf te verdubbelen
met toepassing van artikel 29 ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ;
veroordeelt verweerder in de kosten ; verwijst de zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Namen, zitti:ng houdende
in hager beroep.
19 mei 1970. - 2e kamer. - Voorzitter, de H. van Beirs, voorzitter. Verslaggeve1·, de H. Ligot. - Gelijkluidende conclusie, de H. Delange, advocaatgeueraal.
·
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ZOEK WEGENS VALS GETUIG]lNIS MOGELIJK T:m MAKEN. ScHoRsrNGsooRzAAK.

30 VERJARING. -

STRAFZAKEN. -

STRAFVORDERING.. SCHORSING. V:mRDAGING OM EE.N ONDERZOEK WE.GENS V ALS G:ElTUIGENIS MOGELIJK T:El
MAKEN, DUUR VAN DE SCHORSING.

4° VERWIJZING NA CASSATIE. STRAFZAKEN.- VE.RNIETIGING OMDAT
D:El STRAFVORD:ElRING VERVALLEN I S . KOSTEN VAN D]lZE VORDERING DIE
TEN LASTE VAN DE STAAT MOE TEN
BLIJVEN. V:mRNIETIGING ZONDER
V:ElRWIJZING.

1° Het indienen door de belclaagde van een
lclacht, zeljs met stelling van burgM.zijlce
-partij, wegens vals getuigenis, schorst
de verjm·ing van de strajvordering
niet (1). (Wet van 17 april1878, art. 4.)

2° De verdaging bevolen om een onderzoelc
wegens vals getuigenis mogelijlc te malcen, is een wettelijlce oo?·zaalc voor de
schorsing van de verjaring van de strafvo?·dering (2). (Wet van 17 april 1878,
art. 4.)
3° vVanneer de verdaging bevolen wordt om
een onderzoelc wegens vals getuigenis
mogelijlc te. malcen, is de verjaring van de
strajvordering geschorst vanaj de datum
van het vonnis dat de verdaging beveelt
tot op de. datum van de beslissing over
het vals getuigenis (3). (Wet van
17 april 1878, art. 4.)
4o vVanneer de beslissing op de strajvordering vernietigd wm·dt, wegens verjaring
van deze vordering, en de lcosten ervan
ten laste van de Staat moeten blijven,
geschiedt· de vernietiging zonder verwijzing (4).
(HANSOULLE, T. HENRARD.)
ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 3 november 1969 gewezen
door de Correctionele Rechtbank te Luik,
rechtdoende in hoger beroep ;
_,(1) (2) en (3) Raadpl. cass., 10 mei 1897
(Bull. en PASIC., 1897, I, 183); 22 juli 1924
(ibid., 1924, I, 515); 21 november 1932
(ibid., 1933, I, '13); 9 juni en 6 juli 1936
(ibid., 1936, I, 288, 3°, en 334) en 8 mei 1939
(ibid., 1939, I, 228).
.
· (4) Cass., 8 december 1969 en 6 april 1970,
supm, blz .. 339 en 708.

Overwegende dat de voorziening beperkt is tot de strafrechtelijke beschikkingen van het bestreden vonnis ;
I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvorderi:dg
die tegen eiser is i~lgesteld :
Over het middel, afgeleid uit de schen- ·
ding' van artikel 24 van de wet van
17 april 1878, houdende de voorafgaande
titel van het W etboek van strafvorderi..<g,
gewijzigd bij artikel 1 van de wet van
30 mei 1961,
doordat, om eiser te veroordelen wegens
op 24 juni 1967 begane overtredingen van
de wegverkeerspolitie, het vonnis verklaard heeft dat de verjaring van de
strafvordering geschorst was van 31 januari 1969 (klacht met steiling van burgerlijke partij betreffende vals getuigenis en
verleiding van getuige) tot 27 juni 1969
(buitenvervolgingsteiling),
terwijl de rechter, belast met het
beoordelen van het geschil zelf, geen
enkele beslissing heeft genomen waarbij
hij de uitspraak uitstelde,
en terwijl ee~l aanklacht wegens vals
getuigenis of verleiding van getuige geen
prejudicieel vraagstuk of geen wettelijke
hindernis · voor de berechting van de
hoofdvordering kan opleveren, welke
aileen de wettelijke oorzaak kunnen zijn
voor het schorsen van de verjaring der
strafvordering :
Overwegende dat blijkens de processtukken de correctionele rechtbank bij
beslissing van 21 april 1969 de behandeling van de zaak tot een latere terechtzitting verdaagd heeft, « daar een klacht
wegens vals getuigenis ingediend is en
in behandeling is » ; dat uit deze beslissing
tot verdaging wordt afgeleid dat de
rechtbank heeft geoordeeld dat de beslissing die op de aanklacht van vals getuigenis moest worden gewezen, een prejudicieel vraagstuk was dat de berechting
van de zaak belemmerde ;
Dat het eerste onderdeel van het
middel feitelijke grondslag mist;
Overwegende echter dat het bestreden
vonnis ten onrechte heeft overwogen dat
de schorsing van de verjaring der strafvordering begonnen was op 31 januari
1969 door het indienen van de klacht
met stelling van burgerlijke partij wegens
vals getuigenis en verleiding van getuige;
gat immers aileen het vonnis waarbij de
verdaging werd bevolen wegens de klacht,
de wettelijke hindernis heeft opgeleverd
tegen de normale loop van de verjaring
der strafvordering die het ·voorwerp was
van het hoofdgeding ;

879.Dat.hieruit volgt dat de. verjaring van
de strafvordering slechts geschorst is van
2I april I969 tot 27 juni I969, datum van
de beschikking van niet-vervolging wegens vals getuigenis ;
Overwegende dat. het :vonnis vaststelt
dat de tegen eiser aangevoerde feiten
begaan zijn op 24 juni I967; dat derhalve, zelfs met aftrek van de schorsingstijrl van de verjaring, deze verlo:egen
was. op de dag van het vonnis ;
Overwegende dat de kosten van de
strafvordering tegen eiser ten laste
moeten blijven van de Staat ;
Dat het tweede onderdeel van het
middel gegrond is ;
IL In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering
die tegen verweerder is ingesteld :
Overwogende dat eiser niet bevoegd is
om zich in cassatie te voorzien tegen deze
beslissing ;

3°

WEGVERKEER. OvERTREDINtl
VAN HE.T WEGVERKEERSREGLEME.NT.HoOFDGEVANGENISSTRAF VAN MEER
DAN EEN MAAND. GEEN VASTSTELLING VAN E.EN O~ISTANDIGHEID DIE DE
VERZWARING VAN DE STRAF MOGELIJK
MAAKT.- 0NWETTELIJKHEID.

4°

VOORZIENING IN CASSATIE. VoRM.- STRAFZAKEN.- GESCHRIFT
TOT STAVING VAN DE VOORZIENING
VAN HET OPE.NBAAR MINISTERIE.. Nr:mT GETE.KEND GE.SCHRIFT. HET
HoF SLAAT ER GEEN ACHT OP.

5°

GERECHTSKOSTEN. STRAFZAKE.N. CASSATIEGEDIN(f. VOORZIENING VAN HET OPENBAAR MINISTE·
RIE. - . VERNIETIGING VAN EEN BESLISSING DIE EEN ZWAARDE.RE VEROORDELING INHOUDT DAN DIE WE.LKE BIJ
DE WET IS VOORGESCHREVEN. LOT
DER KOSTEN.

I 0 De beklaagde kan op zijn hager beroep
Om die redenen, vernietigt het bestre- ·
alleen niet worden veroo1·deeld tot een
den vonnis, doch slechts in zover het
zwaardere stmj dan die welke door de
uitspraak doet op de strafvordering die
eerste rechte1· is uitgesp1·oken (I). (Wetb.
tegen eiser is ingesteld ; verwerpt de voorvan strafv., art. 202; wet van I mei
ziening voor het overige; beveelt dat
I849, art. 7.)
van het thans gewezen arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van de
2° Komt het openbaar mi1_listerie niet in
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; verhager beroep, dan kan de rechter in
oordeelt ·eiser in de helft van· de kosten ;
hager beroep de door de eerste rechter
laat de overige kosten ten laste van de
uitgesproken straj niet verzwm·en, ook
Staat ; zegt dat er geen grond is tot
al verleent hij een uitstel dat door de ,
verwijzing.
eerste rechter niet was toegestaan (2).

I9 mei I970. - 2 8 kamer. - Voo1'zitter, de H. van Beirs, voorzitter. Verslaggever, de H. Trousse. - Gelijkluidende conclusie, de H. Delange, advocaat-generaal. -.Pleiter, de H. Defraigne
(van de balie bij het Hof .van beroep te
Luik).
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HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN.
-HOGER BEROEP VAN DE BEKLAAGDE
ALLEEN. VERZWARING VAN DE. IN
EERSTE AANLEG UITGESPROKEN VEROORDELING. 0NWETTELIJKHEID.
HOGER BEROEP. STRAFZAKEN.
BESLISSING IN HOGER BEROEP DIE
DE DOOR DE EERSTE RECHTER ZONDER
UITSTEL UITGESPROKEN STRAF VERZWAART EN HET UITSTEL VERLEENT.VERZWARING VAN DE STRAF.

3° Onwettelijk is de wegens overt1·eding
van het wegverkeersreglement uitgespro,·
ken hoojdgevangenisstraj van meer dan
een maand, indien de beslissing het
bestaan niet vaststelt van een omstandigheid die de strajverzwaring mogelijk
maakt (3). (Wet op cl'3 politie van h13t
wegverkeer, gecoordineerd op I6 maart
I968, art. 29).
4° H et H of slaat geen acht op een tot
staving van de voorziening van het
openbaar ministerie nee1·gelegd geschrijt;
wanneer . d'it geschrijt niet ondertekend.
is (4).
(1) Cass., 11 mei 1970, supra, blz. 834.
(2) Cass., 17 april 1967 (.Arr. cass., 1967', ·
blz. 997); verg. cass., 30 november .1959
(ibid., 1960, I, 389).
{3) Raadpl. cass., 29 maart 1954 (Bull. en
PAsrc., 1954, I, 670).
(4) Raadpl. cass., 16 december 1968 en
24 maart 1969 (A1·r. cass., 1969, biz. 385 en
692),

880
5° W anneer op de voorziening van he( bepaald zijn,! daar het vonnis niet heeft
openbaar ministerie. de beslissing op "de
strafvordering vernietigt wordt, omdat zij
een zwaardere veroordeling bevat dan
die welke bij de wet voorgeschreven
wordt, moeten de kosten van de voorziening van het openbaar ministerie ten
laste van de Staat blijven (1). (Wetb.
van strafv., art. 162, 194 en · 436.)

vastgesteld dat er herhaling is geweest
binnen het Jaar of dat het misdrijf bij
nacht werd gepleegd ;

(PROCUREUR DES KONINGS TE NAMEN,
T. QUINTENS.)

Overwegende dat de substantiele of
or. straffe van nietigheid voorgeschreven
vormen in acht genomen zijn en P.at de
beslissing overeenkomstig de wet is ;

II. In zover de voorziening gericht is
tegen het Mschiltkende gedeelte waarbij
verweerder veroordeeld wordt. wegens
overtrading van artikel 25-2, b, van het
wegverkeersbesluit, voor het feit Clat bet
vo.orwerp is van de telastlegging B :

ARRE.ST (vertaling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 24 oktober 1969 gewezen door
de Correctionele Rechtbank te Namen,
rechtdoende in hoger beroep ;
I. In zover de voor~iening gericht is
tegen het beschikkende gedeelte van het
vonnis waarbij verweerder veroordeeld
wordt wegens overtrading van artikel 7-2
van het wegverkeersbesluit voor bet feit
dat het voorwerp is van de telastlegging A:
Over het · middel, ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 199 en
202 van het W etboek van strafvordering
en 7 van de wet van 1 mei 1849:
Overwegende dat de politierechtbank
bij vonnis van 13 september 1969 eiser
wegens het feit dat het voorwerp ·is van
de telastlegging A veroordeeld had ,tot
twee maanden gevangenisstraf;
Overwegende dat, ofschoon de Procureur des Konings tegen deze beslissing
geen hager beroep heeft ingesteld, het
bestreden vonnis verweerder wegens hetzelfde feit veroordeeld heeft tot twee
maanden gevangenisstraf en tweehonderd
frank geldboete met een uitstel van drie
jaar voor de hoofdgevangenisstraf aileen ;
Overwegende dat, niettegenstaande het
verlenen van dit uitstel, het vonnis aldus
de toestand van de verweerder, enige
eiser in hoger beroep, verzwaart en
derhalve de voormelde wetsbepalingen
schendt;
Overwegende dat bovendien de wegens
deze telastlegging uitgesproken straf de
grenzen overschrijdt die bij artikel 29
van de wet op de wegverkeerspolitie
(1) Cass., 27 oktober' 1969, supra, biz. 200.

Om die redenen, zonder acht te slaan
op het geschrift, « cassatiemiddel >> genoemd, dat gevoegd is bij de processtukken en dat geen handtekening draagt,
vernietigt bet bestreden vonnis, in zover
het uitspraak doet over het feit dat het
voorwerp is van de telastlegging A, en
bet verweerder veroordeelt in de kosten ;
verwerpt de voorziening voor het overige ;
beveelt dat van het thans gewezen arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ;
laat de kosten ten laste van de Staat ;
verwijst de aldus beperkte zaak naar
de Correctionele Rechtbank te Dinant, ·
zitting houdende in hoger beroep.
19 mei 1970. - 2e kamer. - Voorzitter, de H. van Beirs, voorzitter. Verslaggever, Baron Richard. - Gelijkluidencle conclusie, de H. Delange, advoc::~,at-gen,eraal.
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10 WEGVERKEER. - WEGVERKEERSRE.GLEMENT VAN 14 MAART 1968,
ARTIKEL 21-1, LID 2. INHALEN
LANGS RE.CHTS. ~ VoORWAARDEN.
20 WEGVERKEER. - WEGVERKEERSRE.GLEME.NT VAN 14 MAART 1968,
ARTIKEL 18. - VooRRANGHEBBENDE
BESTUURDE.R.
VONNIS WAARBIJ
WORDT VASTGESTELD DAT DE SCHULDIGE GEDRAGING VAN DEZE BESTUURDER ERTOE BI,JGEDRAGEN HEEFT DE
SCHADE TE VEROORZAKEN. GEEN
SCHENDING VAN ARTIKEL 18 ..

I
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881-1° Het inhalen van een voertuig op de
openbare weg moet en mag enkel ·rechts
geschieden, wanneer de in te halen
bestuurder heejt te kennen gegeven dat
hij voornemens is linlcs aj te slaan en
zich naar links heejt gewend om dat
maneuver uit te voeren (l ). (Wegverkeersreglement van 14 maart 1968,
art. 21-1, lid 2.)
,

2° Artilcel 18 van h6t W egverkeersreglement
van 14 maart 1968 wordt niet geschonden door het vonnis, waarbij een gedeelte
van de aansprakelijkheid voor de gevolgen van een botsing ten laste worilt
-gelegd van de bestuurder voor wie de
doorgang moest worden vrijgelaten !cracktens een bepaling van de artikelen 16
en 17, op g1·ond dat de gedraging van
deze bestuurder ertoe bijgedragen heejt
de schade te ve1·oorzaken (2).
(DUREZ, T. ARNOULD
EN SOHAMI'AERT.)
ARREST

(ve1·taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 24 december 1969 gewezen
door de Correctionele Rechtbank te Bergen, rechtdoende in hoger beroep ;
Overwegende dat eiser niet bevoegd
is om zich in cassatie te voorzien tegen
d!'l beslissing 'op de- rechtsvorderingen
van het openbaar ministerie tegen · de
verweerster Schampaert en de verweerder Arnould, burgerrechtelijk aansprakelijke partij, zodat de voorzieningen in die
mate niet ontvankelijk zijn ;

- I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering
die tegen eiser is ingesteld :
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 17 en 18 van het wegverkeersbesluit,

doordat, eerste onderdeel, het vonnis
niet passend antwoordt op eisers conclusie
waarin wordt gesteld dat deze zeer normaal en terecht voort op de rechter kant·
heeft gereden ; dat geen enkele reglementsbepaling een normaal rijdend weggebruiker verplicht te stoppen om een
weggebruiker die een foutief maneuver
uitvoert, door te laten ; dat integendeel
(1) Cass., 19 januari 1970, supra, biz. 438.
(2) Cass., 8 september 1969, supm, blz. 22.

de verweerster Schampaert moest stoppen en de doorgang voor eiser moest
vrijlaten alvorens haar maneuver uit te
voeren ; dat voor' het ongeval aileen de
artikelen 17 en 18 van het wegverkeersbesluit gelden die voorrang verlenen aan
eiser;

tweede onderdeel, door te beslissen dat
eiser bij het rechts blijven de vaart van
zijn voertuig had moeten verminderen
en zich achter het voertuig van verweerster had moeten houden, het vonnis de
voornoemde artikelen I 7 en 18 heeft
geschonden :

W at het middel in zijn gE)heel betreft :
Overwegende dat, na de verweerster
Schampaert schiildig te hebben verklaard
aan overtreding van de artikelen 1 7 en
18 van het wegverkeersbesluit, het vonnis
erop wijst dat eiser rechts van de -wagen
van voornoemde petsoon is komen rijden
om « volgens zijn bekentenis », haar in te
hal en ; dat hij zulks niet mocht doen,
aangezien hij erkende dat hij « geen
aangestoken knipperlicht op dit voertuig » had gezien, en dat hij « derhalve »
rechts moest houden en zijn snelheid
verminderen en achter de voorligger
moest blijven ;
·
Dat het vonnis aldus vaststelt dat eiser
zonder·zijn vaart te vertragen !')en inhaalmaneuver langs de rechterkant is begonnen buiten de voorwaard(')n bepaald in
artikel 21-1 van het wegverkeersbesluit
en dat de rechter in boger beroep door
de feitelijke en derhalve soevereinevaststellingen, die hij vel'meldt, enerzijds
passend antwoordt op eisers conclusie,
die in het middel is overgenomen, en
anderzijds, zonder het bepaalde van de
artikelen 17 en 18 van voornoemd besluit
te schenden, zijn beslissing ten aanzien
van eiser grondt op de artikelen 21-1 en
27-1 van het wegverkeersbesluit, welker
toepassing op eiser niet uitgesloten was
door de genoemde artikelen 17 en 18,
op grond waarvan de veroordeling tegen
verweerster uitgesproken was ;
Dat het eerste onderdeel van het
middel feitelijke grondslag mist en het ,
tweede onderd(jel naar recht faalt ;
En overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;

II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissingen op de burgerlijke
rechtsvorderingen :

-
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Overwegende dat eiser geen enkel bijzonder middel aanvoert•;

door de Correctionele Rechtbank te
Doornik, rechtdoende in hoger beroep ;

Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser i."l de kosteil.

Over het, middel, hieruit afgeleid dat,
eerste onde1·deel, het bestreden vonnis
artikel 97 van de Grondwet schendt
daar het geen rekening houdt met het
onder ede door Camille Wybaillie afgelegd getuigenis, waaruit blijkt dat eiser
zich op het ogenblik van de feiten bij
laatstgenoemde bevond ;
tweede onderdeel, de verklaring van
eisers · moeder, die niet onder ede is
gehoord, niet overeenstemt met die van
H. Thiebaut, volgens welke de feiten
zich drie kwartier later hebben voorgedaan;
. derde onde1·deel, het vonnis geen rekening ermee houdt dat Helene Thiebaut
op het ogenblik va~1. de feiten sinds
14 dagen ziek was en, volgens het in het
proces-verbaal opgetekend attest, uitkeringen van het ziekenfonds genoot en
haar arbeidsongeschiktheid dus dagtekende van voor de feiten :

19 mei 1970. 2e kamer. Voo1·zitte1·, de H. van Beirs, voorzitter. Verslaggever, de H. Capelle. Gelijkluidende conclusie, de H. Delange, advocaat-generaal.- Pleiters, de HH. Roland
en Devos (van de balie te Bergen).

. 2e KAMER. -

19 mei 1970.

1° CASSATIE. BEVOEGDHEID.
STRAFZAKEN. MIDDEL WAARBI.J
AANG~VOERD WORDT DAT DE RECHTER
DE GEGEVENS VAN DE ZAAK VERKEERD
HEEFT BEOORDEELD. HOF' NIET
BEVOEGD OM KENNIS ERVAN TE NEMEN.

zo

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN.ARRESTEN.- STRAFZAKEN.REOHTER DIE BEPAALDE BEWIJSMIDDELEN ALS OVERTUIGENDER DAN ANDERE
BESOHOUWT. GEBREK AAN EEN
CONOLUSIE. GEEN VERPLICHTIN.G
VOOR DE RECHTER DEZE BEOORDELING
TE MOTIVEREN.

1° Hei Hof is niet bevoegd om na te gaan
of de rechter de hem overgelegde bewijsmiddelen juist of ve1':'fceerd in feite heeft
beoordeeld (1). (Grondwet, art. 95.)
20 Bij gebrelc aan een conclusie, is de

rechte1· niet ve1·plicht de redenen op te
geven, waarom hij bepaalde bewijsmiddelen beschouwt als ove1·tuigender dan
andere, zelfs al zijn zij tegenstrijdig (2).
(Grondwet, art, 97.)
(BERNARD.)
ARREST (vertaling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 19 december 1969 gewezen
(1) Cass., 1 april 1968 (.Arr. cass., 1968,
biz. 1005).
,(2)' Cass., ,31 maart 1969 (Arr. cass., 1969,
biz. 724).

Overwegende dat enerzijds op dit ptmt
niet geconcludeerd was, zod1;1t de rechter
niet verplicht was de redenen aan te
geven waarom hij sommige bewijsmidde-'
len meer overtuigend achtte dan andere,
zelfs indien deze laatste ermede in strijd
waren;
Overwegende dat anderzijds het Hof
niet bevoegd is oni na te gaan of de
rechter de hem voorgelegde bewijsmiddelen, met name de waarde van de uiteenlopende verklaringen van de getuige en
van de voorgelegde attesten, juist of
verkeerd in feite heeft beoordeeld;
Dat het middel in geen enkel van zijn
onderdelen kan worden aangenomen ;
Overwegende dat, in zover de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering, de substantiele of op
straffe van nietigheid voorgeschreven
vormen in acht genomen zijn en dat de
beslissing overeenlmmstig de wet is ; ·
Om die redenen, verwerpt de voorzie- ning ; veroordeelt eiser in de kosten.
19 mei 1970. - 2e kamer. Voorzitte?·, de H. van Beirs, voorzitter. ' Verslaggever, Baron Richard. - Gelijkluidende. conclusie, de H. Delange, advocaat-generaal.
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KAMER. -

19 mei 1970.

DIENSTPLICHT.-

UITSTEL EN VRI.JLATING VAN DIENST OP MORELE GROND.
KOSTWINNER VAN DE WEDUWE. ·
GECOORDINEERDE DIENSTPLICHTWETTEN, ARTIKEL 10, § 1, 1°, GEWI.JZIGD
BI.J ARTIKEL 2 VAN DE WET VAN
4 .JULI 1964. -:-;-- lNKOli'I:STEN DIE IN
AANMERKING l.VIOGEN GENOMEN WORDEN. BEGRIP.

Om de voorwam·den te beoordelen die
gesteld wo1·den bij artikel 10, § 1, 1°,
van de bij koninklijk besluit van
30 april 1962 gecoordineerde dienstplichtwetten, zoals gewijzigd bij artikel 2
van de wet van 4 juli 1964, moeten de
in aanmerking te nemen inlcomsten, om
uit te malcen of de dienstplichtige de
lcostwinner van vader en moeder of van
een van beide is, beantwoo1·den aan het
geheel van de netto-inlcomsten wellce
worden bepaald volgens de regels van
toepassing op de vaststelling van de
belastingen van natuurlijlce personen en
door middel van analogie met deze regels
wanneer het gaat om niet- belastbare
inlcomsten, maar alvorens de bedragen
af te trelclcen die bepaald zijn in de
artilcelen 15, § 1, 5°, en 18, § 2, van de
wet van 20 november 1962 houdende
hervo1·ming van de inlcomstenbelastingen; het veTborgen lcaralcter van die
inlcomsten is geen beletsel voor hun inaanmerlcingneming (1).
(SAUDEMONT.)
ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 16 januari I970 gewezen
door de Hoge Militieraad ;
. Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen IO, § I, I 0 , en I2,
§ I, 7°, van de op 30 april I962 gecoi:irdineerde dienstplichtwetten en 97 van
de Grondwet,

doordat de hoge militieraad ten onrechte en door een onjuiste en al te ruime
uitlegging van artikel IO, § I, I 0 , van de
gecoi:irdineerde wetten van 30 april I962
geoordeeld heeft << dat er reden was om

en

(1) Raadpl. cass., 27 februari 1967 (Bull.
BASIC., 1967, I, 817).

alle belastbare of niet-belastbare nettoinkomsten van de ouders van de dienstplichtige in aanmerking te nemen, ongeacht hun oorsprong en hun aard en
niettegenstaande zelfs hun verborgeri
karakter », en heeft menen te · mogen
stollen dat de levenswijze van de moeder
van de dienstplichtige « niet te verldaren
was door het ingebrachte bedrijfsinkomen .van verzoeker aileen »,
terwijl artikel I 0, § I, I 0 , hem aileen
verplichtte te onderzoeken « of het ingebrachte bedrijfsinkomen voor het gezinsonderhoud onmisbaar was " ;
en doo1·dat de hoge raad een verschil
heeft menen te kunnen vaststellen tussen
de zogenaamde bekende jaarlijksE;J uitgaven van de moeder van de dienstplichtige en diens mogelijke bijdrage in deze
uitgaven en daaruit te kunnen afleiden
dat voornoemde vrouw over andere
inkomsten beschikte waarvan het nettobedrag hoger zou liggen dan het bij de
wet bepaalde maximum,
te1·wijl hij, om tot zijn overtuiging te
komen, slechts over enkele verspreide
gegevens beschikte die men weet niet
goed door wie noch op welke wijze verzameld zijn tijdens een zogenaamd
« onderzoek " dat de militieraad zou
hebben ondemomen, welke gegevens uitdrukkelijk tegengesproken worden door
een getuigschrift van de controleur der
belastingen te Wemmel van 22 oktober
I969, die bevestigt dat het hem niet
mogelijk is belastbare inkomsten · in
hoofde van de moeder van de dienstplichtige aan te slaan, dat deze laatste
voor ' het grootste deel voorziet in de
behoeften van zijn moeder en van hun
beider huishoucien; zodoende miskent de
hoge raad in de motivering van zijn
beslissing eveneens de bewijskracht van
de akten:
·
W at het middel in zijn geheel betreft :
Overwegende dat, luidens artikel IO,
§ I, I 0 , van de dienstplichtwetten, geco-

ordineerd bij koninklijk besluit van
30 april I962, zoals het is gewijzigd bij
de wet van 4 juli I964, de inkomsten in
aanmerking te nemen om uit te maken of
de dienstplichtige de kostwinner van
vader en moeder of van een van beide is,
moeten beantwoorden aan het geheel
van de netto-inkomsten welke worden
bepaald volgens de regels· van toepassing
op de vaststelling van de belastingen van
natuurlijke personen en door middel van
analogie met deze regels wanneer het
gaat om niet-belastbare inkomsten, maar
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alvorens de bedragen af te trekken die
bepaald zijn in de artikelen 15, § 1, 5°,
en 18, § 2, van de wet van 20 november
1962 houdende hervorming van de inkomstenbelastingen;
Overwegende dat, door te stellen « dat
het geheel van de belastbare of nietbelastbare netto-inkomsten van de ouders
van de. dienstplichtige in aanmerking
moeteri komen, ongeacht hun oorsprong
en hun aard en niettegenstaande zelfs
hun verborgen karakter », de beslissing
een juiste uitlegging van deze wetsbepalingen heeft gegeven ;
Overwegende dat de beslissing, aan
de hand van vermoedens van de mens
waarvan zij op soevereine wijze de bewijskracht heeft beoordeeld, ui'(; de levenswijze van eisers moeder · en nit haar
bekende jaarlijkse uitgaven wettelijk
heeft afgeleid dat deze, afgezien van de
hulp die haar zoon haar kon geven, over
persoonlijke inkomsten beschikte boven
het bij de wet bepaalde maximum ;
Overwegende dat het middel, in zover
het de miskenning van de bewijskracht
der akten betreft, niet ontvankelijk is,
daar het niet aangeeft welke wetsbepalingen zouden geschonden zijn ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.

(BAYENS.)
ARREST

RET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 30 januari 1970 gewezen
door de Hoge Militieraad ;
Overwegende dat deze beslissing ver·
klaart dat het hager beroep van · eiser
tegen de beslissing van . de Militieraad
waarbij hem het aangevraagde uitstel
wordt geweigerd, te laat is ingediend en
niet ontvankelijk is ;
Overwegende drt eiser in zijn verzoekschrift enkel vraagt dat het Hof hem als
orimisbare kostwinner van zijn moederweduwe een uitstel toekent ;
Overwegende dat zodanig verzoek
niet als cassatieberoep kan worden beschouwd;
Om die redenen, verwerpt het verzoek.
19 mei 1970. - 2e kamer. - Voorzitter, de H. van Beirs, voorzitter. Verslaggever, Baron Richard. - Gelijkluidende conchtsie, de H. Delange, advocaat-generaal.

2°

KAMER. -

19

mei

Geen cassatieberoep is het ve1·zoeksch1'ijt
dat aan het H of vraagt tdtstel te verlenen
aan een . dienstplichtige als onmisbare
.kostwinner 'van zijn moeder-weduwe (1).
(1) Raadpl. cass., 16 maart 1959 (Bull. en
PAsiO., 1959, I, 717), 18 maart 1963 (ibid.,
1963, I, 778) E)Il 20 april1970, supra, biz, 778.

19

mei

1970.

STRAF·
ZAKEN.- MIDDEL.HIERUIT AFGELEID
DAT DE BE.STREDEN BESLISSING TEN
ONRECHTE EEN VERZWARENDE OMSTAN·
IJIGHEID REEFT IN ACRT· GENOMEN.UITGESPROKEN STRAF WETTEI,IJK VER·
ANTWOORD, OOK AL IS RET MIDDEL
GEGROND.
GEEN
VASTSTE.LLING
WAARUIT BLIJKT DAT DE RECRTER DE
STRAF REE.FT V ASTGESTELD NAAR RATO
VAN DEZE VERZWARENDE OMSTANDIG·
REID.- NIE.T-ONTVANKE.LIJKHEID.

1970.

VOORZIENING IN CASSATIE.
DIENSTPLICRT.
VERZOEKSCRRIFT
WAARB;IJ AAN RET HoF GEVRAAGD
WORDT UITSTEL TE VERLENEN AAN
EEN DIENSTPLICHTIGE.

KAMER. -

1o CASSATIEMIDDELEN. -

19 mei 1970. - 2e kamer. Voorzitter, de H. van Beirs, voorzitter. Verslaggever, de H. Ligot. Gelijkluidende conclusie, de H. Delange, advocaat-generaal.

2e

(vertaling).

20 STRAF.- ONTZETTING VAN DE UIT·
OEFENING DER RECRTEN GENOEMD IN
ARTIKEL 31 VAN RET STRAFWETBOEK.
WANBEDRIJF.- STRAF DIE ENKEL
KAN WORDEN UITGESPROKEN IN DE
BIJ DE WET OMSCHREVEN GEVALLEN.

30

STRAF.- ONTZETTING VAN DE UIT·
OEFENING DER RECRTEN GENOEMD IN
ARTIKEL 31 VAN RET STRAFWETBOEK.
W ANBEDRIJF VAN POGING TOT DIEF·
STAL, DOOR MID DEL VAN INKLIMMING,
BRAAK OF VALSE SLEUTELS. ONWET·
TELIJKHEID.

40

CASSATIE. :__ OMVANG. STRAF·
ZAKEN. 0NTZETTING VAN DE UIT·

~

I
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OEFENING DER RECHTEN GENOEMD IN
ARTIKEL 31 VAN RET STRAFWETBOEK.
VERNIETIGING OMDAT DIE STRAF
'WERD UITGESPROKEN BUITEN DE GEVALLEN BEPAALD BIJ DE WET. GEDEELTELIJKE VERNIETIGING EN ZONDER VERWIJZING.

1° Niet ontvankelijk is de eis tot vernietiging van een ve1·oordeling die hierop is
gegrond, dat de rechter ten om·echte een
verzwarende omstandigheid heejt in acht
genomen, hoewel de uitgesproken straf
wettelijk verantwoord blijft, ook al was
het middel gegrond, en ~tit geen vaststelling van deze beslissing blijkt dat
de rechter de strajmaat naar rato van
deze verzwarende omstandigheid heeft
vastgestcld (1). (Wetb. van strafv.,
art. 411 en 414). (Impliciete oplossing.)
2° Krachtens artikel 33 van het Strajwet-

boek mag de ontzetting van de uitoefening
der rechter genoemd in artikel 31 van
dit wetboek enkel worden tdtges pro ken
ten aanz·wn van tot correctionele stratfen
veroordeelden, in de gevallen bij de wet
bepaald (2). '
3° Onwettelijk is de qntzetting uitgesp1·oken

tegen een beklaagde die veroordeeld wordt
we gens- het wanbedrijf van paging tot
diefstal, door middel van inklimming,
braak of valse sleutels (3). (Strafwetb.,
art. 31, 33, 51, 52, 80, 461 en 467.)
40 De vernietiging omdat de rechter de

ontzetting van de uitoejening der rechten ~genoemd in artikel 31 van het
Strajwetboek uitgesprolcen heeft buiten
de gevallen bij de wet bepaald, is beperkt
tot dit beschiklceride gedeelte en geschiedt
·
zonder verwijzing (4).
{LOBET EN GOORIR.)
ARREST

(vertaling).

HET HOF ; ---:-- Gelet op het bestreden
arrest, op 9 maart 1970 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 33, 51,
52, 80, 84, 461 en 467 van het Strafwetboek:
(1) Cass., 21 maart 1966 (Bull. en PAsiC.,
1966, I, 938) ; raadpl. de noot 1 R.H. onder
cass., 7 juli 1947 (ibid., 1947, I, 320) en voor
wat de omstandigheid van he£haling betreft,
cass., 15 januari 1968 (ibid., 1968, I, 624).
(2) (3) en (4) Cass., 21 apri11969 (-Arr. cass.,
1969, biz. 789).

Overwegende dat het arrest, hoewel
het de in de dagvaarding vermelde
omstandigheid van geweld of bedreiging
ter zijde stelt, de eisers schuldig verklaart
aan een poging tot diefstal, door middel
van inklimming, braak of valse sleutels
in ~')en bewoond huis of in de aanhorigheden ervan bij nacht gepleegd door twee
of meer personen, welke veroordeelden
in staat van wettelijke herhaling waren
bij het plegen van het feit ;
Dat het de eisers veroordeelt, de eerste
tot dertig maanden gevangenisstraf, de
tweede tot twee jaar gevangenisstraf
en bovendien tegen hen de tienjarige
ontzetting 'uitspreekt van de rechten
vermeld in artikel 31 van het Strafwetboek;
·
Overwegende dat artikel 4 71 van voormeld wetboek het feit dat de diefstal
in een bewoond huis of in de aanhorigheden ervan bij nacht begaan is door
twee of meer personen slechts dan als
een verzwarende omstandigheid bestempelt, wanneer deze diefstal door middel
van geweld of bedreiging is gepleegd ;
Overwegende ,dat evenwel· de uitgesproken gevangenisstraf wettelijk is en
dat uit geen enkele vaststelling van het
arrest blijkt dat het hof van beroep deze
straf· heeft toegemeten wegens verzwarende omstandigheden die onwettig in
aanmerking waren genomen ;
Overwegende echter dat de paging tot
ee.n met bekli1iuning, braak of valse sleutels gepleegde diefstal gestraft wordt met
de straffen bepaald bij de artikelen 51,
52, · 80, 461 en 467 van voornoemd
wetboek;
Dat het ten laste van eiser bewezen
verklaarde misdrijf niet een gecorrectionaliseerde misdaad is, maar een wanbedrijf;
Dat aldus aan de ene kant het in het
arrest vermelde artikel 84 van het Strafwetboek niet toepasselijk is op dit
misdrijf eri aan de andere kant krachtens
artikel 33 van hetzelfde wetboek de ontzetting van de in artikel 33 opgesomde
rechten tegen de correctionele veroordeelden slechts mag worden uitgesproken
in de gevallen bepaald bij de wet, welke
gevallen zich hier niet voordoen ;
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 ;
Om die redenen, en zonder acht te slaan
op het geschrift van de tweede eiser, dat
ter griffie van het Hof neergelegd is buiten
de termijn gesteld in artikel420bis, lid.l,
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van het W etboek van strafvordering,
vernietigt het bestreden arrest, in zover
het de ontzetting uitspreekt van de rechten opgesomd in artikel 31 van het
Strafwetboek ; · verwerpt de voorziening
voor het overige ; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing ; veroordeelt ieder van de eisers
in twee _derde van de kosten van zijn
voorziening en laat het overige derde
ten laste van de Staat ; zegt dat er geen
grand is tot verwijzing.
19 mei 1970. - 2e kamer. Voor'zitter, de H. van Beirs, voorzitter. Versl,aggever, de H. Capelle. - Gelijkluidende conclusie, de H. Delange, advocaat-generaal.

2e

KAMER. ----

19 mei 1970.

1°

BEWIJS.- BE.WIJS DOOR GETUIGEN.
STRAFZAKEN. GEVAL. WAARIN
DE WET GEEN BIJZONDER BEWIJSMIDDEL OPLEGT.- BEVOEGDHEID VAN
·DE REOHTER.

2°

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN.- STRAFVORDERING.- VooRZIENING IN CASSATIE TEGEN DE BESLISSING VAN RET VONNISGERECRT. MIDDEL
DAT
ENKEL
BETREKKING
HEEFT OP RET VOORBEREIDEND ONDERZOEK.
AAN DE BEVOEGDREID
VRE.EMD MIDDEI.. NIET-ONTVANKELIJKHEirJ.

3°

'CASSATIEMIDDELEN. STR.A:FZAKE"'f.- MIDD'EL DAT ENKEL BETREKKING REEFT OP DE RECRTSPLEGING
VOOR DE EERSTE RECRTER. MIDDEL
DAT VREEMD IS AAN DE BEVOEGDREID.
· _ NrE.T-ONTVANKELIJKHEID.

4°

5o

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN.- RECRTEN VAN DE VERDEDIGING.- MIDDEL.DAT KRITIEK OEFE.NT
OP DE REGELMATIGREID VAN DE DAGVAARDING. MIDDEL NIET VOORGELEGD AAN DE FEITENRECHTER, NIET-ONTVANKELIJKHEID.
REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.-

· (1) Cass., 9 juni 1969 (.Arr. cass., 1969,
biz. 984) en 11 mei 1970, supra, biz. 836.
(2) Cass., 5 januari 1970, supra, biz. 403.
(3) Cass., 2 februari 197p, ·supra, blz. 507.

STRAFVORDERING. BESLISSING VAN
VEROORDELING
BETREFFENDE
DE
•ROOFDTELASTLEGGING· EN VAN VRIJSPRAAK BE.TREFFENDE DE SUBSIDIAIRE
TELASTLEGGING. FElT IN DE BEWOORDINGEN
VAN
DE
WET
VASTGESTELD. BESLISSING REGELMATIG
MET RE.DENEN OMKLEED.

1°

vVanneer in st1·ajzaken de wet geen
bijzonder bewijsmiddel oplegt, beoordeelt de rechter soeverein in jeite de
bewijskracht van de verklaringen van
de getuigen en van de medebeklaagden,
van het ogenblilc dat hij de bewoordingen
e1·van niet miskent (1).
•

2° Niet ontvanlcelijk, tot staving van een
voo1·ziening in cassatie tegen de beslissing van het vonnisgerecht, is het middel
dat vreemd is aan de bevoegdheid en
enkel betrekking heeft op het voorbereidend onde1'Zoelc (2).

3° Een middel dat v1•eemd is aim de bevoegdheid en enlcel betreklcing heeft op de
1'echtspleging voor de_ eerste rechter, kan
niet voor het ee1·st voor het H of worden
vo01·gedragen (3),
4° Niet ontvanlcelijlc is het middel dat enkel
k1·itiek oefent op de regelmatigheid van
de dagvaa1·ding Voor cle ee1·ste rechter,
wannee1' het aan de jeitenrechter niet
werd voorgelegd en de eiser _iich over de
zaak ten g1·onde heejt verdedigd (4),
5° Bij gebrek aan een conclusie omlcleedt
de feitenrechter regelmatig met redenen
de beslissing van schuldverlclaring _van
de beklaagde door -de bestanddelen van
het misdrijj in de bewoordingen van de
wet vast te stellen (5) ; hij _is er niet
toe gehoudm.~ de 1·eden op te geven waarom
hij een subsidiai1·e telastlegging ajwijst
waartegen eiser verzocht werd zich te
verdedigen.
(LENGLOIS EN DRION.)
ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 25 februari 1970 gewezen door
het Hof van beroep te Luik ;
I. Op de voorziening van Lenglois :

A. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering :
(4) Cass., 10 juni 1968 (Arr. cass., 1968,
blz. 1222).
(5) Cass., 23 februari 1970, supra, blz. 589.

i

887Over het eerste~middel, hieruit afgeleid
dat het hof van beroep de onjuiste verklaringen van de medebeklaagden Bastiaens, Claes en Malchus en van de
getuige Hardy ten onrechte heeft in
aanmerking genomen als bewijs van de
schuld van eiser :
Overwegende dat het Hof niot bevoegd
is om na te gaan of de rechter de bewijskracht van de verklaringen van medebeklaagden en van een getuige juist of
verkeerd in feite heeft beoordeeld ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen; ,
Over het tweede middel, hieruit afgeleid dat tijdens het vooronderzoek de
door eiser aangeduide vragen niet zijn
gesteld en dat sommige bescheiden niet
gevoegd zijn bij de processtukken :
Overwegende dat het middel uitsluitend betrekking heeft op het vooronder,
zoek, zodat het middel, dat vreemd is
aan de bevoegdheid, niet oil.tvankelijk
is;
Over het derde middel, hieruit afgeleid dat de voorzitter van de correctionele
rechtbank aan eiser niet gevraagd heeft
wat hij te zijner verdediging te zeggen
had en hieruit dat de griffier van_ deze
rechtbank de verklaring van Claes, medebeldaagde van eiser, niet juist heeft
opgetekend :
Overwegende dat uit geen enkel stuk
waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat deze grieven, die vreemd zijn
aan de bevoegdheid en afgeleid zijn uit.
zogenaamde onregelmatigheden in de
eerst.e aanleg, aangevoerd zijn voor de
recht.er in hoger beroep ; dat zij niet de
eerste maal kunnen worden voorgedragen
voor het Hof;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
vormen in acht genomen zijn en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
B. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de burgerlijke
. rechtsvordering :
Overwegende dat eiser geen enkel
bijzonder middel inroept ;

II. Op de voorziening van Drion ':
Over het eerste middel, hieruit afgeleid
dat het arrest eiser veroordeelt,
terwijl de hem overhandigde dagvaarding de datum niet vermeldt waarop
het wanbedrijf is begaan en het hof van

beroep deze leemte n:et heeft aangevuld
zoals het had moeten do en :
Overwegende dat het middel, dat
berust op de nietigheid van de dagvaar~
ding die aan eiser is overhandigd om
voor de eerste rechter te verschijnen,
niet is aangevoerd voor de rechter in
hoger beroep ; dat uit de vaststellingen
van het beroepen vonnis en van het arrest
blijkt dat eiser verweer ten g~onde heeft
gevoerd, zonder enig voorbelioud;
Dat het middel derhalve niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel, hieruit afgeleid dat het hof van beroep, dat eiser
verzocht had zich te verdedigen tegyn
de subsidiair ten laste gelegde overtreding
van artikel 380 van het Strafwetboek,
zijn beslissing de hoofdtelastlegging van
overtreding van artikel 397 van voormeld
wetboek bewezen te achten 'liever dan de
subsidiaire telastlegging niet regelmatig
met redenen heeft omkleed, daar het zich
ertoe beperkt te zeggen dat laatstgenoemde telastlegging niet bewezen was :
Overwegende dat het arrest enerzijds
stelt dat uit de gegevens van het dossier
en uit het debat voor het hof van beroep
blijkt dat de. telastleggingen - waaronder die welke ten laste van eiser is
gelegd - bewezen zijn gebleven zoals
zij bewezen waren· geacht door de rechtbank, en anderzijds dat de subsidiaire
telastlegging waartegen eiser verzocht
werd zich te verdedigen ter terechtzitting
van het hof van beroep, niet bewezen is,
zodat het arrest, in afwezigheid van een
conclusie van eiser, zijn beslissing regelmatig met redenen heeft omkleed ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
En overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
vormen in acht genomcn zijn en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om. die redenen, verwerpt de voorzieningen ;_veroordeelt de eisers in de kosten.
· 19 mei 1970. ·_ 2e kamer. - Voorzitter, de H. van Beirs, voorzitter. Verslaggever, de H. Ligot. Gelijkluidende conclttsie, de H. Delange, advocaat-generaal. -:- Pleiter, de H. Birck
(van de balie bij het Hof. van beroep te
Luik).
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21 mei 1970,

lO STRAF. ARTIKEL 65 VAN RET
STRAFWETBOEK, - BEPALING WAARBIJ DE STRAFREORTER VERPLIOHT
WORDT SLEOHTS EEN ENKELE 'sTRAF
UIT TE SPREKEN WANNEER EEN GEBREK
AAN VOORZIOHTIGHEID OF VOORZORG,
DAT A~S ONDERSOHEIDEN MISDRIJF
STRAFBAAR WORDT GESTELD, EEN BESTANDDEEL VAN EEN MISDRIJF UIT
ONVOORZIOHTIGHEID OPLEVERT.

2o

RECHTERLIJK GEWIJSDE.
STRAFZAKEN. STRAFREOHTER DIE
TWEE STRAFFEN HEEFT'UITGESPROKEN,
RESPEOTIEVELIJK WEGENS EEN MISDRIJF UIT ONVOORZIOHTIGHEID EN
WEGENS EEN FElT DAT :E;EN GEBREK
AAN VOORZIOHTIGHEID OF VOORZORG
OPLEVERT, DAT ZELF ALS ~ISDRIJF
STRAFBAAR WORDT GESTELD. - . GEVQLG VAN DEZE BESLISSING OP DE
BURGERLIJKE REOHTSVORDERING.

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « MINERVE. »,
T. NAUBERT.)
ARREST (vertaling).
HET ·HOF ; - Gelet op de beschikking
van I7 maart I970 van de Heer Eerste
V oorzitter waarbij wordt beslist dat de
zaak in voltallige zitting zal worden
behandeld;
Gelet op het bestreden arrest, op
28 mei I969 door het Hof van beroep te
Luik gewezen;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 65 van het Strafwetboek, 3, 4 van de wet van I7 april
I878 houdende voorafgaande titel van
het Wetboek van strafvordering, I3I9
(gewijzigd
bij artikel I03 vervat in
artikel3 van de wet van IO oktober I967),
I320, I349, I350, inzonderheid 3°, I352,
I382, I383 van het Burgerlijk Wetboek
en 23 van het Gerechtelijk W etboek,

doorclat, ter verwerping van de rechtsvordering die eiseres tegen verweerder,
wiens burgerrechtelijke aansprakelijkto W anneer het gebrek aan voorzichtigheid heid inzake motorrijtuigen zij verzekerde,
of voorzorg, bestanddeel van een misdrijf had ingesteld tot het bekomen van
uit onvoorzichtigheid, bovendien het terugbetaling van -de vergoedingen bevoo1·we1'P is van een afzonderlijke telast- taald ten gevolge van een verkeersongelegg·ing, is de strajrechter, wegens de val dat, volgens haar, was veroorzaakt
onsplitsbaa1·heid van het feit en met door de· zware fout van haar verzekerde
toepassing van artikel 65 van het die bij vonnis van I8 mei 1966 van de
Strafwetboek, ertoe gehouden alleen de Correctionele Rechtbank te Tongeren was
zwaarste straf uit te sp1·eken (I).
veroordeeld tot gevangenisstraf en geldboete wegens onopzettelijk doden en
2° W anneer een gebrek aan voorzichtigheid onopzettelijk toebrengen van ver~on
of voorzorg, bestanddeel van een misdrijf dingen en wegens overtreding van de
uit onvoorzichtigheid, bovendien het artikelen 7-2 en 20-2 van het verkeersvom-werp is van een afzondedi}ke telast- reglement en, bovendien, tot gevangenislegging en de strafrechter twee oncler- straf en geldboete wegens overtreding
scheiden strafjen heeft uitgesprolcen, is van artikel 10 van genoemd reglement,
de rechter bi} wie aanhangig is de burger- het bestreden arrest verklaatt « dat wanli}ke rechtsvorclering, in beginsel ertoe neer het gebrek_ aan voorzichtigheid of
gehouden de fout die het voorwe1·p van voorzorg, bestanddeel van een misdrijf
een afzonderlijke telastlegging is ge- uit onvoorzichtigheid, bovendien het
weest, te beschouwen als vreemd aan het voorwerp is van een afzonderlijke telastmisdri}f uit onvoorzichtigheid, voo1·werp legging, de rechter, wegens de onsplitsvan een. afzonderli}ke telastlegging (2). baarheid van het feit en bij toepassing
(Strafwetboek, art. 65, en gezag van ,yan artikel 65 van het Strafwetboek,
gewijsde op strafrechtelijk gebied ten ertoe gehouden is aileen de zwaarste
aanzien ,van het burgerlijke proces, straf uit te spreken ; dat het gezag het~
algemeen rechtsbeginsel ; wet van welk aan een dergelijke beslissing van de
strafrechter wordt toegekend, derhalve,
I7 april I878, art. 4.)
de rechter, bij wie de burgerlijke rechtsvordering aanhangig is gemaakt, verplicht de als dusdanig strafrechtelijk
(1) en (2) Raadpl. de rechtspraak en de
gesanctioneerde fout als vreemd aan het .
auteurs vermeld in de conclusie van het
misdrijfuit onvoorzichtigheid te beschouopenbaar ministerie, verschenen in Bttll. en.
wen ; ... · dat door het vonnis van de
PASIC., 1970, I, blz. 827.
correctionele rechtbank
zeker en
'
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-889noodzakelijk wen~ gevonnist dat het feit
niet te kunnen- sturen noch de oorzaak
noch een van de oorzaken is geweest
van het ongevaL waarvoor de heer Naubert aansprakelijk werd gesteld wegens
de als dusdanig door een enkele straf
gesanctioneerde overtredingen van de
artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek en ook van de artikelen 20-2 en
7-2 van het wegverkeersreglement; .;.
dat aldus niet kan worden beslist dat het
feit niet te hebben kunnen sturen overtrading van artikel l 0 van het
verkeersreglement een zware fout
oplevert die in oorzakelijk verband staat
met het ongeval "•
terwijl, door verweerder afzonderlijke
straffen op te leggen wegens onopzettelijk
doderi en onopzettelijk toebrengen van
verwondingen en wegens overtredingen
van het verkeersreglement en uit hoofde
van overtreding van art_ikel I 0 .van
genoemd reglement, de strafrechter niet
zeker of noodzakelijk heeft beslist d.at
er tussen deze laatste overtreding en het
ongeval geen oorzakelijk verband bestaat ; dat immers de enkele straf,
krachtens artikel 65 van het Strafwetboek, slechts een enkel feit kan bestraffen,
terwijl, in geval van samenloop van een
voortdurend of voortgezet misdrijf zoals dronkenschap aan het stuur of
ongeschiktheid tot het besturen van een
voertuig - met het aflopend misdrijf dat
wordt opgeleverd door onopzettelijk
doden en onopzettelijk toebrengen van
verwondingen samen met overtredingen
van het verkeersreglement, er geen ondeelbare penale activiteit of uitvoering
van een enkel voornemen is, zonder dat
echter het oorzakelijk verband tussen het
voortdurend of voortgezet misdrijf en het
ongeval zeker en noodzakelijk wordt
uttgesloten, waaruit volgt dat het bestreden arrest artikel 65 van het Strafwetbqek .miskent evenals het. gezag en de
gevolgen van het gewijsde van het strafgerecht, ten deze voornoemd vonnis vim
18 mei 1966, en aldus de andere voormelde wettelijke bepalingen schendt :
Overwegende dat verweerder, bij in
kracht -van gewijsde gegaan vonnis van
18 mei 1966 van de Correctionele Rechtbank te Tongeren, werd veroordeeld;
enerzijds, tot een enkele straf wegens
doden uit onvoorzichtigheid, toebrengen
van verwondingen uit onvoorzichtigheid
en wegehs twee overtredingen van het
verkeersreglement, en, anderzijds, tot
een afzonderlijke str~f om, als bestuurder
van een voertuig op de openbare weg,
niet de vereiste_lichaamsgeschiktheid en

de nodige kennis en bedrevenheid- te
hebben bezeten, niet steeds in staat te
zijn geweest al de nodige maneuvers uit
te voeren en zijn voertuig niet voortdurend goed in de hand te hebben gehad;
Overwegende dat, wanneer het gebrek
aan voorzichtigheid· of voorzorg, be13tanddeel van een misdrijf uit onvoorzichtigheid, bovendien het voorwerp _is van een
afzonderlijke telastlegging, de strafrechter, wegens de onsplitsbaarheid van het
feit en bij toepassing van artikel 65 van
het Strafwetboek, ertoe gehouden is
aileen de zwaarste straf uit te spreken ;
Dat hieruit volgt dat wanneer de
strafrechter twee afzonderlijke straffen
heeft uitgesproken, de rechter, bij wie
de burgerlijke rechtsvordering aanhan·gig is, ertoe gehouden is de fout die het
voorwerp van een afzonderlijke telastlegging is geweest als vreemd aan het
rnisdrijfuit o'nvoorzichtigheid te beschouwen;

Overwegende dat de in het middel
aangevoerde overweging dat de fout,
die de oorzaak of een der oorzaken is van
het ongeval, een voortdurend karakter
vertoont en dus aan het aflopend misdrijf
uit onvoorzichtigheid voorafgaat, de
strafrechter niet toestaat twee afzonderlijke straffen uit te spreken, daar de
eenheid van het feit, in de zin van
artikel 65 van het Strafwetboek, niet de
e·enheid van tijd vereist ; dat in ·zulk
geval het niet gaat om een materiele
samenloop van achtereenvolgende rnisdrijven maar om een enkel penaal feit,
daar de oorspronkelijke fout geen einde
neemt alvorens de overtreding van de
artikelen 418 en 419 of 418 en 420 van
het Strafwetboek gepleegd werd, zodat
ze zich ermee vermengt ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
21 mei 1970. - 1e kamer (voltallige
terechtzittirig).- Voo?'zitter, de H. Bayot,
eerste voorzitter. Ve1·Blaggever, de
H. Legros. Gel1jlcluidende concluBie,
de H. Ganshof van der Meersch, procureur-generaal. - PleiterB; de HH. Fally
en VanRyn.
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22 mei 1970.

OVEREENKOMST. -

VERBINDENDE
KRACHT TUSSEN DE PARTIJEN.
ARREST WAARBIJ WORDT BESLIST DAT

-

------,-

-890E.R G:IDEN GROND BESTAAT OM EEN
BEPALING VAN E.EN OVEREENKOJVIST TOE
TE PASSEN, ZONDER VAN DEZE WEIGERING E.EN BEHOORLIJKE VERANTWOORDING TE GEVEN. NIET WETTELIJK
GEJVIOTIVEERD ARREST.

De verbindende k1·acht van de overeenkomst wordt miskend door het an·est, dat
derhalve niet wettelijk gemotiveerd is,
wanneer het beslist dat de litigieuze
bepaling van de overeenkomst volgens
welke « verweerster eiser· nooit zal mogen
ajdanken tenzij om ernstige redenen en
na beslissing van de hoger·e geestelijke
overheid "• door een der· par·tijen niet
moet worden in acht genomen op grand
alleen dat de bepaling in de overeenkomst enkel is opgenomen met de bedoeling zich te schikken nnctr ae lcerkelijke
voor·sclwiften inzalce exploitatie van ziekenhttizen en dat deze voorschrijten de
bescherming van de belangen van cle
medeoontr·actanten der· lclooster·gemeenschappen niet beoogden (I).

element van de zaak bleek dat gezegde
bepaling in het-contract opgenomen werd
met een andere bedoeling dan die zich
te schikken naar die voorschriften, dat,
nu die voorschriften zeker niet bedoeld
waren ter bescherming van de belangen
van de medecontractanten van de hloostergemeenschappen, die bepaling geen
beding ten voordele van eiser uitmaakte,
en dat, vermits de kerkelijke overheid
haar recht vail toezicht op verweerster
als exploitante van een ziekenhuis overgelaten had aan het beheerscomiM van
verweerster, de opzegging dan ook slechts
door de beslissing van dit comiM diende
gedekt te zijn,

terwijl, eerste ondenleel, de beschou>~rin
gen van het arrest, in strijd met artikel 97
van de Grondwet, geen :voldoende motivering uitmaken, om te beslissen dat de
werkelijke wil van partijen afweek van
de normale, gebruikelijke en duidelijke ·
betekenis van de bewoordingen van de
akte van 4 november 1934 en van voormeld beding betreffende de voorwaarden
van afdanking, zodat het arrest, door
(MAES, T. VERENIGING ZONDER WINSTte beslissen zoals gezegd, de bemjskracht
OOGMERK « GEMEENSCHAP DER ZUSTERS
heeft miskend welke door de . artikeVAN LIEFDE TE REULE».)
len 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
W etboek gehecht wordt aan die akte en
ARREST.
meer bepaald aan het daarin opgenomen
beding betreffende de voorwaarden waarRET HOF ; - Gelet op het bestreden onder verweerster mocht afdanken, een
arrest, op 28 januari 1969 door bet Hof dezer voorwaarden zijnde de voorafvan beroep te Gent gewezen ;
gaande beslissing van de hogere geesteOver het eerste middel, afgeleid uit lijke overheid;
de schending van de artikelen 97 van de
tweede onder·deel, de beslissing waarbij
Grondwet, II34, 1135, 1271, 1272, 1273, de geestelijke overheid haar recht van
1302, 1303, 1319, 1320 en 1322 van het toezicht aan het beheerscomite van verBurgerlijk W etboek,
weerster overliet de verbintenissen voortdoordat het bestred13n arrest, nu eiser vloeiende uit voonnelde overeenkomst
liet gelden dat het op 4 november 1934 van 4 november 1934 niet kon wijzigen,
tussen partijen afgesloten contract be- daar, overeenkomstig de artikelen ll34;
paalde dat verweerster eiser nooit zou II35, 1271, 1272 en 1273 van het Burgermogen afdanken tenzij om ernstige reden lijk Wetboek, dergelijke mjziging slechts
en na beslissing van de hogere geestelijke kon tot stand komen dan met de weder•
overheid, zodat de opzegging welke hem zijdse toestemming van eiser en verweerbij ter post aangetekende brief van . ster;
10 januari 1967 werd aangezegd ongeldig
derde onderdeel, uit de beschouwingen
was wegens het ontbreken van ·dergelijke van het arrest niet volgt dat, ten gevolge
voorafgaande beslissing van de hogere van het everlaten door de hogere geesgeestelijke overheid, dit middel van eiser telijke overheid van haar controlerecht
ongegrond verklaart om de reden dat, nu aan het beheerscomite van verweerster,
in het contract die tussenkomst van de deze zich overeenkomstig de artikegeestelijke overheid werd bedongen, zulks len 1302 en 1303 van het Burgerlijk
geheel in de lijn lag van de toen geldende Wetboek in de onmogelijkheid bevond
kerkelijke voorschriften ·inzake exploi- het beding na te leven luidens hetwelk
tatie van ziekenhuizen door hlooster- zij eiser niet mocht afdanken tenzij na
gemeenschappen, dat uit geen enkel voorafgaande beslissing v.an de geestelijke
overheid, zodat, in strijd met het vereiste
van artikel 97 van de Grondwet, de
(1) Vergel. cass., 14 mei 1970, sup>·a, blz. 866.
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beschouw:ingen van het arrest geen voldoende motivering uitmaken voor de
beslissing waardoor de rechter verweerster heeft ontslagen van de verbintenis
welke voor haar voortvloeide uit voormelde overeenkomst en het daarin voorkomend beding betreffende Q.e voorwaarden van afdanking, waaruit volgt dat
het arrest de verbindende kracht heeft
geschonden welke door de artikelen ll34
en ll35 van het Burgerlijk Wetboek aan
de overeenkomst en aan het beding wordt
erkend:
Overwegende dat het arrest het beding
van de overeenkomst, volgens hetwelk
verweerster eiser " nooit zal mogen
afdanken tenzij om ernstige redenen en
na beslissing van de, hogere geestelijke
overheid », in deze zin interpreteert dat
gezegde beslissing enkel de verhoudingen
tussen verweerster en die overheid regelt,
vreem:d blijft aan eiser en niet bedoeld
werd om zijn belangen te beschermeri ;
Overwegende dat het arrest, om die
interpretatie te staven, er op wijst dat,
nu in het contract de tussenkomst van
de geestelijke overheid werd bedongen,
zulks geheel in de lijn ligt van de toen
geldende kerkelijke voorschriften inzake
exploitatie van ziekenhu:i_zen door kloostergemeenschappen, dat uit geen enkel
element van de zaak blijkt dat dit beding
in het contract opgenomen werd met een
andere bedoeling dan die zich te schikken
naar die voorschriften, welke zeker niet
bedoeld waren ter bescherming van de
belangen van de medecontractanten van
de kloostergemeenschappen, zodat die
bepaling geen beding ten voordele van
eiser uitmaakt ;
Dat het arrest, uit de overweging dat
uit geen enkel element van de zaak
blijkt dat het beding in het contract
opgenomen werd met een. itndere bedoeling dan die zich to schikken naar de
kerkelijke voorschriften, niet kon afieiden
dat die voorschriften zeker niet bedoeld
werden ter bescherming van de belangen
van de medecontractanten van de kloostergemeenschappen, nu de inhoud van
die voorschriften niet eens bepaald :werd ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, en zonder acht te
slaan op het tweede middel dat tot
geen uitgebreidere vernietiging kan leiden, vernietigt het bestreden arrest,
behalve in zover het beslist heeft dat bij
het hof van beroep niet aanhangig is
gemaakt de veroordeling van eiser in de
kosten gevrulen op de dagvaarding van
Dr Goethals, en in zover het de tegeneis
van verweerster heeft afgewezen en heeft

beslist dat de onder 4° van de afdankingsbrief aangehaalde grief in verband met
achterstallige betalingenjn geen geval in
aanmerking.komt ills reden tot onmiddellijke verbreking van het contract ; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaitkt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; hoU:dt
de kosten aan ; zegt dat erover door de
feitenrechter zal worden beslist ; verwijst
de aldus beperkte zaak naar het Hof
van beroep te Brussel.

22 mei 1970. - 1e kam 0r. - Voorzitter, de H. Belpaire, raadsheer waarnemicmd vooe>:itter.
Verslaggever,
de H. DeBersaques.- Gelijkluidenrle conclusie, de H. Krings, advocaat-generaal.
- Pleiters, de HH. Bayart en van Heeke.
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25 mei 1970.

WEGVERKEER. WEGVERKEERSREGLEMENT, GE;WIJZIGD OP 30 APRIL 1963,
ARTIKEL 25, LID 1 EN 3. KRUISPUNT.- BESTUURDER DIE HET KRUISPUNT WIL AFRIJDEN. BESTUU!tDER
DIE ALDUS DE TEGEMOETKOMENDE
I
BESTUURDERS NIE;T MAG HINDEREN.

De bestuurder die, overeenlcomstig artikel. 2.'), lid 1, van het weg1Jerkf:ersreglement, - en behalve wanneer een rood
· verkeerslicht, rechts geplaatst op de rijbaan die hij wil inrijden, }J;em dit verbiedt - het kruispunt mag ajrijden zan~
der te wachten totdat het verkeer is bpengesteld in de richting die hij gaat nemen,
ve1·mag zulks. slechts te doen, zoals dit
is bepaald bij lid 3 van hetzeljde m·tikel, indien hij het normaal verkeer van
de tegemoetkomende bestuurders bp de
rijbaan, die hij gaat ve1'laten, niet
hindert (1). (Wegverkeersr(lglement van
8 april 1954, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 april 1963, art. 25,
lid I en 3.)
(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP, « SECURITAS ll
EN THYS, T. VAN TUYN EN NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP «. STOCATRA ».)
ARREST.

HET HOF - Gelet op het bestreden
vonnis, op 16 juni 1969 in hoger beroep
(1) Raadpl. cass., 11 juni 1956 {Bull. en
PAsrc., 1956, I, 1084) en 24 maart 1964
(ibid., 1964, I, 817).

,
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-892gewezen do'?r de Correctionele Rechtbank
te Antwerpen
Over het middel afgeleid nit de scherrding van de artikelen 97 van de GI'ondwet 25-1 en 25-3 van het koninklijk
besiuit van 8 april 1954 houdende het
algemeen reglement op de politie over
het wegverkeer, gewijzigd door artikel1~
van het koninklijk besluit van 30 april
1963,

doordat het bestreden vonnis de ten
laste van tweede · verweerster gelegde
betichting; in overtreding van voormeld
artikel 25-3, op de o~enb.ar~ w~g bestuurder zijnde die van rwhtmg wrl veranderen het normaal verkeer van de tegemo~tkomende bestuurders op de rijbaan,
die hij gaat verlaten, te hebben gehinderi, niet bewezen heeft verklaard, de
strafrechter onbevoegd heeft verkla.~rd
6m uitspraak te doen over de burgerhJke
vorderingen door de eiseressen tegen de
beklaagde en de ~burgerrechterlijk a~n
sprakelijke partij ingestel~, en de eJ.seressen veroordeeld heeft m hun ergen
kosten en die van het openbaar ministerie
in graad van beroep, en meer bep:;tald,
doordat het vonnis, zonder te betwrsten
en na zelfs impliciet te hebben a~nge
nomen dat tweede eiseres ten opzwhte
va~ beklaagde een tegemoetkomende
bestuurder was op de rijbaan die beklaagde ging verlaten, en na aangenomen
.te hebben dat voor tweede eiseres het
zo pas groen geworden verkeerslicht een
toelating betekende om aan opged_r.even
snelheid het kruispunt op te riJden,
niettemin beslist heeft dat beklaagde,
om van nit de Noorderlaan de Manchesterlaan op te rijden, zonder dat dit verboden werd door een rood licht dat zou
geplaatst zijn aan de r~?h~~rzijde ':'an
deze laatste laan, zodat hrJ biJ toepassmg
van artikel 25-1 van de wegcode mocht
verder rijden JJ.aar en op voormelde laan,
dat enkele zware vrachtwagens stil badden gehouden voor het rood licht van de
Noorderlaan, zodat beklaagde ~ernst kon
doorrijden, dat beklaagde drenvolgens
geen font trof, en dat tweede. eiseres op
onvocirzichtige wijze het krmspunt was
opgereden wanneer zij geen voldo~nde
zicht had wegens de strlstaande camwns,
terwijl, zoals de eiseressen in hun
conclusie voor de rechtbank genomen
hadden laten gelden, en in tegenstrij d
met wat het vonnis impliciet beslis~, de
toelating een kruispunt te ontrurmen
overeenkomstig voormeld artikel 25-1. de
bestuurder niet ontslaat van de verphchting het normaal tegemoetkomend ver-

keer niet te hinderen overeenkomstig
voormeld artikel 25-3,

terwijl minstens de motivering van het
bestreden vonnis niet voldoet aan de
vereisten gesteld door artikel 97 van de
Grondwet, daar de rechters nagelaten
hebben zich voldoende duidelijk uit te .
spreken over de vraag of de toepassing
van voormeld artikel 25-1 de toepassing
van voormeld artikel 25-3 uitsluit,
en te1·wijl het in alle geval tegenstrijdig
is, enerzijds te beslissen dat h~t ongeval
gebeurde doordat tweede EHSeres ~et
kruispunt was ·opgereden op een mamer
die, gezien het groen geworden ve~~wers
licht, toegelaten was, en anderzrJds te
beslissen dat beklaagde het normaal tegem6etkomend verkeer niet gehinderd zou
hebben:
Overwegende dat het bestrede~ vonnis
verweerder Van Tuyn heeft vrrJgesproken van de telastlegging van inbreuk op
artikel 25-3 van het wegverkeersreglement van 8 april 1954 om als bestuurder
die van richting wilde veranderen het
norinaal verkeer van de tegemoetkomende bestuurders te hebben gehinderd;
Overwegende dat de rechtbank die
beslissing op de overweging steunt dat
verweerder, die, rijdend over de Noorderlaan te Antwerpen, het kruispunt was
opgereden om zich links naar de Manchesterlaan te begeven, zulks vermocht te
doen daar dit niet verboden was door
een aan zijn rechterzijde geplaatst rood
licht en dat het ongeval te wijten waR aan
de onvoorzichtige wijze waarop eiseres
Thys, die ten opzichte van yerweerder
van rechts aankwam, het krurspunt met
onvoldoende zicht wegens stilstaande
camions was opgereden ;
Doch overwegende dat, zo verweerder
overeenkomstig lid 1 van artikel 25 van
voormeld wegverkeersreglement het
kruispunt mocht afrijden zonder te wachten totdat het verkeer was opengesteld
in de richting die hij ging nemen, · hij
zulks nochtans sl._,chts vermocht, · zoals
in lid 3 van dit artikel wordt bepaald,
zonder het normaal verkeer te hinderen
van de weggebruikers die hem tegemoet
kwamen op de rijbaan die hij ging verlaten;
Overwegende dat h~t vonnis vas~stelt
dat het verkeerslicht m de door mseres
Thys gevolgde richting pas groen was
geworden toen zij het kruispunt opreed ;
. dat . het geen omstandigheid van overmacht aangeeft die verweerder Van Tuyn
· zou belet hebben de verplichting na te
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!even het normaal verkeer niet te hinderen van de weggebruikers die hem tegemoetkwamen op de rijbaan die hij ging
verlaten-;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zover de eiseressen veroordeeld werden in de kosten van de strafvordering alsook in zover gevonnist werd
op burgerlijk gebied ; beveelt dat melding
van dit arrest zal gemaakt worden op
de k~;tnt van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing ; veroordeelt de verweerders in
de kosten ; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de Correetionele Rechtbank
te Mechelen, zitting houdende in boger
beroep.

25 mei 1970.- 2e kamer.- Voorzitter,
de H. Louveaux, raadsheer waarnemend
voorzitter. Ver.sla.ggevm·, de H. Rutsaert. Gelijkluidenile concluBie, de
H. Krings, advocaat-generaal. Pleiter, de H. Bayart.

2° KAMER. -

25 mei 1970.

1° HOGER BEROEP. -

STRAFZAKEN.
- HoGER BEROEP TJ~GEN EEN \;ONNIS
VAN DE POLITIEREOHl'BANK INCESTEJ.D
DOOR DE PROCUREUR DES KoN~GS. DAGVAARDING VAN DE IN BELGIE
WONENDE BEKLAAGDE OM VOOR DE
CORRECTIONELE RECHTBANK TE VERSCHIJo(EJN MEER DAN VEERTIG DAGEN
NA DE UITSPRAAK VAN HET BEROEPEN
VONNIS.- NIET ONTVANKELIJK HOGER
BEROEP.

2° CASSATIE. -

0MVA"NG. S'lRAFZAKEN. HoGF.R BEROEP VAN RET
OPENBAAR MINISTERIE :."JIET ONTVANKELIJK. - REGELMATIG HOGER BEROEP
VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ.
0ASSATIE, OP DE VOORZIENING VAN DE
BEKLAAGDE, VAN DE BESLISSING OP
DE STRAFVORDERING.
0ASSATIE
HIEROP GEGROND DAT DE REOHTER RET
HOGER BEROEP VAN RET OPENBAAR
MINISTERIE TEN ONREOHTE HEEFT ONTVANGEN.- 0MVANG VAN DE OASSATIE.

go

CASSATIE. BEVOEGDHEID. STRAFZAKEN. ,---- VERSCB.RIJVING IN
DE BESTREDEN BESI.ISSJNG. __:__ BEVOEGDHEID VAN RET HOF OM'DEZE TE
VERBETEREN.

4° VERWlJZING NA CASSATIE. STRA.FZAKEN.- STRAFVORDERTNG VERVALfE"N BIJ ONTSTE"<TENIS VAN EEN

ONTVANKELIJK HOGER BEROEP VAN
RET OPENBAAR MJNISTERIE. -KOSTEN
DIE TEN LASTE VAN DE STAAT MOETEN .
BLIJVE~. 0ASSATIE VA'f DE BESLISSING OP DE STRAFVORDERmG.
0ASSATIE ZONDER VERWIJZING.

1° Niet ontvankelijk iB het hager beroep
van de procureur deB KoningB tegen een
vonniB van de politierechtbank, wanneer
het exploot waa1·bij dit hager be1·oep aan
de in Belgie wonende beklaagde wordt
betelcend, dagvaarding bevat om voor
de correc#onele Techtbanlc te verBchijnen
meer dan veertig dagen te relcenen van de
uitBpraalc van het vonniB van de politierechtbanlc (1). (Wet.b. van strafv.,
art. 205; wet van I mei 1849, art. 8,
gewijzigd bij artikel 4 van de wet van
27 februari 1956.) '

2° TVanneer, op de voorziening van de
belclaagde, de beBliBBing op de Btrajvordering vernietigd wordt omdat het
hager beroep van het openbaar miniBterie
door de rechte1· in hoge;r ·beroep iB ontvangen, hoewel het niet ontvankelijlc waB,
Btrelct de caBBatie zich niet uit tot de
beBliBBing op het regelmatig hager beroep
wn de burgerlijlce partij (2).
go Het Hoj iB, bij de beoordeling van een

voorziening, bevoegd om een verBchrij-.
ving in de beBtreden beBliBBing te verbeteren, wanneer deze du.idelijlc blijlct
uit de context ervan (g).
4° Wanneer de beBliBBing op de Btrajv01·dering wordt vernietigd omdat het hager
beroep van het openbaar miniBterie door
de 'rechter in hager beroep iB ontvangen,
hoewel dit niet .ontvanlcelijlc waB, en de
koBten van deze 1'echtBvordering ten laBte
moeten blijven van de Staat, die ze heejt
voorgeBchoten, geBchiedt de caBB.atie zonder ve1·wijzing (4).
{VAN REEMPST EN JAUBIN,
T. LIEFSOENS.)
ARREST.
HET HOF, ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 4 september 1969 in boger
(1) en (4) Cass., 1 april1963 (Bull. en PAsrc.,
1963, I, 834).
(2) Oass., 17 maart 1943 (Bull. en PAsrc.,
1943, I, 95) en noot 3, getekend R.J.B.;
25 november 1957 (ibid., 1958, J, 314) en
noot 2; 1 april 1963 vermeld onder noot 1.
(3) Cass., 8 april 1968 (Arr. cass., 1968,
blz. 1029).
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beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Leuven ;

doorclat het bestreden vonnis ·eiseres
veroordeelt, ··

I. W at betreft de voorziening -yan
eiseres :.
A. In zover de voorziening de beslissing
bedoelt gewezen over de tegen eise.res
ingestelde strafvo1dering :

terwi}l het geen jui.st of een onvoldoend
antwoord inhondt op het door eiseres
in conclnsies opgeworpen middel luidens
hetwelk "uit de strafbundel hlijkt, zo~
wei nit de verklaringen van beide partijen
als uit de verklaringen van getuige
Olbrechts, dat Van Reempts evenwel oak
enigszins verrast is geworden door de
stilstaande wagen in het midden van de
rijbaan, doch in ieder geval aile pogingen
heeft k1.mnen aanwenden om tot stilstand te komen, al weze dit ook niet
in rechte lijn, doch dat de wegcode niet
verbiedt, na een krachtdadig remmaneuver, plots tot stilstand te komen in een
zijdelingse toestand en geen enkel artikel
van de wegcode desbetreffende is aangehaald ; dat in ieder geval dient te worden
vastgesteld dat Van Reempts de mogelijkheid heeft gehad, na remmen, tot
stilstand te komen v66r de wagen van
Olbrechts en dus geen aanrijding met
deze laatste heeft veroorzaakt ; dat
zodoende de wagen van Van Reempts
reeds zekere tijd tot stilstand was gekomen en er voor een normaal weggebruiker voldoende plaats was om hem
te ontwijken of zijdelings voorbij te
rijden zoals trouwens een der weggebruikers heeft gedaan " :

Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van artikel 205 van het
Wetboek va11. stratfvordering,
doorclat het exploot waarbij de Procureur des Konings te Lenven zijn hager
beroep tegen het vonnis van 19 mei 1969
aan eiseres, die haar woonplaats in
Belgie heeft, liet betekenen, dagvaarding
bevatte om ·voor de correctionele rechtbank te verschijnen op de zitting van
9 juli 1969, dit is meer dan veertig dagen
na de uitspraak van het beroepen vonnis :
Overwegende dat de bepaling van artikel 205 van het W etboek van strafvordering, krachte11.s welke het exploot
waarhij het ope11.baar ministerie bij de
rechtbank die van het beroep kennis
moet nemen zijn bero~p aan de beklaagde
laat betekene11., dagvaarding moet bevatten. binnen de ·veertig dagen te rekenen
van de uitspraak van het vonnis, op
straffe van verval van dit hager beroep
is voorgeschreven ;
OverwegE'mde dat, nu het hager beroep
van het openbaar ministerie niet ontvankelijk was, de rechter in hager beroep
niet wettehjk kon, kennis nemen van de
strafvordering tegen eisers ingesteld en
dienvolgens de door de politierechtbank
ten gunste van eiseres uitgesproken
beslissing van vrijspraak niet meer kon
wijzigen;
Overwegende dat het bestreden vonnis,
door het hager beroep ·te ontvangen,
voormelde heslissing te wijzigen en eiseres te veroordelen, artikel 20.5 van het
W etboek van strafvordering schendt ;
B. In zover de voorziening de beslissing
bedoelt gewezen over de door verweerster
tegen eiseres ingestelde hnrgerlijke vordering:
Overwegende dat de conectionele
rechtbank, zetelend in hager beroep,
regelmatig van deze vordering kem1.is
heeft genomen ingevolge het op 28 mei
1969 door verweerster ingestelde hager
beroep;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van artikel 97 van de Grandwet,

Overwegende dat het vomlis·, om de
inbrenk van eiseres op artikel 27 -I van
het wegverkeersreglement te staven, beschonwt dat de snelhei.d van eiseres ongetwijfeld te hoog was vermits zij, om de
hindernis (de stilstaande wagen van
Olbrechts) te vermijden ·«die geenszins
onvoorzienbaar was n, met haar voertuig
slipte en schuin kwam te staan op het
middenvak van de rijbaan, alduf! een
onvoorzienhare hindernis uitmakend die
verweerder in normale omstandigheden,
dit is zonder de font van eiseres, niet
zou hebben aangereden;
Overwegende .dat het vonnis zodoende
de in het middel aangehaalde conclusie
van eiseres passend beantwoordt ;
Dat het middel feiteli]ke grondslag
mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 27-l, lid 2, van
het alge!J1een reglement op de politie
van het ~egverkeer,
doo1·dat het bestreden vonnis zegt dat
de wagen van eiseres ongetwijfeld zeer
bruusk en onverwacht heeft stilgestaan,
wat niets te zien heeft met artikel 27-1,
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lid 2, van het wegverkeersreglement; dat
de rechters deze wetsbepaling in hoofde
van verzoekster verkeerdelijk toepassen
ha in een vorige beschouwing te hebben
gesproken van inbreuk op artikel 21-1
van het wegverkeersreglement, om tot
de conclusie te komen dat eiseres aileen
aansprakelijk zou zijn voor de aanrijding,
daar waar de volledige aansprakelijkheid ligt in' hoofde van verweerder,
bestuurder in dienst van verweerster :
Overwegend~ dat de vermelding _van
artikel 21-1 van het wegverkeersreglement een materiele vergissing is ;
Overwegende dat, om de inbreuk op
artikel 27-1 van het wegverkeersreglement in hoofde van eiseres bewezen te
verklaren, het vonnis niet steunt op de
bemeFking dat zij bruusk en onverwacht
heeft stilge~taan, maar op de i!l het
antwoord op het eerste middel aangehaalde beschouwing ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;

II. Wat betreft de voorziening van
eiser :
Overwegende dat nit geen enkel stuk
waarop het Hof acht vermag te slaan
blijkt dat eiser, burgerrechtelijk aansprakelijke en burgerlijke partij, de voorziening heeft betekend aan de partij
waartegen ze gericht is ;
·nat de voorziening dienvolgens niet
ontvankelijk is ;
'
Overwegende echter dat ingevolge de
vernietiging van de beslissing van veroordeling van de beklaagde, de beslissing "\vaarbij eiser burgerrechtelijk aansprakelijk wordt verklaard voor de tegen
eiseres uitgesproken geldboete en kosten,
zonder voorwerp is geworden ;
Overwegende dat, nu het deel van de
kosten van het openbaar ministerie in
hoger beroep, dat ten laste werd gelegd
van eiseres; ten laste moet blijven van
de Staat welke die kosten heeft voorgeschoten, er geen aanleiding is tot verwijzing;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zovel" het eiseres op strafrechtelijk gebied veroordeelt tot de kosten in eerste aanleg door het openbaar
ministerie te haren opzichte gemaakt en
bot de kosten van het openbaar ministerie
in hoger beroep ; verwerpt de voorziening
van eiser ; beveelt dat melding van dit
arrest zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ;
veroordeelt eiser in de helft en eiseres in

een vierde van de kosten van de voorziening ; laat het overige vierde van de
kosten ten laste van de Staat ; zegt dat
er geen aanleiding is tot verwijzing.
25 mei 1970. - 2 6 kamer. - Voomitter, de H. Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. de Vreese.- Gelijkluidende aonclusie,
de H. Krings, advocaat-generaal.

2 8 KAMER. -

25 mei 1970,

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. BEKLAAGDE DIE IN CONCLUSIE AANVOERT DAT HIJ NIET AANSPRAKELIJK
IS, ZONDER BEPAALDE OMSTANDIGHEDEN AAN TE DUIDEN WAARDOOR HIJ
ZIJN ONSCHULD KAN DEWIJZEN. ---'.
VONNIS WAARBIJ BESLIST WORDT DAT
DE IN DE TERMEN VAN DE. WET OMSOHREVEN FElTEN BEvVEZEN ZIJN BIJ
RET ONDERZOEK VAN DE ZAAK. REGELMATIG GEMOTIVEERD VONNIS.

Wanneer de beklaagde zioh ertqe beperlct
in oonclusie aan te voeren dat zijn
aansprakelijkheid niet bewezen is, zonder
bepaalde omstandigheden aan te duiden
waardoor hij zijn onschuld kan bew?jzen, motiveert de reohter regelmatig zij'li
ve1•oordelende beslissing wann'rer hij
stelt dat de in de termen van de wet omsohreven feiten ten laste van de beklaagde
bewezen zijn gebleven bij het onderzoek
van de zaak in hager beroep (1).
(B. BOGAERTS, A. BOGAERTS EN PERSONENVENNOOTSOHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKEI.IJKHEID « GEBROEDERS
BOGAERTS "• T. REGIE VAN TELEGRAFIE
EN TELEFONIE.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 15 september 1969 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Antwerpen ;
(1) Raadpl. cass., 22 september 1958 (Bull.
1
en PASIC., 1959, I, 73) en 19 maart 1970,
supra, biz. 684.

-896I. W at betreft de voorziening van experten heeft aangesteld met opdracht
Bernard Bogaerts en Adrianus Bogaerts, . de omvang van de schade na te gaan,
beklaagden :
zonder te antwoorden op de conclusie
de eisers die deden gelden dat een
A. In ~over de voorziening gericht is van
tegen de beslissing op de strafvordering : deskundige moest worden aangesteld met
als opdracht ·na te gaan of verweerster
Over het middel afgeleid uit de schen- schade geleden had, en in bevestigend
, ding van artikel 97 van de Grondwet, geval, te zeggen welk de omvang ervan
was:
do01·dat het bestreden vonnis, bij beOverwegende dat het vonnis aan vei'vestiging van de beroepen beslissing, de
eisers veroordeelt om bij gebrek aan weerster een provisionele vergoeding
vooruitzicht of voorzorg onvrijwillig, _bij toekent en een onderzoeksmaatregel behet uitvoeren van werken, een telefoon- veelt ; dat deze beslissing niet definitief
of telegraafkabel van openbaar, nut te is in de zin van artikel 416 van het
W etboek van strafvordering en niet over
hebben gestoord of doorgebroken,
een geschil betreffende de bevoegdheid
zonder te antwoorden op de conclusie is gewezen;
van de eisers die deden gelden dat hun
Dat de voorziening desbetreffend deraansprakelijkheid geenszins bewezen was, halve niet ontvankelijk is ;

Overwegende dat wanneer, zoals ten
deze, de- ·eisers zich ertoe beperken in
conclusie aan te voeren dat hun aansprakelijkheid' geenszins bewezen is, zonder
bepaalde omstandigheden aan te duiden
die hun onschuld kunnEm bewijzen, de
rechter zijn beslissing van veroordeling
regelmatig motiveert door te beschouwen
dat de in de terme:ri van de wet omschreven feiten ten laste van de eisers bewezen
zijn gebleven hij het onderzoek van de
zaak in hager beroep;
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 ;
B. In zover de voorziening gericht is
tegen de- beslissing op de door verweerster tegen de eisers ingestelde burgerlijke
vordering:

Over het middel afgelyid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet, H\82, 1383 en 1384 van het Burger-·
lijk Wetboek,
doorclat het bestreden vonnis, na de
eisers op strafgebied veroordeeld te hebben, hen veroordeelt om aan verweerster 6.803 frank te betalen te provisionelen titel en alvorens recht te doen
een college van drie deskund1gen benoemt,
zoncler te antwoorclen op de conClusie
van de eisers die aanvoerrlen dat de door
verweerster geleden schade niet met
zekerheid werd vastgesteld en geenszins
bewezen is ;
·
·
en cloot·dat het vonnis een college van

II. Wat betreft de voorziening van de
personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid « Gebroeders Bogaerts »,
burgerrechtelijk aansprakelijke partij :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof acht vermag te slaan
niet blijkt dat de voorziening betekend
werd aan de partij waartegen zij gericht
is;
Dat de voorziening derhalve niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eisers in de kosten.
25 mei 1970. - 2e kamer. - Voorzitter, de H. Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Gerniers. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Krings, advocaat-g~neraal. Pleiter, de H. Machiels (van de balie te
Antwerpen).

2e KAMER. -

25 mei 1970.

VERJ ARING. STRAFZAKEN.
8TRAFVORDERING.
0VERTREDING
VAN ARTIKEL 32 VAN DE WET VAN
13 OKTOBER 1930 OP DE TELEGRAFIE
EN TELEFONIE MET DRAAD. - VERJARINGSTERMIJN,

De strafvordering ontstaan uit een overtreding van artikel 22 van de wet van
13 oktober 1930 tot coordinatie der verschillende wetstbepalingen op de tele-

f897grafie en telefonie ~et draad is verjaard,
bij ontstentenis van enige oorzaak die
de verjaring schorst, wanneer meer dan
een jaar verlopen is te rekenen vanaf de
dag van de overtreding (1). (Wet van
17 april 1878, art. 21, 22 en 23.)
(WITTERS EN VAN BRIEL.)

ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 21 oktober 1969 gewezen,
door de Correctionele Rechtbank te
Turnhout, wijzende in hager beroep ;
Overwegende dat eisers verklaren hun
voorziening te beperken tot de beslissing
over de strafvordering :
I. Wat de voorziening van eerste eiser
betreft:
·
Over het middel van ambtswege afgeleid uit de schending van de artikelen 21,
22 en 23~ van de. wet van 17 april 1878
houdende de voorafga,ande titel van het
W etboek van strafvordering :
Overwegende ·dat eerste eiser vervolgd
was wegens inbreuk op artikel 22 van de
wet van 13 oktober 1930 om op 10 oktober 1968, bij gebrek aan voorzorg,
onvrijwillig een telefoonlijn te hebben
beschadigd ;
.
Overwegende dat voormelde inbreuk
door voornoemde wetsbepaling beteugeld
wordt door politiestraffen en dat, luidens
arti"4el 21 van de wet van 17 april 1878
houdende. de voorafgaande titel van het
Wetboek van strafvordering, de publieke
vordering na verloop van zes maanden
verjaard is ;
Overwegende dat1 het vonnis uitgesproken werd meer dan een jaar sinds
de dag waarop het feit werd gepleegd,
zonder dat uit de procedurestukken,
waarop het Hof acht vermag te slaan,
blijkt. dat de verjaring geschorst werd;
Overwegende dat de ten laste gelegde
overtreding verjaard was wan:ileer het
vonnis in hager beroep uitgesproken
werd;.
'
II. Wat de voorziening van eiseres,
(1) Raadpl. cass., 11 januari 1965 (Bull.
en PAsiC., 1965, I, 448); verge!. cass., 8 december 1969, supra, biz, 338.
(2) Cass., 12 februari 1964 (Arr. cass.,
1965, I, 627).
CASSATIE,

1970. -
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burgerrechtelijk aansprakelijke partij,
betreft:
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof acht vermag te slaan niet
blijkt dat eiseres, burgerrechtelijk aansprakelijke partij, haar voorziening bete- ·
kend heeft aan de partij tegen . wie zij
gericht is;
Dat zij derhalve niet ontvankelijk is ;
Overwegende echter dat, ingevolge de
vernietiging van de beslissing over de
strafvordering, de veroordeling van eiseres zonder voorwerp is geworden ; ·
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zover het uitspraak doet
over de ten laste van eisers ingestelde
strafvordering en over de kosten ervan ;
verwerpt de voorziening van eiser ; beveelt dat melding van dit arrest zal
gemaakt worden op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; legt
de kosten ten laste van de Staat ; zegt
dat er geen aanleiding bestaat tot verwijzing.
25 mei 1970.- 2 8 kamer.- Voorzitter
en Verslaggever, de H. Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter. - Gelijkluidende conclusie, de H. Krings, advocaat-generaal.
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VERJARING. STRAFZAKEN. VEROORDELENDE BESLISSING. 0VERTREDING
GEPLEEGD
TUSSEN
TWEE
DATA,
ZONDER
VERDERE
PRECISERING. 0NMOGELIJKHEID VOOR RET
HOF NA TE GAAN OF DE STRVFVORDERING ALDAN NIET VERJAARD WAS.0ASSATIE MET VERWIJZING.

Wanneer de bestreden beslissing de beklaagde zonder verdere precisering ve;r. oordeelt wegens feiten, die tussen twee
bepaalde data zijn gepleegd, en uit de
processtukken niet blijkt dat er een daad
werd verr.icht die de verjaring van de
•strafvordering heeft gestuit of dat deze
verjaring geschorst werd binnen de
wettelijke · verjaringstermijn berekend
vanaf de dag na de eerste in de beslissing
opgef/even datum, kan het Hoj niet
nagaan ·of de strafvordering al dan niet
verjaard was en bijgevolg vernietigt het
H of de veroordelende beslissing met
verwijzing (2). (Grondwet, art. 97;
wet van 17 april 1878, art. 22 en 23.)

898
(FRANQOIS EN VANDENHEEDE.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 13 oktober 1969 door het Hof
van beroep te Gent gewezen ;

. I. w at betreft de voorziening van
Yvonne Fran<;ois :
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 97 van
de Grondwet, 21 en 22 van de wet van
17 april 1878, zeals gewijzigd bij artikel I
van de wet van 30 mei 1961,
dom·dat het arrest het Hof niet in de
mogelijkheid stelt na te gaan of de strafvordering op het ogenblik van de uitspraak van het arrest al dan niet was
verjaard :
Overwegende dat eiseres terechtstond
mn, als dader, door spijzen, dranken,
artsenijen of door enig ander middel de
vruchtafdrijving te hebben veroorzaakt
bij tien met nmne genoemde vrouwen
die daarin hebben toegestemd, « te Ledeberg of elders iii het Riik, herhaaldelijk
tussen 1 januari 1961 en 31 januari 1967 »;
Overwegende Q.at het arrest eiseres
V(;lroordeelt wegens vruchtafdrijving van
acht met name genoemde vrouwen ;
Overwegende dat krachtens artikel 21
van de wet van 17 april 1878 de strafvordering, betreffende elk van die feiten,
verjaart door verloop van drie jaar te
rekenen van de dag waarop het misdrijf
is gepleegd ;
Qverwegende dat, na eraan te hebben
herinnerd dat de eerste recht.er eiseres
had schuldig verhlaard aan vruchtafdrijving bij acht vrouwen « met aanneming
dat al deze in acht genomen feiten zonder
onderbreking van drie jaar de achtereenvolgende en voortdurende uiting uitmaken van hetzelfde misdadig opzet,
zodat slechts een straf dient te worden
toegepast », het arrest er -zich toe beperkt
vast te stellen dat « de f!3iten lastens
eiseres bewezen zijn gebleven zeals tegen
haar bewezen verhlaard door .de eerste
rechter », dat « tegen haar slechts een
enkele straf dient uitgesproken te worden >> en dat de straf « wegens de met
reden in haren hoofde bewezen verklaarde, samengevoegde feiten rechtmatig is
en dient te worden behouden » ;
Overwegende dat noch uit het arrest
noch uit enig stuk waarop het Hof acht
vermag te slaan blijkt dat een of meer
van de in acht genomen strafbare feiten

werden gepleegd minder dan drie jaar
v66r de ,uitspraak van het arrest of
althans minder dan drie jaar v66r een
daad van onderzoek of van vervolging
welke de verjaring stuit en die plaats zou
hebben gehad minder dan drie jaar v66r
de uitspraak;
Overwegende dat het Hof dienvolgens
in de onmogelijkheid verkeert na te gaan
of, op de dag van de uitsp;raak van het
arrest, de strafvordering al dan niet verjaard was;
II. W at betreft de voorziening van
Martha Vandenheede :
Overwegende dat de substantiele of op
straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zover het uitspraak doet
over de tegen Yvonne Fran<;ois ingestelde
strafvordering ; verwerpt de voorziening
van Martha Vandenheede ; beveelt dat
melding van dit arrest zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; laat de kosten vt'm
de voorziening van Yvonne Fran<;ois
ten laste van de Staat ; veroordeelt
Martha Vandenheede tot de kosten van
haar voorziening; verwijst de aldus
beperkte zaak naar l).et Hof van beroep
te ~russel.
25 mei 1970. - 2e kamer. - Voorzitter, de H. Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. de Vreese.- Gelijkluidende conclusie,
de H. Krings, advocaat-gerleraal.

2e

KAMER. -

25 mei 1970.

DAGV AARDING. STRAFZAKEN.
DAGVAARDING OM TE VERSORIJNEN
VOOR DE OORREOTIONELE REORTBANK.
DAGVAARDING BINNEN DE WETTELIJKE TERJ\'IIJNEN, DIE WERD BETEKEND OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 37
VAN HET GE.REORTELIJK WETBOEJLGELDIGREID.

De aan de beklaagde ajgegeven dagvaarding om vijjtien dagen later ter terechtzitting van de correctionele rechtbank
te verschijnen en de beteken~ng hiervan

-!

I

I

r---"

-899geschieden regelmatig, ook al ontvangt
de betroklcene het afschrift van het exploot
slechts na de dag van de terechtzitting,
op voo1·waarde dat dit wm·d afgegeven
overeenlcomstig artikel 37 van het -Gerechtelijk Wetboek. (Wetb. van strafv.,
art. 145 en 184; Gerecht. Wetb.,
art. 37.)
·
·

rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, en zonder acht te
slaan op het schrijven ter gri:ffie op
20 mei 1970 toegekomen, hetzij minder
dan acht dagen v66r de terechtzitti;ng,
verwerpt de voorziening ; veroordeelt
eiser in de kosten.

(LOOSVELDT.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 27 februari 1970 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Kortrijk ;
Over het. eerste middel, hieruit afgeleid dat eiser slechts op 16 februari 1970
een dagvaarding ontving om op 13 februari 1970 voor de correctionele rechtbank
te verschijnen :
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te s~aan blijkt
dat eiser op 28 januari 1970 gedagvaard
- werd om op 13 februari 1970 voor de
Correctionele Rechtbank te Kortrijk te
verschijnen, en dat een afschrift van het
exploot van betekening afgegeven werd,
overeenkomstig de bepalingen van artikel 37 van het Gerechtelijk Wetboek;
Dat derhalve de dagvaarding en de
betekening ervan regelmatig zijn geschied;
Overwegende dat uit dezelfde stukken
blijkt dat eiser op de zitting van 13 februari 1970 door zijn raadsman vertegenwoordigd werd en dat hij ter zitting
van 20 februari 1970, na heropening der
debatten, zijn verdediging voorgedragen
heeft;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het tweede middel, hieruit afgeleid dat de rechter, die op. 20 februari
1970 als voorzitter van de correctio;nele
rechtbank optrad, ;niet dezelfde is als
deze die op 27 februari 1970 het voorzitterschap van de rechtbank bekleedde;
Overwegende dat uit de stuh:ken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt
dat zowel op de terechtzitting van
20 februari 1970 alsop die van 27 februari 1970 de heer J. Kerkhove, onde:i:voorzitter, als voorzitter van de Correctionele Rechtbank te Kortrijk is opgetreden;
Dat het :tniddel feitelijke grondslag
mist;
'
Overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven

25 mei 1970. - 2e kamer.
Voorzitter, de H. Louveaux, raadsheer waar;nemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Gerniers. - Gelijlcluidende conclusie,
de H. Krings, advocaat-generaal.

2e

KAMER. -

26 mei 1970,

INKOMSTENBELASTINGEN. -

RA-

MING VAN DE .JBELASTBARE INKOMSTEN
DOOR TEKENEN OF
INDICIEN VAN
G:E1GO:E1DHEID. TEGENBEWIJS. DAT
OP DE BELASTINGPLICHTIGE RUST.

W anneer de administratie de belastbare
grondslag wettelijlc heeft geraamd valgens te!cenen of indicien van gegoedheid
waaruit een hogere graatf van gegoedheid
blijkt dan uit de aangegeven inlcomsten,
dient de belastingplichtige aan de hand
van positieve en controleerbare gegevens
te bewijzen dat deze gegoedheid voortvloeit uit andere inlcomsten dan die
wellce belastbaar zijn in de inkomstenbelastingen of uit inkomsten van v66r
het belastbaar tijdperk (1). (Gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 55, § 1, lid 3.)

(DE CLIPPEL-PLAISANT,
T. B:E1LGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)

Met de notitie overee:hstemmend
arrest.
·
26 mei 1970. - 2e kamer. - Voorzitter, de H. Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter., Verslaggever, de
11) Cass., 16 december 1969, sup1·u, biz. 375
en noot 4 op biz. 376.
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H. Rutsaert.- Gelijkluidende conclusie,
de .H. Colard, advocaat-generaal.
Pleiters, de HH. Devriendt (van de balie
te Kortrijk) en Biitzler (van de balie bij
het Hof van beroep te Brussel).

26

KAMER. '--

VOORZIENING

26 mei 1970,

IN

CASSATIE.

VoRM. DIRECTE GEMEENT:mLIJKE
BELASTINGEN.- BETEKENING VAN DE
VERKLARING VAN VOORZIENING.
BEWIJS VAN DEZE BETEKENING NIET
OVERGELEGD.- NIET ONTVANKELIJKE
VOORZIENING.

Niet ontvanlcelijk is de cassatievoorziening
tegen een besluit van de bestendige
deputatie van een provincieraad w,aarbij
beslist wordt over. een reclamatie ·tegen
een aanslag in een directe gemeentelijke
belasting, wanneer uit de regelmatig
aan het Hoj overgelegde stukken niet
blijkt dat de verklaring van voorziening
binnen de bij artikel 4- van de wet van
22 janua1'i 1.849 gestelde te1'mijn betekend werd aan de partij tegen wie de
voorziening is gericht (1). (Wet van
22 jtmi 1865, art. 2 ; wet van 22 juni
1877, art. 16.)

( GEMEENTE
ALSEMBERG,
T. RUBIN EN ROSTEN.)

Met de notitie overeenstemmend
arrest.
26 mei 1970. - 2• kamer. - Voorzitter, de H. Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever; de,
H. Rutsaert. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Colard, advocaat-generaal. Pleiters, de HH. De Coster en Dewit
(van de balie bij het Hof van beroep te
Brussel).

( 1) Cass., 28 april 1970, supra, biz. 798,
(2) Raadpi. cass, 13 januari 1959 (Bull.
-en PASIC., 1959, I, 478); 21 mei 1968 (Arr.
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KAMER. -

26 mei 1970.

1o VOORZIENING IN CASSATIE.
VoRM. DmEoTE BELASTINGEN.
VOORZIENING INGESTELD NAMENS EEN
RANDELSVENNOOTSCRAP. VOORZIE·
NING ONDE.RTEKEND DOOR PERSONEN
DIE VERKLAREN LID TE ZIJ;N VAN DE
RAAD VAN BEREER VAN EEN NIEUWE
VENNOOTSORAP,
OPGERICRT NA DE
FUSiE VAN DE :E)ISENDE VENNOOTSORAP
M:mT EEN ANDERE VENNOOTSORAP. BEVOEGDREID VAN DE lNDIENERS VAN
DE VOORZIENING ONVERANTWOORD.NIET-ONTVANKELIJKREID.

2° VOORZIENING IN CASSATIE). VORM. DmEOTE BELASTINGEN. VERPLICRTING VOOR DE GEMAORTIGDE
IN RET BE ZIT TE ZIJN VAN EEN BIJZON •
DERE VOLMAORT,

1° N iet ontvankelijlc is de voorziening.
wellce nwrnens een handelsvennootschap
ingesteld wordt door personen die verklaren lid te zijn van de raad van beheer
van een nieuw~ vennootschap, opgericht
na de jusie van de eisende vennootschap
met een ·andM·e vennootschap, wanneer
uit geen stulc waMop het H of vermag
acht te slaan blijkt dat de indieners van
de voorziening bevoegd waren om zich
namens de eisende vennootschap in
cassatie te voorzien (2).
2o

Ellce ge,;,achtigde die zich inzalce
directe belastingen in cassatie voo1'ziet,
moet dawrtoe in het bezit zijn van een
bijzondere volmacht (3). (Impliciete
oplossing.)

(NAAMLOZE VENNOOTSORAP « TRANSPORTS,
GENERAUX A. OAM:mRMAN "• GEFUSIONEERD M:mT DE NAAMLOZE VENNOOT·
SCRAP « EUROPA E.XPRESS "• l\'fET ALS
NIEUWE BENAMING NAAMLOZE VEN·
NOOTSORAP «EUROPA EXPRESS A. OA·
MERMAN "• T. BELGISCRE STAAT, MINIS·
TER VAN FINANOIEN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 18 februari 1969 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Overwegende dat het bestreden arrest
cass., 1968, biz. 1156) en 26 november 1968
(·ibid., 1969, biz. 327).
(3) Cass., ·26 november 1968 (Arr. cass.,
1969, biz. 327).

